
NNiieeuuwwssbbrriieeff vvaann ddee

KKoonniinnkklliijjkkee VVllaaaammssee MMyyccoollooggiisscchhee VVeerreenniiggiinngg

SSppoorreenn
JJaaaarrggaanngg 1155,, nnuummmmeerr 22

JJuunnii 22002222



A�eelding voorpagina: Rubroboletus legaliae - Fraaie roodnetboleet (Peter Verstraeten)

Mycologendag

Conocybe

Bioblitz

Phragmo

40 jaar ZWAM

En de vaste rubrieken…
ú Editoriaal
ú Ac�viteitenkalenders

ú Nieuwtjes uit recente �jdschri�en
ú Cartoon
ú Bib-nieuws



1

2022 / 2 Sporen

S
po

re
n

N�
��

�
�	


�
��

 �
�

 �
� 

K�
��

��
���

��
 V

�
�

��
 M

��
��

��
���

��
 V

�

��

��
��

�
Jg. 15, nr. 2

Juni 2022

Beste mycologen,

Onvoorziene omstandigheden lijken sinds 2020 ons leven te beheersen. ‘Life is what 

happens when you’re busy making other plans’, is een quote van John Lennon die ik 

vaak aanhaal, maar die meer dan ooit van toepassing lijkt, nu we voortdurend gedwon-

gen worden te schakelen van plan a, naar b, naar c… (en ondertussen zi�en we onge-

veer halfweg het alfabet). Twee jaar lang annuleerde ik met een aantal medewerkers 

een mycologische expedi�e naar Siberië omwille van Covid; deze zomer gaat de expedi-

�e om heel andere redenen niet door en ziet het ernaar uit dat we de plannen best nog 

een paar jaar bevriezen. Het wordt paddenstoelen zoeken in West-Afrika deze zomer, 

wat nu virus-gewijs en conflict-gewijs een (o, wereld op zijn kop!) rus�ge en veilige 

op�e is.

Maar waar we ook gaan ter wereld om onze geliefde mycologische organismen of 

andere diversiteit te zoeken, er is een vreselijke, dreigende realiteit waar we niet onder-

uit kunnen: climate change. Te heet, te droog, te nat, te vroeg, te laat. Mycologen 

weten maar al te goed wat een impact dit hee� op het leven om ons heen. ‘De 

klimaatcrisis ontwricht alles’, aldus Suzanne Simard (Canadees mycoloog, pionier van 

onderzoek naar mycorrhizanetwerken), ‘er bestaat geen woord voor rouw voor toekom-

s�g verlies. Toch is het wat ik soms voel.’

Het goede nieuws is dan weer dat de interesse in mycologie alleen maar toeneemt. Dat 

is nodig want wat we kennen, kunnen we veel beter en gerichter beschermen. Ik wil 

speciaal onze nieuwe leden verwelkomen! Een deel van u gaf al aan bijzondere inte-

resse te hebben om ingewijd te worden in de mycologie en lessen of cursussen te willen 

volgen. Wij hopen oprecht met u een heel fijn en rijk mycologisch jaar te beleven. Laat 

de regen nu maar komen, laat die zwammen maar groeien en paddenstoelen vormen. 

Wij zijn er helemaal klaar voor om zonder mondmasker en zonder anderhalvemeter-

regel met u de paddenstoelenwereld te verkennen.

Mieke Verbeken

ondervoorzi�er KVMV
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zondag 03-07-2022 - AMK (V) 

Domein Roosendaal te Walem
Vertrek om 9.45 u. op de parking van het domein Roosen-
dael, Rozendaal (zonder nummer) Sint-Katelijne-Waver. De 
straat “Rozendaal” wordt vaak niet gevonden door verschil-
lende GPS-toestellen; geef daarom Lange Zandstraat 133 in 
Sint-Katelijne-Waver in. Recht tegenover deze woning kan je 
de dreef naar domein Roosendael oprijden. De parking is 
links van de toegangspoort.
Leiding: Greet Van Autgaerden (0486 337 521)

ëë

zaterdag 16-07-2022 - AMK (V) 

Kreken van Saleghem te Sint-Gillis-Waas
Vertrek om 9.45 u. aan Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 
9170 Sint-Gillis-Waas.
Ter hoogte van het Natuurhuis is langsheen de Krekeldijk 
voldoende parkeerplaats. Er moet wel aan éénzelfde zijde 
geparkeerd worden, nl. de zijde van de dijk en niet die van de 
haag, om een vlo�e doorgang voor landbouwvoertuigen te 
garanderen.
Na de wandeling kan men met de meegebrachte picknick 
terecht in Natuurhuis Panneweel, waar een keuze aan dran-
ken beschikbaar is.
Leiding: Hugo De Beuckeleer (0478 509 635)

ëë

zaterdag 30-07-2022 - AMK (V) 

Hof ter Zielbeek te Puurs
Vertrek om 9.45 u. aan de parking in de Kasteelstraat 3, 
Puurs.
Leiding: Eric Daelemans (0488 264 273)

ëë

zondag 14-08-2022 - AMK (V) 

Hondsbossen te Sint-Katelijne-Waver
Vertrek om 9.45 u. ter hoogte van Den Haes 22, Sint-
Katelijne-Waver. h�p://www.mechelsrivierengebied.be/
images/PDF/hondsbossen_kaart_2014.pdf
Leiding: Greet Van Autgaerden (0486 337 521)

ëë

zaterdag 27-08-2022 - AMK (D) 

Provinciedomein Huizingen (VM) + Vijvers Zevenbronnen
(NM)
Voormiddag: vertrek om 9.45 u. op de parking van Provincie-
domein Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen.
‘s Middags kunnen meegebrachte boterhammen genu�gd 
worden (broodjes zijn er ook verkrijgbaar) in café De Zwaan 
in Dworp, Gemeentehuisstraat 1 / hoek Alsembergsesteen-
weg.
Namiddag: Vijvers Zevenbronnen, te bereiken via de Zeven-
bronnenstraat vanuit Dworp.
Leiding: Piet Onnockx (0485 97 63 83), Jef Verkens (0479 31 
03 12) en André Kiszka (02 311 53 18)

ëë

zaterdag 27-08-2022 - OVMW (D) 

Forêt Dominiale de Fesches (Rochefort) en Banalbois
Dagexcursie in Wallonië. In de voormiddag gaan we naar het 
Forêt Dominiale de Fesches in Rochefort. De plaats van af-
spraak is de Aire de pic-nic aan de Rue de Dinant (50°
10’04.3"N en 5°10’27.1"E), waar we vertrekken om 10 u.
(zie Google-maps link: h�ps://www.google.com/maps/
place/5580+Rochefort/@50.1679432,5.1724215,547m/

Reeds door de afdelingen vastgelegde excursies tot eind september

D = dagexcursie, V = voormiddag, N = namiddag
Deelname aan een ac�viteit geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Voor AMK is het uur van samenkomst steeds 9.45 uur, tenzij anders vermeld. 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 en V) of 14.00 uur (N).
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In de namiddag bezoeken we Banalbois.
Contact: Mieke Verbeken (0494 75 72 02)

ëë

zondag 28-08-2022 - ZWAM (N) 

Heverleebos Arboretum
Vertrek om 14.00 u. op de parking bij het Arboretum van 
Heverleebos langs de Naamsesteenweg te Heverlee, ten zui-
den van de brug onder de E40.
Leiding: Georges Buelens (0471 20 50 14)

ëë

zaterdag 03-09-2022 - KVMV (V) 

Park van Breivelde, Zo�egem
KVMW-excursie in het Park van Breivelde, samen met pad-
denstoelenwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus.
Bijeenkomst om 9.45 u. aan de Grotstraat 2 in Grotenberge 
(Zo�egem).
Contact: Frederik Dierickx (0473 48 34 74) & Nathan 
Schou�eten (0495 11 38 16)

ëë

zondag 04-09-2022 - ZWAM (N) 

Wachtbekken Kersbeek-Miskom
Vertrek om 14.00 u. op de parking bij de kerk van Kersbeek, 
Kersbeekdorpstraat (Kortenaken). Van daar rijden we samen 
naar het excursiegebied in de Velpvallei.
Leiding: Georges Buelens (0471 20 50 14)

ëë

zaterdag 10-09-2022 - AMK (V) 

Bos van Aa te Zemst
De prak�sche informa�e voor deze excursie wordt later on-
line gezet in func�e van de excursievoorbereiding.
Leiding: Min Pauwels (0485 32 44 18)

ëë

zaterdag 10-09-2022 - OVMW (V) 

Wijnendalebos, Torhout
Excursie in Wijnendalebos. Bijeenkomst om 9.30 u. aan de 
parking links van het kasteel (Oostendestraat 390, Torhout).
Contact: Nathan Schou�eten (0495 11 38 16)

ëë

zondag 11-09-2022 - ZWAM (N) 

Meldertbos te Hoegaarden
Vertrek om 14.00 u. op de parking bij de H. Ermelindiskerk 
en -straat te Meldert.

