Wilgenbroekstruwelen

268

Wilgenbroekstruwelen
Hoofdstuk 19a

Eef Arnolds & Bernhard de Vries
Wilgenbroekstruwelen zijn lage bosjes die met hun typische gewelfde contouren en grijsgroene kleur opvallen in
moeraslandschappen. Ze worden gedomineerd door struikvormige wilgen, voornamelijk Geoorde en Grauwe wilg.
Oudere struwelen vormen door de opstijgende, sterk vertakte stammen vaak een bijna ondoordringbare jungle.
Wilgenbroekstruwelen vormen een stadium in de vegetatiesuccessie op natte tot vochtige, veelal venige gronden.
Hoewel wilgen zich vaak enkele tientallen jaren kunnen handhaven, gaan deze struwelen uiteindelijk over in
bosvegetaties, meestal elzenbroek, berkenbroek of zeer vochtig Berken-Eikenbos. Wilgenstruwelen zijn in Drenthe
vrij schaars, lokaal en klein van omvang. De meeste wilgenstruwelen in Drenthe zijn minder dan een hectare groot,
maar soms beslaan ze verscheidene hectares, bijvoorbeeld in de petgaten langs de Wapserveensche Aa.
Er zijn twee typen te onderscheiden. Onder matig voedselarme, zure omstandigheden vormen zich vrij lage (tot 3
m), dichte struwelen van Geoorde wilg, bijvoorbeeld langs iets verrijkte vennen en in uitgestoven laagtes in het
heidelandschap. In fragmentaire vorm komen ze voor langs sloten en greppels in heideontginningen. Deze associatie
van Geoorde wilg (Stortelder et al., 1999) heeft meestal een grazige of kruidenrijke ondergroei met soorten als
Pijpenstrootje en Moerasstruisgras, in permanent zeer natte situaties soms een dek van veenmossen. Sommige
struwelen drogen in de zomer sterk uit en daar is de bodem vaak bedekt met een dunne laag strooisel.
Onder meer voedselrijke en basenrijke omstandigheden is de Grauwe wilg dominant, bijvoorbeeld in beekdalen en
petgaten in laagveen. Deze struwelen worden tot zeven meter hoog en hebben vaak een weelderige kruidlaag van
moerasplanten als Riet en Grote wederik. De associatie van Grauwe wilg (Stortelder et al., 1999) komt ook fragmentair
voor aan oevers in laagveenontginningen en langs wijken in voormalige hoogveengebieden. Overigens komen
bastaarden of tussenvormen tussen beide wilgen en gemengde struwelen veel voor.
Beide typen wilgenstruwelen zijn in mycologisch opzicht zeer belangrijk, vooral grote, oude struwelen met een
ongestoorde waterhuishouding. Ze herbergen niet minder dan 113 karakteristieke soorten, waaronder opvallend veel
houtzwammen en specifieke mycorrhizapartners van wilgen. Op het niveau van opstanden kunnen wilgenstruwelen
wedijveren met opgaande eiken- en beukenbossen op voedselarme zandgrond, met 100-120 soorten per 1000
m2. Sommige opvallende, attractieve soorten kunnen in grote aantallen optreden, bijvoorbeeld de Koperrode
gordijnzwam (Cortinarius uliginosus), Gele wilgengordijnzwam (Cortinarius cinnamomeoluteus) en Wilgenrussula
(Russula subrubens). Daarnaast voelt er zich ook een groot aantal markante zeldzame soorten thuis, bijvoorbeeld
de Violetvlekkende moerasmelkzwam (Lactarius aspideus), het Egelzwammetje (Phaeomarasmius erinaceus) en de
Rozetkussentjeszwam (Hypocreopsis lichenoides).
Op enkele plaatsen in Drenthe hebben zich in zandige laagtes in heidevelden kleine kruipwilgstruwelen ontwikkeld,
onder meer in het Ter Horsterzand bij Beilen, het Groote Zand bij Hooghalen en in het Mantingerveld noordelijk van
Nieuw-Balinge. Ze groeien op zandige plekken in het heidelandschap met een zeer sterk wisselende grondwaterstand
en hebben een vrij arme, maar karakteristieke paddenstoelenflora die sterk afwijkt van de omringende heide. Er komen
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ten dele dezelfde mycorrhizapaddenstoelen voor als in de andere wilgenstruwelen.
In dit verband verdienen ook enkele Drentse bosjes vermelding waar Boswilg in de boomlaag domineert, gewoonlijk in
combinatie met Zachte berk. Het gaat daarbij om spontane opslag op min of meer droge, voormalige landbouwgronden.
Ze wijken sterk af van de eerder genoemde wilgenstruwelen door de veel lagere grondwaterstand en mycologisch
doordat de meeste mycorrhizapartners van wilgen ontbreken. Ze behoren niet tot de moerasstruwelen en worden
uitgebreider behandeld in hoofdstuk 27c.
Wilgenstruwelen hebben van nature een tijdelijk karakter. Struwelen van Kruipwilg en Geoorde wilg gaan geleidelijk
over in Berkenbroekbos of vochtig Berken-Eikenbos en struwelen van Grauwe wilg in Elzenbroekbos. De belangrijkste
oorzaak van het verdwijnen van wilgenstruwelen is dus natuurlijke successie naar broekbossen. Evenals in andere
moerasbossen wordt de paddenstoelenflora van wilgenstruwelen echter vooral bedreigd door verdroging en
vermesting. Een beheer van nietsdoen is meestal optimaal. Voor het behoud van Kruipwilgstruwelen is het aan te
bevelen om boomopslag te verwijderen en eventueel af en toe te maaien.

Taxonomische en ecologische groepen
In Drenthe worden 113 paddenstoelen als min of meer karakteristiek
voor wilgenstruwelen beschouwd en daarmee is dit vegetatietype
aanmerkelijk rijker aan kenmerkende soorten dan andere
moerasbossen en -struwelen. Dit cijfer is vooral opmerkelijk wanneer
het vergeleken wordt met het aantal kensoorten onder de planten. Die
zijn er nauwelijks. Alleen Geoorde wilg en Grauwe wilg worden als
kensoorten van de gelijknamige struwelen beschouwen (Stortelder
et al., 1999). Van de kenmerkende soorten paddenstoelen behoort
ruim de helft tot de plaatjeszwammen. Ook schijfzwammetjes en
korstzwammen zijn relatief goed vertegenwoordigd.
Onder de kenmerkende soorten vormen houtafbrekende
paddenstoelen met 50 soorten (44%) de meest omvangrijke
functionele groep. In oude, dichte wilgenstruwelen met een zeer
vochtig microklimaat zijn de levende stammen en dikke takken
vaak dichtbezet met mossen en lichenen. Dat is de optimale
standplaats van enkele schorsmycena’s, zoals de Blauwgrijze
schorsmycena (Mycena pseudocorticola) en de veel zeldzamere
Lilabruine schorsmycena (Mycena meliigena). Op kwijnende en dode

stammen is de Roodporiehoutzwam (Daeadaleopsis confragosa) de
meest in het oog springende houtzwam. Het Wilgenschorsschijfje
(Diatrype bullata) en de Tabakborstelzwam (Pseudochaete tabacina)
zijn vaak te vinden op dunne, vers afgestorven takken die nog
aan de struiken vastzitten. Dat zijn ook de groeiplaatsen van het
zeldzame Egelzwammetje (Phaeomarasmius erinaceus) en de
Rozetkussentjeszwam (Hypocreopsis lichenoides). Afgevallen,
verterende takken worden bewoond door tal van korstzwammen
en schijfzwammetjes, zoals de Wastandjeszwam (Scopuloides
hydnoides) en het Wilgenhoutvlieskelkje (Hymenoscyphus salicinus),
en soms door een opmerkelijk vogelnestzwammetje, het zeldzame
Eierzakje (Nidularia deformis). Op kleddernat hout op recent
drooggevallen plekken groeien vaak de minuscule witte bolletjes
van de Korreltjeszwam (Bulbillomyces farinosus) en af en toe de
grote, heldergele korsten van de Roodgele aderzwam (Phlebia
subochracea).
Het aantal kenmerkende mycorrhizapaddenstoelen in wilgenstruwelen
is met 41 soorten (36%) opmerkelijk groot; veel groter dan in elzenen berkenbroekbossen en bijna net zo divers als in de voedselarme

Oude wilgenstruwelen met laag vertakte, sterk bemoste struiken vormen een rijke groeiplaats voor gespecialiseerde houtbewonende
paddenstoelen.
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van wilgenstruwelen (n= 113) over verschillende groepen
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eiken- en beukenbossen. Veel van deze soorten zijn strikt gebonden
aan wilgen. Tot de meest opvallende en talrijkste soorten behoren
de Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus) en de Gele
wilgengordijnzwam (Cortinarius cinnamomeoluteus), die in het najaar
soms met duizenden vruchtlichamen de bodem opfleuren. Andere
opvallende soorten zijn de Wilgenrussula (Russula subrubens) en de
Geurige wilgenrussula (Russula laccata).
Het aandeel van saprotrofe soorten op strooisel en kruidachtige
plantendelen is met 18 soorten (17%) bescheiden. Wilgenstrooisel
verteert in het algemeen snel en kent weinig specifieke afbrekers.
Het lijkt erop dat de Gestreepte schorsmycena (Mycena mirata)
een voorkeur heeft voor wilgenblad en het Kruipwilgvloksteeltje
(Flammulaster carpophilus) wordt bijna alleen op blad van Kruipwilg

Evenals bij andere typen moerasbossen is het aantal algemene
soorten onder de kenmerkende paddenstoelen van wilgenstruwelen
met 10 soorten (9%) zeer gering. De overige 103 soorten (91%)
behoren tot de categorie vrij zeldzaam of zeldzamer, waaronder 27
(24%) uiterst zeldzame soorten. Het grote aantal zeldzaamheden
hangt op de eerste plaats samen met de geringe oppervlakte van
geschikte groeiplaatsen. De Geoorde wilg en Grauwe wilg zijn in
Drenthe weliswaar zeer algemeen en wijdverbreid (Werkgroep
Florakartering Drenthe, 1999), maar in de meeste kilometerhokken is
het optreden beperkt tot geïsoleerde struiken of lintvormige vegetaties
langs wateren en bosranden. In zulke situaties zijn slechts weinig
wilgenbegeleiders te vinden en vooral specifieke mycorrhizapartners
laten het daar afweten. Bovendien hebben veel wilgenstruwelen te
lijden van verdroging en vermesting en ook daar is de karakteristieke
mycoflora veel minder goed ontwikkeld.
Van de kenmerkende soorten vertoont bijna de helft een negatieve
trend. Dat is deels een artefact doordat veel waarnemingen van kleine
en onopvallende soorten afkomstig zijn van nauwkeurige bestudering
van proefvlakken in de jaren tachtig. Zulk onderzoek is later niet meer
herhaald, waardoor een aantal soorten later bij het extensievere
karteringswerk voor deze atlas over het hoofd is gezien. De afname
van veel soorten is ook reëel vanwege verdroging en vermesting van
een deel van de struwelen.
De hierbij afgedrukte kaart laat zien dat paddenstoelen van
wilgenstruwelen in Drenthe wijdverbreid zijn, maar dat het in de
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Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor wilgenstruwelen.
meeste kilometerhokken om slechts enkele soorten gaat. Dat geldt
vooral voor de hoogveenontginningen in het oosten en zuiden van
de provincie en rond Smilde. Ook in het vochtige gebied ten noorden
van Meppel zijn ze slecht vertegenwoordigd, hoewel deze streek
potentieel zeer geschikt is voor goed ontwikkelde wilgenstruwelen.
Bijna de hele oppervlakte wordt hier echter intensief als cultuurland
gebruikt. Mycologisch rijke wilgenbosjes vinden we vooral in het
noorden van de provincie, in het stroomgebied van het Lieversche
Diep en Peizerdiep, het stroomgebied van de Drentsche Aa en het
Eexterveld. Daarbuiten zijn ze lokaal goed vertegenwoordigd langs de
Wapserveensche Aa en nabij Havelte. Verder liggen verspreid op het
zandplateau verlandende veentjes met soortenrijke wilgenstruwelen,
bijvoorbeeld tussen Lhee en Lheebroek. De kilometerhokken met de
meeste kenmerkende wilgenbegeleiders liggen in het noorden van
De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 38 soorten), in De Hemmen
bij Ekehaar (km 236-553, 37 soorten) en bij het Boekweitenveentje bij
Gieten (km 245-557, 36 soorten).

Tijdens mycologische excursies en veldinventarisaties wordt vaak wel

zijn ongeveer even vaak in deze struwelen aangetroffen als in
struwelen van Grauwe wilg. Onder de mycorrhizapaddenstoelen is de
Spitse moerasvezelkop (Inocybe acuta) een kensoort van de zuurdere
struwelen van Geoorde wilg met een presentie van 50%. Hij ontbrak
in proefvlakken met Grauwe wilg. Verder onderscheiden struwelen
van Geoorde wilg zich vooral door het vaker optreden van enkele niet
specifieke paddenstoelen van zure grond, zoals het Ampulmosklokje
(Galerina ampullaceocystis: presentie 63%; Grauwe wilg: 17%) en
Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa: presentie 38%; Grauwe
wilg: 0%), alsmede de aanwezigheid van enkele mycorrhizapartners
van berken, zoals de Gele berkenrussula (Russula claroflava;
presentie 75%; Grauwe wilg: 0%) en de Roze berkenrussula (Russula
betularum; presentie 63%; Grauwe wilg: 0%).
Struwelen van Grauwe wilg zijn met gemiddeld 116 soorten per
proefvlak wat rijker aan soorten dan struwelen van Geoorde wilg. Dat
komt vooral op het conto van de houtbewonende paddenstoelen die
met gemiddeld 58 soorten (50%) de helft van de soortendiversiteit
vertegenwoordigen. Het grotere aantal houtzwammen is vooral toe te
schrijven aan de veel grotere hoeveelheid dood hout doordat struiken
van Grauwe wilg ouder en omvangrijker worden. Tot de houtbewoners

genoteerd dat een paddenstoel in een wilgenstruweel is aangetroffen,
maar vrijwel nooit om welke soort wilg en om welke standplaats het
gaat. De resultaten van mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig verschaffen daarover wel informatie. Destijds zijn acht
proefvlakken van 1000 m2 onderzocht in natte en vochtige struwelen
met dominantie van Geoorde wilg, zes in natte struwelen van Grauwe
wilg en vijf in struweeltjes van Kruipwilg. Ter vergelijking is bovendien
één proefvlak bestudeerd in een aangeplant bosje van Grauwe wilg
op verdroogde veengrond. De resultaten hiervan zijn samengevat in
tabel 19.1. Ook twee spontaan opgeslagen bosjes met dominantie
van Boswilg op een voormalig weiland en een vuilnisbelt zijn bij de

met een voorkeur voor struwelen van Grauwe wilg behoort één soort
met een sterke voorkeur voor wilgenhout, de Tabakborstelzwam
(Pseudochaete tabacina) (presentie 83%; Geoorde wilg: 25%); voorts
enkele loofhoutsoorten met een optimum op voedselrijke gronden,
zoals het Papierzwammetje (Byssomerulius corium: presentie 100%;
Geoorde wilg: 38%), Bleke franjehoed (Psathyrella condolleana:
presentie 100%; Geoorde wilg: 25%) en Knolhoningzwam (Armillaria
lutea: presentie 83%; Geoorde wilg: 12%). Afbrekers van strooisel zijn
onder Grauwe wilg nagenoeg even divers met een gemiddelde van
29 soorten per proefvlak (25%). Daarentegen zijn mycorrhizavormers
wat minder goed vertegenwoordigd met gemiddeld 21 soorten,

studie betrokken. Deze laatste horen niet tot de moerasbossen, maar
worden behandeld bij de zeer voedselrijke, verstoorde bosjes in
hoofdstuk 27c.
In struwelen van Geoorde wilg werden gemiddeld 98 soorten
aangetroffen per proefvlak van 1000 m2, waaronder 40 houtafbrekers
(41%), 25 soorten op strooisel en kruidachtige plantendelen (26%) en
25 mycorrhizavormers (26%). De meeste specifieke wilgenbegeleiders

18% van het totale aantal soorten. Daarvan heeft de Nitreuze
elzensatijnzwam (Entoloma politum) een voorkeur voor struwelen van
Grauwe wilg (presentie 83%; Geoorde wilg: 12%). In dit type komen
ook meer elzenbegeleiders voor dan in struwelen van Geoorde
wilg, bijvoorbeeld de Bleke elzenzompzwam (Alnicola escharoides:
presentie 67%; Geoorde wilg: 25%) en de Rossige elzenzompzwam
(Alnicola celluloderma: presentie 50%; Geoorde wilg: 13%)

Paddenstoelen in verschillende typen wilgenstruwelen
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De mycoflora in het enige onderzochte proefvlak in een geplant bosje
van Grauwe wilg vertoont een heel afwijkend beeld (tabel 19.1). Het
is aangelegd op opgeworpen, droge, venige en voedselrijke grond
langs een zandgat en heeft een ondergroei van voornamelijk Grote
brandnetel. Het totale aantal soorten is met 72 veel lager dan in natte,
natuurlijke struwelen. Mycorrhizapaddenstoelen (6 soorten; 8%) zijn
schaars en ook het aantal houtpaddenstoelen is er met 27 soorten
(38%) klein. Het aantal saprotrofe soorten op strooisel en humus
is echter met 27 soorten (38%) veel hoger dan in natte struwelen.
Dat betreft bijna allemaal triviale loofbossoorten, zoals zes soorten
trechterzwammen. Ook het aantal paddenstoelen op kruidachtige
plantendelen is met 11 soorten (15%) hoger dan in ongestoorde, natte
wilgenstruwelen. Dat komt vooral voor rekening van de vele kleine
ascomyceten op Grote brandnetel. Deze resultaten bevestigen de
ervaring tijdens veel veldbezoeken dat wilgenstruwelen bij verdroging
en vermesting hun karakteristieke soorten grotendeels kwijtraken en
hun mycologische betekenis verliezen.
In het kader van deze studie is ook de mycoflora van vijf proefvlakken
in kruipwilgstruwelen onderzocht. De structuur van de tot anderhalve
meter hoge struweeltjes lijkt op die van gagelstruwelen (hoofdstuk
19b), maar de paddenstoelenflora is totaal verschillend, onder meer
door de aanwezigheid van een groot aantal mycorrhizavormers.
Kruipwilgstruwelen groeien in zandige laagten in het heidelandschap
met een zeer sterk wisselende grondwaterstand, ’s zomers vaak
meer dan een meter diep en ’s winters veelal tot boven het maaiveld.
Dit vegetatietype wordt in het standaardwerk over vegetaties in
Nederland niet als afzonderlijke plantengemeenschap beschreven
(Stortelder et al., 1999), maar verdient ons inziens die status wel. Het
wijkt in mycologisch opzicht sterk af van de omgeving.
In de onderzochte proefvlakken kwamen per 1000 m2 gemiddeld
54 soorten voor. Ook hier wordt de grootste groep gevormd door
de houtverteerders met 15 soorten (28%); verrassend omdat door
deze dwergstruiken slechts dun takhout wordt geproduceerd, niet
dikker dan 2 cm. De meeste zijn triviale soorten, waaronder enkele

karakteristiek zijn voor wilgenhout, zoals het Wilgentwijgvlieskelkje
(Hymenoscyphus salicellus) en het Wilgentakvlieskelkje (Hymenoscyphus salicinus). Twee onopvallende korstzwammen zijn tijdens
het mycosociologische onderzoek alleen in Kruipwilgstruwelen
aangetroffen en niet in andere typen wilgenstruweel: het Berijpt
waswebje (Ceratobasidium cornigerum) in alle vijf proefvlakken
en het Veelseptig korstje (Hyphodontiella multiseptata) in twee
proefvlakken (40%). Verder werden in kruipwilgstruwelen gemiddeld
13 soorten mycorrhizavormers aangetroffen (24%), waarvan een deel
gebonden is aan wilgen, zoals de Koperrode gordijnzwam (Cortinarius
uliginosus), Gele wilgengordijnzwam (Cortinarius cinnamomeoluteus),
Wilgenrussula (Russula subrubens) en de Geurige wilgenrussula
(Russula laccata). Enkele soorten zijn niet in andere wilgenstruwelen
gesignaleerd, zoals de Vaaggegordelde gordijnzwam (Cortinarius
anomalus), een begeleider van diverse boomsoorten, in drie
proefvlakken (60%). De Geelbruine knobbelspoorvezelkop (Inocybe
undulatospora) is oorspronkelijk uit een Drents kruipwilgstruweel
beschreven, maar blijkt ook bij dennen te kunnen groeien (Knudsen
& Vesterholt, 2008). Vermoedelijk is geen van de in Drenthe bij
Kruipwilg aangetroffen soorten specifiek voor deze struik. Dat ligt
anders in de kustduinen, waar kruipwilgstruwelen veel rijker zijn
aan mycorrhizasymbionten, die ten dele specifiek zijn (Kuyper et
al., 1994). In Drentse kruipwilgstruwelen zijn verder gemiddeld elf
saprotrofe soorten op humus en strooisel waargenomen en zeven
soorten op kruidachtige plantendelen. Onder de laatste is het
Kruipwilgvloksteeltje (Flammulaster carpophilus) opmerkelijk omdat
het vrijwel uitsluitend op dode baadjes en twijgjes van Kruipwilg wordt
aangetroffen. Deze soort kwam in twee proefvlakken (40%) in grote
hoeveelheden voor.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig zijn ook
twee bosjes met Boswilg op droge, voedselrijke grond bij Havelte
bestudeerd (Tabel 27.1). Behalve bij Havelte zijn dergelijke vegetaties
op enkele plekken op de Hondsrug aangetroffen. De mycoflora bevat
veel minder wilgenbegeleiders dan natte wilgenbroekstruwelen

Het is opvallend dat in wilgenstruwelen sommige mycorrhizapaddenstoelen plaatselijk in enorme aantallen optreden, zoals hier de Stinksatijnzwam (Entoloma rhodopolium var. nidurosum).
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en, voor zover bekend, geen eigen soorten. Bij Boswilg zijn
regelmatig de Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus) en
de Dwergvaalhoed (Hebeloma pusillum) aangetroffen en soms de
Violetvlekkende moerasmelkzwam (Lactarius aspideus). Voor het
overige wordt verwezen naar de inleiding van hoofdstuk 27c over
zeer voedselrijke, verstoorde bossen.

