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Jaargang 5, nummer 1 

Maart 2012 

Geachte leden 

In dit eerste editoriaal van het jaar mogen de gebruikelijke nieuwjaarswensen niet 

ontbreken, dus gezondheid en voorspoed aan iedereen toegewenst. Maar meer spe-

ciaal wou ik jullie iets wensen, wat onze samenleving de laatste tijd aan het verliezen 

is, namelijk respect voor elkaar. Alle wijsheid begint natuurlijk bij onszelf maar één-

maal we hiermee in het reine zijn, wordt het een stuk gemakkelijker om dit ook naar 

onze omgeving uit te stralen. 

We namen ook afscheid van het jaar 2011, door de VN uitgeroepen tot het jaar van 

het bos. Onze Vlaamse regering had daar blijkbaar niet direct een boodschap aan. 

Vorig jaar werd immers 232 ha bos gerooid tegenover 189 ha compenserende be-

bossing en bosuitbreiding. Dit is nu al het tweede jaar op rij dat er achteruit geboerd 

wordt in plaats van de geplande bosuitbreiding. We weten het, regeringen halen mo-

menteel door omstandigheden de broeksriem aan. Maar waar kunnen we beter tot rust 

komen dan in de natuur? Hierop besparen zou zich op lange termijn wel eens kunnen 

vertalen in een dure gezondheidszorgrekening. Daarom doen we een oproep tot onze 

minister van Leefmilieu om eindelijk eens werk te maken van de meer dan 4000 ha 

beloofde stadsrandbossen. 

Op 17 maart a.s. gaat de 21e Mycologendag door te Leuven. Gastheer is ditmaal onze 

Vlaams-Brabantse afdeling ZWAM. Die heeft zich hard ingespannen om een interes-

sant programma te kunnen aanbieden. In de namiddag wordt o.a. dieper ingegaan op 

de vorig jaar verzamelde zwammen, nieuw voor onze regio. 

Tijdens de wintermaanden bleven de afdelingen van onze vereniging niet bij de 

pakken zitten. Ze sprokkelden weer een aardige mix van activiteiten voor het nieuwe 

jaar bij elkaar. We rekenen op ieder lid om van deze ruime keuze maximaal gebruik 

te maken om, samen met gelijkgezinden, zijn hobby te beleven. 

Bernard Declercq 

voorzitter KVMV 

Editoriaal 
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zaterdag 21-04-2012  -  OVMW (V) 

Houtsaegerduinen te De Panne. Samen met de colle-
ga’s van de Paddenstoelen Werkgroep Westhoek. Sa-
menkomst Parking Koksijdeweg (Oosthoek), De Panne. 
Contact: Pol Debaenst (058/31 39 69) en Jacky Launoy 
(058/41 37 25) 

 

zaterdag 21-04-2012  -  AMK (D) 

Antwerpen Linkeroever. Bijeenkomst aan de terminus 
van trams 2 en 15 (deze trams komen langs het station 
Antwerpen-Centraal). Van op de ring rond Antwerpen 
richting Gent (E17) rijden. Na de Kennedytunnel de 
eerste uitrit (nr. 6) nemen. Bijeenkomst op de parking 
tegenover de verkeerslichten aan het einde van de afrit. 
Contact: Hugo De Beuckeleer (0478/50 96 35)

 

zaterdag 05-05-2012  -  KVMV-excursie (D) 

Voormiddag: het Hellebos te Kampenhout. Samen-
komst om 9.30 u. in het centrum van Kampenhout. Par-
king tegenover de kerk naast het gemeentehuis. Samen 
verder naar de Hellebosstraat. Komende vanaf de steen-

weg Leuven–Mechelen de N21 (Haachtsesteenweg) 
nemen bij de rotonde in Kampenhout en wegwijzers 
volgen naar Centrum Kampenhout. Komende vanaf de 
E19 (uitrit 12) de N21 richting Haacht en verder als 
hierboven. ’s Middags kunnen we in het centrum van 
Kampenhout een snack of boterhammen eten. 
Namiddag: het Weisetterbos te Kampenhout. Samen-
komst om 14.00 u. op dezelfde plaats. Dan samen ver-
der naar de Wielewaallaan. 
Dit is een KVMV-activiteit, waarop alle mycologen 
uitgenodigd worden. Organisatie: ZWAM. 
Contact: Georges Buelens (0471/20 50 14)  

 

zaterdag 19-05-2012  -  OVMW (V) 

Drongengoed te Ursel. Afspraak: kruispunt Drongen-
goedweg en Westvoordestraat te Ursel, infobord Do-
meinbos. E40 afrit Aalter, N44 richting Maldegem, aan 
de lichten te Knesselare rechtsaf richting Ursel N461 
Urselseweg; na ongeveer 1500 m linksaf Westvoor-
destraat en volgen tot kruispunt met de Drongengoed-
weg. 
Contact: E. Vanaelst (09/374 59 86 of 0474/64 23 23) 

Reeds door de afdelingen vastgelegde excursies tot eind juni

Weekexcursies van de AMK-Werkgroep Mycologie 

Om de twee weken gaat de werkgroep op excursie, telkens op donderdagvoormiddag. De leden worden per 

mail, of telefonisch op vraag, verwittigd van de excursieplaatsen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 

met Lieve Deceuninck:  03/455 01 27 of  lieve.deceuninck@skynet.be. (uitleg werking: zie Sporen nr. 1-2) 

D = dagexcursie, V = voormiddag, N = namiddag 

Voor AMK is het uur van samenkomst steeds 9.45 uur, vertrek om 10 uur, tenzij anders vermeld! Deelname 

aan een activiteit geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. De aangeduide reisweg geldt bij vertrek vanuit 

Antwerpen. Enkel deelnemen aan de namiddagexcursie is mogelijk na afspraak met de contactpersoon. 

Voor OVMW is het uur van samenkomst bij excursies steeds 9.30 uur, tenzij anders vermeld! 

Voor ZWAM is de afspraak ter plaatse telkens te 9.30 uur (D) of 14.00 uur (N). 
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zaterdag 17-03-2012  -  KVMV (Leuven) 

21e Vlaamse Mycologendag, georganiseerd door de 
ZWAM. Zie elders in dit nummer. 



maandag 02-04-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



De bijeenkomsten in Gent gaan door om 10.00 uur bij de Onderzoeksgroep Mycologie van de Universiteit 

Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, 2e verdieping. Ingang gemakkelijkst via de plantentuin. 

De bijeenkomsten in Antwerpen gaan door in de Bioruimte van de UA, Groenenborgerlaan 171 te 2020 

Antwerpen; aanvang telkens om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. Vóór iedere vergadering (behalve bestuur-

lijke vergaderingen) is er vanaf 19.30 uur gelegenheid om boeken uit de bibliotheek te ontlenen. Het op-

stellen van de microscopen voor praktijklessen en mycologische werkgroepavonden wordt bij voorkeur vóór 

20.00 uur gedaan zodat de sessies vlot kunnen beginnen. De bib is steeds gesloten de 4e dinsdag van de 

maand. 

De ZWAM-bijeenkomsten in Diest gaan door van 19.30 tot 22.00 uur in het Natuurcentrum van Provinciaal 

domein Halve Maan, Omer Vanoudenhovelaan 48 te Diest. 

 

zondag 20-05-2012  -  KVMV + CMB (D) 

Villers-la-Ville. Samenkomst op de parking vóór “Le 
chalet de la Forêt”, gelegen op het kruispunt van de Rue 
de Chevelipont, de Rue de l’Abbaye en het Bois d’Hez 
in Villers-la-Ville (even voorbij de ingang van de abdij-
ruïnes). Bereikbaar via de E19 naar Brussel; op de ring 
richting Charleroi, afrit 26 en dan via de N5 richting 
Jenappe en verder Villers-la-Ville. Lunch meebrengen; 
rubberlaarzen ten zeerste aangeraden. Deze excursie 
heeft tevens als doel de verdere inventarisatie van 
Waals-Brabant en verloopt in samenwerking met de 
Brusselse Mycologische Vereniging (CMB). 
Contact: Bernard Declercq (0472/82 72 20) 

 

zaterdag 02-06-2012  -  AMK (D) 

Watereinde te Varendonk (Laakdal). Bijeenkomst aan 
de kerk van Zammel. Bereikbaar via E313, afrit 23 

Geel-West. Richting Westerlo rijden, aan de eerste ver-
keerslichten linksaf, Zammeldorp. Lunch meebrengen! 
Contact:  Jos Volders (014/54 91 44) 

 

zaterdag 16-06-2012  -  OVMW (V) 

Hospiesbos te Massemen (Wetteren). Afspraak kruispt. 
Maelbroekstraat/Oordegemsesteenweg. Vanaf Wetteren 
-centrum de weg naar de E40 nemen (Acaciastraat). Na 
bocht naar rechts van 90° (Zuidlaan) de 4e straat links 
nemen en 1100 m verder afspraakpunt. 
Contact: Danny Minnebo (0478/82 87 81) 

 

zaterdag 16-06-2012  -  ZWAM + AMK (D)  

Walenbos te Houwaart. Afspraak: 9.30 u. kerk Hou-
waart (Tielt-Winge), Haldertstraat. 
Contact: Georges Buelens (0471/20 50 14) 
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dinsdag 03-04-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Jaarlijks BIB-nazicht. De bibliotheek wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe boeken en tijdschriften. Na ver-
loop van tijd dringt een herschikking van de schabben 
zich op en moeten een aantal boeken herkaft worden. 
Vanavond zijn dan ook enkele vrijwilligers welkom die 
onze bibliothecaris Lucy de Nave een handje willen toe-
steken. 



dinsdag 10-04-2012  -  AMK (Antwerpen) 

AMK-Stuurgroep: Alle leden zijn welkom bij de be-
spreking van de AMK-werking. Enkele agendapunten 
zijn: samenstelling programma educatieve avonden na-
jaar 2012 en projectwerking. 



zaterdag 14-04-2012  -  OVMW (Gent) 

Practicum. 
Microscopie van coprofiele fungi (paddenstoelen op 

mest) door Jacky Launoy. 
Microscopie van korsten door Angèle De Bruyckere, 

Jos Schoutteten en Willy Termonia. 



maandag 16-04-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



dinsdag 17-04-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de 
microscopische kenmerken. Breng uw vondsten  mee en 
we brengen ze samen op naam. 



donderdag 19-04-2012  -  ZWAM (Diest) 

Wim Veraghtert komt ons wat tips geven: "Met de pu-
blicatie van de Vlaams-Brabantse atlas is een groot kar-
teringsproject beëindigd. Wat valt er in Vlaams-Brabant 
nog te ontdekken? Waar zitten de hiaten in de mycolo-
gische kennis? We geven tips voor op te sporen soorten 
en beter te onderzoeken biotopen." Niet te missen! 



dinsdag 24-04-2012  -  AMK (Antwerpen) 

KVMV-bestuursvergadering. BIB gesloten. 



maandag 30-04-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



dinsdag 01-05-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Bioruimte UA-gesloten 



dinsdag 08-05-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Les microscopische technieken: Sleutelen in Agaricales. 
Leiding: André de Haan. Start om 19.30 u. Gelijktijdig 
hiermee houdt de redactieraad van Sporen haar vergade-
ring. 