Leiding: Georges Buelens (0471 20 50 14)

ëë

zaterdag 17-09-2022 - OVMW (V) 
Bos ‘t Ename, Oudenaarde
Excursie in Bos ‘t Ename, samen met paddenstoelenwerk-
groep Vlaamse Ardennen Plus.
Bijeenkomst om 9.30 u. aan de loods, Boskant 56 Oudenaar-
de.
Contact: Koen Delva (0478 46 86 96)

ëë

zaterdag 17-09-2022 - AMK (V) 

De Poppelaer te Sint-Job in ‘t Goor
Samenkomst om 9.45 u. op de ruime parkeerplaats tegen-
over restaurant De Keysershoeve, Bergsebaan 2 te 2960 Sint-
Job in ‘t Goor. Link naar de pla�egrond h�ps://goo.gl/maps/
viCAoXP3oWJ2.
Sint-Job in ‘t Goor is een deelgemeente van Brecht en is vlot 
bereikbaar via de E19. Neem rich�ng Breda, afslag 4 Sint-Job 
in ‘t Goor, via de Beukenlei, Brugstraat en Kerklei naar de 
parkeerplaats tegenover de Keysershoeve.
De Poppelaer is ook vlot bereikbaar met het openbaar ver-
voer: bus 621 van De Lijn hee� een stopplaats: Kristus Ko-
ning, op minder dan 100 m van de verzamelplaats. Mensen 
die na afloop iets willen eten, hebben keuze uit drie nabijge-
legen restaurants. Helaas kan je daar geen meegebrachte 
boterhammen nu�gen.
Leiding: Staf Brusseleers (0479 31 08 28)

ëë

zondag 18-09-2022 - ZWAM (N) 

Park van Tervuren
Vertrek om 14.00 u. op de parking thv de oude kazerne langs 
de Kastanjedreef in Tervuren. Let op! Betalende parking 
overal in de buurt.
Leiding: Georges Buelens (0471 20 50 14)

ëë

vrijdag 23-09-2022 - ZWAM 

Paddenstoelenweekend te Bütgenbach
Van vrijdagmiddag 23 tot zondagmiddag 25 september 2022. 
Volzet! Meer informa�e volgt nog voor de ingeschreven le-
den.
Leiding: Robert De Ceuster

ëë

zaterdag 24-09-2022 - OVMW (V)
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maandag 11-07-2022 - ZWAM (N) 
Educa�eve bijeenkomsten ZWAM te Diest
Mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren mycologen, 
met eigen microscoop en vondsten, aan determina�e te 
doen. De bibliotheek is dan open voor het gebruik van deter-
mina�ewerken vanaf 13.30 u.

ëë

maandag 01-08-2022 - ZWAM (N) 
Educa�eve bijeenkomsten ZWAM te Diest
Mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren mycologen, 
met eigen microscoop en vondsten, aan determina�e te 
doen. De bibliotheek is dan open voor het gebruik van deter-
mina�ewerken vanaf 13.30 u.

ëë

maandag 22-08-2022 - ZWAM (N) 
Educa�eve bijeenkomsten ZWAM te Diest
Mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren mycologen, 
met eigen microscoop en vondsten, aan determina�e te 
doen. De bibliotheek is dan open voor het gebruik van deter-
mina�ewerken vanaf 13.30 u.

ëë

dinsdag 23-08-2022 - AMK (A) 
Determina�eavond
Determina�e van de door u meegebrachte vondsten onder 
begeleiding van ervaren leden. 
Van 19.30 - 21.45 u.
Vanaf 19.00 u. is de bioruimte toegankelijk.

ëë

dinsdag 30-08-2022 - AMK (A) 
Determina�eavond
Determina�e van de door u meegebrachte vondsten onder 
begeleiding van ervaren leden. 
Van 19.30 - 21.45 u.
Vanaf 19.00 u. is de bioruimte toegankelijk.

ëë

woensdag 31-08-2022 - MYCOLIM (A)
Determina�eavond
Macroscopische determina�e van meegebrachte vondsten 
o.l.v. Ronny Boeykens en enkele mycolim-leden. Van 19.30 u. 
tot 21.30 u.

De bijeenkomsten (W) in Gent gaan door om 10.00 uur (tot ten laatste 16.00 uur) bij de Onderzoeksgroep Mycologie van de Uni-
versiteit Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, 2e verdieping. De toegang is het gemakkelijkst via de plantentuin. De microscopie-avonden 
beginnen om 19.30 uur ; gebruik ‘s avonds de hoofdingang.

De bijeenkomsten in Antwerpen gaan door in de Bioruimte van de UAntwerpen, Campus Drie Eiken (gebouw O, 3e verdieping), 
GPS-adres: Fort VI-straat te Wilrijk (parking 2). Vóór iedere vergadering (behalve bestuurlijke vergaderingen) is er vanaf 19.00 uur 
gelegenheid om boeken uit de bibliotheek te ontlenen. Het opstellen van de microscopen voor prak�jklessen en mycologische 
werkgroepavonden gebeurt bij voorkeur vóór 20.00 uur zodat de sessies vlot kunnen beginnen. De bib is steeds gesloten de 4e

dinsdag van de maand. A�or�ng B&D = bioruimte en digitaal. Zoom-link zie onder Documenta�e/Ledeninforma�e/Digitale avond.

De ZWAM-bijeenkomsten in Diest gaan door van 19.00 tot 22.00 uur in het Bezoekerscentrum van het Webbekomsbroek, Omer 
Vanoudenhovelaan 48 te Diest.

Vinderhoutse bossen, Gent
Excursie in de Vinderhoutse bossen. Bijeenkomst om 9.30 u. 
aan de parking van jeugdhuis Chez Choseken, Beekstraat 46, 
Drongen.
Contact: Mieke Verbeken (0494 75 72 02) & Nathan 
Schou�eten (0495 11 38 16)

ëë

zondag 25-09-2022 - AMK (V) 

Lovenhoek te Pulderbos
Samenkomst om 9.30 u. aan de kerk van Pulderbos of om 
9.45 aan de kruising Pulderdijk/Boskant, 2242 Pulderbos-
Zandhoven.
Prak�sche informa�e over de lunchmogelijkheid wordt later 
online gezet.
Leiding: Lieve Deceuninck (0475 268 167)
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Provinciaal Natuurcentrum, Craenevennestraat 86, 3600 
Genk (Bokrijk).

ëë

maandag 05-09-2022 - ZWAM (A) 
Educa�eve bijeenkomsten ZWAM te Diest
Mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren mycologen, 
met eigen microscoop en vondsten, aan determina�e te 
doen. De bibliotheek is dan open voor het gebruik van deter-
mina�ewerken vanaf 19.00 u.

ëë

dinsdag 06-09-2022 - AMK (A) 
Determina�eavond
Determina�e van de door u meegebrachte vondsten onder 
begeleiding van ervaren leden. 
Van 19.30 - 21.45 u.
Vanaf 19.00 u. is de bioruimte toegankelijk.

ëë

dinsdag 13-09-2022 - AMK (A) 
Determina�eavond
Determina�e van de door u meegebrachte vondsten onder 
begeleiding van ervaren leden. 
Van 19.30 - 21.45 u.
Vanaf 19.00 u. is de bioruimte toegankelijk.

ëë

maandag 19-09-2022 - ZWAM (A) 
Educa�eve bijeenkomsten ZWAM te Diest

Mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren mycologen, 
met eigen microscoop en vondsten, aan determina�e te 
doen. De bibliotheek is dan open voor het gebruik van deter-
mina�ewerken vanaf 19.00 u.

ëë

dinsdag 20-09-2022 - AMK (A) 
Determina�eavond
Determina�e van de door u meegebrachte vondsten onder 
begeleiding van ervaren leden. 
Van 19.30 - 21.45 u.
Vanaf 19.00 u. is de bioruimte toegankelijk.

ëë

dinsdag 27-09-2022 - AMK (A) 
Determina�eavond
Determina�e van de door u meegebrachte vondsten onder 
begeleiding van ervaren leden. 
Van 19.30 - 21.45 u.
Vanaf 19.00 u. is de bioruimte toegankelijk.

ëë

woensdag 28-09-2022 - MYCOLIM (A)
Determina�eavond
Macroscopische determina�e van meegebrachte vondsten 
o.l.v. Ronny Boeykens en enkele mycolim-leden. Van 19.30 u. 
tot 21.30 u.
Provinciaal Natuurcentrum, Craenevennestraat 86, 3600 
Genk (Bokrijk).

Grinniken met 
mycologen 
(Staf Persoons)
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VVeerrssllaagg vvaann ddee 3300ee VVllaaaammssee MMyyccoollooggeennddaagg ii..ss..mm.. UUAAnnttwweerrppeenn,, 

FFaaccuulltteeiitt WWeetteennsscchhaappppeenn,, ddeepptt.. BBiioollooggiiee

Op 19 maart 2022 kon een 50-tal deelnemers de roep van een prach�g lenteweertje weerstaan om zich een ganse 
dag te laten onderdompelen in nieuwe mycologische inzichten. 