Bedreiging en beheer
Van de soorten van wilgenstruwelen in Drenthe staan er 41 (36%)
op de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Nog
eens 31 soorten van deze groep (27%) zijn niet voor de Rode Lijst
beoordeeld en hieronder bevinden zich nog diverse kandidaten
voor de Rode Lijst. Het grote aantal bedreigde soorten accentueert
de grote betekenis van wilgenstruwelen voor paddenstoelen. De
verspreiding van Rode-lijstsoorten is grotendeels gecorreleerd met de
algehele soortenrijkdom van deze ecologische groep, maar veel meer
geconcentreerd in bepaalde gebieden. Slechts 15 kilometerhokken
tellen meer dan vijf Rode-lijstsoorten. De mycologisch meest
waardevolle wilgenstruwelen zijn te vinden in de Petgaten langs
de Wapserveensche Aa bij Wapserveen (km 210-538, 11 Rodelijstsoorten), De Hemmen bij Ekehaar (km 236-553, 9 soorten) en
het Finse Meertje en omgeving tussen Havelte en Uffelte (km 213533, 9 soorten). De eerste twee terreinen betreffen struwelen van
Grauwe wilg in petgaten in de beekdalen; het derde terrein bestaat uit
struwelen van Geoorde wilg in veentjes in het heidelandschap.
Zoals bij andere moerasbossen vormen verdroging en vermesting,
met de daarmee gepaard gaande verruiging, de belangrijkste
bedreiging van wilgenstruwelen. Dan ontstaan bosjes met een dichte,
hoge ondergroei van Grote brandnetel en andere ruigtekruiden
waarin wilgenbegeleiders in de verdrukking raken, in het bijzonder de
talrijke mycorrhizasymbionten. Daarbij zijn de tamelijk voedselarme
struwelen van Geoorde wilg kwetsbaarder dan de van nature rijkere
struwelen van Grauwe wilg. Een groot deel van de struwelen van
Geoorde wilg heeft zich ontwikkeld in de oeverzone van voormalige
voedselarme hoogveentjes in het cultuurlandschap dankzij lichte
verdroging en enige verrijking vanuit de omgeving. In de huidige
situatie leiden te forse vermesting en verdroging daar vaak tot sterke
verruiging.
Een specifiek probleem bij het beheer en behoud van wilgenstruwelen
is dat ze door successie geleidelijk overgaan in bosgemeenschappen
en in de schaduw van hogere bomen afsterven. In elzenbroekbossen
is vaak nog veel dood wilgenhout van het vorige successiestadium
op de bodem te vinden. Er is weinig reden om in dit proces in te
grijpen, zoals door het selectief kappen van bomen. Ook het snoeien
of terugzetten van wilgenstruwelen is ongewenst. Juist in oude
struwelen ontwikkelt zich een gevarieerde, oerbosachtige structuur
met veel dood hout en een vochtig microklimaat dat gunstig is voor
paddenstoelen en veel andere organismen. Het is beter om het
beheer van uitgestrekte, natte natuurgebieden zo in te richten dat van

plek tot plek steeds opnieuw lokale vorming van moerasstruwelen
kan optreden. Dat kan bijvoorbeeld uitstekend in de uitgestrekte
nieuwe natte natuur in De Onlanden bij Peize en beekdalen als de
Hunze, Geeserstroom en het Oude Diep. Door de windverspreiding
van wilgen hoeft men zich over een spontane kolonisatie van deze
gebieden geen zorgen te maken.
Bij het beheer van wilgenstruwelen speelt ook de beeldvorming
bij beheerders een belangrijke rol. Wilgenstruwelen worden door
natuurbeheerders in het algemeen weinig gewaardeerd omdat de
betekenis voor vaatplanten beperkt is, zodat ze zonder wroeging
worden opgeruimd, bijvoorbeeld om open moerasvegetaties en
schraallanden te herstellen of uit te breiden. Ook natuurontwikkeling
in natte gebieden is vaak vooral gericht op het doen ontstaan van
natte graslanden, rietlanden en andere open moerasvegetaties. De
vorming van wilgenstruwelen wordt vanuit dat perspectief veelal
eerder als hinderlijk dan als gewenst beoordeeld. De natuurwaarden
van wilgenstruwelen worden in het algemeen onderschat. Die zijn
zeer aanzienlijk, niet alleen voor paddenstoelen, maar dankzij de hoge
luchtvochtigheid ook voor mossen en korstmossen (Bijlsma et al.,
2009). Daarnaast zijn ze van belang als rustgebieden voor zoogdieren
en moerasvogels omdat ze voor mensen moeilijk begaanbaar zijn.
Soms worden wilgenstruwelen ingerasterd in grote begrazingseenheden. Runderen en paarden eten graag wilgen en
vertrappen daarbij vaak de slappe veenbodem. In zulke wilgenbosjes
gaan de mycologische waarden sterk achteruit. Intensieve begrazing
moet dan ook worden vermeden.
Lokaal worden wilgenbosjes aangeplant op voedselrijke, relatief
droge grond, bijvoorbeeld langs zandgaten en op overhoekjes van
verkeerspleinen. Deze struwelen zijn veel armer aan paddenstoelen
dan natuurlijke, natte struwelen en herbergen nauwelijks kenmerkende
wilgenbegeleiders. Vooral mycorrhizapaddenstoelen zijn schaars
(Tabel 19.1).
De weinige kruipwilgstruwelen in Drenthe behoeven speciale
aandacht. Dit zijn ook landelijk zeldzame vegetaties die slechts zeer
lokaal en kleinschalig optreden. Ze bezetten een karakteristieke
niche in het heidelandschap en hebben een specifieke mycologische
betekenis. Bij het ontbreken van beheer wordt Kruipwilg op den
duur overvleugeld door opslag van bomen en grotere struiken. Het
verwijderen van boomopslag in en rondom kruipwilgstruwelen is
zinvol en kan tot een forse verlenging van de levensduur leiden.
Daarna kunnen deze vegetaties ook goed in stand worden gehouden
door periodiek maaien, eens in de twee of drie jaar. Een ander
risico vormt begrazing. Grote grazers eten erg graag wilgenopslag,
inclusief Kruipwilg, en vertrappen daarbij ook de vegetatie. Zo is in
de jaren tachtig een fraai struweeltje in het noorden van het Groote
Zand bij Hooghalen binnen twee jaar volledig verdwenen nadat het
bij een door runderen begraasde beheerseenheid was gevoegd. Het
verdient aanbeveling om, indien mogelijk, kruipwilgstruwelen buiten
de begrazing te houden.
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Albotricha acutipila
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 3, n>99: 1, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Van vele andere franjekelkjes onderscheidt het Spiesharig
franjekelkje zich microscopisch door de toegespitste, gesepteerde
haren (zie ook Pitrusfranjekelkje, Lachnum apalum). In Drenthe
is dit paddenstoeltje voornamelijk gevonden gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig
en wel op drie plekken: op een dood twijgje van kruipwilg in
kruipwilgstruweel bij de Hoekenbrink bij Diever (km 218-543, 1982,
herb. WBS), op een liggende stengel van Pijpenstrootje in struweel
van Geoorde wilg in het Achterste Veen bij Loon (km 236-560, 1983,
1985) en op dood gras in elzenbroekbos in het Waal bij Roderwolde
(km 228-577, 1985). Recent is er alleen een waarneming in een
Alnicola amarescens

Bittere zompzwam

beekdalhooiland bij Oudemolen (km 239-I563, 2010). In de literatuur
wordt het Spiesharig franjekelkje alleen van allerlei grassen vermeld
(Ellis & Ellis, 1997; Hansen & Knudsen, 2000). De vruchtlichamen
verschijnen vooral in de lente, maar ook wel in oktober. Volgens
deze bronnen is hij in Groot-Brittannië en Scandinavië algemeen en
geenszins aan natte bossen gebonden, maar heeft hij eerder een
voorkeur voor natte graslanden. In Nederland geldt het Spiesharig
franjekelkje als zeldzaam, maar in streken waar goed op de kleintjes
wordt gelet blijkt hij vrij gewoon, zoals rond Helmond en langs de
randmeren van Flevoland (NMV, 2013). Dat geldt zeer waarschiijnlijk
ook voor Drenthe.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1994.

De Bittere zompzwam is een onopvallend paddenstoeltje dat
wordt gekenmerkt door de combinatie van een donker roodbruine
hoed, bittere smaak en microscopisch door relatief kleine sporen
van 8,5-10,5 x 4,5-5,5 µm. De eerste vondst in Drenthe stamt van
het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1994). Later is hij
waargenomen aan de zuidrand van het Fochteloërveen (km 225556, 2002) en in het Lange Veen bij Papenvoort (km 244-553, 2006).
Details over standplaatsen zijn niet genoteerd. De verspreiding is
stellig onvolledig bekend wegens het onopvallende uiterlijk en de
noodzaak voor microscopische controle. In Nederland is de Bittere
Alnicola badiolateritia

Valse zilversteelzompzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1980.

Zoals de Nederlandse naam aangeeft, lijkt deze
soort sterk op de vrij algemene Zilversteelzompzwam
(Alnicola bohemica; zie aldaar). Hij verschilt daarvan
microscopisch door grotere sporen van 12-18 x 7,59,5 µm en zeer sterk opgezwollen cheilocystiden,
aan de top 8-24 µm breed. Dat laatste is ook het
voornaamste verschil met de eveneens nauw verwante
Wilgenzompzwam (Alnicola salicis). De Valse
zilversteelzompzwam is pas onlangs in Nederland
vastgesteld op grond van een revisie van Drentse
collecties. Hij is twee maal verzameld gedurende het
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen: in de
veenputten van De Hemmen bij Ekehaar (km 236-533,
1980) en in kleiputten in De Kleibosch bij Foxwolde (km
227-575, 1981, herb. WBS), in beide gevallen in oude
struwelen van Grauwe wilg op voedselrijke, permanent
natte grond. Recent is hij ontdekt in een vochtig
wilgenbosje bij Zeijerveen (km 230-560, 2009, herb.
Enzlin). De soort is pas in 1984 beschreven uit natte
wilgenstruwelen in Engeland (Orton, 1984) en ook in
Zweden in dat milieu gevonden (Knudsen & Vesterholt,
2008). De werkelijke verspreiding in Nederland en
daarbuiten is slecht bekend door verwarring met
verwante soorten.

zompzwam vrij zeldzaam met een voorkeur voor Noord-Brabant, de
zuidrand van Flevoland en het Vechtplassengebied (NMV, 2013).
De identiteit van de Drentse en overige Nederlandse vondsten
staat echter ter discussie. Oorspronkelijk is de Bittere zompzwam
beschreven van brandplekken in het voorjaar en volgens veel auteurs
is de soort tot dat milieu beperkt (Krieglsteiner, 1980; Courtecuisse,
1983). Volgens anderen groeit hij echter ook onder wilgen (bijv.
Knudsen & Vesterholt, 2008). Recent is een nauw verwante soort
beschreven, de Geraniumzompzwam (Alnicola geraniolens) die
uitsluitend onder wilgen groeit. Zie aldaar.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2008.

De Geraniumzompzwam is van verwante soorten te onderscheiden
door de sterke geur naar pelargonium (´vensterbankgeraniums´),
levendig bruinoranje hoed en groeiplaats bij wilgen waarmee hij
mycorrhiza vormt. Het paddenstoeltje is met zekerheid pas op twee
plaatsen in Drenthe gevonden: in bungalowpark Midzomer bij Diever
(km 216-542, 2009) en in natuurontwikkelingsgebied Schepping in
Holthe bij Beilen (km 233-540, 2008). In dat laatste terrein groeiden
enige tientallen vruchtlichamen bij jonge, regelmatig afgemaaide
struikjes van Geoorde wilg in schraal, open grasland op vergraven
keileem. Hoewel de wilgjes daar al sinds 1992 aanwezig waren,
heeft de Geraniumzompzwam zich pas in 2008 gevestigd nadat het
desbetreffende terreingedeelte in de voorafgaande twee jaar was
voorzien van een forse kalkgift. In het veel grotere niet bekalkte deel
is de soort nooit waargenomen, hetgeen wijst op afhankelijkheid van
een neutrale tot basische bodem. De Geraniumzompzwam is pas in
1983 uit Frankrijk beschreven (Courtecuisse, 1983) en zeer recent
Alnicola salicis

Wilgenzompzwam

in Nederland voor het eerst herkend, maar mogelijk eerder verward
met de Bittere zompzwam (Alnicola amarescens; zie aldaar), die
verschilt door de bittere smaak, een zwakkere pelargoniumgeur en
donkerder hoed. Microscopisch zijn er nauwelijks verschillen tussen
beide soorten.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 51, n<99: 11, n>99: 44, trend +++, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 24): wilgenbroekstruweel 75%,
berkenbroekbos 8%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, elzenbroekbos 4%,
rest 9%. – Sub (n= 23): veen 70%, humus 9%, leem 9%, rest 12% – Org (n=
25): wilg 96%, onbekend 4%.

De Wilgenzompzwam heeft een donkerbruine, vaak gerimpelde hoed
en lamellen met een witvlokkige snede. Hij is nauw verwant aan de
meer verbreide Zilversteelzompzwam (Alnicola bohemica; zie aldaar)
en daarvan alleen microscopisch met zekerheid te onderscheiden aan
de grotere sporen van 14-19 x 7-9 µm. De standplaats geeft vaak al
een goede indicatie, want de Zilversteelzompzwam groeit gewoonlijk
op drogere bodems en bij andere bomen dan wilgen. In Drenthe is de
Wilgenzompzwam vrij zeldzaam en een van de kenmerkende soorten
voor oude wilgenstruwelen met een ongestoorde waterhuishouding
die ´s winters meestal geruime tijd onder water staan. Hij neemt vrijwel
nooit genoegen met wilgen langs slootkanten of met geïsoleerde
struiken. Tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
is deze paddenstoel aangetroffen in 37% van de proefvlakken met
Geoorde wilg (n= 8) en in 50% van de proefvlakken met Grauwe
wilg (n= 6). De Wilgenzompzwam groeit voornamelijk op zwak zure,
permanent drassige bodems en is een uitstekende kensoort van het
verbond der wilgenbroekstruwelen (Stortelder et al., 1999). De meeste
groeiplaatsen liggen in de noordelijke helft van de provincie, met kleine
concentraties op het laagveen ten noorden van Peize en de keileem
van het Eexterveld. De soort komt ook voor in beekdalen waar kwel tot
in het maaiveld komt, maar in de zure en voedselarme wilgenzomen
rond de vele vennen en veentjes is hij nauwelijks aangetroffen.
Opvallend is het schaarse voorkomen in de zuidwestelijke helft van
Drenthe, al lijken daar wel geschikte standplaatsen aanwezig. Ook
in de veenkoloniën is de Wilgenzompzwam zeer schaars, maar
daar zijn weinig wilgenstruwelen te vinden. In de rest van Nederland
is de Wilgenzompzwam matig algemeen en tamelijk gelijkmatig
over het land verdeeld (NMV, 2013). Er is daar sprake van enige
achteruitgang, zodat de soort als kwetsbaar op de Rode Lijst staat
(Arnolds & Veerkamp, 2008), maar dat lijkt in Drenthe niet aan de
orde. De geconstateerde toename is vooral toe te schrijven aan een
betere bekendheid van de soort en intensiever onderzoek in natte
delen van Drenthe sinds 1999.
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Alnicola spadicea

Bruinrode zompzwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1981.

De Bruinrode zompzwam is nauw verwant aan de hierboven
behandelde, veel algemenere Wilgenzompzwam (Alnicola salicis).
Het is eveneens een mycorrhizapartner van wilgen en daarvan alleen
microscopisch te onderscheiden door de kleinere sporen van 12-14
x 6-7,5 µm en viersporige basidiën. Volgens sommige auteurs is
de Bruinrode zompzwam slechts een onbetekenende vorm van die
soort (Knudsen & Vesterholt, 2008). Dit moet nog eens goed worden
Athelia binucleospora

Tweekernig vliesje

uitgezocht. De soort is in Drenthe twee keer gemeld: bij Roderesch (km
224-570, 1981) en uit de Breevenen langs de Hunze bij Eexterveen
(km 249-562, 2006). Details over standplaatsen zijn niet genoteerd en
helaas is geen materiaal van deze kritische soort bewaard gebleven.
In Nederland is de Bruinrode zompzwam zeldzaam (NMV, 2013) en
op zijn retour, waarschijnlijk als gevolg van verdroging.
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend: ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Tweekernig vliesje lijkt op alle andere vliesjes en is pas
beschreven in 1973 (Eriksson & Ryvarden, 1973). De vrij kleine,
enigszins peervormige sporen van 4,5-6 x 2,5-3 µm vormen onder
de microscoop een aanwijzing voor de identiteit van deze soort. Voor
een definitieve determinatie is kleuring nodig van de kernen van de
sporen, bijvoorbeeld met een oplossing van karmijnrood in azijnzuur.
Het heeft tot 1982 geduurd voordat deze soort in ons land werd
ontdekt, en wel tijdens mycosociologisch onderzoek op een dode tak
van Kruipwilg in een kruipwilgstruweel in een soms geïnundeerde
depressie in de heide in het Groote Zand bij Hooghalen (km 234550, 1982, herb. WBS). Het Tweekernig vliesje is in ons land verder
alleen bekend van Zuid-Beveland (NMV, 2013), maar het is natuurlijk
de vraag of het werkelijk zo zeldzaam is. De soort is verder bekend
van Noorwegen, Zweden en België.

Brevicellicium olivascens

Grauwgeel dwergkorstje

Status: Matig algemeen, n= 121, n<99: 40, n>99: 87, trend ±, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 69): wilgenbroekstruweel 30%,
elzenbroekbos 17%, jonge bosaanplant 12%, vochtig, voedselrijk loofbos
10%, droog, voedselarm loofbos en gemengd bos 10%, parken en tuinen
5%, naaldbos en jeneverbesstruweel 3%, rest 13%. – Sub ( n= 120): dode
takken 80%, dode twijgen 7%, dode stammen en stronken 4%, houtsnippers
2%, rest 7%. – Org (n= 122): wilg 34% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg
27%, Boswilg 2%), populier 12% (waarvan Ratelpopulier 8%), berk 8%, els
7%, Zomereik 4%, naaldbomen 6% (waarvan den 3%, Jeneverbes 1%), Es
2%, Beuk 2%, loofbomen onbepaald 25%.

Het Grauwgeel dwergkorstje is oppervlakkig gezien niet meer dan een
grijsgele verflik. Met een goede loep zijn er verspreide halfbolvormige
wratjes op te zien, vooral in spleten van het hout. De wratjes staan
nooit dicht opeen. De kleur kan variëren van geel naar grijs. Aan deze
kenmerken is deze korstzwam in het veld min of meer herkenbaar.
Microscopisch gezien zijn de vrijwel ronde sporen van 5-6 µm met
een plat vlakje typisch. In Drenthe is het Grauwgeel dwergkorstje
matig algemeen, vooral in de beekdalen. Het valt op dat de soort
in de boswachterijen zelden voorkomt. Hij groeit saprotroof op iets
tot matig verteerde dode takken, soms stammen, van loofbomen en
struiken, met een sterke voorkeur voor bossen op natte tot vochtige,
min of meer voedselrijke bodem, zoals moerasbosjes en vogelkerselzenbossen, maar ook jonge aanplant op voormalige landbouwgrond.
De belangrijkste waardplanten in Drenthe zijn wilgen, Ratelpopulier,
Zwarte els en berken. Tijdens mycosociologisch onderzoek in
moerasbossen in de jaren tachtig is het Grauwgeel dwergkorstje
in 65% van de onderzochte wilgenstruwelen (n= 17) en 81% van

de elzenbossen aangetroffen (n= 16) (Arnolds, n.p.), in dat laatste
vegetatietype ook meestal op dood hout van kwijnende wilgen. De
soort is in Nederland vrij algemeen met opvallende concentraties in
gebieden waar korstzwamspecialisten actief zijn (NMV, 2013).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 70, n<99: 34, n>99: 43, trend -, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 45): wilgenbroekstruweel 47%,
elzenbroekbos 27%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%, berkenbroekbos 7%,
rest 10%. – Sub (n= 49): dode takken 86%, dode twijgen 14%. – Org (n=
49): wilg 47%, els 18%, eik 4%, berk 4%, loofbomen onbepaald 18%,
naaldbomen 6%, rest 3%.