maandag 14-05-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



dinsdag 15-05-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Les microscopische technieken: sleutelen in Pezizales. 
Het voorjaar is een ideaal moment om op zoek te gaan 
naar ascomyceten. Voor de determinatie van de door u 
meegebrachte vondsten zullen de soorten uit de orde 
van de Pezizales alle aandacht krijgen. Leiding: Freddy 
Vermeulen en Lieve Deceuninck. 



dinsdag 22-05-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Les microscopische technieken: sleutelen in Agaricales. 
Leiding: André de Haan. Start om 19.30 u. 



dinsdag 29-05-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



dinsdag 29-05-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Thema Meeldauwen: Voordracht over het reilen en zei-
len van Meeldauwen. Raf Leysen licht de morfologie, 
ecologie en taxonomie toe van deze obligate parasieten. 
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21e VLAAMSE MYCOLOGENDAG 
VAN DE 

KONINKLIJKE VLAAMSE MYCOLOGISCHE VERENIGING 

17 maart 2012 

Georganiseerd door de ZWAM 

in samenwerking met het 

Provinciebestuur van Vlaams-Brabant 

Plaats:  Aula nr.  1,  Provincieplein 1, 3010 Leuven (vlakbij  stat ion van Leuven) 

 

Een aanrader voor plantenkenners maar vooral ook voor 
liefhebbers van mooie microscopie. 



dinsdag 05-06-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de 
microscopische kenmerken. 



maandag 11-06-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



dinsdag 12-06-2012  -  AMK (Antwerpen) 

Les microscopische technieken: sleutelen in Boletales. 
Leiding: Lieve Deceuninck. Start om 19.30 u. 



dinsdag 19-06-2012 -  AMK (Antwerpen) 

Les microscopische technieken: sleutelen in Agaricales. 
Leiding: André de Haan. Start om 19.30 u. 



maandag 25-06-2012  -  ZWAM (Diest) 

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en 
we proberen ze samen op naam te brengen. 



dinsdag 26-06-2012  -  AMK (Antwerpen) 

KVMV-bestuursvergadering. BIB gesloten. 
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Bereikbaarheid

Alle informatie over hoe u het provinciehuis kunt bereiken via het openbaar vervoer of per wagen vindt u op 

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/routebeschrijving-provinciehuis-februari-2010_tcm5-7139.pdf

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/provinciehuis/adres-en-openingsuren/

index.jsp

Men kan parkeren in de kelder van het Provinciehuis: dat kost 3 euro voor de gehele dag. 

In het provinciehuis is er geen cafetaria en kunnen geen dranken of spijzen aangeboden worden. In de 

stationsbuurt (vlakbij) zijn er wel mogelijkheden om iets te gaan eten. 

PROGRAMMA 

09:30 Ontvangst met koffie  

10:00 Verwelkoming 

10:05 The Genus Hebeloma and his presence in  Flanders,  Prof.  Henry Beker 

10:50 Nieuws uit  Russulales-land: Eske De Crop, Kobeke Van de Putte,  Ronny 

 Boeykens en Annemieke Verbeken 

11:45 Truffels van Vlaanderen, Dieter Slos 

12:00 Groepsfoto 

12:05 Middagpauze 

13:30 Algemene vergadering van de KVMV 

14:00 Meeldauwen, Raf Leysen 

14:30 Project  Brandplekpaddenstoelen, Roosmarijn Steeman 

14:50 Nieuwe of merkwaardige vondsten van 2011 voor Vlaanderen: 

 Bernard Declercq, Wim Veraghtert , Luc Lenaerts, Hans Vermeulen, 

 Ronny Boeykens… 

15:55 Slotwoord,  Bernard Declercq 

Iedereen is  van harte welkom! Toegang grat is  
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Op de determinatieavond van 8 november bracht 

Herman Puls enkele zeer eigenaardige zwammetjes 

aan. Hij verzamelde ze te Herentals, in de buurt 

van de brandplaatsen die daar voor het brandplek-

kenproject worden opgevolgd. 

Ze hadden in jonge toestand halfbolvormige hoed-

jes, waarvan de rand bij verder ontwikkelen op-

plooide en zo schoteltjes vormde. De plaatjes wa-

ren bijna geheel ontbrekend en enkel nabij de 

hoedrand als kleine kammetjes te zien. Het steeltje 

was centraal geplaatst en normaal ontwikkeld. De 

hoedjes waren glad en donker roodbruin en deden 

in jonge toestand wat denken aan Psilocybe monta-

na (Pers.) Kumm. (Zandkaalkopje, zie foto’s 1 en 

2). Deze indruk werd versterkt door een zwakke, 

paarsbruine sporee op de bodem van het doosje, 

gevormd door één van de meegebrachte exempla-

ren. Microscopische controle van sporen- en cysti-

denkenmerken bevestigden dit vermoeden. 

Abnormaal ontwikkelde exemplaren komen voor 

bij alle levende organismen. De studie van deze af-

wijkende vormen wordt teratologie genoemd. 

Ook bij paddenstoelen zijn deze afwijkingen niet 

zeldzaam en velen onder jullie hebben waarschijn-

lijk al eens morchella-achtige fopzwammen gezien 

of nevelzwammen met extra hoedjes (al of niet 

Een ongewoon uitziend Kaalkopje 

André de Haan, Leopoldstraat 20/3, 2850 Boom 
 

Foto 1: Psilocybe montana - jong exemplaar (H. Puls)

Foto 2: Psilocybe montana - hymenium (H. Puls)
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omgekeerd). 

Ik had tot nu het vermoeden (maar had dit nooit 

gecontroleerd) dat bij dergelijke vormen ook de 

microscopische elementen afwijkingen zouden ver-

tonen. Tot mijn verbazing was dit bij deze Zand-

kaalkopjes helemaal niet het geval. Zowel sporen, 

basidiën als cheilocystiden (zie foto 3, 4 en 5) wa-

ren perfect normaal gevormd. Enkel deze laatste 

waren een beetje het noorden kwijt. Daar waar zij 

bij normaal gevormde exemplaren alleen op de 

lamelrand te vinden zijn, groeiden zij op het ge-

deelte waar de plaatjes ontbraken, overal tussen de 

basidiën. 

De oorzaak van deze afwijkingen kan volgens de 

literatuur velerlei zijn. Dat de nabijheid van de 

brandplaatsen er hier voor iets tussen zit, is dus 

niet onmogelijk. 

Dat in dit geval het mycelium zelf aangetast is, 

lijkt mij aannemelijk gezien het relatief groot aan-

tal exemplaren met eenzelfde afwijking. 

Interessant lijkt mij ook te kijken of dit fenomeen 

zich volgend jaar herhaalt. 

Informatie over het verschijnsel van 

abnormale verschijningsvormen bij 

paddenstoelen kan je o.a. vinden op 

de website van de NMV (Nederland-

se Mycologische Vereniging): 

www.mycologen.nl. 



Foto 3: Psilocybe montana - sporen

Foto 4: Psilocybe montana - basidiën

Foto 5: Psilocybe montana - cheilocystiden
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Je kan dat zo hebben: je zit je urenlang te vergapen 

aan foto’s van tot de verbeelding sprekende pad-

denstoelen in prachtige boekwerken, waarna het 

wel eens gebeurt dat, als je deze of gene soort voor 

het eerst ontmoet in het veld, een gevoel van her-

kenning je beklijft. Zo van: dit moet ’m zijn! Nu 

gaat dat voor paddenstoelen (die doorgaans varia-

beler zijn dan de foto’s in de boeken doen vermoe-

den) minder op dan voor bijv. vlinders, maar bij de 

vondst van Entoloma moliniophilum had ik (WV) 

dat gevoel. Al bladerend door Noordeloos’ bewer-

king van Entoloma in de reeks Fungi Europaei was 

mijn oog al ettelijke malen gevallen op Rubens 

foto van dit tenger zwammetje. Een soort die in 

Vlaanderen van slechts één locatie bekend is en het 

voorbije decennium op geen enkele andere plek in 

het land, of zelfs bijna de wereld, werd aange-

troffen: dat spreekt tot de verbeelding en die wil je 

zelf ook wel eens vinden. 

De Pijpenstrosatijnzwam is dan ook in verschillen-

de opzichten een opmerkelijke paddenstoel. Het is 

een tere soort, met een grijsbruin hoedje, zwak af-

lopende plaatjes, een glazig wit steeltje en een 

schijnbaar opmerkelijke ecologie. De groeiplaats 

tussen Pijpenstrootje (Molinia caerulea) bracht 

Ruben en Machiel (Noordeloos) ertoe om de soort 

‘moliniophilum’ te dopen. Die macroscopische en 

ecologische kenmerken zorgen ervoor dat Entolo-

ma moliniophilum voor een satijnzwam best goed 

te herkennen is, zelfs in het veld. Op de koop toe 

vertoont dit satijnzwammetje opmerkelijke micro-

scopische kenmerken, waardoor de soort tot de ge-

makkelijk herkenbare satijnzwammen gerekend 

kan worden. Het is dan ook des te opmerkelijker 

dat, sinds de ontdekking in 2000, de Pijpenstro-

satijnzwam niet op andere plekken werd opge-

merkt. Wordt er té weinig naar zwammen gezocht 

in pijpenstrootjesvegetaties of gaat het echt om een 

bijzonder schaarse paddenstoel? 

Sinds 22 september 2011 kunnen we voor deze 

soort een tweede stip op de kaart van België zetten. 

Die dag leidde een donderdagexcursie van de 

AMK ons naar de Kalmthoutse heide, waarbij een 

verbrand deel van het gebied onze bijzondere aan-

dacht kreeg. In de niet-beboste delen waren slechts 

weinig paddenstoelen te vinden. In vegetaties van 

Pijpenstrootje waarover het vuur maanden voor-

dien raasde, waren voornamelijk Veenmycena’s 

(Mycena megaspora) en zelfs Vuurzwammetjes –

what’s in a name– (Hygrocybe miniata) te vinden. 

Pijpenstrosatijnzwam (Entoloma moliniophilum) te Kalmthout: 
een tweede vondst voor België, de vijfde wereldwijd 

Wim Veraghtert  -  wim.veraghtert@gmail.com 
Lieve Deceuninck  -  lieve.deceuninck@skynet.be 

 

Tijdens de inventarisatie van de Gulke Putten in 2000 vond Ruben Walleyn kleine satijnzwammetjes die hij 

niet meteen kon thuisbrengen. Nader onderzoek wees uit dat het hier om een onbeschreven soort ging, die in 

Sterbeeckia werd gepubliceerd als Entoloma moliniophilum (Noordeloos et al., 2002). In september 2011 

werd de Pijpenstrosatijnzwam voor het eerst aangetroffen in de provincie Antwerpen. 
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Tussen pollen Pijpenstrootje bleken op één locatie 

ook tientallen kleine satijnzwammetjes te groeien, 

die, zoals we hierboven al aangaven, snel benoemd 

werden als Entoloma moliniophilum. 