Lieve Deceuninck - lieve.deceuninck@skynet.be
Foto’s Ivo Devree & Johan Van Laetem

Na verwelkoming van de deelnemers door de AMK-coördinator en een bedanking aan de co-organisator UAntwer-
pen, Faculteit Wetenschappen, Dept. Biologie beet Peter Bartle� de spits af met een presenta�e over de website He-
beloma.org.

Dat hij zijn duo-presentator Henry Beker onvoorzien moest missen was niet te merken. Goed vertrouwd met de web-
site en achterliggende database, maar met nadruk op het teamwork van hem, Henry Beker, Ursula Eberhardt en Nico-
le Schütz, toonde hij ons een staaltje van doorgedreven dataverwerking. Door de zeer gedetailleerde invoer van dui-
zenden gedocumenteerde collec�es kan men nu uit de databank soortgegevens opvragen. De frequen�e van ken-
merken per soort wordt daarbij niet getoond in saaie percentages maar werd mooi sta�s�sch omgezet naar een taal-
kundige aanduiding, bijvoorbeeld “rarely, occasionally, o�en…“.

De bijhorende sleutel dynamisch maken is een huzarenstuk en nog in ontwikkeling met ar�ficiële intelligen�e. Om af 
te sluiten liet hij nog een deelscherm zien, waarbij op basis van een klein aantal op te geven kenmerken, een sugges-
�e voor uw waarneming wordt gegeven. De geboden soortnaam met het hoogste zekerheidspercentage moet dan 
achteraf, vanzelfsprekend, gecheckt worden met de volledige beschrijving van de soort, die op dezelfde website terug 
te vinden is. Het is uitkijken naar begin juli 2022 wanneer www.hebeloma.org online komt voor iedereen.
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André De Kesel, ook noodgedwongen zonder co-presentator Danny Haelewae-
ters, wist de deelnemers te boeien met een zeer uitgebreide toelich�ng over 
de morfologie, levenswijze, voorkomen en verspreiding van Laboulbeniales, 
waardoor we een totaalbeeld kregen van deze orde en hun gastheren. Dit alles 
werd met vele, schi�erende foto’s geïllustreerd. Bij enkele, niet voor gevoelige 
zielen geschikte foto’s stelde hij ons gerust dat de kevers en andere insecten 
weinig hinder van deze ascomyceten ondervinden. Nieuw voor de meeste toe-
hoorders was dat op SEM-beelden de aanwezigheid van een bacteriële biofilm 
van Laboulbeniales kon vastgesteld worden. Over het al dan niet substraatspe-
cifiek zijn van deze biofilm en de wisselwerking met Laboulbeniales valt er in de 
toekomst nog heel wat te ontdekken.

Voor de determina�e van de Laboulbeniales-soorten volstaan niet alleen de 
morfologische kenmerken maar moet ook de gastheer bepaald worden. Het 

blij� wel een samenspel tussen beide, want meerdere soorten kunnen op één gastheer voorkomen. Om af te ronden 
gaf André uitleg bij een fylogene�sche boom. Hieruit bleek dat het bijzonder moeilijk is om morfologie en fylogenie 
op elkaar af te stemmen en dat ook hier sequen�es van typemateriaal een hulp zouden kunnen zijn. Uit vergelijkin-
gen met omliggende landen blijkt dat er nog een groot aantal soorten te ontdekken valt. Geïnteresseerden in deze 
boeiende orde gaan op zoek naar afwijkende biotopen en kunnen terugvallen op de vele Sterbeeckia-publica�es die 
André alleen of met een coauteur(s) publiceerde.

Jorinde Nuy�nck leidde ons terug naar de plaatjeszwammen en gaf ons een stand van zaken over het genus Myce-
na mee met een nadruk op hun ecologie en verwantschappen. Zo wist ze ons te melden dat het saprotrofe kenmerk 
van het genus Mycena (Mycena) in vraag wordt gesteld omdat er overgangen lijken te bestaan. Onderzoekers vonden 
Mycena-mycelium terug in en rond de wortels van hogere planten, bijvoorbeeld van M. galopus en M. leptocephala
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in de wortels van orchideeën. Toch vormen ze geen ech-
te ectomycorrhiza maar blijkt er dus een biotrofe of een 
combina�e van saprotrofe en biotrofe levenswijze te 
bestaan. Daarnaast is er zelfs nog een echte parasiet 
binnen het genus gekend, de plantpathogeen Mycena 
citricolor die op bladeren van koffieplanten parasiteert.

Het genus wordt gekenmerkt als polyfyle�sch waarbij 
zich tweemaal de evolu�e van lamellen naar poriën 
voordeed. Uitgebreid fylogene�sch onderzoek is aange-
wezen om een beter zicht op het volledige genus te krij-
gen. Daarbij kan ITS wel gebruikt worden voor soort-
a�akening maar om een goed beeld te krijgen van de 

fylogenie van het volledige genus blijkt onderzoek van andere genen of zelfs het volledige genoom aangewezen. Jo-
rinde rondde af met de voorstelling van het Mycena-DNA-barcoding project dat, net zoals het reeds gestarte Cor�na-
rius-FAN-project, opnieuw een Nederlands-Vlaamse samenwerking zal kennen. Jorinde doet daarom ook een warme 
oproep om aan het Mycena-project mee te werken. Geïnteresseerden nemen rechtstreek contact op met haar of 
melden dit aan hun afdelingscoördinator.

‘s Middags werd er gepauzeerd voor de groepsfoto en de lunch, een rustmoment met een gezellige babbel.
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Na de middag volgde de Algemene vergadering waarin een overzicht van de werking, publica�es en financiën in 2021 
werd gegeven. Ook werd de begro�ng 2022 toegelicht en goedgekeurd. Verder werd aandacht gegeven aan de coör-
dinatorswissel binnen Mycolim.

Gut Tilkin werd hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet en medewerking in de vertegenwoordiging van Mycolim 
binnen het KVMV-bestuur. Zij gee� de fakkel door aan Ronny Boeykens die ondertussen als secretaris reeds ver-
trouwd raakte met de afdelingsvertegenwoordiging binnen het KVMV-bestuur. Ronny werd veel succes gewenst met 
zijn nieuwe rol.

Roosmarijn Steeman bood een alomva�end en boeiend overzicht van de evolu�e in waarnemingen in Vlaams-
Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 10 jaar na de atlas. Met aandacht voor de persoonlijke inbreng van 
vele medewerkers en de gebruikte invoermethodes, kon ze een grote s�jging in het aantal waarnemingen illustreren. 
De grootste s�jging werd vastgesteld voor de algemene en zeer algemene soorten. Hieraan zullen de toegankelijke 
website waarnemingen.be en de app Obsiden�fy mogelijk ten grondslag liggen. Verspreidingstrend voor o.a. Vliegen-
zwam (Amanita muscaria) en Spech�nktzwam (Coprinopsis picacea) toont een s�jging. De sterkste s�jger bleek Popu-
lierleemhoed (Agrocybe cylindracea) te zijn. Tot slot gaf ze beeld en toelich�ng bij enkele soorten die in de voorbije 
10 jaar nieuw waren voor het atlasproject.

Bernard Declercq gaf naar jaarlijkse gewoonte een overzicht van de merkwaardige ascomyceten die in 2021 wer-
den waargenomen. Maar eerst gaf hij de hint aan soortenjagers en ascomycetenlie�ebbers dat, mits aandacht voor 
waterminnende fungi of zwammen die voorkomen op lichenen of op andere zwammen, er nog heel wat te ontdekken 
valt. Dan volgde een mooi overzicht van nieuwe soorten binnen o.a. Leo�omycetes, Sordariomycetes en Dothideomy-
cetes. Ter afslui�ng passeerden nog enkele beelden van en uitleg over Hyphomyceten en Coelomyceten. Dit alles met 
een degelijke maar af en toe ook grappige toelich�ng zoals we die van Bernard gewend zijn.

De mycologendag liep s�laan ten einde met de laatste voordracht, de Bijzondere Vondsten 2020-2021.

Ronny Boeykens illustreerde Agaricus moellerianus, Kleinsporige weidechampignon, en riep op om aandacht te 
hebben voor deze champignon met een opvallende anijsgeur en gebandeerde schubjes boven de ring(zone). Ook de 
zeldzame soort Russula annae, met ronde tot bijna ronde sporen, kwam aan bod. Van beide nieuwe soorten voor 
Vlaanderen volgde een uitvoerige bespreking. Wim Veraghtert gaf de ‘hoogtepunten uit 2021 van Jan en alleman’ 
met commentaar bij de morfologie en verspreiding. Aan de hand van enkele voorbeelden illustreerde hij de vastge-
stelde s�jging van het aantal saprotrofe soorten van groot, dood hout. Het was weerom een gevarieerde presenta�e 
met zowel plaatjeszwammen, polyporen als korstzwammen.