Het geslachtelijke stadium (teleomorf) van de Korreltjeszwam is
een wasachtig, grijswit, dun overtrekje dat, gezien met een goede
loep, heel fijn getand en fijn behaard is. In dit overtrekje zijn onder
de microscoop met kristallen bezette cystiden te zien en sporen
van 6-10 x 5-7 µm die een iets verdikte wand hebben. Kenmerkend
zijn de kleine witte bolletjes van 0,2 tot 0,4 mm doorsnede die aan
de rand van het vruchtlichaam zitten of ook elders op het hout. Dit
is het ongeslachtelijke stadium (anamorf), dat opgebouwd is uit
ketens van dunwandige, kleurloze cellen die naar de buitenkant
toe steeds groter worden. De teleomorf is in Drenthe slechts drie
maal genoteerd. Meestal is alleen de anamorf te vinden, die aan
de afmetingen en structuur van de bolletjes in het veld doorgaans
goed herkenbaar is. Indien de bolletjes veel kleiner zijn dan 0,2
mm dan is het waarschijnlijk iets geheel anders. In twijfelgevallen
vormt onder de microscoop de aanwezigheid van gespen een goed
kenmerk voor deze soort. Er zijn twee foto’s van de Korreltjeszwam
opgenomen; één van de anamorf met een zwerm witte bolletjes en
één veel sterker vergroot, waarbij ook wat weefsel van de teleomorf
te zien is. De Korreltjeszwam is in Drenthe vrij zelden genoteerd,
maar vermoedelijk in werkelijkheid vrij algemeen. Hij bewoont een
karakteristiek substraat: doornat loofhout dat lange tijd onder water

Cejpia hystrix

Pijpenstrootjesmollisia

OPN 1995: Belonium hystrix

heeft gelegen of nog steeds half in het water ligt. Het is dus een
uitgesproken vochtminnende soort van schaduwrijke plekken op min
of meer voedselrijke bodems. Daar kan de Korreltjeszwam lokaal
heel talrijk zijn. Hij komt vooral voor in de beekdalen, op zware leem
en op laagveen, vaak op plekken gevoed door kwelwater. Tijdens
mycosociologisch onderzoek is de Korreltjeszwam in 71% van de
wilgenstruwelen en 62% van de elzenbroekbossen gevonden. In de
voedselarme Gagel- en Kruipwilgstruwelen ontbrak deze korstzwam
echter. Ook in verdroogde percelen is hij afwezig. De Korreltjeszwam
is niet beperkt tot moerasbossen, maar groeit ook op natte plekken in
andere loofbossen, bijvoorbeeld in greppels of aan oevers van poelen.
In Nederland is hij vrij algemeen, voornamelijk op het pleistoceen en
in de duinen (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 9, n>99: 1, trend ---, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 8): kruipwilgstruweel
63%, wilgenbroekstruweel 25%, voedselarm naaldbos 12%. – Sub (n=
7): dode stengels 71%, dood blad 29%. – Org (n= 8): Pijpenstrootje 86%,
Ratelpopulier 12%.

De Pijpenstrootjesmollisia produceert grijze schijfjes van 0,5 mm met
een zwarte buitenzijde, bezet met korte, zwarte, dikwandige haren.
De sporen kunnen tot drie dwarswandjes krijgen en meten 15-16 x 3

µm. Het vruchtlichaam breekt naar buiten door de opperhuid van dode
stengels van Pijpenstrootje. Volgens Ellis & Ellis (1997) is de soort
in Groot-Brittannië vrij algemeen van juli tot oktober. In Nederland
geldt hij als zeldzaam, met een zwaartepunt in Drenthe, maar hij is
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Cejpia hystrix

ongetwijfeld veel wijder verbreid. De meeste meldingen in Drenthe
zijn afkomstig van mycosociologisch onderzoek in moerasbossen en
-struwelen in de jaren tachtig. Toen werd de Pijpenstrootjesmollisia
aangetroffen in 33% van de proefvlakken in gagelstruweel (n=
6) en 60% van de kruipwilgstruwelen (n= 5). De vruchtlichamen
stonden bijna steeds op strooisel van Pijpenstrootje, maar er is ook
een melding op een blad van Ratelpopulier. Vermoedelijk groeit de
Pijpenstrootjesmollisia ook in open heide- en graslandvegetaties
met dit gras, maar daar is er niet goed naar gezocht. De sterke
achteruitgang in Drenthe is toe te schrijven aan de beëindiging van
nauwgezet onderzoek in proefvlakken.

Cistella fugiens

Fragiel rijpkelkje
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Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 13, n>99: 6, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 16): wilgenbroekstruweel 75%,
elzenbroekbos 19%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%. – Sub (n= 17): dode
stengels 76%, dode bladeren 24%. – Org (n= 17): russen 94%, overige
grasachtige planten 6%.

Rijpkelkjes zijn eigenlijk allemaal fragiel; het Fragiel rijpkelkje nog een
beetje meer dan andere. De vruchtlichamen zijn erg klein (0,2 mm)
en wit. De buitenzijde is versierd met witte, ruwe haartjes van circa
20 µm lang. Zelfs de spoelvormige sporen zijn klein, 6-8 x 1,5 µm.
Het Fragiel rijpkelkje is volgens Ellis & Ellis (1997) in Groot-Brittannië
zeer algemeen op dode stengels en bladeren van russen, maar in
Nederland valt de soort vooralsnog in de categorie vrij zeldzaam
(NMV, 2013). In ons land zijn er opvallende clusters van oude
waarnemingen (vóór 1990) in Drenthe en van recente vondsten (na
1990) in Noord-Brabant (NMV, 2013); ongetwijfeld een afspiegeling
van gerichte zoekacties door specialisten. Ter illustratie: van de
Drentse waarnemingen is 73% afkomstig van mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig. Bij het uitkammen
van de proefvlakken werd het Fragiel rijpkelkje destijds ontdekt in 57%
van de struwelen van Geoorde en Grauwe wilg (n= 14), 31% van de
elzenbroeken en elzen-vogelkersbossen (n= 13) en in 17% van de
gagelstruwelen (n= 6) (Arnolds, n.p.), vrijwel steeds op stengels van
Pitrus. Ongetwijfeld is de soort bij goed zoeken ook in open vegetaties
met veel Pitrus regelmatig te vinden. In Drenthe is het Fragiel rijpkelkje
voornamelijk aangetroffen in de beekdalen.
Conocybe subpubescens

Moerasbreeksteeltje

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 9, n>99: 8, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 16): wilgenbroekstruweel 38%,
graslanden 19%, elzenbroekbos 13%, vochtig, voedselrijk loofbos 13%,
tuinen en akkers 13%, rest 4% – Sub (n= 12): veen 50%, leem 25%, rest
25%.

Het Moerasbreeksteeltje is alleen door microscopisch onderzoek
zeker te determineren, maar de standplaats in combinatie met
het relatieve grote formaat en de donzig behaarde steel en hoed
geven in het veld vaak al sterke aanwijzingen. In Drenthe is de
soort zeldzaam, vooral in beekdalen en andere vochtige gebieden.
Het Moerasbreeksteeltje is een van de weinige breeksteeltjes

met een voorkeur voor beschaduwde, matig voedselrijke, natte
standplaatsen, zoals wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig
is hij in 15% van de proefvlakken in deze vegetaties aangetroffen,
soms in grote aantallen (meer dan 100 per 1000 m²) (Arnolds, n.p.).
Het Moerasbreeksteeltje ontbrak destijds in verruigde en verdroogde
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broekbossen. Daarnaast komt hij voor in natte, enigszins schrale
graslanden, bijvoorbeeld talrijk in lage delen van het Eexterveld.
Een nogal scherp contrast hiermee vormen twee microscopisch
gecontroleerde vondsten op mesthopen bij Vledder (km 210543, 1995) en Wapse (km 214-541, 2004). In Amsterdam is hij
eens gevonden in een plantenbak, terwijl Hausknecht (2009) voor
Centraal-Europa ook brandplekken, rottend hout en naaldenstrooisel
als substraten vermeldt. Landelijk is het Moerasbreeksteeltje matig
algemeen, met een zwaartepunt langs de randmeren in Flevoland
en het West-Nederlandse polderland rond Amsterdam (NMV, 2013).

In Drenthe is er sinds 2000 sprake van een duidelijke achteruitgang,
maar elders lijkt de soort constant (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Cordyceps bifusispora

Poppendoder
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1984.

De Poppendoder is nauw verwant aan de bekende Rupsendoder
(Cordyceps ophioglossoides) en groeit evenals die soort op
vlinderpoppen. De Poppendoder is echter veel minder opvallend;
de witachtige vruchtlichamen worden slechts 15 mm hoog en
hebben een smal knotsvormig, tot 2 mm breed fertiel gedeelte, ruw
door gele peritheciën. Deze vlinderparasiet is in Drenthe slechts
één maal gevonden, op een in het strooisel verborgen pop in een
Corticium roseum

Roze prachtkorstzwam

wilgenbroekstruweel op natte, venige grond bij Westdorp (km 247545, 1984, herb. WBS). De soort is stellig niet aan dit vegetatietype
gebonden. Over de omgeving waarin de Poppendoder voorkomt, is
in de literatuur echter nauwelijks informatie voorhanden. In Nederland
is de soort van vier andere atlasblokken bekend in het rivierengebied
en Noord-Brabant (NMV, 2013). Hij is overal in Noordwest-Europa
zeldzaam (Dennis, 1981; Hansen & Knudsen, 2000).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2001.

De Roze prachtkorstzwam is een roze tot rozerood, soms
oranjerood korstje met typische radiaire groeven. Bij beschadiging
van verse exemplaren wordt de rode kleur versterkt; bij droogte
kunnen ze verbleken. De kleur kan bedrieglijk lijken op die van
de algemene Oranjerode schorszwam (Peniophora incarnata; zie
aldaar). Microscopisch zijn de grote, elliptische sporen opvallend
(9-16 x 6-10 µm). Het hymenium is moeilijk te ontwarren door
een veelheid van boomvormig vertakte hyfen en kleine kristallen.
Daartussen zitten grote basidiën die beginnen als urnvormige
cellen waaruit aan de top of zijwaarts een lang sporendragend
bovendeel ontspringt. Onrijpe basidiën (urnvormige cellen)
werden gevonden in juli en september; rijpe basidiën met
sporen in december, maart, mei en juni. Dit komt overeen met

de waarnemingen van Eriksson & Ryvarden (1976). In Drenthe is
de Roze prachtkorstzwam pas recent ontdekt en nog steeds zeer
zeldzaam. Hij is bekend van de Emmerschans (km 260-535, 2001,
herb. B. de Vries), de Zure Venen bij Ruinen (km 217-532, 2005,
2009), Noordscheschut (km 232-526, 2008, herb. B. de Vries), bij
Weerdinge (km 257-537, 2008), bij Wittelte (km 215-538, 2009,
herb. Enzlin) en in de Burgvallen bij Anloo (km 240-563, 2010).
De Roze prachtkorstzwam groeit het meest op hangende takken
van loofbomen die nog aan de stam vastzitten aan de rand van
bossen en bossingels op natte tot vochtige, voedselrijke grond. Hij
is in Drenthe drie maal op wilgen gevonden, één keer op Grauwe
abeel en twee keer op loofbomen onbepaald. De soort is in ons
land zeldzaam, maar wijdverspreid (NMV, 2013).
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Cortinarius albonigrellus

Zwarte kruipwilggordijnzwam
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Stat: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1999.

De Zwarte kruipwilggordijnzwam is een van de vele kleine
donkerbruine, hygrofane soorten van het ondergeslacht
Telamonia. Hij wordt gekenmerkt door de combinatie van een zeer
donkere, bijna zwarte hoed, een witte, ringvormige velumzone aan
de steel, slanke sporen van 8-10 x 4-5 µm en de groeiplaats bij
wilgen waarmee hij mycorrhiza vormt. De soort is oorspronkelijk
beschreven als symbiont van dwergwilgjes in de Zwitserse Alpen
(Favre, 1955) en later ook in de subarctische en arctische streken
van Scandinavië aangetroffen (Knudsen & Vesterholt, 2008). In
Cortinarius cavipes

Holsteelgordijnzwam

Drenthe is de Zwarte kruipwilggordijnzwam ontdekt bij gemaaide
Kruipwilg in het Eexterveld bij Anderen (km 243-558, 1999, L),
in een stukje soortenrijk heischraal grasland op natte, basenrijke
potklei. Zo’n overstap van dwergwilgen in het hooggebergte
naar Kruipwilg iets boven de zeespiegel is voor meer soorten
gordijnzwammen gesignaleerd, vooral in de kruipwilgstruwelen in
de duinen (Arnolds & Kuyper, 1995). De vondst bij Anderen is tot
nu toe de enige geregistreerde waarneming in ons land (NMV,
2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1982.

De Holsteelgordijnzwam is een tamelijk anonieme, kleine Telamonia, verwant aan de algemene Siersteelgordijnzwam (Cortinarius
decipiens), maar met een zwartbruine hoed en bruinroze steel. In
Drenthe is deze soort goed bekend van een struweel van Geoorde
wilg in een zandige, zure laagte in het Uffelterzand (km 213-533,
herb. L), waar hij tijdens mycosociologisch onderzoek in 1982 en
1983 enkele malen is aangetroffen. Daarnaast is er een waarneming
uit een wilgenbosje in de Veenhuizermade in het dal van de Vledder
Cortinarius cinnamomeoluteus

Gele wilgengordijnzwam

Aa (km 212-542, 1994). De Holsteelgordijnzwam is oorspronkelijk
beschreven van vegetaties met dwergwilgen en Dryas op een
hoogte van 2400 tot 2600 m in de alpiene zone van Zwitserland
(Favre, 1955), maar in de jaren negentig in Nederland ontdekt in
kruipwilgstruwelen op Terschelling iets boven zeeniveau (Arnolds
& Kuyper, 1995). De soort is op enkele ver uiteenliggende plekken
in Nederland gevonden (NMV, 2013), maar mogelijk soms over het
hoofd gezien.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 81, n<99: 16, n>69: 69, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 32): wilgenbroekstruweel 84%,
kruipwilgstruweel 6%, rest 10%. – Sub (n= 30): veen 80%, humus 13%, leem
3%, veenmos 3%. – Org (n= 30): Grauwe en Geoorde wilg 91%, Kruipwilg
3%, onbekend 6%.

De Gele wilgengordijnzwam behoort tot het subgenus Dermocybe
met levendig geel gekleurde lamellen. De taxonomie van deze groep
was lange tijd erg verward. Pas sinds de bewerking voor Nederland
door Kuyper (1990) is een betrouwbare determinatie mogelijk. De
Gele wilgengordijnzwam blijkt in het veld goed te herkennen aan de
combinatie van levendig gele lamellen bij jonge vruchtlichamen, een
olijfgele hoed en de standplaats onder wilgen. Oudere exemplaren
verliezen de heldergele tinten en kunnen dan verward worden
met verwante soorten. In Drenthe is de Gele wilgengordijnzwam
vrij zeldzaam, maar plaatselijk talrijk, in natte, oude struwelen van

Geoorde en Grauwe wilg. Anders dan veel andere paddenstoelen van
moerasbossen is deze soort niet gebonden aan laagveengebieden
en beekdalen. Hij heeft een voorkeur voor zure, matig voedselarme,
venige grond, bijvoorbeeld in de randzone van verlande veentjes die
onder invloed staan van enige eutrofiëring. De Gele wilgengordijnzwam
is ook op enkele plekken in de oostelijke veenkoloniën aangetroffen,
onder andere in lintvormige wilgenstruwelen in verlande veenwijken.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is hij in 67%
van de wilgenstruwelen gevonden, zowel bij Geoorde wilg op matig
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voedselarme bodems als bij Grauwe wilg op voedselrijke bodems. Hij
kan daar een van de dominante mycorrhizapaddenstoelen zijn met
honderden vruchtlichamen per 1000 m². De Gele wilgengordijnzwam
is een goede indicatorsoort voor goed ontwikkelde wilgenstruwelen
met een ongestoorde waterhuishouding. Daarnaast is de soort vrij
talrijk gevonden in twee van de vijf onderzochte kruipwilgstruwelen
Cortinarius dumetorum

Kruipwilggordijnzwam
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en in een blauwgrasland met Kruipwilg. In Nederland is deze
gordijnzwam vrijwel beperkt tot de zure gronden van het pleistoceen
en het Waddengebied (NMV, 2013). Ook in de duinen komt deze
gordijnzwam regelmatig met Kruipwilg voor. Het aantal vondsten in
Drenthe is de laatste jaren gestegen, maar dit wordt waarschijnlijk
alleen veroorzaakt door een betere bekendheid met de soort.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1982.

De Kruipwilggordijnzwam is een kleine soort uit het subgenus
Telemonia die opvalt door een sterk ontwikkeld wit velum dat
de buitenste helft van de bleek roodbruine hoed met een witte,
satijnachtige laag bedekt en op de steel een dikke ringvormige zone
achterlaat. Microscopisch zijn de bleke, fijn gepuncteerde sporen
opvallend. In Drenthe is deze soort tijdens mycosociologisch onderzoek
jaarlijks van 1982 tot 1985 gevonden in een nauwelijks begaanbaar
veenmostapijt in een kleddernat struweel van Geoorde wilg en
Zachte berk aan de rand van de Hazenmaten in landgoed Mensinge
bij Roden (km 225-571, herb. L). De bodem bestaat uit een dik, los
veenpakket en staat sterk onder invloed van voedselarm kwelwater.
Later is op die plek niet meer gericht naar deze soort gezocht. In 2009
werd een tweede vindplaats van de Kruipwilggordijnzwam ontdekt in
een oud wilgenstruweel aan de oever van het Zuidlaardermeer (km
241-571, herb. Raangs). De Kruipwilggordijnzwam is oorspronkelijk
beschreven uit wilgen-struweel met veenmossen in de subalpiene
zone van de Zwitserse Alpen (Favre, 1955). In ons land werd hij voor
het eerst herkend in 1991 in een kruipwilgstruweel op Terschelling
(Arnolds & Kuyper, 1995) en daaraan heeft hij zijn Nederlandse
naam te danken. De Drentse groeiplaatsen zijn de enige locaties
buiten Terschelling (NMV, 2013). De Kruipwilggordijnzwam is niet
Cortinarius helobius

Kleine moerasgordijnzwam

bekend uit de ons omringende landen en in Europa ongetwijfeld zeer
zeldzaam. Het is dan ook van groot belang om de vindplaatsen in
goede staat te behouden.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 4, n>99: 5, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980.

De Kleine moerasgordijnzwam is een lastig herkenbaar gordijnzwammetje met een donkerbruine, tot 1,5 cm brede hoed en
een geelbruine steel met vaak vage, okergele tot geelbruine
velumrestjes. De vrij slanke sporen meten 8-10 x 4-5 µm en zijn
vrij fijn gepuncteerd. Volgens ons waarnemingenbestand is de
soort in Drenthe zeer zeldzaam, maar waarschijnlijk is hij vaak niet
herkend. De vier vondsten van vóór 1999 zijn afkomstig van drie
natte wilgenstruwelen en een elzenbroekbos met enkele wilgen in
het kader van mycosociologsich onderzoek in de jaren 1980-1985.

Deze terreinen liggen op natte, venige of lemige bodems die variëren
van vrij zuur en matig voedselarm tot neutraal en voedselrijk. Ook de
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meer recente waarnemingen zijn, voor zover na te gaan, afkomstig
uit wilgenbosjes. In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen
(km 233-540) groeit de Kleine moerasgordijnzwam in grote aantallen
bij jonge wilgenopslag op vochtige, bekalkte keileem, maar hij
ontbreekt volledig in niet bekalkte delen van het terrein. In Nederland
komt deze soort vrij zeldzaam en zeer verspreid voor, voornamelijk
op het pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013). De standplaatsen
Cortinarius huronensis

Valse veenmosgordijnzwam

in Drenthe komen goed overeen met opgaven uit bijvoorbeeld
Zuidwest-Duitsland (Kieglsteiner & Gminder, 2001) en Zwitserland
(Breitenbach & Kränzlin, 2000). In contrast daarmee staan gegevens
uit Scandinavië waar de Kleine moerasgordijnzwam karakteristiek
wordt genoemd voor kale, minerale grond aan wegranden onder den
en spar (Knudsen & Vesterholt, 2008). Het laatste woord over de
ecologie van deze soort is dus nog niet gezegd.
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 4, n>99: 10, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 13): wilgenbroekstruweel 85%, rest
15%. – Sub (n= 10): veen 60%, humus 40%. – Org (n= 11): Grauwe en
Geoorde wilg 100%.