Beschrijving 

Macroscopie (foto 1) 

Hoed 8-11 mm diameter, vlak gewelfd, bleek 

bruingrijs, sterk doorschijnend gestreept, van bo-

venaf herinnerend aan Kleine breedplaatmycena 

(Mycena speirea). Hoedoppervlak fijnvezelig, niet 

glad. Plaatjes breed aangehecht tot aflopend met 

een tandje, dwars geaderd (geen tussen-adering), 

witgrijs tot beige, buikig. Steel tot 27 × 2 mm, 

glazig wit; uitstekende cystiden met de loep zicht-

baar. Geur fungoïde. 

Microscopie 

Sporen heterodiametrisch tot noduleus, 10-13 × 7-

8 µm. Basidiën viersporig, 40-44 × 7-14 µm. Chei-

locystiden talrijk, smal lageniform, veelal tibii-

form, capitaat, 45 × 10 µm. Pleurocystiden afwe-

zig. Hoedhuidhyfen 3-12 µm breed, 

met intracellulair pigment. Pileitra-

mahyfencellen 25-120 µm lang; 

eindcellen cilindrisch tot subclavaat 

50-60 × 9 µm. Caulocystiden talrijk, 

tibiiform (foto 2). Gespen moeilijk 

vindbaar, waargenomen bij steel-

hyfen. 

Bespreking 

De vondst van Kalmthout komt in 

vrijwel alle opzichten goed overeen 

met de typecollectie. Cheilocystiden 

en basidiën bleken iets langer dan 

beschreven door Noordeloos et al. (loc. cit.), die 

resp. 32 µm en 33 µm als maxima geeft. 

Opmerkelijk is wel het verschil in het pileitrama. 

De collectie van Kalmthout vertoonde cellen van 

de tramahyfen in de hoed, die twee- tot driemaal zo 

lang waren als de oorspronkelijke beschrijving 

aangeeft; daar bedroeg de lengte van de cellen 24-

50(75) µm. Met deze vondst krijgen we nu een 

betere kijk op de variabiliteit van de soort. 

Verspreiding & ecologie 

Inmiddels is de Pijpenstrosatijnzwam ook in het 

buitenland gevonden. In oktober 2001 werd een 

mooie collectie (20 vruchtlichamen) aangetroffen 

in de Tourbières des Planchettes te Saint-Siméon-

de Bressieux (Isère) in Frankrijk. Het gaat hier om 

een vochtig heidegebied, met veenmosvegetaties 

en Zachte berk (Betula pendula), op een hoogte 

van 615 m. De soort groeide er aan de voet van een 

forse pol Pijpenstrootje (Pierre-Arthur Moreau, 

pers. med.). Ondanks vele herhaalde bezoeken 

werd de soort er niet meer teruggezien. In oktober 

Foto 1: Entoloma moliniophilum - Pijpenstrosatijnzwam (K. Demeyere)
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2010 werden 3 exemplaren verzameld in de Tour-

bière des Charmes te Thiefosse in de Vogezen. Het 

betreft eveneens een nat veengebied waarin veen-

mossen groeien tussen pijpenstrootjesbulten; E. 

moliniophilum werd er opnieuw bij Pijpenstrootje 

gevonden (Patrick Laurent, pers. med.). 

In Nederland is er tot nog toe één gekende vind-

plaats, in Willinks Weust te Winterswijk (Gelder-

land). Daar werd de soort tweemaal gezien, onder-

meer in 2011. De vindplaats wijkt er sterk af van 

de andere drie gekende locaties. Het betreft een iet-

wat vochtig grasland op kalkhoudende bodem, 

waarin Pijpenstrootje ontbreekt. In dit grasland 

groeien diverse andere zeldzame satijnzwammen, 

naast ondermeer wasplaten zoals Bruingestreepte 

wasplaat (Hygrocybe radiata) en Blozende was-

plaat (H. ingrata) (Nico Dam, pers. med.). 

Het mag duidelijk zijn dat de ecologie van deze 

soort slecht gekend is. Wellicht is de aanwezigheid 

van Molinia niet de bepalende factor voor het 

voorkomen. In dat geval zou E. moliniophilum al 

vaker gevonden moeten zijn. In Kalmthout was de 

bodem ca. 4 maanden voor de vondst verbrand ge-

weest, maar niet in die mate dat E. moliniophilum

als brandplekpaddenstoel be-

stempeld kan worden (noch wa-

ren er typische brandpleksoor-

ten op die locatie aanwezig). 

Welke impact de brand had op 

de bodemchemie van de groei-

plaats, is vooralsnog niet duide-

lijk. 

Op de typelocatie werd E. moli-

niophilum gevonden in de nabij-

heid van E. conferendum (Ster-

spoorsatijnzwam) en E. fernan-

dae (Heidesatijnzwam) (2 soor-

ten die je in dit biotoop wel ver-

wacht), maar evenzeer van E. 

xanthochroum (Geelplaatstaal-

steeltje), een zeldzame soort die op bijzondere 

groeiplaatscondities wijst. 

Bestudeerd materiaal

Meer dan 30 exemplaren te Kalmthout, omgeving 

Putse Moer op 22 september 2011. In kleine groep-

jes, in en rond pollen (levend) Pijpenstrootje, op 

verbrande ondergrond (voedselarme zandbodem). 

Twee exemplaren, Prov. Antwerpen, Kalmthout, 

Kalmthoutse heide, IFBL-code B4.37.11, herba-

rium L. Deceuninck, 22/9/2011, LD 1855 

Foto 2: E. moliniophilum (Pijpenstrosatijnzwam) - caulocystiden (L. Deceuninck)
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Dankwoord 

Met dank aan Nico Dam (NMV), Pierre-Arthur 

Moreau en Patrick Laurent (Société Mycologique 

des Hautes Vosges) voor de verstrekte informatie 

over hun vondsten. 



Referenties 

Noordeloos, M., Walleyn, R. & Verbeken, A. (2002). A 

new Entoloma species with tibiiform cheilocystidia, 

Entoloma moliniophilum nov. sp. Sterbeeckia 21/22, 

64-66. 

Noordeloos, M. (2004). Entoloma (supplement). Fungi 

Europaei 5a. Edizioni Candusso. 

Een lijst van belangrijke soorten voor 
Vlaams-Brabant 

In ons versnipperd landschap heeft de natuur het 

niet altijd even gemakkelijk. Regelmatig hebben 

we te maken met soorten die uitsterven, vér weg of 

zorgwekkend dichtbij. Om de achteruitgang aan 

biodiversiteit in Vlaams-Brabant tegen te gaan, 

stelde de provincie een lijst samen van belangrijke 

soorten waarvoor ze zich verantwoordelijk voelt, 

de zogenaamde Provinciale Prioritaire Soorten 

(PPS). Deze lijst dient als onderbouw voor het 

soortenbeleid in Vlaams-Brabant. Met dit beleid 

wil de provincie een vangnet bieden aan soorten, 

die onvoldoende kunnen profiteren van het gang-

bare beleid rond milieu, natuur en water, en die 

daardoor een groot risico lopen te verdwijnen. 

Koesterburen  

De provinciale biodiversiteitcampagne 'Je hebt 

meer buren dan je denkt', koos uit de lijst met 

Provinciaal Prioritaire Soorten per gemeente enke-

le koesterburen. In de koestercampagne werken ge-

meenten, regionale landschappen, verenigingen, 

scholen... samen om hun koesterburen extra in de 

kijker te zetten of om acties tot soortbescherming 

op te starten.  

Meer weten over de koesterburen? Bezoek dan de 

website www.koesterburen.be.  

25 op 65 gemeenten kiezen ook een padden-
stoel als koestersoort 

In Vlaams-Brabant hebben 25 gemeenten een pad-

denstoel gekozen als koestersoort. Zes van deze 

gemeenten hebben zelfs twee soorten paddenstoe-

len als koestersoort.  

Van de 9 gekozen soorten paddenstoelen zijn de 

meeste (6 op 9) soorten van voedselarme graslan-

den. Van de 3 resterende soorten is er één mycor-

rhizasymbiont, één parasiet en één saprofiet.  

Paddenstoelen als “koestersoort” in Vlaams-Brabant 
Georges Buelens  -  georges.buelens@telenet.be 

 

In deze bijdrage wordt gekeken naar de meerwaarde, die de lokale besturen kunnen opbrengen 

onder impuls van provinciale initiatieven ter bescherming van soorten.  
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Omdat in Vlaanderen geen paddenstoelen bij wet 

beschermd zijn, is dit mogelijk een eerste en be-

langrijke stap in de richting van extra aandacht 

voor de rol van paddenstoelen (en de zorg voor 

hun behoud) vanuit het gemeentelijk beleid. Toch 

is dit niet zaligmakend, want een aantal belangrijke 

voedselarme graslanden is niet in beheer bij de ge-

meente en het is dus zeer de vraag of de gemeenten 

over voldoende inspraak beschikken bij het beheer. 

Maar het is een samenwerkingsproject met alle be-

trokkenen en dus is de rol van vrijwilligers eens te 

meer zéér belangrijk. 

Voor alle als koestersoort opgenomen paddenstoe-

len is het van het grootste belang dat de biotopen 

worden beschermd om de soorten veilig te stellen. 

Dat kan alleen door een aangepast beheer. Voor 

soorten die in de wegberm voorkomen, kan de ge-

meente door een aangepast maaibeheer een belang-

rijke bijdrage leveren, maar dat kan evengoed in 

het gemeentelijk park gebeuren. Kiezen voor pad-

denstoelen is dus ook kiezen voor een goed beheer 

en op veel plaatsen begint dit duidelijk resultaat op 

te leveren. Volhouden is dus de boodschap! 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de 

gemeenten en de door hen gekozen soorten pad-

denstoelen.  
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De soorten die worden gekoesterd 

Blauwzwarte stekelzwam (Phellodon niger) is een 

mycorrhizasymbiont, vnl. van eik en beuk, op 

meestal arme zandgronden. Op Vlaamse schaal is 

de soort in de provincie Vlaams-Brabant het sterkst 

vertegenwoordigd en dus is alle hulp voor de in-

standhouding ervan meer dan welkom. 

Slijmwasplaat, Papegaaizwammetje, Sikkelkoraal-

zwam, Slanke aardtong, Fijngeschubde aardtong 

en Ruige aardtong zijn in het algemeen soorten van 

voedselarme graslanden, zowel op leem als op 

zand. 

Slijmwasplaat (Hygrocybe laeta): de soort is op 

Europees niveau bedreigd en ze is een indicator 

voor heischrale graslanden en heideterreinen. 

Toch komt 43 % van de gekende Vlaamse po-

pulatie voor in de provincie Vlaams-Brabant en 

dit zowel op relicten van heide als op zandkop-

pen in de leemstreek. 

Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina): 

komt vooral voor op leem en in Vlaams-

Brabant groeit meer dan de helft van de 

gekende Vlaamse populatie. Is ook vaak in 

wegbermen waar te nemen als die een goed 

maaibeheer kennen en dus is de soort bij uitstek 

een door de gemeente te koesteren soort. 

Sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis corniculata): 

in Vlaanderen een zeldzame soort, maar in 

Vlaams-Brabant heeft men 60 % van de po-

pulatie. Lemige bodems in wasplatengraslan-

den vormen de vindplaatsen van deze soort. 

Slanke aardtong (Geoglossum umbratile): bijna 

de helft van alle gekende vindplaatsen uit 

Vlaanderen situeert zich in Vlaams-Brabant.  

Microscopische controle is steeds nodig. 

Fijngeschubde aardtong (Geoglossum fallax): 

80 % van de gekende Vlaamse vindplaatsen be-

vindt zich in Vlaams-Brabant. Microscopische 

controle is steeds nodig. 

Ruige aardtong (Trochoglossum hirsutum): bij-

na de helft van alle gekende vindplaatsen uit 

Vlaanderen bevindt zich in Vlaams-Brabant. 

Vaak worden verschillende soorten aardtongen 

samen gevonden en dus is microscopisch na-

zicht aanbevolen. 

Anemonenbekerzwam (Dumontinia tuberosa) is 

een voorjaarssoort en biotrofe parasiet op de wor-

telstokken van Bosanemoon. Omdat Bosanemonen 

kwetsbaar zijn, is de Anemonenbekerzwam dat 

ook. Het beschermen van de plant helpt dus even-

eens de paddenstoel. Bosanemoon is een soort van 

oude loofbossen met een goed ontwikkelde strooi-

sellaag. 

Rode kelkzwam (Sarcoscypha coccinea) is een 

typische wintersoort die saprofytisch leeft op dood 

hout van verschillende loofhoutsoorten, maar voor-

namelijk van hazelaar. Deze soort komt minder 

frequent voor dan de Krulhaarkelkzwam (Sarco-

scypha austriaca), maar is zonder microscopie niet 

met zekerheid op naam te brengen. 

Plotse belangstelling voor paddenstoelen? 

Nu Vlaams-Brabant paddenstoelen opneemt als 

koestersoorten, kunnen we ons afvragen vanwaar 

die belangstelling is gekomen. Voor wie het van 

nabij heeft gevolgd, is het duidelijk dat de inventa-

risatie voor wat werd genoemd “de Atlas van de 

paddenstoelen in Vlaams-Brabant” daar voor iets 

tussen zit. 

Het boek is intussen verschenen onder de titel: 
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”Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, 1980-2009, Verspreiding 

en ecologie” en werd eerder al in Sporen 

voorgesteld. 

We zijn hoopvol dat niet alleen het kijken naar 

paddenstoelen, maar ook het rekening houden met 

het beheer van hun biotoop, daarmee een flinke 

duw in de rug heeft gekregen. Het zal van alle be-

trokkenen afhangen of dit project zal slagen maar 

wij geloven er wel in. 

Besluit 

Voor de kennis van de paddenstoelen is het een 

goede zaak dat nu eindelijk ook eens de gemeente-

lijke overheid met paddenstoelen en hun voorko-

men wordt geconfronteerd. 

De actieve inzet van vrijwilligers en belangengroe-

pen zorgt eveneens voor extra kennis van de myco-

logie. 

Met betrekking tot het voorstellen van de koester-

soorten is het  erg moeilijk om paddenstoelen voor 

te stellen aan een publiek, vooral als die soorten er 

op dat moment niet staan. Dat geldt natuurlijk ook 

voor schuwe dieren. Het zal er dus voor de natuur-

gids of initiatiefnemer op aankomen om het geïnte-

resseerde publiek met de nodige documentatie en 

argumentatie te bewerken, zodat men een beter 

beeld krijgt van de koestersoort. Paddenstoelen 

zijn daarom niet moeilijker dan andere koester-

soorten. 

Literatuur 

Steeman R. et al. (2011). Paddenstoelen in Vl.-Brabant 

en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1980-2009. 

Natuurpunt Studie. 

Website 

www.koesterburen.be 

Op een excursie in 2000, tijdens de mycolo-

gische werkweek in Oignies, nam ik (JDK) 

een Inocybe mee die mij qua uitzicht sterk aan 

Inocybe lacera deed denken, maar veel forser 

was. Groot was mijn verrassing toen ik onder 

de microscoop niet de verwachte grote, wat 

aardappelvormige sporen zag, maar knobbel-

sporen! Sleutelen met het werk van Stangl 

(1989) bracht mij bij Inocybe subcarpta. Al-

hoewel de kleurenplaat niet erg overtuigend 

Inocybe lacera / Inocybe subcarpta - Look-alikes? 
Zandpadvezelkop versus Bruine zandvezelkop 

Judith De Keyser - judithdekeyser@scarlet.be 
Wim Veraghtert - wim.veraghtert@gmail.com 

 

Vezelkoppen staan klassiek bekend als lastig te determineren plaatjeszwammen. De Zandpadvezel-

kop (Inocybe lacera) is een algemene soort die gemakkelijk in het veld te herkennen is. Althans, dat 

denken velen, waardoor een zeldzamere dubbelganger, Inocybe subcarpta, wellicht vaak over het 

hoofd wordt gezien. Hieronder worden de verschillen tussen beide soorten belicht. 
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was, waren de beschrijving en de microscopie 

dat wel. 

Toen ik in 2011 tijdens een determinatieavond 

weer een I. subcarpta in handen kreeg, liet ik 

aan de aanwezige mensen de paddenstoel zien 

en kreeg inderdaad alom de opmerking: “Ik 

zou dat I. lacera noemen”. Tenslotte werd ook 

tijdens een AMK-excursie in de Kalmthoutse 

heide (september 2011) een vezelkop met op-

vallend wollige steel achteloos benoemd als 

Zandpadvezelkop, waarna Lieve Deceuninck 

de determinatie op basis van microscopie (zie 

foto 1) moest corrigeren. 

Hierna volgt een vergelijking tussen beide 

soorten: 

I. lacera var. lacera I. subcarpta
Macroscopisch

hoed zeer grof vezelig, grijsachtig tot geelbruin of 
rossig bruin op beige; jong rand ingerold met 
sporen van velum; met donkerder umbo 

zeer vezelig, kakibruin met velumresten aan 
de rand (jong) met opwippende zwart-bruine 
schubjes 

steel bruin vezelig; top lichter/bijna wit; wordt 
zwart onderaan bij oudere exemplaren 

bruin, zeer viltig vezelig; kleur als hoed, jong 
lichter; wordt onderaan zwart bij kneuzen 

plaatjes wit tot leemkleurig met witte snede jong wit 

geur spermatisch spermatisch 

voorkomen bij loof- en naaldbomen; zure zand/leem-
grond 

bij naald- maar ook loofbomen; op zure, 
humusarme bodem 

verspreiding zeer algemeen zeldzaam/bedreigd 

Microscopisch

sporen glad, onregelmatig cilindrisch knobbelsporig met uitstekende top 

cheilocystiden zeer dunwandig, hoogstens wat poederige 
kristallen, wand geel 

zeer dunwandig, hier en daar dikke kristallen 

pleurocystiden dikwandig, lageniform tot utriform, vaak met 
kristallen 

opvallend dunwandig, doorgaans utriform, 
zonder kristallen 

caulocystiden geen geen 

Uit bovenstaande tabel blijkt dus dat er geen 

betrouwbare kenmerken zijn om beide soorten 

macroscopisch op naam te brengen. Microsco-

pisch is het verschil tekenend: de knobbelige 

sporen met uitgesproken knobbel aan de top en 

opvallend dunwandige pleurocystiden onder-

scheiden I. subcarpta van zijn dubbelganger. 

Beide soorten kunnen in hetzelfde biotoop ge-

vonden worden, maar de Bruine zandvezelkop 

is kieskeuriger en komt enkel op voedselarme 



 17  



2012/1  Sporen 

zandgrond (bij ons nagenoeg enkel bij den) 

voor. Let wel op voor andere soortgelijke ve-

zelkoppen die ook in een gelijkaardig biotoop 

te vinden zijn, zoals de vrij zeldzame Bleek-

sporige vezelkop (Inocybe soluta). Deze soort 

kan macroscopisch ook goed op Inocybe lace-

ra lijken, maar kenmerkt zich dan weer door 

de korte, knobbelige sporen die vaak vierhoe-

kig van vorm zijn. 

Goede kleurenfoto’s vinden we ondermeer in 

Breitenbach & Kränzlin (2000) (jammer dat de 

sporentekening in dit boek minder duidelijk 

is); verder in Ferrari (2006) en Krieglsteiner et 

al. (2010). Een bevattelijke sleutel voor knob-

belsporige vezelkoppen vind je in Coolia 49(1) 

(Kuyper, 2006 – downloadbaar via 

www.mycologen.nl). 

Het is dus oppassen geblazen wanneer men 

een vezelkop macroscopisch op naam brengt. 

Het is slechts kwestie van één preparaatje ma-

ken om beide soorten uit mekaar te halen; de 

zeldzame I. subcarpta zou binnenkort wel eens 

heel wat minder zeldzaam kunnen worden! 

Referenties 
Breitenbach J. & Kränzlin F. (2000). Pilze der Schweiz. 

Band 5. Luzern. 

Ferrari, E. (2006). Inocybe alpine e subalpine. Fungi 

non delineati. Pars XXXIV-XXXV-XXXVI. Edizio-

ni Candusso, Alassio. 

Kuyper T.W. (2006). Begin eens met… vezelkoppen 

(Inocybe) - 2: voorlopige determinatiesleutel tot de 

knobbelsporige vezelkoppen. Coolia 49(1), 11-17. 

Krieglsteiner G.J. & Gminder A. (red.) (2010). Die 

Grosspilze Baden-Württembergs Band 5: Ständer-

pilze: III. Ulmer, Stuttgart. 

Stangl J. (1989). Die Gattung Inocybe in Bayern. Hop-

pea Bd. 46, Verlag der Gesellschaft. 

Foto 1: Inocybe subcarpta (Bruine zandvezelkop): 
sporen + pleurocystide (L. Deceuninck)

INSCHRIJVING VOOR DE KVMV-WERKWEEK 2012

Deze gaat door te Oud-Heverlee (ten zuiden van Leuven) van donderdag 18 oktober tot en met zondag 

21 oktober 2012. 

We logeren in “La Foresta”, een gerenoveerd Franciscanerklooster te midden van het Heverleebos, vlakbij 

het Meerdaalwoud. We hebben er 10 tweepersoonskamers en 5 éénpersoonskamers gereserveerd. 

De prijs per persoon voor het ganse verblijf van donderdagnamiddag tot zondag na het middageten bedraagt 
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€ 132,00 voor een tweepersoonskamer en € 147,00 voor een éénpersoonskamer (met lavabo). Douches en 

toiletten op de gang. Er moeten geen lakens of kussenslopen meegebracht worden; handdoeken, washandjes 

en persoonlijk toiletgerief wel. 

Determinatie en microscopie gebeuren in een grote vergaderzaal op dezelfde gang als de slaapkamers. Voor 

diegenen die niet aan microscopie doen, is er een bar voorzien (alleen voor onze groep). 

Op zaterdag 20 oktober is de excursie opengesteld voor alle leden van de KVMV. Deze excursie wordt in de 

volgende Sporen aangekondigd. 