De voorzi�er kon door de prach�ge presenta�es en de inzet van de voordrachtgevers de dag met een goed gevoel 
afsluiten. Er volgde dan ook een welgemeende dank aan de presentatoren.

De deelnemers maakten plannen voor de komende lentedagen en zullen elkaar weer kunnen treffen op 18 maart 
2023 te Leuven, voor een 31e mycologendag in een organisa�e van de ZWAM.

Aan de AMK-medewerkers die van deze dag een succes hielpen maken, een dikke merci.
Lieve
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Middenin Midden

De wijk Midden is gebouwd op de plek waar het me-
taalbedrijf BMT vroeger geves�gd was. De site van 
deze Boechoutse ijzerfabriek was gelegen in het cen-
trum en ca. 5 ha groot. De paddenstoelen die we in dit 
nog gedeeltelijk in opbouw zijnde wooncomplex kun-
nen aantreffen, zijn dus beperkt tot huis-, tuin- en keu-
kenpaddenstoelen.

Een kruidenpotje met �jm (Thymus sp.) dat zich op 30 
april 2021 in het appartement van de familie Van der 
Elst-Van Boeckel, IJzerlei 21 bevond, moest door zijn 
halfvergane toestand niet mee verhuisd worden naar 
hun nieuwe woning. Gelukkig werd het nog gauw be-
zorgd aan de auteur van dit ar�kel.

De potaarde was namelijk getooid met een 8-tal, op 
kleine franjehoeden (Psathyrella sp.) gelijkende, 
zwammetjes (fig. 1). De behaarde stelen en de rosse 
�nt op de lamellen deden dit genus snel uitsluiten en 
de determina�e leidde naar Conocybe (Breeksteeltje). 
Na microscopisch onderzoek kon de vondst als C. 
bispora (Citroensporig breeksteeltje) uitgesleuteld wor-

den. De soort wordt gekenmerkt door amandelvormige 
sporen met een apicale papil in zijaanzicht en vaak pa-
pilach�g in vooraanzicht, een zeldzaam kenmerk in het 
genus. Een beschrijving van de waargenomen donzige 
hoedbekleding kon echter niet in de geraadpleegde 
literatuur teruggevonden worden. De exemplaren wer-
den bijgevolg gedocumenteerd en bewaard als C. cf. 
bispora.

Conocybe cf. bispora (Singer) Hauskn.
Syn. Conocybe fuscimarginata var. bispora Singer

Macroscopie

Hoed 3-6 mm, eerst parabolisch, later vlak, donker- tot 
grijsbruin, hygrofaan, oranjebruin wordend in het cen-
trum bij drogen; oppervlak tot 2/3 gestreept, volledig 
fijn donzig behaard (fig. 2). Lamellen L 24-28, aange-
hecht, sterk golvend bij drogen, lichtbruin met blekere 

BBooeecchhoouutt ((PPrroovv.. AAnnttwweerrppeenn)),, eeeenn ddoorrpp oomm ttee oonnttmmooeetteenn ((44)),,

CCoonnooccyybbee ccff.. bbiissppoorraa ((CCiittrrooeennssppoorriigg bbrreeeekksstteeeellttjjee))

In Sporennummer 14-3 verscheen het eerste ar�kel van deze reeks met een korte toelich�ng over de gemeente 
Boechout. Telkens er een bijzondere paddenstoelenvondst te melden valt, vindt u in deze rubriek een korte be-
spreking.

Lieve Deceuninck  - lieve.deceuninck@skynet.be

VVeerrttooeevveenn iinn BBooeecchhoouutt zzoonnddeerr ttaaxxoonnoommiisscchhee zzeekkeerrhheeiidd ttee ggeevveenn

Fig. 1. Conocybe cf. bispora (Citroensporig breeksteeltje)

Fig. 2. Detail van de fijn donzig behaarde hoed
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rand. Steel 15-20 × 1 mm, cilindrisch; basis verbreed tot 
1,5 mm, niet wortelend; oppervlak lichtbruin, donzig 
behaard. Geur niet specifiek. Smaak niet getest. Exsic-
caat met donkergrijze hoed, crèmekleurige hoedrand 
en okerbruine steel.

Microscopie

Sporen 10,4-14,8 × 5,5-7,8 µm, gem.75 12,3 × 6,7 µm; Q 
= 1,7-2,1; Qgem.= 1,9; in vooraanzicht 10,6-15,0 × 5,8-
7,8 µm; gem.45. 12,6 x 6,8 µm; niet lensvormig 
(gemiddeld 0,1 µm breder in voor- dan in zijaanzicht), 
in zijaanzicht amygdaliform, verlengd ellipsoïd; top ver-
smald, conisch, soms met apicale papil; in vooraanzicht 
ellipsoïd tot fusiform; top versmald, conisch, soms pa-
pilach�g (fig. 6); kiemporie 1,2-1,5 µm; licht geeloranje 

in water, oranjebruin in KOH, glad, dunwandig (˂ 0,5 
µm). Basidiën 20-25 × 7,5-9 µm, 2-sporig, enkele 4- en 
een 1-sporige waargenomen, clavaat. Cheilocys�den 17
-20 × 7,5-9 µm, lecythiform; basaal deel subglobuleus 
tot clavaat; capitulum klein, (1,5)3,5-4,5 µm breed, 
soms met slijmkap (fig. 3). Geen pleurocys�den waar-

genomen. Pileipellis een hymeniderm, opgebouwd uit 
clavate tot omgekeerd peervormige elementen (25-35 
× 7-17 µm); pileocys�den haarvormig tot 60 × 1-1,5 
µm, hyalien, dunwandig (fig. 4). S�pi�pellis met hyalie-
ne hyfen, 2,5-7,5 µm diam. Caulocys�den 15-22 × 5-6 
µm, hoofdzakelijk clavaat, fusiform en dan vaak met 
verlengde nek, subcilindrisch, gemengd met subglobu-
leuze, ellipsoïde elementen, 7,5-11 × 5,5-6,5 µm, en
verspreide, cilindrische haren tot 65 × 1-3 µm, geen 
lecythiforme cys�den waargenomen, hyalien, dunwan-
dig, in groepjes langs de steel geplaatst (fig. 5). Gespen
aanwezig. Ammonia-reac�e nega�ef.

Habitat en verspreiding van C. bispora

Terrestrisch, saprotroof, solitair of in kleine groepjes, in 
Nederland op droog, kalkrijk zand, arme, droge 
bodems en voedselarme graslanden, wegber-
men, ruderale plaatsen, vooral zuidelijk geori-
ënteerd. Zeer zeldzaam in Nederland, juni(aug-
nov). Er zijn ook meldingen uit Oostenrijk, De-
nemarken, Duitsland, Finland, Italië, Noorwe-
gen, Tsjechië en Zweden gekend. In België 
(Wallonië) werd C. bispora reeds in 2008 aan-
getroffen in een opgaand populieren- en wil-
genbos.

Bestudeerd materiaal

Op bloempotaarde van Thymus; Boechout (prov. Ant-
werpen), IJzerlei 21, IFBL-code C4.48.11, 30-04-2021 
herbarium L. Deceuninck, LD4852.

Fig. 5. Steelhyfen met caulocys�denFig. 4. Clavate hoedhuidcellen en haarvormige pileocys�den

Fig. 3. Detail van de lamelrand met cheilocys�den
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Determina�e

De duidelijke haren op de steel deden al snel vermoe-
den dat dit breeksteeltje tot Conocybe sect. Pilosellae
Singer (Bolbi�aceae) zou behoren. Deze sec�e omvat 
gladsporige soorten met donzige stelen, zonder beurs, 
zonder vervloeiende lamellen en met caulocys�den die 
zowel ellipsoïd, spoelvormig als draadvormig zijn. Er 
werden bij deze vondst dus geen lecythiforme cellen, 
gelijkvormig aan de cheilocys�den, aangetroffen op de 
steel, ook niet ter hoogte van de steeltop.

Tijdens het microscopisch onderzoek vielen meteen de 
sporen op met hun versmalde, papilach�ge top, soms 
zelfs wat citroenvormig. Later zal André de Haan bij het 
nazicht van deze vondst opmerken dat de papil het op-
vallendst is bij onvolgroeide sporen (fig. 6, inzet). Deze 
sporenvorm is ongewoon bij de breeksteeltjes en 
vormt zo een scheidend determina�ekenmerk.