Zoals de naam suggereert lijkt de Valse veenmosgordijnzwam
sterk op de Veenmosgordijnzwam (Cortinarius tubarius; zie aldaar),
maar de eerste heeft in jonge toestand goudgele, de laatste
olijfgroene lamellen. Van de Gele wilgengordijnzwam (Cortinarius
cinnamomeoluteus) verschilt de Valse veenmosgordijnzwam
door de veel donkerder, olijfbruine tot donkerbruine hoed. De
laatste twee soorten hebben basidiën met kenmerkende goudgele
pigmentkorrels. De Valse veenmosgordijnzwam is in Drenthe
zeldzaam, met een opvallende concentratie vindplaatsen in het
Stroomdallandschap Drentsche Aa. Alle Drentse opgaven komen
uit struwelen van Geoorde of Grauwe wilg, vaak met bijmenging
van Zachte berk, op zure, natte, venige of sterk humeuze bodems.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is hij in
20% van de wilgenstruwelen gevonden (n= 15), soms met meer
dan 100 vruchtlichamen per 1000 m². De vruchtlichamen groeien

soms in een permanent drassig veenmostapijt, maar
vaker op kale veengrond. De groeiplaatsen in Drenthe
wijken af van opgaven in de literatuur, waar de Valse
veenmosgordijnzwam wordt vermeld van berken en
dennen op natte, zure standplaatsen, maar niet van wilgen
(Kuyper, 1990; Breitenbach & Kränzlin, 2000; Knudsen
& Vesterholt, 2008). In Baden-Württemberg wordt deze
paddenstoel (onder de naam Cortinarius chrysolithus)
beschouwd als een obligate mycorrhizapartner van spar
en den in hoogvenen. Het is dus enigszins de vraag of
de Drentse waarnemingen correct zijn gedetermineerd.
Mogelijk gaat het toch om donkere vormen van
de Gele wilgengordijnzwam. Landelijk is de Valse
veenmosgordijnzwam zeldzaam op de pleistocene
zandgronden en in laagveengebieden (NMV, 2013).

Cortinarius luci

Levendige gordijnzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1982.

De Levendige gordijnzwam lijkt veel op de wijdverbreide Bleke
geelvezelgordijnzwam (Cortinarius saniosus; zie aldaar), maar
verschilt daarvan door de sterk hygrofane, levendig oranjebruine,
doorschijnend gestreepte hoed en de lichtere steel (Dam & Kuyper,
2005). De soort is in Drenthe drie maal gevonden, waarvan twee
keer tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig: in
een gemengd elzen-wilgen-berkenbosje in de Hullig bij Lieveren
(km 226-569, 1982, herb. L) en in een wilgenstruweel met berken

bij het Uffelterzand (km 213-533, 1983, herb. L), beide gelegen op
vochtige keileem. De determinaties van die vondsten danken we
aan de gordijnzwammenspecialist N. Dam. Recent is de Levendige
gordijnzwam herontdekt langs de plas bij Berghuizen (km 215525, 2009). De soort is in ons land verder alleen in 1961 bij Leiden
waargenomen. Mogelijk is hij niet zo extreem zeldzaam, maar door
gebrek aan goede beschrijvingen en afbeeldingen over het hoofd
gezien.

Hoofdstuk 19a
Cortinarius saturninus

Kousenvoetgordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius cohabitans
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Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 4, n>99: 19, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1965.

De Kousenvoetgordijnzwam is een forse Telamonia met een
roodbruine, tot 8 cm brede hoed. Karakteristiek is het goed
ontwikkelde witte velum dat de onderste helft van de steel als een
kous omhult en vaak ook dunne plakken nabij de hoedrand achterlaat.
De soort is in Drenthe zeldzaam, maar wijdverspreid. In tegenstelling
tot veel andere soorten van moerasbossen is er geen optimum in
het lage zuidwesten en noorden van de provincie. Meer dan de helft
van de vondsten dateert van na 2007 en waarschijnlijk is er sprake
van een reële toename. De Kousenvoetgordijnzwam is vooral een
mycorrhizapartner van allerlei wilgen, inclusief Schietwilg, Boswilg
en Kruipwilg, en soms van populier (Kuyper in Arnolds et al., 1995).
Anders dan de meeste wilgenbegeleiders groeit deze paddenstoel
gewoonlijk niet in dichte, natte wilgenstruwelen langs veentjes, maar
in voedselrijke, vaak enigszins ruderale omstandigheden zoals in
ruilverkavelingsbosjes, geplante houtsingels en in wegbermen met
aangeplante wilgen. Onder de tien aanduidingen van een habitattype
heeft 40% betrekking op jonge aanplant op voedselrijke bodem. Dit
komt overeen met ervaringen tijdens mycosociologisch onderzoek in

moerasbossen in de jaren tachtig. Toen is de soort slechts in één
terrein aangetroffen, een aangeplant struweel van Grauwe wilg met
veel Grote brandnetel langs een zandgat bij Beilen. Landelijk is de
Kousenvoetgordijnzwam vrij algemeen, vooral in de laagveen- en
kleigebieden van Noord- en West-Nederland, bijvoorbeeld in en rond
Amsterdam (Chrispijn, 1999). Ook in de duinstreek is deze soort is
veel algemener dan in Drenthe (NMV, 2013). Daar is Kruipwilg de
belangrijkste waardplant. Voor zover bekend is hij in Drenthe nooit
bij Kruipwilg gevonden, maar wel één maal in een populierenlaan in
Zuidwest-Drenthe.
Cortinarius uliginosus

Koperrode gordijnzwam
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Status: Matig algemeen, n= 181, n<99: 36, n>99: 160, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 100): wilgenbroekstruweel
74%, elzenbroekbos 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, kruipwilgstruweel
2%, berkenbroekbos 2%, rest 11%. – Sub (n= 89): veen 53%, humus 36%,
leem 5%, levend veenmos 2%, rest 4%. – Org (n= 93): wilg 95% (Geoorde
en Grauwe wilg 56%, Kruipwilg 3%, Boswilg 2%, Schietwilg 1%), rest 5%.

Van de mycorrhizapartners van wilgen is de Koperrode gordijnzwam
wel de meest opvallende en bekende soort. De steenrode hoed
en met rode velumvezels beklede steel contrasteren bij jonge
vruchtlichamen fraai met de heldergele lamellen. In Drenthe is de
Koperrode gordijnzwam ook de meest verbreide wilgensymbiont,
die in de meeste vochtige en natte struwelen wel te vinden is. De
vindplaatsen liggen zowel in de beekdalen als in vennen en veentjes
op het plateau. In de veenkoloniën is deze paddenstoel echter
zeer schaars. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig is de soort in 93% van de proefvlakken in wilgenstruwelen
gevonden, zowel onder Geoorde wilg op zuur, matig voedselrijk
veen en zand als onder Grauwe wilg op neutrale, voedselrijke
bodems, soms in dichtheden tot 300 vruchtlichamen per 1000 m2.
Incidenteel is hij ook gevonden onder wilgenstroken langs sloten
en veenwijken. In verruigde en verdroogde terreinen met Grote
brandnetel en hoge grassen ontbreekt hij evenwel. De Koperrode
gordijnzwam groeit daarnaast af en toe in kleine aantallen bij
Boswilg op matig droge, humeuze zandgrond. Bij Kruipwilg is hij

in Drenthe niet gevonden. In de literatuur worden ook els en Beuk
als mycorrhizapartners opgegeven (Kuyper in Arnolds et al., 1995;
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Cortinarius uliginosus
Knudsen & Vesterholt, 2008), maar daarvan zijn in Drenthe geen
waarnemingen bekend. Voor toename of afname zijn in Drenthe
geen aanwijzingen. Een vorm met geelbruine hoed en geel velum
(forma luteus) is van zes kilometerhokken gemeld. Deze vorm is

Cortinarius urbicus

Bleke wilgengordijnzwam

vaak moeilijk te onderscheiden van de hierboven behandelde Gele
wilgengordijnzwam (Cortinarius cinnamomeoluteus) die op dezelfde
standplaatsen groeit. Op de bijgevoegde foto zijn beide vormen van
de Koperrode gordijnzwam naast elkaar te zien.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1982.

De Bleke wilgengordijnzwam is een vrij forse gordijnzwam, goed te
herkennen aan de zeer bleke hoed met een fijnvezelig, satijnachtig
oppervlak in combinatie met zijn standplaats onder wilgen waarmee
hij mycorrhiza vormt. In Drenthe is het een uiterst zeldzame soort
die voor het eerst gevonden werd gedurende mycosociologisch
onderzoek van moerasbossen in het Holle Veen bij Wittelte (km
216-539, herb. L). Hij werd daar van 1982 tot 1985 jaarlijks in groot

aantal gevonden in een struweel van Grauwe en Geoorde wilg op
verdroogd, voedselrijk, veraard veen. Meer recente vondsten zijn
gedaan in een jonge bosaanplant aan de noordkant van Meppel
(km 210-524, 2003, 2004) en in een jong, spontaan bosje van eik,
wilg en berk op grof, basenhoudend zand op het talud langs een
zandafgraving ten zuidwesten van Gieten (km 246-557, 2006). De
Bleke wilgengordijnzwam is in ons land een typische begeleider van
wilgen op voedsel- en basenrijke,
vaak zwaardere bodems. Daarom
is deze paddenstoel veel vaker
aangetroffen in Flevoland, langs
de grote rivieren en in het WestNederlandse polderland, waar hij
niet zeldzaam en plaatselijk talrijk
is, onder meer in sommige grienden
(NMV, 2013). In Zuidwest-Duitsland,
Frankrijk en Groot-Brittannië wordt de
Bleke wilgengordijnzwam eveneens
als een karakteristieke begeleider van
wilgen beschouwd (Krieglsteiner &
Gminder, 2001; Kühner & Romagnesi,
1953; Legon & Henrici, 2005), maar
in Scandinavië wordt hij gemeld
van andere loofbomen, bijvoorbeeld
berken, Hazelaar en Linde (Brandrud
et al., 1995; Knudsen & Vesterholt,
2008).

Hoofdstuk 19a
Wilgenkatschoteltje

Crocicreas amenti
OPN 1995: Pezizella amenti
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Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 12, n>99: 9, trend --, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 16): wilgenbroekstruweel 62%, jong,
voedselrijk aangeplant bos 25%, kruipwilgstruweel 12%. – Sub (n= 16):
bloemen (katjes) 87%, vruchten 12%. – Org (n= 16): Grauwe en Geoorde
wilg 62%, Kruipwilg 12%, Waterwilg 12%, els 12%.

Het Wilgenkatschoteltje is een piepklein, witachtig kelkje (1 mm) met
een fijnmelige buitenkant en knots- of kommavormige sporen van
6-12 x 3-4 µm. Het groeit in het voorjaar op verterende vrouwelijke
wilgenkatjes. Volgens Dennis (1981) is het in Groot-Brittannië een
algemene soort. Dat dit in Drenthe ook het geval kan zijn, wordt
bevestigd door de resultaten van mycosociologisch onderzoek in
de jaren tachtig: Het Wilgenkatschoteltje is destijds in 59% van de
onderzochte proefvlakken in wilgenstruwelen (n= 17) gevonden,
zowel onder Geoorde wilg op zuur, matig voedselarm zand, als onder
Grauwe wilg op nat, zwak zuur, voedselrijk laagveen en bovendien
bij Boswilg op vrij droge, voormalige landbouwgrond, soms met meer
dan 3000 exemplaren per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Het groeide ook
in twee van de vijf onderzochte kruipwilgstruwelen. Je moet wel
goed zoeken om de vruchtlichamen te vinden. Na afloop van het
mycosociologische onderzoek in 1985 duurde het tot 2009 voordat
de soort in Drenthe werd teruggevonden, maar dankzij gerichte
zoekacties in het juiste jaargetijde de laatste jaren wel op negen
nieuwe locaties. Toch geldt de soort hier nog steeds als zeldzaam,
net als in de rest van Nederland (NMV, 2013). Een opgave van els

Crocicreas culmicola

Slijmspoorkelkje

OPN 1995: Belonioscypha culmicola
Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Slijmspoorkelkje is een wit, vrij stevig, gesteeld kelkje van
ongeveer 1 mm breed met een kale buitenzijde en een fijn getande
rand, verder zonder opvallende veldkenmerken. De kleurloze sporen
hebben drie septen, meten 20-30 x 4 µm en zijn slijmerig aan de
buitenzijde. De soort is in Drenthe twee maal gevonden tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig: in
een nat gagelstruweel met veenmossen in het Oelmerveentje bij Elp

zal wel betrekking hebben op het sterk op deze soort gelijkende
Elzenpropschoteltje (Calycellina alniella; zie aldaar).
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(km 238-564, 1982, herb. L) en in een Kruipwilgstruweel in het Groote
Veld bij Nieuw Balinge (km 237-532, 1983), beide keren op dode
stengels van Pijpenstrootje. In Groot-Brittannië is de soort op stengels
van diverse andere grassen gesignaleerd (Ellis & Ellis, 1997). Elders
in Nederland is het Slijmspoorkelkje zeer zelden gerapporteerd, recent
alleen van verschillende plekken in West-Brabant en bij Winterswijk
(NMV, 2013). Vermoedelijk is dit ascomyceetje aanmerkelijk ruimer
verbreid en ook nu nog in Drenthe te vinden.
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Daedaleopsis confragosa

Roodporiehoutzwam
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Status: Zeer algemeen, n= 1335, n<99: 143, n>99: 1308, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1931. – Hab (n= 481): wilgenbroekstruweel
22%, droog, voedselarm loofbos 22%, elzenbroekbos 14%, jonge
bosaanplant 7%, elzenbroekbos 6%, rest 29%. – Sub (n= 384): takken 57%,
stammen 36%, stronken 1%, rest 6%. – Org (n= 415): wilg 42%, berk 35%,
els 12%, Wilde lijsterbes 3%, eik 1%, Beuk 1%, rest 6%.

In tegenstelling tot de verwante Doolhofzwam (Daedalea quercina)
zijn de forse vruchtlichamen van de Roodporiehoutzwam eenjarig.
De soort is zeer variabel en gedurende de ontwikkeling kan de
bovenzijde van bleek okerbruin tot diep purperbruin verkleuren. De
structuur aan de onderzijde varieert sterk van vrijwel ronde poriën tot
(meestal) langgerekte poriën of een fijn, doolhofachtig patroon. Bij
verse exemplaren verkleurt de onderkant bij druk wijnrood. In Drenthe
is de soort zeer algemeen en in principe overal te vinden, alleen
wat minder in de bosarme veenkoloniën en stedelijke gebieden.
De Roodporiehoutzwam heeft een duidelijke voorkeur voor bossen
met een vochtig microklimaat (Krieglsteiner, 2000). Bijna 40% van
de Drentse opgaven stamt uit moerasbossen en -struwelen, met een

voorkeur voor wilgenbroekstruweel waar de soort tot de dominante
houtafbrekers hoort. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig is de Roodporiehoutzwam in 94% van de proefvlakken in
wilgenstruwelen gevonden, zowel op Geoorde wilg, Grauwe wilg als
Boswilg, in dichtheden tot 300 vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 17);
tevens in alle elzenbroekbossen (n= 6) en in 71% van de vogelkerselzenbossen (n= 7) (Arnolds, n.p.). Daarnaast komt deze houtzwam
in veel lagere dichtheden voor in loofbossen op matig vochtige tot
droge, voedselrijke tot voedselarme bodems. Dat blijkt ook uit de
Diatrype bullata

Wilgenschorsschijfje

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 12, n>99: 25, trend ±, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 20): wilgenbroekstruweel
75%, elzenbroekbos 10%, jonge voedselrijke bosaanplant 10%, vochtig,
voedselrijk loofbos 5%. – Sub (n= 25): dode takken 92%, dode stammen 8%.
– Org (n= 26): wilg 96% (waarvan Grauwe en geoorde wilg 77%, Boswilg
8%), Ratelpopulier 4%.

Het Wilgenschorsschijfje komt, zoals andere schorsschijfjes, onder
de schors vandaan. Het is de enige soort die op wilgen groeit. De
schijfjes zijn tot 5 mm breed, zwart, vlak, poederig en voorzien van
kleine zwarte puntjes. Deze puntjes markeren de openingen van
peervormige orgaantjes (peritheciën) waaruit de sporen worden
weggeschoten. De sporen zijn licht grijzig bruin, gekromd en meten
5-8 x 1,5-2 µm. Bij volgroeide exemplaren is nog een omkrullend
schorsrandje zichtbaar, in tegenstelling tot de Gladde kogelzwam
(Hypoxylon fuscum; zie aldaar), die mogelijk voor verwarring kan
zorgen. De kaart laat zien dat het Wilgenschorsschijfje in Drenthe
wijdverspreid is en vooral in de beekdalen voorkomt, maar bijvoorbeeld

lage presenties in proefvlakken in andere bostypen, het meest nog
met 21% in voedselarme, zure beukenbossen (n= 19; Arnolds et al.,
1994), voorts in 3% van de droge, zure, voedselarme eikenbossen (n=
37; Jansen, 1984) en 5% van de voedselarme berkenbossen (n= 22,
Jalink & Nauta, 1984). De Roodporiehoutzwam is opvallend weinig
aangetroffen in lijnvormige landschapselementen zoals lanen en
bossingels. Hij wordt niet gemeld door Keizer (1993) uit proefvlakken
in eiken- en beukenlanen (n= 76). In deze milieus is het microklimaat
doorgaans te droog. De Roodporiehoutzwam veroorzaakt een heftig
witrot in vers afgestorven, vaak staande stammen en dikke takken
van allerlei loofbomen en grote struiken. Op stronken wordt deze
paddenstoel echter nauwelijks gezien. Hij heeft een voorkeur voor
diverse wilgen, maar is ook op berken en elzen vaak te vinden,
daarentegen opvallend weinig op eiken en Beuk. De sterke toename
in Drenthe is reëel en doet zich ook landelijk voor (NMV, 2013). Alleen
in zeekleigebieden is de soort vrij schaars. In de eerste helft van de
vorige eeuw gold de Roodporiehoutzwam nog als een ongewone
paddenstoel (Cool & Van der Lek, 1935).
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ook langs wijken in de hoogveenontginningen. De soort gaat voor vrij
zeldzaam door, maar is stellig in werkelijkheid veel algemener, doch
door onbekendheid verontachtzaamd. Tijdens mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is hij in 47% van de onderzochte
wilgenbosjes gevonden, zowel in struwelen van Geoorde wilg op
zure, vrij arme, zandige bodem als in struwelen van Grauwe wilg op
neutrale, rijke leem en laagveen, alsmede in een wilgenaanplant op
droog zand (Arnolds, n.p.). Het is een kensoort van het Verbond van
wilgenstruwelen (Stortelder et al., 1999). In de rest van Nederland is
het Wilgenschorsschijfje vrij algemeen, met opvallende concentraties
vindplaatsen in Zuid-Holland en Midden-Brabant (NMV, 2013);
ongetwijfeld waarnemerseffecten.

Dichostereum effuscatum

Geweicelkorstzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2006.

De Geweicelkorstzwam is in heel Europa zeldzaam. Het was dus
een verrassing toen we deze soort aantroffen in een nat rommelbosje
met berken en Geoorde wilg tussen twee spoorlijnen van de VAM bij
Wijster (km 229-532, 2006) waar hij groeide op een tak van loofhout.
De vruchtlichamen leken op de algemene Oranjerode schorszwam
(Peniophora incarnata), maar de kleur week af door een meer
roomgele tint en het oppervlak was wat poederig; reden genoeg om
wat materiaal mee te nemen. Thuis bleken er onder de microscoop
ronde sporen te zijn van 6-8 µm met grote wratten die blauw kleurden
in jodium; tevens veel lange oliecelllen (gloeocystiden) en stevige,
dichotoom vertakte elementen die rood werden in jodium. Aan die
elementen heeft de Geweicelkorstzwam zijn naam te danken. In
Nederland is de soort zeldzaam en het meest aangetroffen in het
oostelijke rivierengebied (NMV, 2013). In Zweden en Italië wordt de
Geweicelkorstzwam vermeld van elzenhout (Hansen & Knudsen,
1997; Bernicchia & Gorjon, 2010).

Entoloma bisporigerum

Tweesporige satijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 42, n<99: 17, n>99: 27, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1977. – Hab (n= 44): wilgenbroekstruweel 89%, wilgengriend
2%, elzenbroekbos 2%, rest 7%. – Sub (n= 42): veen 79%, humus en
strooisel 12%, leem 10%. – Org (n= 43): wilg 97%, els 2%.

De Tweesporige satijnzwam is een tamelijk onopvallend paddenstoeltje met een afgeplatte tot iets ingedrukte, grijsbruine hoed
en kort aflopende, roze lamellen. Van de Nitreuze elzenzatijnzwam
(Entoloma politum) en verwanten is hij vooral microscopisch te
onderscheiden aan de tweesporige basidiën en grotere sporen van
10-13 x 8-9,5 µm. De Tweesporige satijnzwam is in Drenthe vrij
zeldzaam. Ruim 80% van de vindplaatsen ligt in kwelzones op de
flanken van de beekdalen, de overige verspreid in lokale depressies
en geëutrofieerde veentjes. Deze paddenstoel is gedurende onze
inventarisaties in Drenthe vrijwel alleen gevonden in struwelen van
Grauwe en Geoorde wilg, met een sterke voorkeur voor venige
bodems. Tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
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Entoloma bisporigerum

in de jaren tachtig is de Tweesporige satijnzwam in 65% van de
proefvlakken in wilgenstruwelen (n= 17) gevonden, soms met 100300 vruchtlichamen per 1000 m2, en in 12% van de elzenbossen, waar
vaak ook enkele wilgen aanwezig zijn (n= 16) (Arnolds, n.p.). Het is
een uitstekende kensoort van het Verbond van wilgenbroekstruwelen
(Stortelder et al., 1999). In verdroogde, verruigde en jonge
wilgenbosjes ontbreekt hij nagenoeg. In de literatuur wordt de
Tweesporige satijnzwam soms vermeld onder populieren, elzen en Es
(Knudsen & Vesterholt, 2008), maar naar onze ervaring, ook buiten
Drenthe, is de soort aan wilgen gebonden. De aard van de relatie
tussen beide organismen is onbekend. Het meest waarschijnlijk is
dat de paddenstoel mycorrhiza vormt met wilgenwortels. Elders in
Nederland is Tweesporige satijnzwam aanmerkelijk zeldzamer dan
in Drenthe (NMV, 2013), maar mogelijk is dit een waarnemerseffect.
Het is opvallend dat de soort in goed onderzochte landen als GrootBrittannië en Duitsland als een grote zeldzaamheid wordt beschouwd
(Legon & Henrici, 2005; Krieglsteiner, 2003). De Drentse wilgenbosjes
lijken in dit perspectief van internationaal belang voor deze soort.