WIL A.U.B. INSCHRIJVEN vóór 30 april 2012 bij Robert De Ceuster, Kloosterbergstraat 34, 3290 Diest 

(tel. 013/33 57 96) door een briefje of e-mail te sturen naar robert.de.ceuster@scarlet.be. 

Gelieve te vermelden of men kiest voor een 1- of  2-persoonskamer en of men de kamer wenst te delen met 

een andere deelnemer. Vermeld ook naam, adres, telefoon en e-mailadres. 

Om een inschrijving te bevestigen moet er vóór 30 april 2012 een voorschot van € 50,00 per persoon 

gestort worden op rekening IBAN BE17 7370 1875 7621, BIC-code KREDBEBB van de KVMV te 

Antwerpen. 

Na de inschrijvingsperiode (in april/mei) krijgt iedereen een mail met een eerste praktische mededeling en in 

september een tweede mail met het volledige excursieprogramma en de laatste instructies. 

Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. 

Overlijden 
Op 11 februari 2012 overleed Adrienne van der Horst, echtgenote 
van de heer Jean Schavey. Zij werd net geen 89 jaar. 

Wij zullen haar herinneren als de trouwe metgezel van Jean op de 
AMK-uitstappen, die ijverig zocht naar ascomyceten voor haar 
echtgenoot en haar vondsten graag deelde met anderen. 

Zij was een hartelijke vrouw bij wie je steeds terecht kon voor een 
pilletje, zalfje, pleister of een luisterend oor. 

Adrienne, wij zullen je echt missen. 

Wij betuigen haar familie en vrienden onze oprechte gevoelens 
van medeleven. 

Het KVMV-bestuur 
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We kunnen ons verheugen over vijf nieuwe aanwinsten in de bibliotheek. 

Termorshuizen A.J. &  Swertz C.A., 2011, Roesten van Nederland. (Udz 018) 

Steeman R. e.a., 2011, Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

1980-2009, Verspreiding en ecologie. (Atl 042) 

Noordeloos M.E., 2011,  Fungi Europaei: Strophariaceae s.l. (Vol.13). (Atl 013/13) 

Kibby Geoffrey, 2011, The genus Agaricus in Britain. (Mag 061) 

Kibby Geoffrey, 2011, British Boletes with keys to species. (Mag 062) 

Hartelijk dank aan André Fraiture die ons 4 nummers bezorgde van Bulletin de l’Association des Myco-

logues Francophones de Belgique (2008/01- 2009/02- 2010/03- 2011/04). 

Beste ZWAM-vrienden, 

Op initiatief van Paul en Michèle Wieërs–Gros-Gean, worden jullie door het bestuur van de ZWAM uitgeno-

digd op een ‘voorjaarsbijeenkomst’ te Heverlee op zaterdag 28 april 2012 om 14.30 u. 

Plaats van het gebeuren: Alvinnenberg te Heverlee. Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar met de wagen via 

de ring van Leuven. Neem de oprit naar de E40, dit is de Koning Boudewijnlaan, tot aan de volgende ver-

keerslichten. Daar rechtsaf de Celestijnenlaan in en dan de eerste straat links, de Joost Florquinlaan. Die 

maakt eerst een bocht naar rechts en dan naar links. Neem vervolgens de eerste straat rechts en rij de straat 

tot op het einde, waar je rechts de parking kan oprijden. De zaal hoort bij een tehuis voor mentaal gehandi-

capten, dat in de woonwijk is ingeplant. 

Voor deze bijeenkomst hebben Michèle en Paul een koffietafel met taart voorzien, waarvoor een bijdrage van 

€ 5,00 per persoon wordt gevraagd, ter plaatse te betalen. Wie wil deelnemen, mag zich inschrijven bij Paul 

en Michèle, hetzij via telefoon 016/48 02 57 of e-mail paulwieers@hotmail.com , maar vóór 20 april 2012! 

Uiteraard zullen we het over paddenstoelen hebben maar niet alleen dat. Gezellig bijpraten en er een leuke 

namiddag van maken is de boodschap. 
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In juli lanceerde Natuurpunt de website www.natuurbericht.be, naar Nederlands voorbeeld. Natuurbericht.nl 

brengt al enkele jaren dagelijks een interessant nieuwsberichtje uit de natuur. Dat kan gaan over bijzondere 

fenomenen zoals vogeltrek, ongewone waarnemingen, nieuwe vondsten of gewoon: leuke weetjes. Een web-

site die bijzonder populair werd, waarna men bij Natuurpunt dacht: dat kunnen wij ook! En zó geschiedde… 

De website probeert met laagdrempelige berichtjes zoveel mogelijk (nieuwe) mensen in contact te brengen 

met natuur. Daarom zijn de nieuwsberichtjes luchtig geschreven; dus een uitgebreide beschrijving van een 

zeldzame paddenstoel ga je er niet vinden. Een deel van de berichten wordt geschreven door het professio-

neel kader van Natuurpunt, maar Natuurbericht staat ook open voor andere organisaties. In Nederland levert 

de NMV geregeld een natuurberichtje aan natuurbericht.nl. Wie denkt een leuk item te hebben voor een na-

tuurbericht, kan daarmee terecht op info@natuurbericht.be. Wie zich abonneert op natuurbericht.be, krijgt 

vrijwel dagelijks een nieuwtje over natuur in zijn mailbox. Inmiddels is de kaap van de 1000 abonnees over-

schreden. Als voorsmaakje een recent natuurbericht over vleesetende paddenstoelen… 

Natuurbericht, een nieuw medium over natuur 
(met een voorbeeld uit de wereld van de nematofage fungi) 

 

Vleesetende zwammen: creatief voor (meer) stikstof 

Zwammen geraken op verschillende manieren aan hun noodzakelijke voedingsstoffen: door strooisel af 

te breken (saprofyten), door voedingsstoffen te onttrekken aan andere gastheren (parasieten) of door 

samen te leven met planten (symbionten). Recent onderzoek wijst uit dat de grenzen tussen deze drie eco-

logische groepen vaag zijn. Bovendien is allang geweten dat sommige paddenstoelen op een creatieve 

wijze in hun stikstofbehoefte voorzien: ze vangen nematoden (minuscule wormpjes, ook wel ‘aaltjes’ ge-

noemd). 

De zwamvlok van deze nematodenvangers zit vaak in dood, vrij stikstofarm hout en is uitgerust met bij-

zondere toeters en bellen. Minstens 5 verschillende vangtechnieken worden onderscheiden. Sommige 

zwammen produceren tussen hun zwamdraden kleverige netten, waarin nematoden blijven vasthangen 

en verstrikt raken. Van andere zijn de myceliumdraden bezet met plakkerige knobbels en nog andere 

soorten leggen “stroppen”: lussen waarin aaltjes vast komen te zitten. Zo kan de zwamvlok de nema-

toden lam leggen en daarna door uitscheiding van chemische stoffen vergiftigen. 

Nematodenvangende zwammen vinden we in erg uiteenlopende groepen terug. Heel wat soorten was-

bekertjes (Orbilia sp.) komen op die manier aan hun stikstof. Ook plaatjeszwammen zoals harpoen-

zwammen (Hohenbuehelia sp.) en oesterzwammen (Pleurotus sp.) zijn niet vies van aaltjes. De zwam-

draden van oesterzwammen produceren giftige druppeltjes die nematoden verlammen. Korstzwammen, 

zoals het Kransbekerharskorstje (Hyphoderma praetermissum), zijn beruchte aaltjesjagers. Moleculair 

onderzoek wijst uit dat niet alle nematodenvangende zwammen nauw verwant zijn. In de loop van de 
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Termorshuizen, A.J. & Swertz, C.A. (2011). Roesten van Nederland; Dutch Rust Fungi. 
Uitgegeven door Aad Termorshuizen; GVO drukkers & vormgevers, Ede. ISBN 978-90-6464-483-2 

 

Mycologen die roestzwammen bestuderen, waren - tot hiertoe - aangewezen op overwegend verouderde, 

Engelstalige werken. Het referentiewerk tot op dit ogenblik is zonder meer het Duitstalig werk “Die Rost-

pilze Mitteleuropas” (Ernst Gäumann, 1959). Voor Nederland, evenals voor België, bestond geen standaard-

werk met een globaal overzicht van alle in Nederland (en bij uitbreiding in België?) voorkomende soorten 

roestzwammen. Om als naslagwerk dienstig te zijn moesten uiteraard alle kenmerken per soort op een duide-

lijke manier weergegeven worden. Daarnaast mocht ook verwacht worden dat voldoende ecologische infor-

matie, vooral over de standplaats en de waardplanten, zou verwerkt worden. 

Aad Termorshuizen vormt met Charlotte Swertz (beiden van Wageningen Universiteit) een duo dat zijn 

ervaring en kennis van roestzwammen kon omzetten in een lijvig en Nederlandstalig werk, dat een verwer-

evolutie hebben heel diverse soorten zich onafhankelijk van elkaar de kunst om aaltjes te vangen aange-

leerd. 

Door aaltjes te consumeren vangen deze zwammen twee vliegen in één klap. Ze bekomen niet alleen 

extra stikstof, maar schakelen meteen lastige predatoren uit. Aaltjes voeden zich ondermeer met zwam-

draden. Daarom gaan zoveel mogelijk zwammen zich tegen deze vraat verdedigen, ook paddenstoelen 

die geen aaltjes consumeren. De Kogelwerper (Sphaerobolus stellatus) bijv. bezit steriele cellen met een 

olieachtige inhoud. Wanneer een aaltje zich daaraan te goed doet, komt die inhoud vrij en kleeft op de 

kop van het wormpje. Dat is daardoor niet meer in staat zich verder te voeden, waarna het diertje de 

hongerdood sterft. 

Een bijzondere plaats in de categorie ‘vleesetende paddenstoelen’ wordt ingenomen door de Tweekleuri-

ge fopzwam (Laccaria bicolor), één van de best onderzochte plaatjeszwammen die in symbiose met 

loof- en naaldbomen leeft. Van die soort werd vastgesteld dat de zwamvlok in staat is springstaartjes 

(Collembola) uit te schakelen. Een gifstof die wordt uitgescheiden door de zwamdraden, immobiliseert 

de springstaartjes waarna het mycelium stikstof opneemt uit de springstaartjes. Die stikstof heeft de 

zwam zelf niet allemaal nodig, maar geeft hij door aan de boom waarmee hij in symbiose leeft. Uit 

onderzoek bleek dat tot 25 % van de hoeveelheid stikstof die bomen ‘opnamen’, afkomstig was uit 

springstaartjes! 

Tekst: Roosmarijn Steeman & Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie 
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king brengt van de roestzwamsoorten van de Lage Landen. 

Het werk start met een algemene en zeer bevattelijke inleiding over groei, voorkomen en voortplanting van 

deze zwammen. Eigenlijk is hier de term microzwammen beter op zijn plaats, aangezien zowat al het onder-

zoek- en determinatiewerk bij sterke vergrotingen moet gebeuren. De verschillende sporentypes worden, ver-

lucht met tekeningen en microscopiefoto’s, duidelijk besproken. Er is een uitgebreide, verklarende termen-

lijst toegevoegd. Het zoeken naar roestzwammen in de natuur komt vervolgens aan bod, om te eindigen met 

enkele taxonomische en historische noten. 