Determina�e met de sleutel van Hausknecht & Vester-
holt (Funga Nordica, 2012) leidt naar C. bispora, een in 
1998 door Anton Hausknecht beschreven soort die 
voordien gekend was als C. fuscimarginata var. bispora
Singer (1977). Soortgelijke sporen zijn ook vermeld bij 
C. ambigua Watling (Gazonbreeksteeltje), een soort 
met eveneens 2-sporige basidiën maar met grotere 
sporen en met lecythiforme cys�den op de steel, in het 
bijzonder aan de top. Daarom hoort C. ambigua in Co-
nocybe sect. Mixtae thuis. Omwille van een groot aan-
tal waargenomen, bijna ellipsoïde sporen met een min-
der uitgesproken papil wordt ook een andere keuzeop-
�e genomen en die resulteert in C. bisporigera (Hauskn. 
& Krisai) Arnolds (Tweesporig breeksteeltje), syn. C. 
moseri var. bisporigera Hauskn. & Krisai; (C. siliginea
forma typica, récoltes bisporiques (Kühner, 1935)). De-
ze soort wordt echter getypeerd door duidelijk lensvor-
mige sporen, gemiddeld minstens 0,5 µm breder in 
voor- dan in zijaanzicht (Arnolds, 2005). Tijdens de mi-
croscopische observa�e van de sporen werd nochtans 
even gedacht aan het voorkomen van lensvormige spo-
ren. Dit werd veroorzaakt door een grote varia�e in 
sporengroo�e waarbij kleinere sporen in zijaanzicht, 
gelegen naast grotere sporen in vooraanzicht de indruk 
van lensvormige sporen gaven. Na het uitvoeren van 
een groot aantal me�ngen bleek dit om gezichtsbedrog 

te gaan.

Macroscopisch waren de vele, fijne haren op de kleine 
hoeden goed waar te nemen. Het was dan ook niet ver-
rassend om in het microscopisch preparaat lange, cilin-
drische pileocys�den te kunnen observeren, zelfs bij 
het onderzoek van een exsiccaat waren ze makkelijk te 
vinden. Veelal zijn de haren nog amper waar te nemen 
door hun hyaliene, dunne structuur. Pileocys�den zijn 
meestal aanwezig in C. sect. Pilosellae, veelal draadvor-
mig, zelden afwezig of ook lecythiform (Hausknecht, 
2009). De aan- of afwezigheid van pileocys�den wordt 
binnen C. sect. Pilosellae niet als scheidend sleutelken-
merk opgenomen.
Na het doornemen van de soortbeschrijvingen in de 
geraadpleegde literatuur, lijkt het voorkomen van ha-
ren op de hoed een tegenindica�e te zijn voor de bepa-
ling van C. bispora. De soort wordt vermeld met een 
kale hoed ‘glabrous, not pubescent’ en ‘pileocys�dia 
absent’ (Arnolds, 2005). C. moseri var. bisporigera die 
wel met donzige hoed en pileocys�den beschreven 
staat en eveneens in exsiccaat een donker grijsbruine 
hoed toont, werd reeds eerder omwille van de duidelijk 
lensvormige sporen uitgesloten. Een andere 2-sporige 
soort met harige hoed en fylogene�sch nauw verwant 
met Citroensporig breeksteeltje is C. inocybeoides Wat-
ling (Knollig breeksteeltje) (Toth et al., 2013). Deze 
soort wordt gekenmerkt door grotere vruchtlichamen, 
een gezwollen steelvoet tot 14 mm breed en merkelijk 
grotere sporen, 13,3-18,0 × 7,7-10,1 µm.

Fig. 6. Sporen in ammonia. Maatstreep 10 µm
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Omwille van het ontbreken van pileocys�den in de ori-
ginele beschrijving wordt voor deze vondst de confer-
vermelding C. cf. bispora gehanteerd.

Fylogene�sch onderzoek Bolbi�aceae

Uit een fylogene�sch onderzoek (Toth et al., 2013) stel-
den de auteurs vast dat de gevormde subclades binnen 
de familie van de Bolbi�aceae niet overeen kwamen 
met de infragenerische classifica�e van het genus Co-
nocybe. De drie gekende sec�es Conocybe, Pilosellae en 
Mixtae konden wel herkend worden doch geen enkele 
leek monofyle�sch te zijn. Zo wordt in hun voorgestel-
de, taxonomische boom C. bispora getoond onder cla-
de Conocybe 6, ver verwijderd van en dus minder ver-
want met de overige soorten uit C. sect. Pilosellae. De-
ze, waaronder ook C. moseri var. bisporigera, worden
in clade Conocybe 1 gedefinieerd. De onderzoekers 
geven aan dat betere, morfologische kenmerken voor 
de sec�ebepaling moeten gevonden worden. Welk 
kenmerk C. bispora en C. inocybyeoides nauw verwant 
maken en door welke kenmerken ze zich doen afsplit-
sen van de meeste Pilosellae-soorten, is uit hun publi-
ca�e dus ook niet op te maken. De hierboven vermelde 
soort C. ambigua met gelijkvormige sporen als C. bispo-
ra, werd niet opgenomen in hun studie.

Uit hun onderzoek kon afgeleid worden dat evolu�o-
nair gezien de haarvormige caulocys�den geleidelijk 
aan vervangen werden door lecythiforme cys�den. Ze 
suggereren verder dat deze steelbekleding weinig taxo-
nomische waarde kan hebben maar reiken in hun publi-
ca�e geen alterna�even aan. Over het eventuele be-
lang van de hoedbekleding wordt niets vermeld.

Besluit en dank

Voor het hier beschreven breeksteeltje kon niet met 
100 % zekerheid een passende soortnaam gevonden 
worden. De vruchtlichamen beva�en overlappende 
kenmerken van Conocybe cf. bispora en andere breek-
steeltjes uit C. sect. Pilosellae. Voor deze vondst zou 
moleculair onderzoek van de bestudeerde exemplaren 
meer dan interessant zijn. Mycologen met veel breek-
steeltje-interesse kunnen hier mogelijk een leuk project 
in vinden.

Het is dan ook uitkijken naar een morfologische deter-
mina�esleutel met passende kenmerken om naar de 
nieuwe fylogene�sche sec�es te kunnen sleutelen. Zo 
is het ook nog afwachten of de hoed- en steelbekleding 
een taxonomische waarde zullen kennen. Ondertussen 
kan voor een soortbepaling gerust met de oudere sleu-
tels gedetermineerd worden.

Deze bloempotvondst gee� verder weinig bijkomende 
indica�e over de verspreiding van de soort in Vlaande-
ren. Want wat als het kruidenplantje zou verhuisd zijn 
naar Oost-Vlaanderen? Zelfs het land van herkomst van 
het �jmpotje was niet gekend en kon ook niet meer 
achterhaald worden. Waren het uitheemse of Boe-
choutse sporen die zich op de teelaarde ontwikkeld 
hadden? Kri�sche gebruikers van de Funbel-rapporten 
zullen met de opgave van het substraat en de verwij-
zing naar dit ar�kel de nodige achtergrondinforma�e 
kunnen bekomen.

Met oprechte dank aan André de Haan voor het nazicht 
van en de toelich�ngen bij deze vondst en aan de nale-
zers van dit ar�kel.
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De laatste nieuwe aanwinsten die kunnen ontleend worden in onze bibliotheek:

· Paolo Franchi e Mauro Marche�, 2021. I fungi clavarioidi in Italia, Volume 1 (Map 035a)

· Paolo Franchi e Mauro Marche�, 2021. I fungi clavarioidi in Italia, Volume 2 (Map 035b) 

· Eef Arnolds, Rob Chrispijn, Roeland Enzlin, 2015. Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, Deel 1, 
Inleiding (Atl 046a)

· Eef Arnolds, Rob Chrispijn, Roeland Enzlin, 2015. Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, Deel 2, 
Graslanden, heiden, moerassen en cultuurland (Atl 046b)
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De inzet van de Plantentuin-medewerkers was groot. De goede voorbereiding, de prima zorg voor de medewerkers 
en de keurige organisa�e verdienen dan ook een dikke proficiat!

georges.buelens@telenet.be & lieve.deceuninck@skynet.be

Zaterdag 21 mei 2022

Onze afdeling AMK bemande een informa-
�estand en zorgde voor documenta�e over 
paddenstoelen. Daarbij werd aandacht be-
steed aan veldmycologie, microscopie en 
natuurlijk werden ook de kleinsten niet ver-
geten. 

Naast het passeren van enkele trouwers, 
waarbij bruid en bruidegom toch meer aan-
dacht voor elkaar hadden dan voor een pad-
denstoelenstand, bleef het zaterdag uitzon-
derlijk kalm. Bij navraag bij de medestand-
houders bleek dat het om een gekend feno-
meen ging. Zaterdag is nog steeds de top-
dag om te gaan winkelen en kinderen naar 
sportac�viteiten te brengen. Ook al waren 
er wat minder bezoekers, diegenen die 
toch de infostand bezochten, waren in ieder 
geval sterk geïnteresseerd. Jongeren kregen 
steevast een uitleg over de meegebrachte 
cultuur van konijnenkeutels met Roze mest-
schij�e en Kleine korrelinktzwam. Enkele 
van hen waren in ieder geval van plan om 
thuis ook aan de slag te gaan om zelf kleine 
inktzwammen en ascomyceten te kweken. 
Jong geleerd is oud gedaan?

Zondag 22 mei 2022

De afdeling ZWAM bemande de stand en 
zorgde om het uur voor een gegidste wan-
deling “Kennismaking met paddenstoelen”.