Entoloma politum

Nitreuze elzensatijnzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 15, n>99: 34, trend ±, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 39): wilgenbroekstruweel 59%,
elzenbroekbos13%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%, nat, voedselarm
hooiland 10%, rest 8%. – Sub (n= 34): veen 38%, humus en strooisel 38%,
leem 15%, rest 9%. – Org (n= 29): wilg 76%, els 14%, rest 10%.

De hoedkleur van de Nitreuze elzensatijnzwam varieert van geelbruin
tot donker grijsbruin en de nitreuze geur is alleen duidelijk bij een
deel van de populaties (forma pernitrosum), maar zwak tot afwezig
in de rest (forma politum). De soort verschilt van de hierboven
besproken Tweesporige satijnzwam (Entoloma bisporigerum) in
het ontbreken van een meelgeur, viersporige basidiën en kleinere
sporen (zie ook de Ranzige elzensatijnzwam, Entoloma caccabus)
Van deze drie soorten is de Nitreuze elzensatijnzwam in Drenthe het
meest verbreid. Hij is vrij zeldzaam op verspreide vindplaatsen, maar
ontbreekt in het zuidoosten van de provincie. Forma politum is van
iets meer (11) locaties bekend dan forma pernitrosum (9), maar er
is geen verschil te zien in verspreiding en standplaats tussen deze
vormen. Meer dan 80% van de vindplaatsen ligt in kwelzones langs
beekdalen, waar deze paddenstoel voornamelijk groeit in oude
wilgenstruwelen op natte, basenrijke, matig voedselrijke, humeuze
of venige grond, minder in elzenbossen. Eén opgave komt uit een
Kruipwilgstruweel. De Nitreuze elzensatijnzwam groeit nu en dan ook
bij geïsoleerde wilgen langs sloten en in aangeplante wilgenbosjes
op droge, voedselrijke grond. Er zijn enkele waarnemingen uit natte,
min of meer schrale beekdalhooilanden. Voor zover bekend liggen
de groeiplaatsen daar steeds in de nabijheid van wilgenbosjes of
elzensingels en vermoedelijk vormt de soort mycorrhiza met deze
bomen. Tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de
jaren tachtig is de Nitreuze elzensatijnzwam gevonden in 83% van de
proefvlakken in struwelen van Grauwe wilg (n= 6) en slechts in 12%
van de struwelen van Geoorde wilg (n= 8); daarnaast in 23% van de
elzenbossen waar vaak ook enkele wilgen aanwezig waren (Arnolds,
n.p.). Ook elders in Nederland is de Nitreuze elzensatijnzwam, in
weerwil van zijn naam, een kensoort van de associatie van Grauwe
wilg (Stortelder et al., 1999). In ons land is deze paddenstoel vrijwel
beperkt tot de pleistocene zandgronden en daar matig algemeen
(NMV, 2013).
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Status: Vrij algemeen, n= 304, n<99: 41, n>99: 281, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 76): wilgenbroekstruweel 30%,
elzenbroekbos 9%, parken en plantsoenen 9%, vochtig, voedselrijk loofbos
8%, lanen 8%, jonge bosaanplant 7%, houtwallen en -singels 7%, droog,
voedselarm loofbos 5%, berkenbroekbos 4%, graslanden en oevervegetaties
4%, voedselarm gemengd bos 3%, rest 6%. – Sub (n= 59): humus 54%,
veen 36%, leem 7%, zand 2%, rest 2%. – Org (n= 37): wilg 65% (waarvan
Grauwe en Geoorde wilg 57%, Boswilg 3%), els 19%, berk 5%, esdoorn 3%,
loofbomen onbepaald 8%.

De Grauwe bossatijnzwam is een middelgrote satijnzwam met de
habitus van een slanke ridderzwam (Tricholoma). De hygrofane,
bleek geelbruine tot licht grijsbruine hoed varieert sterk in grootte,
van 2 tot 12 cm. De lamellen zijn roze getint en de steel is wit en
overlangs gestreept. Er zijn twee variëteiten: var. rhodopolium zonder
opvallende geur of met een zwakke melige geur en var. nidurosum
(Stinksatijnzwam) met een sterke geur van bleekwater. De hoed is bij

de laatste variëteit bovendien meestal lichter en meer geelachtig van
kleur. Aan deze combinatie van geur en kleur is de Stinksatijnzwam
in het veld goed te onderscheiden, maar dat ligt anders met var.
rhodopolium. Vaak is de soort lastig te onderscheiden van de hierna
besproken Moerasbossatijnzwam (Entoloma sericatum); voor
verschillen zie aldaar. In Drenthe is de Grauwe bossatijnzwam vrij
algemeen, waarbij var. nidurosum 72% van de vondsten uitmaakt. Er
zijn duidelijk meer vondsten in de noordwestelijke helft van de provincie
dan in het zuidoosten. In dat laatste deel zijn veel minder vochtige
bosjes te vinden en dat is het belangrijkste habitat van deze soort. Hij

Entoloma roseoalbum

Witte moerasbossatijnzwam

heeft een voorkeur voor oude, dichte wilgenstruwelen, maar komt ook
geregeld voor in elzenbossen, parken en recent aangeplante bosjes
op vochtige tot natte, matig zure tot neutrale, humusrijke zand- en
veengrond. Nu en dan staat de Grauwe bossatijnzwam in wegbermen
en bossingels bij geïsoleerde wilgen langs sloten en greppels. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is
de Grauwe bossatijnzwam gevonden in 65% van de proefvlakken in
wilgenstruwelen met dichtheden tot 100 vruchtlichamen per 1000 m2
en daarnaast in 37% van de elzenbossen, alwaar overigens vaak
ook enkele wilgen aanwezig waren (Arnolds, n.p.). Uit proefvlakken
in droge, zure eiken- en beukenbossen is hij niet bekend (Jansen,
1984; Arnolds et al., 1994). In Baden-Württemberg is evenwel de
Beuk veruit de belangrijkste begeleidende boom (Krieglsteiner,
2003). Het is nog niet geheel opgehelderd welke leefwijze de Grauwe
bossatijnzwam er op na houdt, maar waarschijnlijk vormt de soort
mycorrhiza met loofbomen (Krieglsteiner, 2003), in Drenthe met
wilg, els en berk, want de soort wordt nooit ver van deze bomen af
gevonden. Landelijk is de soort algemeen, behalve in de streken met
zee- of rivierklei (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08:
Ernstig bedreigd, eerste jaar: 1991.
De vruchtlichamen van de Witte moerasbossatijnzwam hebben
dezelfde grootte en vorm als de hieronder besproken algemene
Moerasbossatijnzwam (Entoloma sericatum), maar de hoed is wit
met een roze zweem in plaats van bruingrijs. Bovendien zijn de
sporen geheel anders van vorm: Ze zijn langwerpig en meten 8,511,5 x 6-7,5 µm. Dat laatste kenmerk is het belangrijkste verschil
met de eveneens verwante Witte bossatijnzwam (Entoloma
speculum). Van de Witte moerasbossatijnzwam werd in 1991 een
tiental vruchtlichamen gevonden in een oud struweel van Geoorde
en Grauwe wilg in een dichtgegroeid veentje in de Marsstukken ten

noordwesten van Wachtum (km 245-527, herb. L). Het materiaal
bleek met de beschikbare literatuur ondetermineerbaar. In 2004
werd Entoloma roseoalbum door Arnolds en Noordeloos als nieuwe
soort beschreven en afgebeeld (Noordeloos, 2004). De soort is nog
niet elders in Drenthe of Nederland aangetroffen, hetgeen erop wijst
dat het om een grote zeldzaamheid gaat. Wel is deze satijnzwam
inmiddels in Engeland ontdekt (Kibby & Burnham, 2009). Het is niet
bekend of de typelocatie van de Witte moerasbossatijnzwam bij
Wachtum nog intact is omdat er recent geen mycologisch veldwerk
is uitgevoerd.
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Status: Algemeen, n= 528, n<99: 92, n>99: 469, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 170): wilgenbroekstruweel 31%, jonge
bosaanplant 14%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%, houtwallen en -singels
8%, elzenbroekbos 6%, berkenbroekbos 6%, droog, voedselarm loofbos 5%,
lanen 5%, parken en plantsoenen 4%, kruipwilgstruweel 4%, graslanden en
heidevegetaties 2%, voedselarm gemengd bos 1%, rest 4%. – Sub (n= 142):
humus 65%, veen 30%, leem 2%, strooisel 2%, rest 1%. – Org (n= 117): wilg
69% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 34%, Kruipwilg 6%, Boswilg 4%,
Kraakwilg, Amandelwilg en Katwilg 3%), Zomereik 12%, berk 9%, els 5%,
loofbomen onbepaald 5%.

De Moerasbossatijnzwam lijkt sterk op de hierboven besproken
Grauwe bossatijnzwam (Entoloma rhodopolium). In het veld is hij
meestal wel te herkennen aan de wat donkerder grijsbruine hoed
en de meelgeur bij doorsnijden, maar het fundamentele verschil
is microscopisch: De Grauwe bossatijnzwam heeft vrijwel alleen
intracellulair, homogeen verdeeld pigment binnen in de cellen van
de hoedhuid. Bij de Moerasbossatijnzwam ontbreekt intracellulair
pigment en dragen de hyfen van de hoedhuid fijne pigmentkorreltjes
op de wanden, zogenaamd incrusterend pigment. Soms hebben een
paar dunne hoedhuidhyfen van de Grauwe bossatijnzwam evenwel
ook zeer fijn incrusterend pigment, zodat het onderscheid vaak lastig
blijft, ook onder de microscoop. De Moerasbossatijnzwam is in Drenthe
beduidend algemener dan de Grauwe bossatijnzwam en gelijkmatiger
over de provincie verdeeld. Dat hangt samen met zijn ruimere
ecologische amplitude. Ook de Moerasbossatijnzwam heeft een

voorkeur voor moerasbossen en -struwelen, met een voorkeur voor
wilgenstruwelen, maar in weerwil van zijn Nederlandse naam groeit hij
ook vaak in rommelbosjes, bossingels, lanen en parken op vochtige
tot zelfs tamelijk droge grond. Tijdens mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig is de Moerasbossatijnzwam
vastgesteld in 76% van de proefvlakken in wilgenstruwelen en
daarnaast in 50% van de elzenbossen, vaak met dichtheden van 100
tot 300 vruchtlichamen per 1000 m2. In tegenstelling tot de Grauwe
bossatijnzwam is hij ook één maal vastgesteld in een proefvlak
in een droog, zuur beukenbos (5%, n= 19, Arnolds et al., 1994).
Ook deze satijnzwam is vermoedelijk een mycorrhizavormer. De
Moerasbossatijnzwam is ook elders in ons land algemeen, behalve in
kleigebieden (NMV, 2013).
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Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 0, n>99: 14, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2002.

Het Kraagmosklokje behoort tot het moeilijke soortencomplex
rond het Bundelmosklokje (Galerina marginata) en veel
auteurs beschouwen ze als identiek (Gulden, 2005; Knudsen &
Vesterholt, 2008; De Haan & Walleyn, 2009). Hier wordt de soort
voorlopig nog apart gehouden, evenals bijvoorbeeld in Duitsland
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). Verschillen met typische vormen
van het Bundelmosklokje zijn de tengerder vruchtlichamen die
meer in groepjes dan in bundels groeien, de bij vocht gelatineuze
hoed en de groeiplaats op loofhout. Het Bundelmosklokje groeit
voornamelijk of uitsluitend op naaldhout. Het Kraagmosklokje is
pas in 2002 voor het eerst in Drenthe vastgesteld, maar ongetwijfeld
omvatten oudere waarnemingen van het Bundelmosklokje ook
deze soort. Omgekeerd heeft een recente melding van het
Kraagmosklokje op naaldhout in naaldbos op voedselarme grond

bij Gijsselte waarschijnlijk betrekking op het Bundelmosklokje.
Het Kraagmosklokje lijkt in Drenthe zeldzaam te zijn, met enige
voorkeur voor de overgangszones van het Drentse plateau naar
laagveengebieden. De soort groeit vooral op bemoste, levende
en afgestorven stammen en dikke takken van Grauwe wilg in
oude wilgenstruwelen op voedsel- en basenrijke veengrond.
Hij is ook gevonden op dode elzentakken in elzenbroekbos en
op een dode stam van Boswilg in een tamelijk droog gemengd
bos bij het Holtveen bij Spier. In Zuidwest-Duitsland wordt het
Kraagmosklokje eveneens voornamelijk in natte broekbossen
en ooibossen gevonden en nooit op naaldhout (Krieglsteiner &
Gminder, 2010).
Galerina lacustris

Wilgenmosklokje

OPN 1995: Galerina permixta
Status: Vrij zeldzaam, n= 48, n<99: 20, n>99: 29, trend -, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980. – Hab (n= 41): wilgenbroekstruweel 83%, kruipwilgstruweel
5%, rest 12%. – Sub (n= 39): veen 64%, humus en strooisel 15%, leem 8%,
veenmos 5%, rest 9%. – Org (n= 40): wilg 98%, els 2%.

Zoals de meeste mosklokjes is het Wilgenmosklokje een mycenaachtig paddenstoeltje met geelbruine tot roestbruine tinten.
Microscopische controle is altijd nodig. De sporen zijn vrijwel glad
en de randharen zijn overwegend cilindrisch met een min of meer
gezwollen top. In Drenthe is dit mosklokje vrij zeldzaam en het komt
verspreid over de gehele provincie voor, vooral in de beekdalen,
maar ook in geïsoleerde veentjes op het plateau en op enkele
plaatsen in de hoogveenontginningen. Vrijwel alle opgaven komen
uit wilgenbroekstruwelen. Daarbuiten zijn enkele opgaven uit
elzen- en berkenbroekbossen, ook daar vermoedelijk bij wilgen die
aanwezig zijn in de struiklaag. De meeste vindplaatsen liggen op
sterk zure tot neutrale, al dan niet veraarde veengronden, maar ook
op humus of strooisel, potklei en in levende veenmostapijten. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is
het Wilgenmosklokje aangetroffen in 40% van de proefvlakken van
kruipwilgstruwelen (n= 5), alle struwelen van Grauwe wilg (n= 6) en in
75% van de struwelen van Geoorde wilg (n= 8), soms in dichtheden
van meer dan 300 vruchtlichamen per 1000 m2; daarbuiten incidenteel
in elzenbossen met enkele wilgenstruiken (Arnolds, n.p.). Het is een
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Galerina lacustris
Galerina salicicola

Broekbosmosklokje

uitstekende kensoort van het verbond der wilgenbroekstruwelen
(Stortelder et al., 1999). De ecologische relatie met wilgen is nog
onopgehelderd. Aangezien andere mosklokjes saprotroof groeien
op strooisel en hout of bekend staan als mosparasieten ligt het voor
de hand dat het Wilgenmosklokje een specialist is, betrokken bij de
afbraak van wilgenstrooisel. De vruchtlichamen groeien echter dikwijls
op kaal veen of tussen (veen)mossen zonder directe verbinding met
wilgenblad. Mogelijk is het een mycorrhizasymbiont van wilgen,
maar dit vergt experimenteel onderzoek. Het Wilgenmosklokje zou
in Scandinavië ook onder elzen en populieren groeien (Knudsen &
Vesterholt, 2008). Elders in Nederland is de soort veel schaarser dan
in Drenthe (NMV, 2013), wellicht een waarnemerseffect doordat in
Drenthe meer op mosklokjes wordt gelet.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2009.

Met een hoed tot 2,5 cm is het Broekbosmosklokje fors in vergelijking
met andere mosklokjes. De soort is microscopisch gekenmerkt door
de talrijke cheilo- en pleurocystiden met breed afgeronde top. In
Drenthe is het Broekbosmosklokje alleen bekend van een bemoste
wilgenstronk in een moerasbosje ten noordoosten van Langelo (km
Galerina uncialis

Duinmosklokje

226-558, 2009). Uit dit milieu is de soort oorspronkelijk uit Engeland
beschreven (Orton, 1960). In Vlaanderen wordt hij vermeld van
mossen op natte, voedselrijke grond onder wilgen en elzen (De Haan
& Walleyn, 2006). Het Broekbosmosklokje is ook elders in Nederland
zeer zeldzaam op een paar verspreide vindplaatsen (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend+++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

Het Duinmosklokje kan soms in het veld worden herkend aan de snel
uitgespreide, vettige, oranjebruine hoed, de relatief dikke steel met
een vezelig ringetje en de sterke meelgeur. De aanwezigheid van
flesvormige cheilocystiden met een zeer slanke nek en het ontbreken
van pleurocystiden zijn belangrijke microscopische kenmerken.
In Drenthe is het Duinmosklokje op vier plaatsen gevonden: De
Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 1981, herb. L), een bosje aan de
westrand van Gasselte (km 248-554, 2005), aan de zuidrand van het
Hijkerveld (km 227-547, 2007) en in een veentje ten zuiden van Holthe
(km 232-539, 2008); daarnaast in de Letteberter Petten (km 224-578,
2008), net over de grens in Groningen. Op alle plaatsen groeide dit
paddenstoeltje in tapijten van Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme
sl) op horizontale, levende takken van bomen of struiken. In drie
gevallen betrof het dichte, goed ontwikkelde wilgenstruwelen met een
hoge luchtvochtigheid. Alleen bij Gasselte groeide het Duinmosklokje
op een laag hangende tak van een zomereik in vochtig gemengd
loofbos. Alle vondsten zijn gedaan door één waarnemer (E. Arnolds)
hetgeen erop duidt dat de soort veelal niet herkend wordt en stellig op
meer plaatsen voorkomt. De Nederlandse naam ´Duinmosklokje´ kan
bevreemding wekken voor een soort die in Drenthe in kleddernatte
wilgenbosjes groeit. Landelijk gezien heeft dit paddenstoeltje
echter een uitgesproken voorkeur voor de kustduinen (NMV, 2013)
Hebeloma fusisporum

Spoelsporige vaalhoed

waar hij in het late najaar vaak talrijk is in droge, mosrijke, open
duingraslanden, ook daar doorgaans tussen Klauwtjesmos. De
opgenomen foto is uit een duingrasland afkomstig. Vermoedelijk is
het Duinmosklokje een mosparasiet, want soms ontstaan rond de
vruchtlichamen dode plekken in het mostapijt. In het binnenland is
de soort zeldzaam en beperkt tot stammen en takken van bomen.
Deze diversiteit in groeiplaatsen is al door Bas (1960) opgemerkt.
Klauwtjesmos groeit ook in het binnenland algemeen op de grond,
bijvoorbeeld in heidevelden, maar het Duinmosklokje ontbreekt in dit
milieu geheel, vermoedelijk omdat de bodem daar te zuur is.
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 2, n>99: 14, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1984.

De Spoelsporige vaalhoed hoort tot het groepje naar karamel
ruikende soorten rond de Oranjebloesemzwam (Hebeloma
sacchariolens sl), waarvan de taxonomie pas in 1981 is ontrafeld
(Gröger & Szchieschang, 1981). De soort is van verwante soorten

vaak al in het veld te onderscheiden door de slanke vruchtlichamen
met een vrijwel droge, witte hoed, maar voor een zekere determinatie
is een microscopische blik op de slanke, spoelvormige sporen
(10,5-13,5 x 5,5-7 µm) noodzakelijk. De Spoelsporige vaalhoed is in
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Drenthe zeldzaam en op verspreide plaatsen gevonden, vooral in de
overgangszones van het plateau naar laagveengebieden. De stip in
kilometerhok 228-515 betreft een groeiplaats aan de Overijsselse kant
van het Reestdal. De soort is een karakteristieke paddenstoel van
wilgenstruwelen, bij voorkeur in door verrijking of verdroging enigszins
verstoorde terreinen. Gedurende het mycosociologische onderzoek in
moerasbossen in de jaren tachtig is hij slechts in één wilgenstruweel
nabij Westdorp gevonden. Behalve één vondst in 1989 stammen
alle andere waarnemingen uit de jaren 2005-2010. Ook landelijk is
de Spoelsporige vaalhoed de laatste jaren toegenomen, waardoor
de soort niet langer op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp,
2008). De soort geldt tegenwoordig als vrij zeldzaam, voornamelijk
op het pleistoceen, maar ook hier en daar in het rivierengebied en
de kalkrijke duinen (NMV, 2013), De toename in Drenthe en elders is
echter hoogstwaarschijnlijk niet reëel, maar alleen te danken aan het
feit dat de soort bij veldmycologen nu beter bekend wordt. Elders in
West-Europa is de Spoelsporige vaalhoed zeldzaam. Hij is een enkele
keer bij andere bomen dan wilgen gevonden, bijvoorbeeld bij linde
(Vesterholt, 2005).

Hebeloma gigaspermum

Grootsporige vaalhoed

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2001.