Na deze inleiding volgt een overzicht van alle soorten roestzwammen die in Nederland voorkomen (163 

soorten). Het boek behandelt echter 345 roestsoorten op planten die, gekweekt of verwilderd, in Nederland 

zouden kunnen voorkomen. Handig is het overzicht van de waardplanten, met de daarop voorkomende 

roestzwam(men). Eigenaardig is dat alle roestzwammen op paardenbloemen (Taraxacum sp.) herleid worden 

tot roesten op Taraxacum officinale!

Het determinatiegedeelte start met een sleutel vanuit de waardplant met het/de bijhorende sporentype(s). 

Nadeel is dat de duogastheer dan elders moet opgezocht worden. Bij de soortbesprekingen wordt dit pro-

bleem wél opgevangen. Deze werkwijze is helemaal anders dan in oudere determinatiewerken, die roest-

zwamsoorten met hun verschillende sporentypes beschrijven, samen met hun diverse waardplanten. 

In een volgend deel worden de soorten zeer uitvoerig en per genus besproken volgens de recentste 

opvattingen. Het geheel wordt zeer passend geïllustreerd met tekeningen en foto’s. Bij elke soort wordt ook, 

zoveel mogelijk, een Nederlandse naam toegevoegd. Die is voor heel wat soorten nog niet terug te vinden in 

de Vlaamse standaardlijst! Een kaartje geeft een beeld van de verspreiding van de besproken soort in Euro-

pese landen. Met een staafjesgrafiek wordt ook getracht om de verspreiding van de soort op andere continen-

ten aan te geven. De weergave van de staafjesgrafiek is echter zo povertjes dat daarmee weinig kan aange-

vangen worden. Van de lezer wordt bovendien veel aandacht verwacht bij het ontcijferen van de vrij com-

plexe codering van sporentypes en waardplant(en). Ook spijtig dat de meeteenheid telkens wordt weergege-

ven in µ (“µ, micro” als voorvoegsel betekent “miljoenste deel van een vermelde meeteenheid”) terwijl toch 

µm bedoeld wordt. Bij een aantal soorten, o.m. Puccinia urticata, wordt weinig aandacht geschonken aan 

zijn verschillende variëteiten. 

Het werk sluit af met een droge opsomming van de waardplanten en de wetenschappelijke naam van de 

roestsoorten. Dat alles werd jammer genoeg wel heel erg op elkaar geperst. 

Niettegenstaande de bovenstaande kleine tekortkomingen, mag dit ingebonden en mooi ogend werk zeer ge-

slaagd genoemd worden. Over de bruikbaarheid van de determinatiesleutels zal de toekomst beslissen. Op-

vallende noot: elk tekstgedeelte is telkens vertaald in het Engels zodat een groter doelpubliek kan bereikt 

worden. 

Raf Leysen 
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Hier serveren we u geen schuimpjes, maar misschien wel zwaardere kost. Het DNA-onder-

zoek richt zijn pijlen steeds meer op de zwammenwereld en van de traditionele indeling in 

families en genera blijft – in sommige gevallen – geen spaander meer heel. Deze rubriek 

houdt je op de hoogte van de nieuwste resultaten uit het moleculair onderzoek. 

Uit de  MOLECULAIRE keuken

Wasplaten in de kijker 

Wasplaten zijn voor vele paddenstoelliefhebbers een bijzonder genus. Niet alleen omdat het 

meestal prachtige paddenstoelen zijn, maar ook omdat ze, net als orchideeën, op bijzondere plekjes te vinden 

zijn. Oorspronkelijk werden wasplaten samen met de slijmkoppen ondergebracht in het genus Hygrophorus. 

Taxonomen hebben intussen wel begrepen dat deze opvatting te breed was. Het merendeel van de wasplaten 

behoort tot het genus Hygrocybe. Van een klein groepje somber gekleurde soorten wordt al langer aangeno-

men dat ze een apart genus vormen: Camarophyllopsis. Over het geslacht Hygrocybe zelf is er discussie. 

Vooral de Franse taxonomen zoals Marcel Bon brengen een aantal wasplaten (zoals Weidewasplaat – H. pra-

tensis en Sneeuwzwammetje – H. virginea) onder in een apart genus: Cuphophyllus, een opvatting die door 

wasplatenspecialist David Boertmann (2010) niet gevolgd wordt. Recent deelde Bresinsky de wasplaten op 

in nog meer genera. Hij volgde Herink, die al in 1959 een apart genus creëerde om wasplaten zonder musca-

flavine (geel) pigment te klasseren: Gliophorus. Ook de naam Neohygrocybe werd door hem bedacht. 

Een team van Hongaarse wetenschappers trachtte beter te begrijpen hoe de vork nu echt in de steel zit (Babos 

et al., 2011). Uit hun bevindingen blijkt dat Bon gelijk had: het genus Hygrocybe valt wel degelijk uit elkaar 

in verschillende geslachten, waarvan Cuphophyllus er één is. Maar ook de wasplaten met slijmerige steel en 

hoed (H. psittacina, H. laeta, H. irrigata en H. nitrata, plus H. calyptriformis) blijken minder verwant met de 

overige wasplaten. Zij komen terecht in het hierboven genoemde genus Gliophorus. Uit het onderzoek van 

Babos et al. komt naar voren dat de Apothekerswasplaat (H. nitrata) een bijzondere plaats inneemt tussen de 

overige soorten en het genus Neohygrocybe voor deze soort mogelijk gerecycleerd kan worden, al is er nog 

teveel taxonomische onzekerheid om dit nu al daadwerkelijk te doen.  

Helaas onderzochten de Hongaren slechts 48 specimens van het genus Hygrocybe s.l. en werden sommige, 

door Boertmann opgeworpen vragen niet opgelost. Zijn de Bruingestreepte wasplaat (H. radiata) en de 

Beemdwasplaat (H. marchii) goede soorten? Dat is nu dus nog niet duidelijk, maar wel blijkt dat onder de 

‘Grauwe wasplaat’ (H. irrigata/H. unguinosa) een nog niet uitgeklaard soortcomplex schuilgaat. Morfolo-

gisch lijken de taxa van dit complex zo sterk op elkaar dat de in herbaria bewaarde exemplaren wellicht niet 

correct benoemd zijn, waardoor een solide basis voor moleculair onderzoek in deze groep ontbreekt. Eef Ar-

nolds meldde op de nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV dat lopend Brits onderzoek aangaf dat ook het 

Papegaaizwammetje (H. psittacina) in verschillende soorten uiteen zou vallen.  



 24 



Sporen  2012/1 

Nog enkele resultaten uit het Hongaars onderzoek: 

de Duinwasplaat (H. conicoides) kan best als een variëteit van de Zwartwordende 

wasplaat (H. conica) worden opgevat (zoals ook Boertmann dat doet); 

de Gebochelde wasplaat (H. konradii) is, in tegenstelling tot de opvatting van Boertmann, 

geen vorm van de Puntmutswasplaat (H. persistens) maar wel een goede soort; 

het onderzochte genetisch materiaal van H. splendidissima is identiek aan dat van H. spa-

dicea. 

Het is echter nog wachten op een uitgebreide moleculaire studie van wasplaten om alle taxono-

mische vraagtekens weg te werken. 

Een tweede, Amerikaanse studie over wasplaten (Seitzman et al., 2011) onderzocht geen verwantschappen, 

maar trachtte meer duidelijkheid te scheppen over de leefwijze van wasplaten. Er bestaan al langer sterke 

vermoedens dat wasplaten, in tegenstelling tot de meeste andere graslandpaddenstoelen, geen saprotrofe 

levenswijze hebben. In de nieuwe uitgave van Boertmann (2010) wordt al aangegeven dat wasplaten best wel 

eens biotroof zouden kunnen zijn. Mogelijk onttrekken ze dus voedingsstoffen aan levende planten, wellicht 

mossen. Ingewikkelde analyses van patronen van stikstof- en koolstofisotopen in de zwamvlokken van was-

platen doen Seitzman en collega’s besluiten dat wasplaten uit de genera Cuphophyllus, Hygrocybe en Glio-

phorus alle biotroof zijn, weliswaar met een ongekende partner. 

Referenties  

Babos, M., Halansz, K., Zagyva, T., Zöld-Balogh, A., Szegö, D., Bratek, Z. (2011). ‘Preliminary notes on 
dual relevance of ITS sequences and pigments in Hygrocybe taxonomy.’ Persoonia Vol 26: 99-107. 

Seitzman, B.H., Ouimette, A., Mixon, R.L., Hobbie, E.A., Hibbett, D.S. (2011). ‘Conservation of biotrophy 
in Hygrophoraceae inferred from combined stable isotope and phylogenetic analyses.’ Mycologia 103(2): 
280-290. 
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Boertmann, D. (2010). The genus Hygrocybe. 2nd revised edition. Fungi of Northern Europe – Vol. 1. 
Svampetryk. 

Heink J. (1959). Species familiae Hygrophoracearum, collem “Velká Horka”dictum prope Mnichovo 
Hradišteˇ habitantes. Acta Musei et Horti Botanici Bohemiae borealis 1: 53–86. 



Saaie veldridderzwammen(?) 

“Melanoleuca is één van de minst tot de verbeelding sprekende zwammengenera, waarvan de soorten saaie 

verschijningen zijn en fletse hoedkleuren hebben.” Deze niet meteen flatterende omschrijving lezen we in 
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een artikel van Vizzini et al. (2011), maar desondanks hebben zij toch volhard in een mole-

culaire studie van de veldridderzwammen. Zij willen nagaan of het genus Melanoleuca mono-

fyletisch is. Daarnaast willen ze controleren of het nauwe soortconcept van Bon (1991, waarin 

zowat 80 taxa zijn opgenomen) dan wel het brede soortconcept van Boekhout (1999, in FAN4, 

waarin slechts 14 soorten zijn opgenomen) bij de werkelijkheid aansluit. Tenslotte zochten ze 

uit of bij veldridderzwammen morfologische kenmerken zoals hoedkleur, sporenvorm en –

maten evenals cystidenvorm, fylogenetische verwantschappen weerspiegelen. Om dit na te 

gaan gebruikten ze 62 specimens uit herbaria. Het onderzoek bevestigt dat Melanoleuca mono-

fyletisch is: alle veldridderzwammen blijken nauw verwant, zodat het genus niet moet worden 

opgesplitst in verschillende genera. Wel blijkt dat de klassieke onderverdeling in drie subgenera niet stand-

houdt. De huidige literatuur (zoals Boekhout 1999) deelt Melanoleuca in op basis van de cystiden: subgenus 

Melanoleuca (zonder cystiden), subgenus Macrocystis (cystiden fusiform) en subgenus Urticocystis (cystiden 

netelhaarvormig). Vooral het eerstgenoemde subgenus blijkt een zootje ongeregeld van weinig verwante 

soorten; blijkbaar is het meermaals in de loop der evolutie gebeurd dat cystiden bij veldridderzwammen ver-

schenen of net verdwenen. De twee overige subgenera blijken wél nauwverwante soorten te omvatten. 