Met excursies om 10 u. en 11 u. in de voor-
middag en 13 u., 14 u., 15 u. en 16 u. in de 

VVeerrssllaagg vvaann ddee BBiioobblliittzz,, ““FFeeeesstt vvaann ddee bbiiooddiivveerrssiitteeiitt””

iinn ddee PPllaanntteennttuuiinn MMeeiissee oopp 2211--2222 mmeeii 22002222

Fig. 1. Marianne legt de laatste hand aan de infostand

Fig. 2. Geïnteresseerde bezoekers nemen alle �jd voor wat uitleg over 
onze werking
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namiddag werden in totaal 49 deelne-
mers bereikt.

Het was voor de deelnemers onmogelijk 
om in te scha�en wat er zou te zien zijn 
aan paddenstoelen en of er wel degelijk 
paddenstoelen zouden zijn.

Maar de Plantentuin van Meise hee� 
heel wat te bieden aan biotopen, oude 
bomen, enz.

Dus meteen op stap om dat te ontdek-
ken en dat was heel wat. Een dode, lig-
gende stam van beuk met grote toefen 
oesterzwam, met Echte tonderzwam, 
maar ook Wi�e bultzwam op de stobbe, 
Roestbruine kogelzwam op het takhout, 
Hoekig schorsschij�e, enz. Genoeg om al 
een uurtje mee te vullen. Maar er viel 
nog meer te ontdekken: piepkleine 
zwammetjes op de oude stengels van 
Veelbloemige salomonszegel, Gladharig 
franjekelkje, Hulstdekselbekertjes op 
oude bladeren van Hulst, kortom overal 
zwammen te vinden. De rela�e van or-
chideeën met schimmels kwam aan 
bod.

Een uurtje ui�rekken en je laten onder-
dompelen in de wereld van de fungi 
bleek een goede formule. Een leuk pu-
bliek, gemo�veerd om iets bij te leren, 
jong en oud, allemaal hebben ze kunnen 
genieten van deze ontdekkingstocht.

Fig. 3. De loep die Plantentuin Meise aan elke bezoeker gaf, kwam aan de 
stand goed van pas

Fig. 4. Even uitblazen tussen twee rondleidingen
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VVoooorrttggaanngg vvaann hheett PPhhrraaggmmoopprroojjeecctt

In Sporen 2018/3 hebben we met een ar�kel het Phragmoproject onder de aandacht gebracht (Schou�eten & Enzlin, 
2018). In de eerste fase van dat project werden iden�fica�esleutels opgesteld voor alle genera van trilzwammen of 
heterobasidiomyceten die in Vlaanderen en Nederland voorkomen. In september 2019 werd een tweede fase gestart, 
waarbij we trachten om barcode DNA-sequen�es te genereren van zoveel mogelijk soorten trilzwammen die voor-
komen in de lage landen. Hiervoor wordt het Phragmoproject financieel ondersteund door het bestuur van de NMV 
en sinds 2021 ook door het bestuur van de KVMV. Dankzij deze middelen zijn we in staat om van ongeveer 120 goed 
gedocumenteerde collec�es per jaar de gene�sche ITS-regio te sequeneren. Het is deze ITS-regio die algemeen als 
gene�sche barcode wordt gebruikt binnen de Fungi. Deze barcode dient als hulp om 1) soorten beter van elkaar te 
kunnen onderscheiden en 2) de waarde van (micro)morfologische kenmerken in soorta�akening beter te kunnen 
beoordelen. Dit ar�kel gee� de huidige voortgang van het Phragmoproject weer, waarin enkele opmerkelijke 
resultaten worden toegelicht en de voornaamste werkpunten voor de komende jaren worden uitgelijnd.

Sleutels en andere documenta�e

Inmiddels zijn alle iden�fica�esleutels voor alle genera omgewerkt naar een nieuwe lay-out en zijn bij het 
beschikbaar komen van nieuwe gegevens de relevante sleutels bijgewerkt (nieuwe literatuur of nieuw gevonden 
soorten). Alle sleutels zijn online gepubliceerd op de websites van de KVMV (h�ps://kvmv.be/index.php/projecten/
phragmoproject/sleutels/) en de NMV (h�ps://www.mycologen.nl/onderzoek/systema�ek-taxonomie/phragmo-
project/). Door het verschijnen van enkele toonaangevende taxonomische revisies zijn verscheidene sleutels ook 
inhoudelijk sterk gewijzigd of zelfs volledig vernieuwd. Dit geldt o.a. voor de genera Basidiodendron, Cerinomyces en 
Dacrymyces. Het werkgebied van de sleutels betre� minimaal Noordwest-Europa, maar is in veel gevallen groter 
waarbij de gekende soorten uit geografisch Europa of zelfs mondiaal zijn opgenomen. Met behulp van deze sleutels 
zijn inmiddels zo’n 20 nieuwe soorten trilzwammen aangemeld voor de lage landen. In Coolia zijn enkele ar�kelen 
verschenen in een reeks over Trilzwammen in Nederland en Vlaanderen (o.a. Buijs 2021, Enzlin 2021a, Enzlin 2021b, 
Go�nk 2020, Schou�eten 2021). In de Verspreidingsatlas zijn voor deze nieuw aangemelde soorten diverse nieuwe 
soor�eksten opgenomen en enkele zijn nog in voorbereiding. Vorig jaar is een opzet gemaakt voor zogenaamde ‘fact-
sheets’, uitvoerige beschrijvingen voorzien van tekeningen of foto’s per soort, maar daar is het voorlopig even bij ge-
bleven. De bedoeling is om, wanneer er van een bepaald genus voldoende goed gedocumenteerde collec�es zijn, 
waarvan ook gene�sche barcodes zijn gegenereerd, deze als groep uit te werken in dergelijke factsheets.

Bachelorproeven UGent

Aan de onderzoeksgroep Mycologie van de universiteit Gent hebben twee studenten een mycologisch onderwerp 
gekozen voor hun bachelorproef, waarbij gebruik werd gemaakt van collec�es van het Phragmoproject.
De eerste bachelorproef, uitgevoerd door Eli De Vos, had als onderwerp de diversiteit in het soortcomplex 
Klontjestrilzwam (Myxarium nucleatum sensu lato) te onderzoeken. Dit betrof een morfologische studie van collec�es 
waarvan reeds gene�sche barcodes waren gegenereerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat veruit het meeste 
materiaal van de Klontjestrilzwam eigenlijk Myxarium hyalinum (Pers.) Donk betre�; slechts twee collec�es behoren 
tot Myxarium cinnamomescens (Raitv.) Raitv. De “echte” Klontjestrilzwam – Myxarium nucleatum Wallr. – is (nog) 
niet uit Vlaanderen of Nederland bekend, evenals Myxarium populinum (P. Karst.) Spirin & Malysheva.
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De tweede bachelorproef, uitgevoerd door Tessa Van De Walle, behelsde een morfologische studie van enkele 
intrahymeniale zwammen, waaronder soorten uit de genera Achroomyces, Syzygospora, Tremella en Tulasnella. 
Verscheidene van deze zwammen werden tevens in cultuur gebracht voor DNA-barcoding doeleinden.

Dataverzameling en -cura�e

De Phragmodrive (lees: Googledrive) met alle gegevens van het Phragmoproject is flink uitgebreid. De map 
‘Literatuur’ is inmiddels aangevuld en telt ruim 400 �tels, vele daarvan vaak moeilijk te vinden. Doorgaans kunnen 
door auteursrechten deze ar�kels niet vrij beschikbaar worden gesteld op de websites van de KVMV en NMV, maar 
alle geïnteresseerde leden kunnen gerust �tels bij een van ons opvragen via email.
Ook de map ‘Collec�es’ is uitgebreid en bevat per collec�e een uitgebreide beschrijving, macro- en microfoto’s en 
meetbladen met microscopische me�ngen.
In mei 2022 werd �jdens een bezoek van Roeland Enzlin aan het labo in Gent verder gewerkt aan datacura�e en de 
voorbereiding van een nieuwe reeks moleculair werk, waarbij van meer dan 60 verse collec�es de DNA barcodes 
werden gegenereerd (wat inmiddels volledig is uitgevoerd).

Collec�es en moleculair werk

Net als in 2020 werden er in het afgelopen jaar ruim 100 collec�es aangeleverd waarvan het grootste deel is gebruikt 
voor het genereren van DNA-barcodesequen�es. Voor het sequeneren wordt vrijwel alleen gebruik gemaakt van 
nieuwe collec�es, die door verschillende mycologen uit Nederland en Vlaanderen worden aangeleverd. Inmiddels zijn 
meer dan 560 collec�es opgenomen in de Phragmoproject-collec�e van het herbarium GENT, waarvan alle 
verzamelde gegevens worden bewaard en gecureerd in de voornoemde Phragmodrive.
Van veel groepen is de dataverwerking nog in volle gang, voornamelijk het opstellen van de verwantschapsanalyses 
waarin de gegenereerde DNA-sequen�es worden gebruikt. Op basis van reeds uitgevoerde analyses kunnen we wel al 
volgende resultaten meedelen (niet compleet).