De Grootsporige vaalhoed heeft dezelfde sterke zoete geur als de
nauw verwante Oranjebloesemzwam (Hebeloma sacchariolens; zie
aldaar) en is daarvan alleen te onderscheiden door de grotere sporen.
Daarnaast heeft de soort een andere ecologische voorkeur: de
Grootsporige vaalhoed is een kenmerkende soort van moerasbossen
met elzen en wilgen, terwijl de Oranjebloesemzwam drogere bossen
met andere loofbomen prefereert (Vesterholt, 2005). In Drenthe is
de Grootsporige vaalhoed in drie terreinen waargenomen: een oud
wilgenstruweel op potklei in het noordelijke deel van De Kleibosch
Hebeloma hetieri

Viltige vaalhoed

OPN 1995: Hebeloma tomentosum
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bij Foxwolde (km 227-575, 2001), een aangeplant elzen-wilgenbos
op veraard, verdroogd veen in de Strenglanden bij Valthe (km
257-540, 2009) en in het Fochteloërveen (km 222-557, 2009).
Een oudere opgave uit een droge berm met eiken van Eursing bij
Beilen (km 231-544, 1988) is onwaarschijnlijk en daarom hier niet
aanvaard. Vermoedelijk is de soort in werkelijkheid in voedselrijke
moerasbosjes wijder verbreid, want lang niet alle vondsten van
de Oranjebloesemzwam zijn microscopisch gecontroleerd. De
Grootsporige vaalhoed is ook in de rest van Nederland en WestEuropa een zeldzame, zeer lokaal voorkomende paddenstoel (NMV,
2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1994.

Ook de Viltige vaalhoed hoort tot het complex van naar
karamel ruikende soorten rond de Oranjebloesemzwam
(Hebeloma sacchariolens; zie aldaar) (Gröger &
Szchieschang, 1981). Hij is in het veld goed te herkennen
aan de roomkleurige, droge, viltige tot fijnschubbige hoed.
De Viltige vaalhoed is van drie plaatsen in Drenthe bekend:
langs een greppel met wilgen in de Veenhuizermade langs
de Vledder Aa bij Vledder (km 212-542, 1994), in jong
bos met wilgen op verstoorde grond aan de oever van het
zandwingat De Moere bij Grollooo (km 242-551, 2002) en
op de droog gevallen noordoever van het Finse Meertje
bij Uffelte tussen wilgen en Pitrus (213-534, 2003). Hij is
bovendien bekend uit een grenshok in de Besloten venen bij
Noordlaren, net in Groningen (km 238-571, 2008). Kennelijk
stelt de soort, evenals de verwante Spoelsporige vaalhoed,
geen al te hoge eisen aan zijn standplaats. De laatste soort
is in Drenthe op meer plaatsen aangetroffen, terwijl landelijk
bezien de Viltige vaalhoed aanmerkelijk algemener is
(NMV, 2013). Opvallend zijn de concentraties vindplaatsen
in Flevoland en Noord-Groningen. Dat wijst er op dat de

Viltige vaalhoed kalkhoudende kleibodems prefereert boven de Drentse veenen zandgronden. Volgens Vesterholt (2005) kan deze soort ook mycorrhiza
vormen met elzen.
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Hebeloma nigellum

Kruipwilgvaalhoed

OPN 1995: Hebeloma atrobrunneum
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1982.

De Kruipwilgvaalhoed lijkt door de kleine
vruchtlichamen
en
standplaats
bij
wilgen
oppervlakkig
op
de
hieronder
besproken
Wilgenvaalhoed (Hebeloma pusillum), maar het
hoedcentrum is donkerder, bijna zwartbruin.
Bij jonge exemplaren is bovendien een gordijn
aanwezig tussen steeltop en hoedrand, en de
cystiden aan de lamelsnede zijn flesvormig, zodat de
Kruipwilgvaalhoed in werkelijkheid nauwer verwant
is met de Tweekleurige vaalheoed (Hebeloma
mesophaeum). Hij is in Drenthe voor het eerst
gevonden tijdens het mycosociologische onderzoek
in moerasbossen in een oud struweel van Grauwe
wilg op nat, tamelijk voedsel- en basenrijk laagveen
in de Wapserveensche Petgaten (km 210-538, 1982,
herb. WBS). Dit was tevens de eerste waarneming
in Nederland, maar de collectie is pas recent als
Kruipwilgvaalhoed herkend. Recent is de soort op
twee andere plekken gevonden: aan de westoever
van het Zuidlaardermeer (km 241-571, 2009) en bij
het waterpompstation bij Glimmen (km 237-572,
2010), ook hier in oude wilgenstruwelen op nat
laagveen. Buiten Drenthe is de Kruipwilgvaalhoed op
drie locaties op Texel gevonden in kruipwilgstruwelen

Hebeloma pusillum

in de duinen (NMV, 2013). Daaraan heeft deze paddenstoel zijn Nederlandse naam
te danken. Vermoedelijk is hij wijder verbreid, maar niet als zodanig herkend. De
Kruipwilgvaalhoed is oorspronkelijk beschreven van dwergwilgvegetaties in arctische
en alpiene gebieden (Bruchet, 1970). Moleculair onderzoek heeft aangetoond dat
Hebeloma atrobrunneum, later beschreven uit wilgenstruwelen in het laagland,
identiek is met die soort (Vesterholt, 2005).

Wilgenvaalhoed
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Status: Vrij zeldzaam, n= 62, n<99: 22, n>99: 42, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 37): wilgenbroekstruweel 73%, jonge
bosaanplant op rijke bodem 19%, kruipwilgstruweel 3%, elzenbroekbos 3%,
rest 2%. – Sub (n= 36): veen 56%, humus en strooisel 42%, leem 3%. – Org
(n= 36): wilg 100% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 81%, Boswilg 11%,
Kruipwilg 3%).

Van andere vaalhoeden zonder velum is de Wilgenvaalhoed te
onderscheiden door het kleine formaat, de tweekleurige hoed met
een roodbruin centrum en bleke rand, de fijnwrattige sporen en de
groeiplaats onder wilgen (Vesterholt, 2005). De taxonomische status
is discutabel, want volgens Aanen (1999) zijn er binnen het gangbare
morfologische concept van deze soort op grond van moleculair
onderzoek en kruisingsproeven vier groepen te onderscheiden die
niet direct verwant zijn. In het veld is deze soort (of dit soortencomplex)
echter goed herkenbaar. De Wilgenvaalhoed is in Drenthe vrij
zeldzaam, maar wijdverbreid. Het merendeel van de vindplaatsen ligt
in kwelzones langs beekdalen. De soort vormt uitsluitend mycorrhiza
met wilgen, meestal met Geoorde wilg of Grauwe wilg, soms met
Boswilg en Kruipwilg. De meeste waarnemingen stammen uit
wilgenbroekstruwelen op zure tot neutrale veengrond of humeuze
zandgrond, ook op basenrijke potklei. De Wilgenvaalhoed is echter
niet al te kieskeurig en treedt ook op in jonge bosaanplant met wilgen
op tamelijk droge, voedselrijke, humusrijke grond en in fragmentarisch
ontwikkelde vegetaties, bijvoorbeeld onder wilgenbosjes langs
veenwijken of slootkanten. Tijdens mycosociologisch onderzoek in
moerasbossen in de jaren tachtig is de Wilgenvaalhoed aangetroffen
in 20% van de proefvlakken van kruipwilgstruwelen (n= 5), 67% van
de struwelen van Grauwe wilg (n= 6) en in 50% van de struwelen
van Geoorde wilg (n= 8), soms in dichtheden van meer dan 100

vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Hij is een goede kensoort
van het verbond der wilgenbroekstruwelen (Stortelder et al., 1999).
Ook groeide deze paddenstoel in de twee onderzochte proefvlakken
met dominantie van Boswilg op droge, voedselrijke grond. In
Nederland komt de Wilgenvaalhoed vrij algemeen door het gehele
land voor (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1983.

De Ruderale vaalhoed is in het veld vaak herkenbaar aan de relatief
kleine vruchtlichamen met een opvallend donkere, roodbruine hoed.
Voor een zekere identificatie is echter microscopisch onderzoek
onontbeerlijk. Dan vormen de sterk ruwe, dextrinoïde sporen van
11-14,5 x 6-8 µm een belangrijk kenmerk. De soort werd in Drenthe
ontdekt tijdens mycosociologisch onderzoek van kruipwilgstruwelen
in een uitgegraven laagte in het Groote Veld ten noorden van NieuwBalinge (km 237-532, 1983-1985). Daar was het een van de talrijkste
mycorrhizapaddenstoelen. Recent is de Ruderale vaalhoed gevonden
in de Zure Venen bij Ansen (km 217-532, 2006), het Gastersche Holt
bij Gasteren (km 241-560, 2010) en in natuurontwikkelingsterrein
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2007-2010). Daar staat de soort
met tientallen exemplaren bij jonge, regelmatig gemaaide wilgjes in
bekalkte delen van het open grasland. In de niet bekalkte delen is
hij nooit gesignaleerd. In dat terrein kwam de soort ongetwijfeld al
eerder voor, maar de vruchtlichamen zijn tot 2007 steeds genoteerd
als Hebeloma spec (meded. E. Arnolds). Dat lot treft ongetwijfeld
meer vindplaatsen van deze Vaalhoed, zodat de verspreiding in
Drenthe onvoldoende bekend is. De standplaatsen in Drenthe hebben
steeds een schraal karakter en de naam Ruderale vaalhoed is hier
allerminst van toepassing. Wel is er op twee vindplaatsen sprake
van een afgegraven bodem. Binnen Nederland geldt de Ruderale
vaalhoed als vrij zeldzaam met een opmerkelijke concentratie
waarnemingen langs de randmeren in de provincie Flevoland (NMV,
2013). Daarbuiten liggen slechts enkele verspreide vindplaatsen. Dit
Hemimycena tortuosa

Kurkentrekkermycena

duidt op een voorkeur voor jonge, kalkhoudende bodems. Volgens
Nederlandse auteurs zou de soort met allerlei loofbomen mycorrhiza
vormen (Kuyper in Arnolds et al., 1995), maar volgens de monografie
van Vesterholt (2005) is hij vrijwel beperkt tot wilgen, inclusief
Kruipwilg, bij uitzondering met populieren. Dit laatste komt overeen
met de situatie in Drenthe. In de Rode Lijst staat de soort als bedreigd
(Arnolds & Veerkamp, 2008). Het is de vraag of er werkelijk sprake is
van landelijke achteruitgang of dat er de laatste tijd minder aandacht
aan vaalhoeden geschonken wordt vanwege de vele taxonomische
problemen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2010.

Zoals ander schijnmycena’s (geslacht Hemimycena) is de
Kurkentrekkermycena klein en geheel wit. Zowel de hoed als de
slanke, cilindrische steel zijn berijpt tot fijn behaard en bij vochtig
weer zijn de haartjes dikwijls bezet met waterdruppeltjes. De soort
lijkt op het eerste gezicht sterk op de algemene Suikermycena
(Mycena adscendens; zie aldaar), die in hetzelfde habitat te vinden
is. Die soort heeft doorgaans een duidelijk knolletje aan de steelbasis,
maar kan toch gemakkelijk met de Kurkentrekkermycena worden
verward. De lol begint pas bij het microscopiseren: de haren op steel
en hoed hebben niet alleen aan de top een opvallend opgezwollen
knopje, maar het merendeel is daarnaast over hun hele lengte een
paar keer als een spiraal of een net uitgeworpen lasso gedraaid. De
Nederlandse naam refereert aan dit kenmerk, dat uniek is binnen
Hohenbuehelia fluxilis

Harige harpoenzwam

onze plaatjeszwammen. In Drenthe is de Kurkentrekkermycena
één maal opgemerkt op een dikke, levende, bemoste stam van een
Grauwe wilg in een nat wilgenbroekstruweel op deels veraard veen
in het Diepveen bij Taarlo (km 238-560, 2010, herb. L). De digitale
verspreidingsatlas vermeldt vijf andere atlasblokken verspreid
over het land (NMV, 2013). De soort is karakteristiek voor vochtige
plaatsen, maar niet gebonden aan wilgen en zelfs niet aan loofbomen.
Antonín & Noordeloos (2004) vermelden voor West-Europa vondsten
op schors en rottend, liggend hout van els, Haagbeuk, Es, Grauwe
wilg, eik, Taxus en Zilverspar. De eerste Nederlandse vondst werd
gedaan op takjes en stukjes schors van een onbekende loofboom in
een vochtig Eiken-Haagbeukenbos bij Losser (Veerkamp in Arnolds
et al., 1995).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 45, n<99: 24, n>99: 25, trend -, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 53): wilgenbroekstruweel 66%,
elzenbroekbos 15%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%, droog, voedselarm
loofbos 6%, rest 5%. – Sub (n= 51): dode takken 72%, dode stammen 26%,
rest 2%. – Org (n= 51): wilg 78%, Wilde lijsterbes 10%, Zwarte els 6%,
populier 2%, rest 4%.

De Harige harpoenzwam is een vrij kleine, zijdelings aangehechte,
schelpvormige plaatjeszwam met een gelatineuze laag in de hoed
en met witte lamellen en sporen. De hoed is bij het aanhechtingspunt
behaard en meestal witachtig maar jonge vruchtlichamen kunnen

veel donkerder zijn, tot bijna zwart. Van andere harpoenzwammen
onderscheidt hij zich microscopisch door de tweesporige basidiën.
De Harige harpoenzwam is in Drenthe vrij zeldzaam en op zeer
verspreide plaatsen waargenomen. Tweederde van de vindplaatsen
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Hohenbuehelia fluxilis

ligt in de basenrijke kwelzone langs beken, bijvoorbeeld in de
stroomgebieden van het Peizerdiep en de Drentsche Aa. Elders
komt de soort voor in depressies in het plateau, bijvoorbeeld nabij
Havelte. De soort is het meest gevonden op pas afgestorven takken
en stammetjes met een dikte van 1 tot 8 cm van wilgen, die nog aan
de struiken vastzitten. Het betreft meestal Geoorde en Grauwe wilg,
soms Boswilg. Hij groeit een enkele maal ook op levende takken
en mogelijk treedt hij soms op als zwakteparasiet. Gedurende
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is
de Harige harpoenzwam in 82% van alle wilgenstruwelen gevonden,
zowel op zeer natte veengrond als op drogere, humeuze zandgrond,
soms met meer dan 300 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.).
Hij mag als een kensoort voor het verbond der wilgenbroekstruwelen
worden beschouwd (Stortelder et al., 1999). De soort is ook geregeld

in elzenbroekbossen aangetroffen op recent afgestorven takken van
Zwarte els en af en toe in drogere bossen op takken van populier
en Wilde lijsterbes. De gegevens voor en na 1999 suggereren enige
achteruitgang, maar vermoedelijk is dit een artefact omdat in de
eerste periode speciale aandacht aan moerasbossen is besteed.
Landelijk is de Harige harpoenzwam matig algemeen, voornamelijk
in de oostelijke helft van het land (NMV, 2013) en is er geen afname
geconstateerd (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Hymenochaete cinnamomea

Kaneelkleurige borstelzwam
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Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend: ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981.

De Kaneelkleurige borstelzwam is een stevige korst die eerst helder
oranje is en later roestbruin. De korst vormt geen hoedjes of iets
wat daarop lijkt. De randen zijn dunner dan het centrum. Oude
exemplaren kunnen in het centrum twee tot acht lagen dik zijn. Het
vruchtlichaam is bezet met bruine spitse haren (setae) van 60-180 x
4-9 µm die onder de loep zichtbaar zijn. Het oppervlak vertoont geen
droogtebarstjes, zoals bij de Ruwe borstelzwam (Hymenochaete
corrugata; zie aldaar). Verwarring in het veld is ook mogelijk met
het Roestig rouwkorstje (Tomentella ferruginea) dat dezelfde
kleurencombinatie vertoont, maar geen setae heeft en nooit gelaagd
is. De Kaneelkleurige borstelzwam is in Drenthe alleen waargenomen

Hymenoscyphus caudatus

Gewoon vlieskelkje

gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de
jaren tachtig, en wel in het Kolonieveen bij Lheebroek (km 225-540,
1981, herb. WBS), het Westerveentje bij Hijken (km 223-538, 1982)
en De Hemmen bij Ekehaar (km 236-553, 1985). Hij groeide hier op
afgevallen takken van Grauwe wilg en Zwarte els in wilgenstruwelen
en elzenbroekbos op natte, voedselrijke veengrond. Ook in de rest
van ons land is deze soort zeldzaam, met de meeste vindplaatsen
in Noord-Brabant (NMV, 2013). In Centraal-Europa heeft de
Kaneelkleurige borstelzwam een uitgesproken voorkeur voor hout van
Hazelaar, op afstand gevolgd door Beuk en Haagbeuk (Breitenbach &
Kränzlin, 1986; Krieglsteiner, 2000).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 58, n<99: 48, n>99: 10, trend ---, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 76): wilgenbroekstruweel
33%, vochtig, voedselrijk loofbos 17%, elzenbroekbos 15%, voedselrijke
jonge bosaanplant 13%, voedselarm, droog naaldbos en gemengd bos
13%, droog, voedselarm loofbos 5%, berkenbroekbos 4%. – Sub (n= 66):
gevallen bladeren 50% (waarvan bladstelen 9%), dode stengels 20%, dode
twijgen 18%, rest 12%. – Org (n= 66): braam en Framboos 17%, wilg 17%
(waarvan Grauwe en Geoorde wilg 11%, Boswilg 6%), kruidachtige planten
14%, Zomereik 8%, Wilde gagel 6%, els 6%, Wilde lijsterbes 5%, berk 5%,
loofbomen onbepaald 12%.

Het Gewoon vlieskelkje heeft crèmekleurige, slank gesteelde, gladde
kelkjes van ongeveer 0,5-1,5 mm breed. Opdrogend zijn ze meer
okerkleurig. De soort kan in het veld niet van veel verwante soorten
worden onderscheiden. De sporen hebben een stomp en een spits

uiteinde en meten 16-22 x 4-5,5 µm. Het Gewoon vlieskelkje lijkt in
Drenthe zijn naam geen eer aan te doen, want het is volgens de kaart
vrij zeldzaam, zij het wijdverbreid. Op landelijk niveau geldt de soort als
vrij algemeen met opvallende verdichtingen in Zuid-Holland, Midden-
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Brabant en Flevoland, streken waar diverse waarnemers speciale
aandacht aan kleine ascomyceten besteden (NMV, 2013). De soort
is volgens alle literatuurbronnen zeer algemeen en ongetwijfeld nog
op tal van andere plaatsen te vinden, als je maar zoekt! Een bewijs
hiervoor vinden we in de resultaten van mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig, waarbij M. Creveld speciaal naar
zakjeszwammen (ascomyceten) speurde. Destijds werd het Gewoon
vlieskelkje in alle proefvlakken van elzenbossen aangetroffen (n=
16) en in 88% van de wilgenstruwelen (n= 17), vaak met honderden
en in één geval zelfs met meer dan 10.000 vruchtlichamen per
1000 m2 (Arnolds, n.p.). Maar liefst 77% van de waarnemingen in
het Drentse bestand zijn terug te voeren op dit onderzoeksproject.
Geen wonder dus dat de soort zeer sterk lijkt afgenomen, want nu
wordt er niet meer zo nauwgezet in de strooisellaag gekeken. Het
Gewoon vlieskelkje lijkt een voorkeur te hebben voor loofbossen
op natte tot vochtige, (matig) voedselrijke grond, maar gezien het
overwicht van waarnemingen uit genoemd onderzoeksproject is dat
onzeker. De vruchtlichamen van het Gewoon vlieskelkje groeien in de
herfst, voornamelijk op rottende bladeren van tal van loofbomen en
dan vooral op de nerven en bladstelen; in Drenthe opvallend vaak op
bladeren van braam en Framboos.
Hymenoscyphus menthae

Gewoon kruidenvlieskelkje
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 13, n>99: 3, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 19): wilgenbroekstruweel 58%,
elzenbroekbos 16%, parken 5%, droge heide 5%, vochtig, voedselrijk loofbos
5%, voedselrijke jonge bosaanplant 5%. – Sub (n= 19): dode stengels 32%,
dode twijgen 32%, dode takken 11%, dode bladeren 11%, dode wortels
11%, houtsnippers 5%. – Org (n= 19): kruidachtige planten 48% (waarvan
grasachtige planten 11%, Grote brandnetel 5%), loofbomen 52% (waarvan
wilg 26%, Zomereik 5%, Wilde gagel 5%).