Verder ziet het ernaar uit dat de brede soortopvattingen van Boekhout beter bij de realiteit aansluiten. Zo 

blijkt de Grijze veldridderzwam (M. exscissa) een aantal vormen te herbergen die niet op soortniveau weer-

houden worden (f. iris, f. sarcophylla, f. diverticulata). Vizzini en collega’s waarschuwen er ook voor om 

niet zomaar elke witte veldridder als Witte veldridder (M. nivea) te bestempelen: tenminste bij drie andere 

soorten vonden zij witte (‘albino’) exemplaren terug. 

En tenslotte, voor wie het nog niet wist: veldridderzwammen blijken nauw verwant met hertenzwammen 

(Pluteus). Wie ons morfologische argumenten kan geven die deze verwantschap ondersteunen, laat het 

weten! 

Referenties 

Boekhout, T. (1999). Melanoleuca, in: Bas, C. et al. (red.). Flora Agaricina Neerlandica 4: 153-165. A.A. 
Balkema, Rotterdam. 

Bon, M. (1991). Flore mycologique d’Europe, 2 – Les Tricholomes et ressemblants. Documents 
mycologiques, Mémoires hors-Série 2: ii, 163 pp. 

Vizzini, A., Para, R., Fontenla, R., Ghignone, S., Ercole, E. (2011). A preliminary ITS phylogeny of 
Melanoleuca (Agaricales), with special reference to European taxa. Mycotaxon Vol 118: 361-381. 

Wim Veraghtert 
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Nieuwtjes uit de recente tijdschriften (12.1) 
Wim en Roosmarijn Veraghtert-Steeman 

wim.veraghtert@gmail.com  -  roosmarijn.steeman@natuurpunt.be 


Coolia 55(1) 2012 

Het belang voor fungi om als eerste een niche in te vul-
len, illustreert Th. W. Kuyper aan de hand van recent 
onderzoek naar houtsaprofyten: het aantal soorten en de 
snelheid van het afbraakproces worden bepaald door de-
gene die eerst een substraat koloniseert. E. Vellinga 
voert een pleidooi voor veel meer ecologisch onderzoek 
als aanvulling bij het paddenstoelenmeetnet. E. Osieck 
& I. Bruggeman-Nannenga brengen verslag uit van het 
Cristella-weekend in Dieden (15-17 april 2011), met 
foto’s van Achroomyces vestitus, Ceriporia viridans, 
Tomentella cyanea en Phlebia subochracea. Een kort 
overzicht van het genus Dendrothele in Nederland, met 
een sleutel en microscopietekeningen, wordt gegeven 
door B. de Vries. Eén van zijn collecties blijkt een onbe-
schreven soort te zijn. S. Helleman zet een misvatting 
recht: wat jarenlang werd aanzien voor de vrij zeldzame 
Discinella menziesii, blijkt Roseodiscus formosus te 
zijn, een recent nieuw beschreven soort. R. Chrispijn en 
E. Arnolds geven een impressie van de paddenstoelen-
meeting in Siberië, die zij bijwoonden in augustus 2010: 
indrukwekkende landschappen met een deels met die 
van Nederland vergelijkbare mycoflora. Een paar min-
der bekende paddenstoelen worden geïllustreerd: Gale-
rina stagnina, Suillus punctipes, Suillus asiaticus, Hyd-
nellum ferrugineum, Pycnoporellus fulgens en Stecche-
rinum murashkinskyi. 

Der Tintling 2/2011 

Portret nr. 125 behandelt Cortinarius cumatilis met 
foto’s van macro- en microscopie. M. Blaschke be-
spreekt enkele paddenstoelen als indicatorsoorten voor 
bescherming van waardevolle beukenbossen, met als 
voorbeeld het gebied Metzger in Spessart. Soorten die 
worden afgebeeld, zijn: Gloeoporus pannocintus, 
Hohenbuehelia auriscalpium, Dentipellis fragilis en
Pholiota squarrosoides. Erinella aeruginosa, een soort 
die massaal voorkomt in het noorden van Saarland, 
wordt besproken en geïllustreerd door H. Kuhn & K. 
Engelbert. Het verhaal van de ontdekking van Inocybe 
aeruginascens wordt uitgebreid gebracht door dr. J. 
Gartz. Coprinopsis pseudocortinata, een soort op scha-
penmest, wordt beschreven en geïllustreerd (microsco-
pietekeningen en macrofoto’s) door A. Melzer. K. Gum-
binger bespreekt de macro- en microscopie van een wei-
nig gevonden aardtong uit moerassen: Trichoglossum 
leucosporum. Twee kogelvormige parasieten op polypo-
ren worden in beeld gebracht en besproken door F. Kas-
parek: Albertiniella polyporicola en Ophiostoma poly-
poricola. Extreme weersomstandigheden in het najaar 
van 2010 zorgden voor een aantal mooie paddenstoelen-
waarnemingen waarvan D. Richter verslag uitbrengt: 

Boletus pinophilus, Calocybe gambosa, Leccinum versi-
pelle, Boletus erythropus, Tricholoma portentosum, Tri-
choloma equestre, Lactarius quietus, Cortinarius cape-
ratus, Craterellus cornucopioides, Tylopilus felleus en 
Leccinum scabrum. “Zeldzame macrofungi in het pad-
denstoelenparadijs Zwieslerwaldhaus” is een artikel van 
de Nederlandse G. Keizer, met foto’s van Camarops tu-
bulina, Rigidoporus crocatus, Phellinidium pouzarii, 
Hericium flagellatum, Gloeophyllum odoratum, Pholio-
ta squarrosoides, Phellinus hartigii en Sparassis lami-
nosa. Portret nr. 126 geeft een uitvoerige beschrijving 
van Lactarius sanguifluus, met foto’s van H. Schubert 
en M. Gebert. 

Der Tintling 3/2011 

Portret nr. 127 toont Entoloma hirtipes met foto’s van 
de macroscopie van F. Kasparek en tekeningen van de 
microscopie. F. Kaspark illustreert en schrijft vervol-
gens ook een artikel over Hypocrea en hoe onmogelijk 
het is om deze soorten als amateurmycoloog op naam te 
brengen. Vijf soorten uit dit geslacht worden geïllus-
treerd en uitgebreid besproken: Hypocrea pulvinata, H. 
rufa, H. aureoviridis, H. tremelloides en H. lixii. De 
stand van zaken in het geslacht Xerocomus wordt ge-
bracht door T. Rödig. De sleutel van Durner & Simonini 
(2003) (die verscheen in de Monographie Xerocomus
s.l. in Fungi Europaei) wordt weergegeven en gebruikt 
in dit artikel. U. Sauter & J. Haedeke vragen zich af of 
Amaurodon viridis effectief zeldzaam is of over het 
hoofd werd gezien. Ze geven verschillende macro- en 
microscopiefoto’s van deze blauwe korstzwam. R. 
Mayer waarschuwt ervoor dat ook eetbare paddenstoe-
len giftig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld Agaricus cam-
pestris op vergiftigde ondergrond. Een vriendin van 
hem ondervond dit aan den lijve, toen ze weidecham-
pignons plukte en at van een met verboden gif besproeid 
golfterrein. Biscognauxia mediterranea wordt bespro-
ken en afgebeeld door prof. S. Berndt. M. Wilhelm licht 
een paar nieuwe (uitgeklaarde en onopgeloste) vondsten 
uit de serre van de zoo in Zürich toe: Smithiomyces 
mexicanus, Campanella rubescens en Leucocoprinus 
‘comolamelis’. R. Lüter heeft het over het praktisch ge-
bruik van fungi: Piptoporus betulinus, Trametes hirsu-
tum en T. versicolor om handgeschept papier te maken 
en Dermocybe sanguinea om wol te kleuren. Portret nr. 
128 toont Lactarius cremor, met tekeningen van micro-
scopie en foto’s van M. Wilhelm. 

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 2/2011 

Als paddenstoelen van de maanden maart-april worden 
Otidea mirabilis en Faerberia carbonaria voorgesteld, 
beide met kleurenfoto’s en microtekening geïllustreerd. 
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B. Senn-Irlet geeft een determinatiesleutel voor 3 soor-
ten van het genus Tulostoma: T. squamosum, T. bruma-
le en T. melanocyclum. P. Buser belicht enkele bijzon-
dere vondsten uit 2010: de truffel Choiromyces magnu-
sii, Hebelomina neerlandica en Tyromyces kmetii. R. 
Flammer besteedt vervolgens aandacht aan de truffels 
Tuber macrosporum, Genea verrucosa en Picoa carthu-
siana. Tenslotte geeft J. Keller een relaas over de con-
sumptie van paddenstoelen in de achttiende eeuw. 

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 3/2011 

C. Boujon & V. Ruiz-Badanelli belichten Clitocybe 
amoenolens (met kleuren- en microfoto). De status van 
deze giftige soort in Zwitserland wordt bediscussieerd. 
De eerste vondst van Battaraea phalloides voor Zwit-
serland (nota bene in een berghut) wordt besproken door 
N. Tischhauser, H. Ardüser & B. Senn-Irlet (met kleu-
renfoto’s). K. Schenk-Jäger blikt namens het Zwitserse 
antigifcentrum terug op het paddenstoelenjaar 2010. 
Een vondst van de zeldzame ascomyceet Parthenope pi-
latii wordt voorgesteld door L. Wegmann. M. Wilhelm 
heeft het over twee interessante basidiomyceten met 
dwarssepten in de basidiën: Phleogena faginea en Sep-
tobasidium quercinum (met kleurenfoto’s). In het tijd-
schrift zijn nog recensies te vinden van Mushrooms of 
America (T. Lockwood), Pilze und Menschen (C. 
Rätsch) en Les Myxomycetes (M. Poulain, M. Meyer 
e.a.). 

Bulletin de la Société Mycologique de France Tome 
125, fascicules 3 & 4 (2009) 

Dit lijvige nummer begint met een bijdrage van B. 
Duhem over het genus Hyphodermella in Frankrijk. H. 
corrugata en H. densa worden uitgebreid beschreven 
met kleurenfoto’s en microscopietekeningen. Epithele 
ochracea wordt opgenomen in het genus Hyphodermel-
la en tevens geïllustreerd. Het artikel besluit met een 
sleutel voor het genus Hyphodermella wereldwijd. De-
zelfde auteur gaat vervolgens in op een weinig gekende 
korstzwam, Crustoderma triste die opnieuw geïllus-
treerd wordt evenals C. nakasonae. Peniophora fibuli-
gera hoort volgens Duhem thuis in het genus Crusto-
derma. B. Duhem en G. Trichies wijden aandacht aan 
Phlebia femsjoeensis, die uitgebreid wordt geïllustreerd 
met prachtige kleurenfoto’s en microscopietekeningen. 
Ook P. radiata en P. margaritae worden met foto afge-
beeld. L. Giacomoni wijst erop dat consumptie van Len-
tinula edodes ernstige huiduitslag kan veroorzaken (met 
kleurenfoto’s van zwam en symptomen). Droge versla-
gen van ‘sessions mycologiques’ worden opgefleurd 
door foto’s van Hemitrichia serpula, Cystoderma gra-
nulosum, Hypocrea strictipilosa, Sowerbyella rhenana, 
Inocybe dulcamara var. latispora, Inocybe splendentoi-
des, Cortinarius cohabitans en Floccularia decorosa. 
De laatste 130 pagina’s worden ingenomen door een 
reprint van het eerste nummer van het Bulletin uit mei 
1885. 