1. Soorten nieuw voor Nederland en/of Vlaanderen:
Calocera pedicellata Shirouzu (nieuw voor Europa!)
Hauerslevia pulverulenta (Hauerslev) P. Roberts
Helicogloea pellucida Spirin & V. Malysheva
Helicogloea sebacea (Bourdot & Galzin) Spirin & Trichies
Helicogloea subardosiaca (Bourdot & Galzin) Donk
Helvellosebacina helvelloides (Schwein.) Oberw., Garnica & K. Riess
Krieglsteinera lasiosphaeriae Pouzar
Mycogloea cf. macrospora (Berk. & Broome) McNabb
Myxarium varium Hauerslev
Proterochaete adusta (Burt) Spirin & Malysheva
Protomerulius commotus Spirin & V. Malysheva
Sebacina dimi�ca Oberw.
Tulasnella saveloides P. Roberts

2. Soorten welke nieuw zijn beschreven voor de wetenschap, (mede) gebaseerd op Nederlands en/of Vlaams 
materiaal (zie Spirin et al. 2021 en Savchenko et al. 2021):
Basidiodendron groningae Schou�eten & Spirin
Basidiodendron walleynii Spirin, V. Malysheva & Schou�eten
Basidiodendron trachysporum (Bourdot & Galzin) Spirin, M. Weiss & Mie�nen
Cerinomyces lipoferus J.C. Zamora & A. Savchenko
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Plannen voor 2022

De voorbije maand hebben we DNA-barcodes gegenereerd van alle collec�es die in 2021 werden verzameld. De data-
analyse met deze gegenereerde sequen�es is momenteel aan de gang en staat verder gepland voor komende zomer. 
In de herfst plannen we om verse collec�es in te zamelen en te bemonsteren voor het genereren van DNA-barcodes. 
Hierbij volgen we een gerichte aanpak volgens:
1) groepen waarvan recente revisies zijn gepubliceerd of lopende zijn en waar we aan meewerken en 2) 
onderbemonsterde groepen waarvan in de afgelopen twee jaar nog geen of slechts weinig materiaal werd verzameld. 
In dit laatste zit zeker nog een uitdaging. Het gaat o.a. om soorten uit de genera Calocera, Dacrymyces, Exidia, 
Tulasnella en Tremella. Hiervoor zullen we een lijst opstellen die als leidraad kan dienen voor de medewerkers van het 
Phragmoproject, evenals voor alle leden van de KVMV en NMV die graag willen bijdragen. Alle hulp wordt sterkt 
geapprecieerd; het gaat vaak om erg kleine zwammen, waardoor enkel met een groot team van mycologen zulk een 
ambi�eus werk tot een goed einde kan worden gebracht.

Wat we vooralsnog niet konden doen

Jammer genoeg was het afgelopen jaar weerom niet mogelijk vanwege de maatregelen rond Covid om als 
projectgroep fysiek bij elkaar te komen:

- om samen morfologische studies te maken van collec�es waar DNA-barcodes van gegenereerd zijn
- om factsheets voor te bereiden
- om laagdrempelige stappen te ze�en in DNA-sequen�e, data-analyse en interpreta�e. We hopen van harte om 

deze ac�viteiten de komende twee jaren wel te kunnen doen.

Dankwoord
We wensen het bestuur van de NMV en de KVMV uitdrukkelijk te bedanken voor het financieel ondersteunen van het 
Phragmoproject en het vertrouwen dat in onze projectgroep wordt gesteld. Verder willen we ook graag alle 
mycologen van de KVMV en NMV bedanken die reeds bijdragen hebben geleverd voor het Phragmoproject. Zonder 
hun hulp zou onze kennis van de trilzwammen in de lage landen veel minder ver staan dan vandaag het geval is.
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Op 23 april 2022 werden, precies 40 jaar na de allereerste bijeenkomst, de ingeschreven ZWAM-leden, verwacht voor 
een feestelijke viering.

Met 33 feestvierders kwamen we om 15 uur samen in restaurant “De Jacht” te Heverlee; het was een blij weerzien. 
Na de coronamaatregelen en onder een stralende zon konden we op het terras genieten van een glaasje en een hapje 
maar vooral van een leuke babbel. Om 16.15 uur had iedereen een plaatsje aan tafel gevonden en Tilly Meuwis 
mocht namens het bestuur van de ZWAM iedereen officieel verwelkomen en het verdere verloop van de namiddag 
aankondigen.

Robert De Ceuster had vooraf een hele reeks dia’s in een presenta�e gezet om al die verhalen te ondersteunen, dus 
geen paddenstoelen maar ZWAM-vrienden in beeld.

Enkele alinea’s uit de toespraak van Tilly:

“Gedurende die 40 jaar is er veel gebeurd, fijne dingen maar ook hele droevige. Zo verloren we, veel te vroeg, een 
aantal van onze trouwe leden, die we nog steeds heel erg missen.
Ook in het ZWAM-bestuur sloeg het noodlot toe en het was even ontwricht door het overlijden van onze voor-
zi�er Roger Langendries en zijn zus Germaine, een tweespan met vele talenten.
Enkele jaren later moesten we afscheid nemen van Jos Monnens. We missen nog steeds zijn vriendschap en zijn 
kennis van vele face�en van de natuur, die hij graag met ons deelde.
Wegens zijn hoge lee�ijd, met 99 jaar op de teller, hee� Rik Vranckx vorig jaar ontslag genomen als voorzi�er. 
Dank je wel Rik, voor de jarenlange gedrevenheid, de steun aan de ZWAM en de warme vriendschap.
Een vereniging zonder voorzi�er is natuurlijk niet compleet. De func�e moest ingevuld worden en er was maar 
één voor de hand liggende kandidaat, die het voorzi�erschap dan ook niet kon weigeren. We zijn er van overtuigd 
dat Georges Buelens die taak gewetensvol zal vervullen.”

Dat kon niet zonder de vorige voorzi�er 
Henri Vranckx te bedanken door hem 
met een oorkonde te benoemen tot 
“Ere-voorzi�er” van de ZWAM!

Na het voorlezen door Robert van het 
oprich�ngscharter van de ZWAM, des-
�jds op rijm gezet door Rik, konden we 
genieten van een heerlijk voorgerecht.

Luk Peeters kon met de nodige anekdo-
tes de voorgeschiedenis van de ZWAM 
en de uiteindelijke start in 1981 situe-
ren, wat voor de ZWAM-vrienden weer 
heel wat herinneringen wakker maakte. De meesten konden zichzelf op de begeleidende beelden terugvinden toen 
ze 40 jaar jonger waren!

4400 jjaaaarr ZZWWAAMM
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Der Tintling 2021 (6) � 134

Portret 253 behandelt Tolypocladium rouxii, een para-
siet op hertentruffels. Thomas Pruss brengt verslag uit 
van een paddenstoelenexcursie in Denemarken met 
foto’s van zeldzaamheden als Aureoboletus projectel-
lus, Russula paludosa en Lactarius turpis. De nieuwe 
indeling van de vezelkoppen wordt behandeld door K. 
Montag. In deel 3 komt de sec�e Pseudosperma aan 
bod met Pseudosperma rimosa, P. microfas�giata, P. 
flavellum, P. squamatum en P. obsoletus. In deel 7 over 
paddenstoelen uit de Jura worden volgende soorten af-
gebeeld en besproken: Pholiota highlandensis, P. hen-
ningsii, P. scamba, P. limonella, Agrocybe elatella, Gale-
rina paludosa, G. muricellospora, Hebeloma incarnatu-
lum, H. clavulipes, Inosperma bongardii en I. calami-
stratum. K. Montag schrij� in een ar�kelenreeks over 
eetbare paddenstoelen in dit deel over de Cantharella-
les met foto’s en uitleg over Cantharellus cibarius, C. 
melanoxeros, C. pallens, C. lateri�us, C. minor, Pseudo-
craterellus undulatus, Craterellus tubaeformis, C. cor-
nucopioides en Hydnum repandum. In deel 5 over de 
wasplaten uit de sec�e Coccineae worden foto’s ge-
toond van Hygrocybe coccinea, H. splendidissima, H. 
punicea, H. auran�osplendens, H. insipida, H. mucronel-
la en H. reidii. Portret 254 behandelt Entoloma gri-
ceocyanulum, een zeldzame graslandsoort die kan ver-
wisseld worden met E. ana�num. 