Het Gewoon kruidenvlieskelkje heeft heldergele kelkjes en een
witachtige steel met een verdikte, behaarde basis. De sporen zijn
spoelvormig, 12-23 x 2,5-4 µm, en niet gewimperd. De soort wordt
soms opgevat als een variëteit van het Wimpersporig vlieskelkje
(Hymenoscyphus scutula; zie aldaar), maar die heeft eenkleurige,
witte tot licht okergele vruchtlichamen met grotere sporen (19-27
x 3-4,5 µm) met wimpers aan de uiteinden. In Nederland was de
soort tot voor kort beter bekend onder de naam Geelwit vlieskelkje
(Hymenoscyphus consobrinus) (Hengstmengel in Arnolds et
al., 1995), maar dat blijkt een synoniem te zijn van het Gewoon
kruidenvlieskelkje (Arnolds & Van den Berg, 2013). In sommige
handboeken, zoals Ellis & Ellis (1997) en Hansen & Knudsen
(2000) is het Gewoon kruidenvlieskelkje niet opgenomen. Hij geldt
in Nederland als matig algemeen met een brokkelig patroon en de
grootste dichtheden in Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Brabant
(NMV, 2013); ongetwijfeld een waarnemerseffect. In Drenthe lijkt
de soort zeldzaam en voornamelijk beperkt tot de beekdalen. Ook
bij het Gewoon kruidenvlieskelkje is de grote meerderheid van de
waarnemingen (80%) afkomstig van slechts één onderzoekproject:
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig (zie
ook vorige soort). Destijds werd de soort aangetroffen in 41% van de
wilgenstruwelen (n= 17) en 25% van de elzenbossen (n= 16), in één

proefvlak met meer dan 3000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds,
n.p.). Zo zeldzaam kan het Gewoon kruidenvlieskelkje dus niet zijn.
Hiermee is tevens de negatieve trend verklaard als een methodische
fout; er wordt gewoon tegenwoordig minder zorgvuldig gezocht.
Dit vlieskelkje groeit saprotroof zowel op dode stengels van allerlei
kruidachtige planten als op twijgen en takjes van diverse loofbomen,
vooral wilg.
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Hymenoscyphus salicellus

Wilgentwijgvlieskelkje
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Status: Vrij zeldzaam, n= 34, n<99: 21, n>99: 13, trend --, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 35): wilgenbroekstruweel 71%,
vochtig, voedselrijk loofbos 17%, kruipwilgstruweel 9%, elzenbroekbos 5%.
– Sub (n= 38): Dode twijgen 71%, dode takken 26%, rest 3%. – Org (n= 38):
wilg 97% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 74%, Boswilg 8%, Kruipwilg
8%),rest 3%.

De kortgesteelde kelkjes van het Wilgentwijgvlieskelkje worden tot
2 mm breed en zijn bleek okergeel van kleur. Benoeming in het veld
is riskant; onder de microscoop zijn de grote sporen van 21-25 x 4-5
µm opvallend. De apotheciën breken door de schors heen van recent
afgestorven twijgen en dunne takken van wilgen die vaak nog aan de
struiken vastzitten. In Drenthe lijkt dit vlieskelkje wijdverbreid te zijn,
maar vrij zeldzaam en sterk afgenomen. Tijdens mycosociologisch
onderzoek van moerasbossen in de jaren tachtig is speciale aandacht
aan kleine ascomyceten geschonken en het Wilgentwijgvlieskelkje
werd toen in 93% van de onderzochte struwelen van Geoorde
en Grauwe wilg aangetroffen (n= 15), soms met duizenden
vruchtlichamen per proefvlak van 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Daarnaast
was de soort present in de twee onderzochte opstanden van
Boswilg, in 40% van de kruipwilgstruwelen (n= 5) en in 12% van de
elzenbossen (n= 16) alwaar soms kwijnende wilgen in de ondergroei
aanwezig zijn. In werkelijkheid komt het Wilgentwijgvlieskelkje
ongetwijfeld in vrijwel alle Drentse wilgenbosjes voor, maar weinig
veldmycologen kennen deze soort of nemen materiaal ter controle
mee naar huis. De verspreiding in Nederland vertoont duidelijke
Hymenoscyphus salicinus

Wilgenhoutvlieskelkje

clusters, behalve in Drenthe bijvoorbeeld in Zuid-Holland, MiddenBrabant en rond Arnhem (NMV, 2013). Dit hangt ongetwijfeld samen
met het zoekbeeld van plaatselijke mycologen.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 57, n<99: 33, n>99: 25, trend --, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 53): wilgenbroekstruweel 59%,
vochtig, voedselrijk loofbos 19%, elzenbroekbos 17%, kruipwilgstruweel 2%,
rest 3%. – Sub (n= 53): Dode takken 59%, dode twijgen 40%, rest 1%. – Org
(n= 53): wilg 85% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 66%, Boswilg 4%,
Kruipwilg 2%), els 9%, populier 2%, Wilde lijsterbes 2%, rest 2%.

De vruchtlichamen van het Wilgenhoutvlieskelkje worden tot 7
mm breed en zijn daarmee aanmerkelijk groter dan die van het
hierboven besproken Wilgentwijgvlieskelkje (Hymenoscyphus
salicellus). Bovendien zijn ze heldergeel van kleur, waardoor ze
veel meer opvallen. Daarmee lijkt het Wilgenhoutvlieskelkje op
het Gewoon houtvlieskelkje (Hymenoscyphus calyculus), maar de
sporen zijn met maten van 11-16 x 3,5-5 µm duidelijk kleiner. Ook het
Wilgenhoutvlieskelkje is volgens de kaart in Drenthe vrij zeldzaam en
achteruitgaand, maar in realiteit ongetwijfeld nog steeds algemeen.
Tijdens het mycosociologisch onderzoek van Drentse moerasbossen
in de periode 1980-1985 is ook het Wilgenhoutvlieskelkje in 93%

van de onderzochte wilgenstruwelen aangetroffen (n= 15), maar in
wat minder grote aantallen dan het Wilgentwijgvlieskelkje. Het komt
zowel in natte als verdroogde struwelen voor op allerlei bodemtypen,
ook in droge bosjes met Boswilg (100%, n= 2) en kruipwilgstruweel
(20%, n= 5). Het is opvallend dat het destijds ook in de helft van de
onderzochte elzenbossen (n= 16) is gevonden, veel vaker dan het
Wilgentwijgvlieskelkje. Dat wordt enerzijds veroorzaakt doordat het
Wilgenhoutvlieskelkje minder strikt aan wilgen is gebonden en ook
geregeld op elzenhout groeit, anderzijds doordat het een voorkeur

Hoofdstuk 19a
heeft voor dikkere takken in een wat verder gevorderd stadium van
vertering. Dode wilgentakken zijn in elzenbossen vaak aanwezig uit
Hyphodermella corrugata

Kalktandjeszwam
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een vorig successiestadium. Landelijk geldt de soort als vrij algemeen,
vooral in het lage polderland en het rivierengebied (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

De Kalktandjeszwam is in het veld gemakkelijk te verwarren met het
algemene Barstend harskorstje (Hyphoderma setigerum; zie aldaar).
Beide soorten hebben onregelmatige tandjes die onregelmatig
behaard zijn. Alleen het aantal droogtebarstjes verschilt; het
Barstend harskorstje heeft er meer. Onder de microscoop verschilt
de Kalktandjeszwam onder meer door de bredere sporen van 7-12
x 4-7 µm en de afwezigheid van gespen. Door dat laatste kenmerk
lijkt de soort microscopisch op de Kippenvelzwam (Phanerochaete
bubalina), maar hij verschilt daarvan door hyfen met een dunne wand.
In Drenthe is de Kalktandjeszwam slechts één maal aangetroffen
in het Kolonieveen bij Lheebroek (km 225-540, 1982, herb. WBS),
waar hij groeide op dode wilgentakken in een elzenbroekbos op
verdrogend veen. Hij is elders in Nederland zeldzaam op verspreide
vindplaatsen (NMV, 2013). Deze korstzwam komt voor door heel
Eurazië en in Noord-Amerika, maar is nergens algemeen.
Hyphodontia crustosa

Korrelige tandjeszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 6, n>99: 4, trend --, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 8): wilgenbroekstruweel 75%,
elzenbroekbos 25%. – Sub (n= 9): dode takken 78%, dode twijgen 11%,
dode stammen 11%. – Org (n= 9): Wilg 78% (waarvan Grauwe en Geoorde
wilg 67%), Zomereik 11%, els 11%.

Zoals andere tandjeszwammen heeft de Korrelige tandjeszwam
vliezige, resupinate, roomkleurige vruchtlichamen, voorzien van
stekeltjes of tandjes. De soort valt echter op doordat er veel vlakke
ruimte zit tussen de tandjes, een kenmerk gemeenschappelijk met
de Ruwe tandjeszwam (Hyphodontia granulosa; zie aldaar). De
Korrelige tandjeszwam kan in oudere staat ook lijken op het Barstend
harskorstje (Hyphoderma setigerum; zie aldaar), maar die soort heeft
onregelmatige, dichter staande tandjes en vele droogtebarstjes.
Microscopisch zijn de vele spitse cystiden en de smalle sporen (56,5 x 2,5-3 µm) goede kenmerken voor de Korrelige tandjeszwam.
De soort lijkt een wereldwijde verspreiding te hebben, maar is niet

algemeen. In Drenthe is hij op weinig, zeer verspreide vindplaatsen
gevonden. Elders in ons land is de Korrelige tandjeszwam vrij
zeldzaam en zeer verspreid (NMV, 2013). De soort heeft een sterke
voorkeur voor dode takken van wilgen in natte milieus. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is
hij in 20% van de onderzochte wilgenbroekstruwelen aangetroffen (n=
15) en daarnaast in één elzenbroekbos, uitsluitend op natte, venige
grond (Arnolds, n.p.).
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Hyphodontia detritica

Spatelharig elfendoekje

OPN 1995: Lagarobasidium detriticum
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 6, n>99: 4, trend --, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981.

Zoals veel korstzwammen heeft het Spatelharig elfendoekje bleek
okergele, dunvliezige, geheel resupinate vruchtlichamen, vaak met
wat stekeltjes. De soort dankt zijn naam aan de zeer karakteristieke
haren (cystiden) op het oppervlak. Ze zijn vaak geleidelijk halverwege
versmald, als een wespentaille, en aan de top weer verbreed. De
sporen zijn met 4,5-5,5 x 4-4,5 µm vrij klein en de matig verdikte
wand herinnert aan sporen van elfendoekjes (Hypochnicium).
Deze vochtminnende soort staat in Europa en Noord-Amerika als
zeldzaam te boek. Dat geldt ook voor Nederland (NMV, 2013) en
Drenthe, alwaar het Spatelharig elfendoekje keurig random over de

provincie is verdeeld. Het korstje heeft hier een duidelijke voorkeur
voor afgevallen takken in natte tot vochtige wilgenstruwelen en is
daarnaast in een berkenbroekbos en aangeplant elzenbos gevonden.
Afwijkend zijn vondsten op bladstelen van Adelaarsvaren en takken
van Grove den in droge bossen op zandgrond. In Zuid-Duitsland is hij
ook op Fijnspar waargenomen (Krieglsteiner, 2000).
Hyphodontiella multiseptata

Veelseptig korstje
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 5, n>99: 1, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1978.

Het Veelseptig korstje lijkt in het veld op vele andere dunne, witte,
gladde overtrekjes. Onder de microscoop volgt een verrassing: de
sporen van 5,5-6,5 x 3-3,5 µm zijn heel typisch kort spoelvormig
met een brede basis en ze bezitten een duidelijke oliedruppel. De
hyfen hebben spaarzaam gespen en veel extra septen. De soort is
pas beschreven in 1975 en sindsdien alleen gevonden in Europa. De
eerste vondst in Drenthe werd gedaan op een tak van Jeneverbes in
een droog jeneverbesstruweel in Kampsheide bij Rolde (km 237-557,
1978) en later op hetzelfde substraat in het Lheebroekerzand (km
225-539, 2010, herb. Somhorst). Dit korstje lijkt echter een voorkeur
te hebben voor dode twijgen van Kruipwilg in kruipwilgstruwelen,
waar het op drie plaatsen is aangetroffen: het Ter Horsterzand bij
Beilen (km 229-539, 1982, herb. WBS), het Achterste Veld bij
Nieuw-Balinge (km 237-532, 1982, herb. WBS) en Martensplek bij
Tiendeveen (km 235-530, 1982, herb. WBS). Verder zijn er twee
vondsten op berkenstrooisel, in het Ter Horsterzand (km 229-539,
1984) en bij Wijster (230-537, 1984). Zo nauw neemt het Veelseptig
korstje het dus niet. Vermoedelijk is het vaak over het hoofd gezien
en de gesignaleerde afname is waarschijnlijk niet reëel. In Nederland

zijn er verder slechts waarnemingen bij Millingen, Den Haag en
Eindhoven (NMV, 2013).

Hoofdstuk 19a
Hypholoma subericaeum

Modderzwavelkop

OPN 1995: Psilocybe subericaea

301

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

5

5

19

7

2

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 11, n>99: 26, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1975. – Hab (n= 12): wilgenbroekstruweel 17%, nat, matig
voedselarm hooiland 17%, droog, voedselarm gemengd bos 17%, droge
wegbermen 17%, pijpenstrootjesveld 8%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%,
elzenbroekbos 8%, voedselarme kapvlakte 8%. – Sub (n= 7): modder 57%,
dode stronken 29%, veen14%.

De Modderzwavelkop hoort tot een groepje van alleenstaande,
grondbewonende zwavelkopjes, waarvan de soorten in het veld
vaak niet met zekerheid zijn te onderscheiden. Door zijn overwegend
geelachtige hoedkleur lijkt de Modderzwavelkop het meest op de
veel algemenere Bleke moeraszwavelkop (Hypholoma elongatum;
zie aldaar), waarvan hij verschilt in de aanvankelijk olijfgele, bij
rijpheid purperbruine lamellen en onder de microscoop door de
dikwandige sporen met een duidelijke kiempore. In Drenthe is de
Modderzwavelkop vrij zeldzaam en tamelijk gelijkmatig verspreid
over de provincie, zowel in de beekdalen als daarbuiten. In
tegenstelling tot andere moeraszwavelkoppen is deze soort hier
nooit tussen veenmossen gevonden. Hij groeit meestal op min of
meer voedselrijke, modderige bodems, slootbagger of veraard veen.
Er zijn twee meldingen van stronken van loofbomen, maar het is
de vraag of de determinaties in deze gevallen juist zijn. De weinige
notities over het habitat in Drenthe vertonen een divers beeld: De
Modderzwavelkop is opgegeven van natte, tamelijk voedselarme tot
voedselrijke biotopen, zoals wilgenstruwelen, matig schrale natte
hooilanden, een elzenbroekbos en een pijpenstrootjesveld, maar
verrassend genoeg ook van drogere habitats, bijvoorbeeld van
droog gemengd bos, een droge wegberm en een kapvlakte. Het is
niet duidelijk in hoeverre verwarring met andere soorten hierbij een
rol speelt. Volgens Noordeloos (2011) groeit de Modderzwavelkop

vaak massaal op droogvallende, voedselrijke bodems van meren en
vennen, maar dit fenomeen is uit Drenthe niet bekend. Daarnaast
wordt de soort volgens deze auteur voornamelijk aangetroffen in
moerasbossen, soms in natte hooilanden. In Zuid-Duitsland zou
deze soort echter ook in zure, voedselarme milieus groeien, zoals in
hoogvenen en op natte turf (Krieglsteiner, 2003). In Nederland is de
Modderzwavelkop vrij algemeen en wijdverspreid (NMV, 2013).
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Hypocrea gelatinosa

Weke kussentjeszwam

OPN 1995: Creopus gelatinosus
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 5, n>99: 4, trend --, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

De Weke kussentjeszwam produceert zachte, waterig gele kussentjes
van 1-3 mm breed met daarin donkerder puntjes. Hij lijkt op de veel
algemenere Gele kussentjeszwam (Hypocrea aureoviridis; zie aldaar)
en is daar in het verleden wel mee verward. De Weke kussentjeszwam
verschilt daarvan door de gelatineuze, zachte consistentie, de blekere
kleur en opvallende groene puntjes. De sporen delen zich in een bovenen onderdeel die weinig in lengte verschillen en 3-4 µm groot zijn. De
soort staat in Nederland als vrij zeldzaam te boek (NMV, 2013), maar
een deel van de oudere opgaven is wellicht onbetrouwbaar. In Drenthe
is hij zeer zeldzaam en hoofdzakelijk gevonden in de beekdalen.

De Weke kussentjeszwam groeit saprotroof op dode takken, soms
stammen en stronken van diverse loofbomen en struiken, met een
sterke voorkeur voor wilgen (5x) en daarnaast een vondst op Beuk.
De soort is karakteristiek voor loofbossen op vochtige tot natte, min of
meer voedsel- en basenrijke grond, in Drenthe vooral wilgenstruwelen
(3 meldingen) en elzenbossen op veen en potklei (3 x).

Hypocreopsis lichenoides

Rozetkussentjeszwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1980. – Hab (n= 9): wilgenbroekstruweel 78%,
elzenbroekbos 11%, rest 11%. – Sub (n= 10): dode takken 70%, dode
stammen 20%, levende takken 10%. – Org (n= 10): wilg 90%, berk 10%.

De Rozetkussentjeszwam is een merkwaardige zakjeszwam die
vanuit het centrum met aanliggende, langgerekte lobben tegen het
substraat ligt. Het stevige, bruine vruchtlichaam kan een diameter van
10 cm bereiken en is maandenlang zichtbaar. De soort is nauwelijks
met enige andere paddenstoel te verwarren; eerder nog met
sommige lichenen, zoals de wetenschappelijke naam al suggereert,
met name met soorten van het geslacht Schildmos (Parmelia). Die
zijn echter veel dunner en grijs tot groen van kleur. In Drenthe is de
Rozetkussentjeszwam bekend van vijf terreinen: De Hemmen bij
Ekehaar (km 236-553, 1980, 1985, herb. WBS), het Westerholt in
het Eexterveld bij Anderen (km 243-559, 1988-2010, herb. WBS),
de Burgvallen bij Anloo (km 240-563, 1993), de Wapserveensche
Petgaten (km 210-539, 2003, herb. B de Vries) en een bosje ten
oosten van Anderen (km 243-558, 2004, herb. L). Hij kan in een
bepaald terrein lang stand houden, bijvoorbeeld in het Westerholt
waar vruchtlichamen gedurende een periode van 23 jaar telkens door
verschillende waarnemers zijn gemeld. De Rozetkussentjeszwam is
bij uitstek een indicatorsoort van omvangrijke, oude struwelen van
Grauwe wilg met een hoge luchtvochtigheid. Hij groeit saprotroof op
stammen en dikke takken die gewoonlijk nog aan de struik vastzitten,
meestal van wilgen, soms van berken. Volgens sommige auteurs zou
de soort in de afbraak van wilgenhout vaak na de Tabaksborstelzwam
(Pseudochaete tabacina) verschijnen en vruchtlichamen van die soort
overgroeien (Nordin, 1969). Mogelijk is de laatste een wegbereider

voor de Rozetkussentjeszwam. In Nederland is deze relatie in het veld
niet direct te leggen. De Rozetkussentjeszwam is ook in de rest van
Nederland een zeldzaamheid met buiten Drenthe zes vindplaatsen
in Noord-Brabant en telkens één plek in Noord-Overijssel, OostFriesland en Zeeuws-Vlaanderen (NMV, 2013). De soort is in Europa
weliswaar wijdverbreid maar overal (zeer) zeldzaam. De Drentse
vindplaatsen zijn van internationale betekenis en zouden bij eventuele
beheersingrepen ontzien moeten worden.

Hoofdstuk 19a
Hypoxylon rutilum

Blozende korstkogelzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2009.

Van andere korstvormige kogelzwammen is deze soort in het veld te
onderscheiden door even met een nagel over het bleek roodbruine,
later zwartbruine oppervlak te krassen. Op de beschadigde plekken
wordt dan een bloedrode pigmentlaag zichtbaar. Verder wordt
de Blozende korstkogelzwam gekenmerkt door kleine, dunne
vruchtlichamen, zelden meer dan 1 cm breed en 2 mm dik, en de relatief
kleine sporen van 7-10 x 3,5-4,5 µm. De soort is in Drenthe één maal
verzameld, op een dode tak van Grauwe wilg in een dichtgroeiende,
Inocybe acuta

Spitse moerasvezelkop

OPN 1995: Inocybe acutella

voedselrijke veenkoloniale wijk bij Emmer-Erfscheidenveen (km 261538, 2009, herb. L). Dat is een ongebruikelijk substraat, want de
Blozende korstkogelzwam wordt meestal vermeld van Beuk (Van der
Aa in Arnolds et al., 1995; Enderle, 1982), daarnaast ook van berk
(Ellis & Ellis, 1997). De soort is in Nederland zeldzaam op verspreide
plaatsen, met een hotspot in de omgeving van Den Haag (NMV,
2013), wellicht omdat men daar een goed zoekbeeld heeft van deze
in het veld weinig opvallende soort.
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 6, n>99: 11, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1983. – Hab (n= 16): wilgenbroekstruweel 88%,
vochtige, voedselarme wegbermen 6%, berkenbroekbos 6%. – Sub (n= 15):
veen 47%, humus 40%, levend veenmos 7%, leem 7%. – Org (n= 15): wilg
100% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 60%).

De Spitse moerasvezelkop is een kleine vezelkop met een donkerbruine, fijnvezelige, spits kegelvormige hoed van 10-20 mm breed en
een onberijpte steel met een basaal knolletje. Onder de microscoop
blijkt hij knobbelige tot hoekige sporen te bezitten van 8,5-11,5 x
5-7,5 µm. De soort vormt een mycorrhiza-associatie met wilgen. In
Drenthe is de Spitse moerasvezelkop zeldzaam, maar wijdverbreid
in de zand- en leemgebieden. Kleine clusters van vindplaatsen
liggen ten noorden van Havelte en in het dal van het Peizerdiep ten
zuiden van Roden. In hoogveenontginningen en laagveengebieden
is hij niet aangetroffen. De Spitse moerasvezelkop is een kensoort
voor goed ontwikkelde struwelen van Geoorde wilg op zure, tamelijk
voedselarme zand- en leembodems. Gedurende mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is de soort in de helft van de struwelen

van Geoorde wilg gevonden (n= 16) met een maximum dichtheid
van 15 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). In andere typen
moerasbos is hij indertijd niet waargenomen. De vruchtlichamen
verschijnen doorgaans op kale bodem of op strooisel, zowel op
permanent natte als periodiek uitdrogende plaatsen, bijvoorbeeld in
depressies in het heidelandschap bij Havelte. Elders in Nederland
is de Spitse moerasvezelkop vrij zeldzaam, voornamelijk op het
pleistoceen (NMV, 2013). De soort zou ook samen met elzen groeien
(Kuyper, 2006). Er zijn geen aanwijzingen voor voor- of achteruitgang.
Inocybe flavella

Spitse spleetvezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 0, n>99: 7, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1999.