Cryptogamie Vol 32 nr. 1 (2011) 

In dit nummer behandelen P. A. Moreau e.a. de taxono-
mie van truffels van de genera Alpova en Melanogaster
in Europa, die met Alnus geassocieerd zijn. S. Adamcik 
en B. Buyck bestuderen de Russula’s uit de subsectie 
Xerampelinae die door Peck en Burlingham (uit Noord-
Amerika) beschreven zijn (met microscopietekeningen). 
G. Diaz en M. Honrubia tonen aan dat Pisolithus tinc-
torius mycorrhiza kan vormen met Quercus coccifera. 
H. Wu, K.D. Hyde en H. Chen belichten genera uit de 
Microthyriaceae: Actinomyxa, Asteritea, Cirsosina, 
Polystomellina en Stegothyrium. 

Bollettino del Gruppo micologica G. Bresadola Anno 
L – N. 1-3 December 2007 

In het laatste nummer van dit onregelmatig verschijnend 
tijdschrift presenteert L. La Chiusa een inleiding tot de 
studie van het genus Hebeloma. Dit artikel neemt 2/3 
van het tijdschrift in en behandelt de algemene kenmer-
ken van het genus, een determinatiesleutel, de originele 
beschrijvingen van alle opgenomen soorten en tenslotte 
een uitgebreide beschrijving van enkele interessante 
soorten, nl. H. circinans, H. edurum, H. fastibile, H. 
mesophaeum, H. ochroalbidum, H. pallidoluctuosum, 
H. populinum, H. radicosum, H. sinapizans, H. theo-
brominum en H. velutipes. Al deze soorten worden met 
kleurenfoto’s en microscopietekeningen geïllustreerd. E. 
Battistin en N. Rhigetto stellen Agaricus chionodermus
voor (met kleuren- en microfoto’s). In een volgende bij-
drage gaan G. Consiglio en L. Setti dieper in op Cantha-
rellopsis prescotii (met kleuren- en microfoto’s). De 
vondst van Pholiotina vestita wordt uitgebreid belicht 
door V. Migliozzi (met kleurenfoto’s en microtekening). 
Tenslotte vergelijkt M. Gelardi de mediterrane fluweel-
boleten Xerocomus ichnusanus en X. persicolor (met 
kleurenfoto’s en microtekeningen). 

Mycologia Vol 103 nr. 3 Mei-juni 2011 

In dit nummer wordt door E. Vellinga e.a. aandacht ge-
schonken aan de fylogenie van de familie Agaricaceae, 
waarbij enkele Aziatische parasolzwamachtigen in nieu-
we genera (Eriocybe en Coniolepiota) worden onderge-
bracht. Het blijft een raar zicht om te zien dat Bovista en 
Lycoperdon tussen de parasolzwammen thuishoren. R. 
Garcia-Sandoval, Z. Wang e.a. onderzochten de ver-
wantschappen binnen de Gloeophyllales en andere 
bruinrotters. A. Justo bekijkt de taxonomie van het ge-
nus Pluteus, meer bepaald het soortcomplex rond P. eu-
graptus, waarbij twee nieuwe soorten beschreven wor-
den: P. multiformis en P. eludens. 

Mycologia Vol 103 nr. 4 Juli-augustus 2011 

In dit nummer vinden we slechts 2 bijdragen m.b.t. Eu-
ropese mycologie: een studie over de genetische diver-
siteit binnen Mycosphaerella graminicola in Frankrijk 
door L. El Chartouni e.a. en de beschrijving van een 
nieuwe variëteit van Pluteus aurantiorugosus met 
velumresten (var. aurantiovelatus) door A. Vizzini en E. 
Ercole. 
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Field Mycology Volume 12 (4) 2011 

Portret nr. 48 van B. Spooner gaat over Poronia erici, 
waarbij veel aandacht gaat naar het onderscheid met Po-
ronia punctata en het genus Podosordaria. De eerste 
Britse vondst van Entoloma rubellum, een soort die 
macroscopisch sterk gelijkt op Hygrocybe calyptrifor-
mis, wordt uitgebreid besproken en geïllustreerd (ma-
cro- en microscopie) door D. Harries. Door G. Kibby 
worden de collecties van drie nieuwe plaatjeszwammen 
voor Groot-Brittannië beschreven: Cortinarius cathariu-
nae (subg. Phlegmacium), Inocybe olida en Russula ri-
vulicola. Nog drie nieuwe Schotse vondsten voor Groot-
Brittannië, waarvan A. Burnham een beschrijving geeft, 
zijn: Russula pallescens, Hydnum ellipsoporum en H. 
umbilicatum. M. Tortelli geeft toelichting over een nieu-
we Britse gordijnzwam met een beurs aan de voet: Cor-
tinarius moënne-loccozii. Nog 4 toevoegingen aan de 
Britse mycoflora worden gebracht door N. Legon: Cys-
tolepiota icterina, Ceriporia spissa, Resupinatus albo-
niger en Nannfeldtiomyces sparganii (Uredinales). P. 
Roberts heeft het over twee ongewone zwammen op een 
Wels appeltakje: Marchandiobasidium aurantiacum (op 
licheen Physcia tenella) en Efibulobasidium rolleyi (ge-
latineuze vruchtlichamen), met foto’s van macroscopie 
en tekeningen van microscopie. A. Henrici brengt ver-
slag uit van zijn veldnota’s over de verwisseling van 
Hypholoma tuberosum met Agrocybe arvalis in het veld 
en de zoektocht naar en determinatie en ecologie van 
Porpoloma spinulosum. Vervolgens komt Flagelloscy-
pha niveola aan bod, een klein maar mooi, cyphelloïde 
zwammetje en nieuwe Britse vondst, met uitleg en fo-
to’s van micro- en macroscopie van S. Rogerson. Twee 
stekelzwammen die in Groot-Brittannië wellicht over 
het hoofd werden gezien, hebben nu een eerste Britse 
vindplaats in Schotland: Hydnellum gracilipes en H. cu-
mulatum, met beschrijving en foto’s van M. Ainsworth. 

Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie 
jrg. 51 nr. 200-201 – Maart 2011 

Een nieuwe russula wordt beschreven door L. Francini: 
Russula erythrocephala, een soort uit de subsectie Palu-
dosinae die onder spar gevonden werd (met kleurenfoto 
en microtekening). P.-A. Moreau zet twee slecht geken-
de ridderzwammen in de kijker: Tricholoma inoder-
meum en T. subfusipes (met kleurenfoto’s en microteke-
ning). Een nieuwe vorm van Lactarius repraesentaneus
die geen verkleuring vertoont, f. immutabilis, wordt be-
schreven door R. Fillion. J.M. Martin behandelt interes-
sante zwammen uit het bos van Tronçais: Galerina cla-
vus, Marasmius limosus, Cortinarius uliginosus, Russu-
la subrubens en Lactarius lilacinus, alle afgebeeld met 
kleurenfoto’s. Een studie van het genus Scutellinia
wordt gestart door B. Jeannerot. In een eerste bijdrage 
in deze serie gaat hij dieper in op S. decipiens en wor-
den de verschillen met S. pennsylvanica uitgebreid be-

licht (met kleurenfoto’s en microscopietekening). Uit de 
Loirevallei beschrijven F. Armada en X. Carteret een 
nieuwe gordijnzwam: Cortinarius infernalis. L. Deparis 
heeft het over vier ‘regenboogpaddenstoelen’; hij stelt 
de kleurrijke Hygrocybe splendidissima, H. laeta var. 
flava, Pulcherricium coeruleum en Phlebia merismoides
(een oranjekleurige aderzwam) voor (met kleurenfo-
to’s). P. Chapon overloopt de ridderzwammen uit de 
groep rond Tricholoma fucatum: T. fucatum (incl. f. 
subglobisporum), T. joachimii, T. viridifucatum var. 
suberum en T. coryphaeum. Het artikel besluit met een 
determinatiesleutel voor de genoemde soorten. De per-
fecte en imperfecte vormen van Oligoporus ptychogas-
ter (imperfect Ptychogaster pulverulentus) worden be-
sproken door J.-L. Fasciotto. Twee schaarse dikhoeden, 
Leucopaxillus rhodoleucus en L. paradoxus, vormen het 
onderwerp van een artikel door C. Frund, C. Page, J.-M. 
Moingeon en P. Chaillet (met microtekeningen en kleu-
renfoto’s). P. Bertéa, M. Broussal en F. Fouchier von-
den een nieuw breeksteeltje voor Frankrijk, Conocybe 
viridibrunnescens (een groenachtige en coprofiele soort) 
en stellen het voor met kleurenfoto’s en een microsco-
pietekening. De ruigsteelboleet Leccinum schistophilum
komt aan bod in het artikel van A. Estadès, waarin ver-
schillen met L. duriusculum, L. pulchrum, L. scabrum
en L. brunneogriseolum opgesomd worden. De exoti-
sche gaatjeszwam Wolfiporia cocos werd voor de eerste 
maal in Frankrijk in een natuurlijk milieu (op hout van 
Grove den) aangetroffen. De kenmerken van deze hout-
zwam worden besproken door B. Rivoire. X. Carteret en 
P. Reumaux herbeschrijven Cortinarius paropimus (= 
C. opimus sensu Ricken) en vervolgens een nieuwe 
vorm van C. pseudoprivignus, f. strenuissimus. Dit arti-
kel wordt geïllustreerd met kleurenaquarellen en micro-
tekeningen. In de bijdrage van M. Contu, P. Reumaux 
en A. Bidaud staan opnieuw gordijnzwammen centraal, 
nl. C. fusipes en C. kunicensis var. caespitosus (met 
kleurenfoto’s en microtekeningen). Een nieuwe zalm-
plaatsoort uit Zuid-Frankrijk krijgt de naam Clitopilus 
djellouliae toebedeeld door M. Contu, A. Vizzini en P. 
Roux, geïllustreerd met kleuren- en microfoto’s. In een 
vijfde bijdrage over het genus Otidea behandelt N. Van 
Vooren O. apophysata en de verschillende interpretaties 
die aan deze naam gegeven werden (met microtekenin-
gen en kleurenfoto’s, ook van O. daliensis). X. Carteret 
publiceert vervolgens een beknopt erratum bij de Atlas 
des Cortinaires Pars XVII en XIX, met een foto van 
Cortinarius attenuatus. Tenslotte presenteert M. Renard 
enkele soorten uit zure Franse beukenbossen: Russula 
faginea, R. puellula, Psathyrella cotonea, Cortinarius 
rickenianus en C. valgus, alle met kleurenfoto afge-
beeld. 
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