Der Tintling 2022 (1) - 135 

Portret 255 behandelt Ceriporia purpurea, een soort 
van loo�out die in het veld verward kan worden met 
enkele houtzwammen van naaldhout: Auriporia auru-
lenta, Eras�a salmonicolor en Rhodonia placenta. 
Bernd Mühler brengt verslag uit van wat het padden-
stoelenjaar 2021 hem bracht met foto’s van: Cantharel-
lus amethysteus, Marasmiellus vaillan�i, Entoloma livi-
doalbum, Russula persicina, Lactarius helvus, Clitocybe 
subsinopica, Limacella illinita, Geastrum pec�natum, 
Clavulina amoenoides en Geoglossum fallax. K. Montag 
bespreekt paddenstoelen uit de Jura, met in dit num-
mer het deel over Russulaceae met foto’s van: Lactari-
us sco�cus, L. musteus, L. vietus, L. mammosus, L. ful-
vissimus, L. semisanguifluus, Russula torulosa en R. al-
netorum. W. Schulz wijdt een ar�kelreeks aan waspla-
ten, waarbij in dit nummer de sec�e Coccineae s.l. be-
handeld wordt. Volgende soorten worden hieronder 
gebracht: Hygrocybe chlorophana, H. obrussea, H. qui-
eta, H. ceracea, H. flavescens, H. glu�nipes, H. insipida 
en H. auran�osplendens. Portret 256 behandelt Myce-
na inclinata, een in bundels groeiende mycena op loof-
hout, die verwisseld kan worden met M. rena�. 

Der Tintling 2022 (2) � 136

Portret 257 behandelt Ramaria spinulosa, een soort die 
bij beuk en eik groeit; oudere exemplaren gelijken op 

NNiieeuuwwttjjeess uuiitt rreecceennttee ttĳĳddsscchhrriifftteenn ((1155--22))

Er was genoeg stof om over te praten bij al die beelden �jdens het hoofdgerecht, dat fijn en lekker was.

Echte ‘Zwammers’ kunnen niet zonder paddenstoelen en dus werd een fotoshow met achtergrondmuziek gebruikt 
om iedereen de kans te geven het geheugen op te frissen.

Wie al genoeg gegeten had, kon toch niet weerstaan aan de verleiding van het dessert.

Als aandenken kreeg iedereen nog een nekkoord met de tekst “40 jaar ZWAM”.

Na de koffie werd het �jd om afscheid te nemen, blij en tevreden over het verloop van een geslaagde viering met zo-
veel vrienden.
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Ramaria fennica. M. Wilhelm beschrij� een blauw won-
der: Hjortstamia crassa, gevonden op Quercus pubes-
cens. Deze korstzwam hee� slechts 5 vindplaatsen in 
Europa; in Amerika en Australië is ze niet zo zeldzaam. 
In het 7e deel over wasplaten gaat het over de gele, 
rode en zwarte kleur van Hygrocybe conica, waarvan 
ook var. pseudoconica aan bod komt. Verwante soor-
ten die worden besproken zijn: H. conicoides, H. oliva-
ceonigra, H. acutoconica, H. konradii en H. subpapilla-
ta. B. Mühler bespreekt 5 zwammen die zich de jongste 
jaren hebben uitgebreid: Plicatura crispa, Phyllotopsis 
nidulans, Coriolopsis trogii, Ischnoderma resinosum en 
Mycena rosea. Onder de �tel “De bekendste padden-
stoelvergi�igingen ter wereld” komen volgende soor-
ten aan bod: Gyromitra esculenta, Cor�narius orella-
nus, Amanita phalloides, Amanita virosa en Amanita 
caesarea. In de reeks over zwammen uit de bergen be-
handelt K. Montag in dit nummer enkele soorten van 
de Furkapas: Entoloma alpicola, E. anthracinum, E. 
magnal�tudinis, E. langei, E. borgenii, E. bipellis en E. 
jubatum. Portret 258 behandelt Len�nellus chochlea-
tus, een soort die door de specifieke kenmerken (waar-
onder de anijsgeur) niet te verwarren is met andere 
zwammen. Er bestaat wel een geurloze variëteit van 
deze zwam: var. inolens. 

Field Mycology Volume 23 (1) februari 2022

Portret 89 behandelt Rhodophana nitellina, een soort 
uit het nieuwe genus Rhodophana dat recent afge-
splitst is van Rhodocybe en in de familie Entolomata-
ceae werd geplaatst. R. Fortey en S. Skeates duiden op 
het belang van het bewaren van herbariummateriaal 
met het ar�kel over de eerste vondst van Cupophyllus 
atlan�cus in Groot-Bri�annië. Is het genus Gerronema
bekend uit Groot-Bri�annië? Deze discussie vat Alick 
Henrici aan, met bespreking van twee soorten: Ger-
ronema presco� en G. stevensonii. G. Kibby gee� een 
persoonlijke reflec�e over de verwezenlijkingen van R. 
Phillips voor de mycologie (1932-2021). De aankomst 
van Plasmopara muralis in Groot-Bri�annië, een meel-
dauw op Parthenocissus, wordt behandeld door C. D. 
Preston. Nog een nieuwe soort voor Groot-Bri�annië, 
Russula camarophylla, melden ons P. Penna en G. Kib-

by. Het ar�kel van A. Overall gaat over een opvallende, 
nieuw waargenomen soort: Entoloma viiduense. Er is 
een rubriek waarbij enkele zeldzame vondsten van le-
zers worden getoond: Cantharellula umbonata, Lactari-
us flavidus, Neo�ella ru�lans, Tricholoma orirubens en 
Pluteus hongoi. Een aantal interessante vondsten uit de 
omgeving van Winchester, Hampshire worden bespro-
ken door G. Ma�ock: Leucoagaricus ionidicolor, Entolo-
ma neglectum, Cor�narius pratensis, C. croceocaeru-
leus en Calocybe obscurissimus. Tenslo�e gee� A. Hen-
rici nog enkele interessante vondsten weer: Clavulina 
etruriae, Macrocys�dia spec. en Lepista densifolia. 

Schweizerische Zeitschri� für Pilzkunde 1/2022

De 100ste jaargang van dit �jdschri� krijgt een speciaal 
voorwoord door redacteurs N. Küffer en N. Pellegrini. F. 
Freléchoux wijdt een ar�kel aan een polypoor met la-
mellen die weinig wordt gezien: Neolen�nus cyathifor-
mis. Een interessante paddenstoel die steeds vaker 
wordt gevonden, Campanella caesia, wordt besproken 
door M. Wilhelm. J.P. Mon� en Y. Delamadeleine schre-
ven een ar�kel over de Strophariaceae met foto’s van:
Coprinus sterquilinus, Protostropharia semiglobata, 
Stropharia aerigunosa, S. caerulea, S. coronilla, S. rugo-
soannulata, Hypholoma fasciculare, H. capnoidea, H. 
lateri�um, H. radicosum, H. marginatum, H. myoso�s, 
Hemipholiota populnea, Pholiota squarrosa, P. flam-
mans, Pyrrhulomyces astragalinus, Pholiota adiposa, P. 
cerifera, P. jahnii, P. highlandensis, P. gummosa, P. len-
ta, Kuehneromyces mutabilis, Gymnopilus penetrans, 
Agrocybe praecox, A. semiorbicularis, Cyclocybe cylin-
dricea en Pholiota lubrica. J. Bränhage, A. Treindl, M. 
Schlegel, P. Vlcek, V. Zengerer, S. Blaser en A. Gross 
brengen verslag uit van het eerste jaar veldcampagne 
voor de nieuwe Rode Lijst van macrofungi in Zwitser-
land. 

Coolia 65.2

A. Vaessen, R. Verweij, M. Noordeloos en P. Eens-
huistra schenken in de nieuwsbrief paddenstoelen-
meetne�en aandacht aan droogte en stagnerend s�k-
sto�eleid. Door een aantal grafieken weer te geven 
van s�kstofgevoelige soorten kan er geconcludeerd 
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worden dat voor de ectomycorrhizasoorten de toene-
mende trend sinds 1994 de afgelopen jaren is gestopt 
en veranderd in een lichte daling. M. van Tweel, R. 
Chrispijn, P. Bremer en B. van Dinther schrijven over 
waardevolle bermen in Overijssel: er werden 249 ber-
men geïnventariseerd en gemarkeerd als mycologisch 
waardevol, waarbij een ranking werd opgesteld en be-
heeradvies werd gegeven. Foto’s van bijzondere berm-
paddenstoelen die werden toegevoegd, tonen: Cor�na-
rius subsafranopes, Tricholoma saponaceum, Sarcodon 
scabrosus, Ramaria subbotry�s en Hygrocybe pratensis. 
M. Oud brengt het verhaal over de ontdekking van de 

Zijperdijk bij ’t Zand als schatkamer voor graslandpad-
denstoelen met soorten als: Hygrocybe auran�osplen-
dens, H. splendidissima, H. punicea, H. perplexa, H. coc-
cinea en Clavaria pullei. T. Kuyper brengt een ar�kel 
over een studie in Zuid-Amerika waarin uitwerpselen 
van vogels worden onderzocht en men tot de vaststel-
ling komt dat er DNA van soorten uit het genus Cor�na-
rius en Inocybe in zit. Fungi die worden geconsumeerd 
hebben vaak opvallende kleuren, zoals de bessen die 
ook door die vogels worden gegeten. Het is mogelijk 
dat ook bij ons paddenstoelen door vogels worden ge-
geten.

IInnhhoouudd
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