De fijnvezelige, spits kegelvormige hoed van deze vezelkop heeft een
okerkleurig centrum en een meer gele tint naar de rand. De wittige
steel verkleurt later wat meer geelachtig. Hoewel de hoed dus wat
bleker en geler is, vallen de macroscopische kenmerken binnen de
variatiebreedte van de veel algemenere Geelbruine spleetvezelkop
(Inocybe rimosa; zie aldaar). Een aanwijzing in het veld kan verder
zijn dat ook oudere exemplaren van de Spitse spleetvezelkop lang
een bijna gladde hoed houden, omdat de vezelige bedekking langs de
hoedrand wel splijt, maar niet opkrult. Zekerheid geeft, zoals zo vaak

bij vezelkoppen, het microscopische beeld: de sporen zijn niet breder
dan 6 µm en op de lamelsnede staan smal knotsvormige cystiden tot
15 µm breed. De Spitse spleetvezelkop is in ons land een vrij zeldzame
soort die her en der iets vaker is waargenomen, zoals in Flevoland
en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Het aantal meldingen is na 2000
sterk toegenomen, waarschijnlijk alleen maar dankzij nauwkeuriger
determinaties van vezelkoppen. We zien hetzelfde verschijnsel in
Drenthe: Alle waarnemingen van de Spitse spleetvezelkop zijn van
na 1999. De meeste zijn afkomstig uit vochtige tot natte gebieden
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met een min of meer basenrijke bodem, zoals De Burgvallen bij het
Anloërdiepje, een wilgenstruweel in de Eelder- en Peizermaden, een
blauwgrasland met Kruipwilg in de Reitma bij Elp en bij wilgenopslag
in bekalkte, vochtige delen van natuurontwikkelingsgebied Schepping
bij Beilen. Een drogere vindplaats is de berm van een schelpenfietspad
in de Hoekenbrink bij Diever. De begeleidende boomsoort is vier keer
genoteerd, en betreft in drie gevallen wilgen (Kruipwilg, Geoorde wilg)
en één keer Zomereik. Kuyper (1986) noemt als mycorrhizabomen
Beuk, Hazelaar, Canadese populier en spar, maar ook uit Scandinavië
wordt een voorkeur voor wilgen opgegeven (Knudsen & Vesterholt,
2008).

Inocybe paludinella

Valse satijnvezelkop

Inocybe flavella
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1984.

De Valse satijnvezelkop lijkt door de gladde, lichtgetinte hoed sterk
op de algemene Satijnvezelkop (Inocybe geophylla; zie aldaar),
maar de hoed is meer strokleurig en wordt spoedig vrijwel vlak.
Onder de microscoop geven de hoekige sporen de doorslag. De
Valse satijnvezelkop is in Drenthe op vijf plaatsen gevonden in sterk
verschillende milieutypen: in een oud struweel van Grauwe wilg op
natte beekleem bij Ekehaar (De Hemmen, km 236-553, 1984, herb.
L), tussen Kruipwilg in nat blauwgrasland in De Reitma bij Elp (km
240-543, 1999, herb. L), onder Zomereik in een droge, grazige berm
langs de Grevenbergsweg bij Oosterhesselen (km 245-529, 2004),
tussen gras onder eiken op de begraafplaats in het Asserbosch
(km 233-555) en in een wilgenstruweel op vochtige keileem in het
Eexterveld (km 243-559, 2009). In Centraal-Europa groeit hij ook
onder naaldbomen (Stangl, 1989). Het is onduidelijk waarom deze
soort met zo’n wijde ecologische range ook elders in Nederland
zeldzaam is (NMV, 2013). Hij is sterk afgenomen en thans bedreigd
Inocybe saliceticola

Valse wilgenvezelkop

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1976.

Dit vezelkopje lijkt uiterlijk sprekend op de hierna behandelde
Wilgenvezelkop (Inocybe salicis). Het is eveneens een kleine
soort met een okergele hoed en een witte, knollige, berijpte steel
die met wilgen mycorrhiza vormt. Er moet een microscoop aan te
pas komen, wil men de verschillen kunnen ontdekken. Dan blijkt
dat de Valse wilgenvezelkop heel andere sporen heeft, beduidend
kleiner (7-9 x 5,5-6 µm) en met veel minder en grovere knobbels
dan de Wilgenvezelkop. De Valse wilgenvezelkop werd al in 2001
verzameld in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 2001, herb.
L), in een gemengd loofbos met Es, Zwarte els en Grauwe wilg op
vochtige, basenrijke potklei en toen als een afwijkende collectie
van de Wilgenvezelkop opgeborgen. Pas in 2010 werd hij door
vezelkopspecialist Thom Kuyper herkend als Inocybe saliceticola,

(Arnolds & Veerkamp, 2008), maar de oorzaken van achteruitgang
zijn niet goed bekend. In Drenthe lijkt de Valse satijnvezelkop juist te
zijn toegenomen, maar het kan ook zijn dat het zoekbeeld van deze
onopvallende soort de laatste jaren beter bekend is.
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een soort die recent uit Finland beschreven is (Vauras & Korhonen,
2008). Toch is deze vondst niet de eerste waarneming in Drenthe.
Hij werd ook al in 1976 verzameld bij Kruipwilg in een vochtig
blauwgrasland met basenrijke kwel in De Reitma bij Elp (km 240Inocybe salicis
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543, 1976, herb. WBS) en indertijd beschreven als Inocybe aff.
salicis (Arnolds, 1983). Dit zijn tot nu toe de enige vondsten van
de Valse wilgenvezelkop in ons land, maar hij zal stellig meer
voorkomen.
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Status: Zeldzaam, n= 10, n<99: 2, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980.

De Wilgenvezelkop is een kleine vezelkop met een okergele,
vrij gladde hoed en een bepoederde, iets knollige steel. Vooral
de sporen van 10-13 x 7,5-9 µm met veel (14-20) kleine knobbels
zijn kenmerkend. Recent is een dubbelganger ontdekt, de Valse
wilgenvezelkop (Inocybe saliceticola); voor verschillen zie bij die
soort. Hij is in Drenthe zeldzaam en gevonden op ver uiteengelegen
plaatsen, vrijwel steeds op de flanken van beekdalen met zwak
zure tot basische, kalkhoudende kwel of op mineraalrijke potklei.
De Wilgenvezelkop is als mycorrhizapaddenstoel strikt aan wilgen
gebonden. In Drenthe is hij meestal gevonden bij Grauwe en Geoorde
wilg in goed ontwikkelde, vochtige tot natte struwelen, zowel op
zandige, lemige als venige bodems. Gedurende mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is de soort slechts in één van de 16
onderzochte wilgenstruwelen gevonden, in een oud, zeer nat struweel

van Grauwe wilg en Laurierwilg in De Hemmen bij Ekehaar (Arnolds,
n.p.). Dit bevestigt dat de Wilgenvezelkop ook in geschikte habitats
schaars is. Hij is ook bekend van een pioniervegetatie met jonge
wilgenopslag in een natuurontwikkelingsgebied op keileem (Schepping
bij Beilen). Daar groeit de paddenstoel uitsluitend op recent bekalkte
terreindelen, in overeenstemming met de basenrijke groeiplaatsen
elders in Drenthe. In de rest van Nederland is de Wilgenvezelkop matig
algemeen, zowel op het pleistoceen als in de duinen en Flevoland. De
helft van de Drentse vondsten is gedaan in de laatste vier jaren (vanaf
2007). Het is niet duidelijk of het hier gaat om een reële vooruitgang of
(ook) om een betere bekendheid van de soort.
Inocybe squarrosa

Dwergvezelkop
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2007.

De Dwergvezelkop is een van de kleinste vezelkoppen met een
hoed die vaak minder dan 1 cm meet. Toch is deze gladsporige soort
goed herkenbaar door de dicht opeenstaande, sparrig afstaande
schubjes op de hoed. In Drenthe is hij pas recent gevonden en nu
van drie plaatsen bekend: Natuurschoon bij Roden (km 222-574,
2007), het Friesche Veen bij Paterswolde (234-575, 2008) en de
westelijke oever van het Zuidlaardermeer (km 241-571, 2009). De
Dwergvezelkop groeit hier in oude struwelen van Grauwe wilg op
natte, vrij voedselrijke potklei of mineraliserend laagveen. Ook elders
in Nederland is de Dwergvezelkop zeldzaam op zeer verspreide
vindplaatsen (NMV, 2013). In afwijking van andere wilgenbegeleiders
is deze soort landelijk sterk afgenomen en hij staat als bedreigd
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Waarschijnlijk is de

Dwergvezelkop gevoeliger voor verdroging en vermesting dan vele
andere soorten (Kuyper & Arnolds, 1996).
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Inocybe undulatospora

Geelbruine knobbelspoorvezelkop
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1982.

De Geelbruine knobbelspoorvezelkop lijkt door de sterk radiaal
vezelige, geelbruine hoed op de vrij algemene Geelbruine
spleetvezelkop (Inocybe rimosa; zie aldaar), maar microscopisch
zijn beide soorten volkomen verschillend. De Geelbruine
knobbelspoorvezelkop is in werkelijkheid meer verwant aan de
Zilversteelvezelkop (Inocybe curvipes) en valt op door de zeer slanke,
zwak hoekige sporen van 11-13 x 5-6,5 µm. De soort is recent door
Kuyper (1989) uit Drenthe beschreven op grond van een collectie uit
het Achterste Veld ten noorden van Nieuw-Balinge (km 237-532, 1982,
1985, herb. WBS). Daar werd hij ontdekt tijdens mycosociologisch
onderzoek in een ’s winters geïnundeerd en ’s zomers uitdrogend

Lachnum callimorphum

Prachtig zeggefranjekelkje

kruipwilgstruweel in een gegraven depressie in de heide, op zure,
voedselarme zandgrond. De typelocatie bestaat nog steeds, maar is
na 1985 niet meer mycologisch onderzocht, zodat niet bekend is of de
Geelbruine knobbelspoorvezelkop daar nog aanwezig is. Verder is de
soort bekend van een schrale, grazige berm met oude Amerikaanse
eiken langs deze Vledderweg bij Vledder (km 209-541, 1993, 1994,
herb. WBS). Deze variatie in standplaatsen doet denken aan die
van de Stekelspoorvezelkop (Inocybe calospora). In Nederland is
de Geelbruine knobbelspoorvezelkop verder niet gevonden (NMV,
2013). In Noorwegen is hij onder Grove den aangetroffen (Kuyper,
1989).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1985.

De Nederlandse naam is wellicht wat overdreven voor een minuscuul,
tot 0,5 mm groot ascomyceetje, maar het Prachtig zeggefranjekelkje
heeft dit te danken aan de gele tot oranje kleur van het hymenium.
De haren op de witte buitenzijde zijn kort (tot 50 µm), dunwandig en
glad. Opvallend zijn de buitengewoon smalle en lange sporen van
16-20 x 1-2 µm. Dit franjekelkje is één maal verzameld tijdens het
mycosociologische onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig in de
petgaten bij Wapserveen (km 210-538, 1985, herb. WBS), op dood blad
Lachnum pudibundum

Wilgenfranjekelkje

Status: Verdwenen, n= 7, n<99: 7, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 9): wilgenbroekstruweel 33%,
elzenbroekbos 33%, voedselrijke jonge bosaanplant 22%, droog, voedselarm
loofbos 11%, vochtig, voedselrijk loofbos 11%. – Sub (n= 9): dode twijgen
44%, dode takken 33%, rest 22%. – Org (n= 9): wilg 78% (waarvan Geoorde
en Grauwe wilg 33%, Boswilg 11%), Beuk 11%, Meidoorn 11%.

Het Wilgenfranjekelkje ziet er jong uit als alle andere franjekelkjes:
klein (1-2 mm), wit en aan de buitenzijde behaard. Het hymenium

van Moeraszegge (Carex acutiformis) in een oud struweel van Grauwe
wilg op voedselrijk, nat laagveen (det. M. Creveld). Dat milieu wijkt sterk
af van opgaven in de literatuur. Zowel Ellis & Ellis (1997) als Hansen &
Knudsen (2000) vermelden het Prachtig zeggefranjekelkje specifiek van
dode bladeren van de Heidezegge (Carex ericetorum), een in Nederland
zeer zeldzame zeggesoort van droge, zandige terreinen op de Veluwe
(Van der Meijden, 2005). Het Prachtig zeggefranjekelkje is nog niet elders
in Nederland aangetroffen (NMV, 2013).
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verkleurt bij oudere vruchtlichamen evenwel rozebruin. De kleurloze
tot bleek geelbruine haren zijn 40-60 µm lang en hebben geen
kristallen aan de top. De sporen meten 7-8 x 1,5 µm. Alle vondsten van
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het Wilgenfranjekelkje in Drenthe stammen van het mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen in de periode 1980-1984, toen er
speciale aandacht werd besteed aan kleine asco’s in dit milieu.
Destijds is de soort in 18% van de onderzochte wilgenstruwelen
aangetroffen (n= 17), zowel op natte veengrond als tamelijk droog
zand (Arnolds, n.p.). De soort heeft een sterke voorkeur voor dode
twijgen en dunne takken van wilgen, maar er zijn ook betrouwbare
meldingen van Beuk en meidoorn. Gezien de verspreidingskaart lijkt

het Wilgenfranjekelkje zeer zeldzaam en uit de provincie verdwenen,
maar vermoedelijk is dit ascomyceetje in werkelijkheid matig tot vrij
algemeen. Ook in de rest van ons land is de soort zelden gemeld, met
een zwaartepunt in westelijk Noord-Brabant (NMV, 2013).
Lactarius aspideus

Violetvlekkende moerasmelkzwam
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Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 4, n>99: 20, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980. – Hab (n= 12): wilgenbroekstruweel 75%, droog,
voedselarm gemengd bos 8%, voedselarme jonge bosaanplant 8%, rest 8%.
– Sub (n= 10): veen 60%, humus 40%. – Org (n= 11): wilg 91% (waarvan
Geoorde en Grauwe wilg 73%, Boswilg 9%), eik 9%.

De Violetvlekkende moerasmelkzwam is gemakkelijk te herkennen
aan de kleine tot middelgrote vruchtlichamen met een room- tot
strokleurige, kleverige hoed en melksap dat na enige tijd aan de
lucht violet verkleurt. In Drenthe is deze paddenstoel wijdverbreid
maar zeldzaam. Hij komt zeer lokaal voor in gebieden met een
hoge grondwaterstand, vooral in de beekdalen, bijvoorbeeld in
de stroomgebieden van Wapserveensche Aa, Drentsche Aa en
Dwingelderstroom. Daarbuiten groeit hij zowel in laagveenstreken
als in lokale depressies op het plateau. De Violetvlekkende
moerasmelkzwam vormt uitsluitend mycorrhiza met wilgen. Een
melding onder eik is wellicht een vergissing. De soort is voornamelijk
gemeld van goed ontwikkelde, oude wilgenbroekstruwelen op
permanent natte, zure tot neutrale, venige of sterk humeuze grond.
De Violetvlekkende moerasmelkzwam kan enige verdroging en
verruiging verdragen, gezien vondsten in oppervlakkig verdroogde
wilgenbosjes met brandnetels in de Wapserveensche Petgaten en
langs de afrit van de A28 bij Beilen. Soms neemt hij genoegen met
een paar Grauwe wilgen in beekdalgrasland, bijvoorbeeld langs de
Reest bij Oud-Avereest, of groeit hij zelfs bij Boswilg op tamelijk
droog, humusrijk zand. Tijdens mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig is de Violetvlekkende
moerasmelkzwam gevonden in 33% van de proefvlakken in
struwelen van Grauwe wilg (n= 6) en in 25% van de struwelen
van Geoorde wilg (n= 8), meestal met enkele exemplaren, maar in
een wilgenbosje in de Reitma bij Elp met 100-300 vruchtlichamen
per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Hij is een uitstekende kensoort voor
het verbond der wilgenbroekstruwelen (Stortelder et al., 1999). In
Nederland is de Violetvlekkende moerasmelkzwam vrij zeldzaam
in pleistocene streken. Hij bereikt in Drenthe zijn hoogste dichtheid
met 45% van de recent bezette atlasblokken (NMV, 2013). Dit hangt
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vermoedelijk samen met de intensiteit van de recente karteringen
waarbij ook moeilijk toegankelijke wilgenbosjes werden verkend. Dit
verklaart ook waarom de soort in Drenthe (ogenschijnlijk) sterk is
Lactarius lacunarum

Greppelmelkzwam

toegenomen, terwijl er landelijk juist sprake is van achteruitgang,
waardoor hij als kwetsbaar op de Rode Lijst staat (Arnolds &
Veerkamp, 2008).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

1

0

0

2

13

31

52

9

0

Status: Vrij zeldzaam, n= 75, n<99: 21, n>99: 62, trend +, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 55): wilgenbroekstruweel 42%,
kruipwilgstruweel 16%, droge, voedselarme lanen 9%, elzenbroekbos 7%,
berkenbroekbos 4%, parken 4%, rest 18%. – Sub (n= 46): humus 54%, veen
30%, modder 7%, leem 7%, rest 2%. – Org (n= 52): wilg 69% (waarvan
Grauwe en Geoorde wilg 42%, Kruipwilg 22%), eik 14%, berk 4%, els 4%,
populier 2%, loofbomen onbepaald 7%.

De Greppelmelkzwam toont veel gelijkenis met de zeer algemene
Rimpelende melkzwam (Lactarius tabidus; zie aldaar). Verwarring
wordt in de hand gewerkt doordat beide soorten in vochtige milieus
naast en door elkaar kunnen voorkomen. In het algemeen is de hoed
van de Greppelmelkzwam niet gerimpeld, maar glad, en warmer
en donkerder van kleur, variërend van oranjebruin tot steenrood of
roodbruin. Vaak is voor een zekere determinatie microscopische
studie van het hoedoppervlak nodig: bij de Greppelmelkzwam laat
een fragment van de hoedhuid een wirwar van cilindrische hyfen
zien, bij de Rimpelende melkzwam overwegend bolronde cellen. De
Greppelmelkzwam is in Drenthe tamelijk zeldzaam, maar wijdverbreid in
de beekdalen en depressies op het plateau, alsmede op de overgangen
naar laagveen in het noorden en zuidwesten van de provincie. In
de hoogveenontginningen is de soort zeer schaars. De meeste
meldingen komen uit wilgenstruwelen, waaronder ook ministruwelen
van Kruipwilg, daarnaast vooral uit elzen- en berkenbroekbossen.
De Greppelmelkzwam is karakteristiek voor periodiek geïnundeerde,
vochtige tot natte plaatsen op matig zure tot neutrale, humeuze en

Lentinus tigrinus

Tijgertaaiplaat

venige, vaak modderige bodems. Tijdens mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig is de Greppelmelkzwam gevonden
in 60% van de proefvlakken in kruipwilgstruwelen en in 29% van de
proefvlakken in struwelen van Grauwe en Geoorde wilg (n= 14), maximaal
met enkele tientallen vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Hij
is een goede kensoort voor het verbond der wilgenbroekstruwelen
(Stortelder et al., 1999). In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij
Beilen is deze soort gevonden bij gemaaide wilgenopslag van ongeveer
10 jaar oud. De Greppelmelkzwam vereist dus geen volgroeide struiken.
Sterk afwijkend lijken waarnemingen in wegbermen met eiken op droge,
schrale zandgrond, maar bij nadere inspectie blijkt het steeds te gaan
om droog gevallen greppels of slootkanten grenzend aan de berm. Hij
doet hier zijn naam Greppelmelkzwam dus eer aan. De soort komt vrij
algemeen door het gehele land voor, maar zeer weinig in kleistreken
(NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

De Tijgertaaiplaat is gemakkelijk te herkennen aan de witachtige,
genavelde tot trechtervormige hoed, bezet met contrasterende,
aangedrukte, bruinzwarte vezelschubjes. De lamellen lopen af en
hebben een grof gezaagde snede. Niet alleen de plaatjes zijn taai, maar
het hele vruchtlichaam. Ondanks de lamellen aan de onderzijde van de
hoed is deze paddenstoel nauwer verwant met de buisjeszwammen
van het geslacht Polyporus dan met andere plaatjeszwammen. Verse
vruchtlichamen verschijnen in het voorjaar en de zomer, maar zijn in
uitgedroogde staat tot in de winter te herkennen. In Drenthe is deze
paddenstoel uiterst zeldzaam. De Tijgertaaiplaat werd voor het eerst
in 1981 gevonden in een oud wilgenstruweel op basenrijke potklei in
het noordelijke deel van De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575) en
een kwart eeuw later opnieuw in hetzelfde terrein (2005, 2006). Verder

is hij bekend van een dode stam van een niet nader bekende loofboom
in het Reestdal bij Dikninge (km 214-520, 1991) en van een sterk
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verrot berkenstammetje in open terrein aan de rand van een poel op
keileem in Schepping bij Beilen (km 233-540, 2008). De Tijgertaaiplaat
komt optimaal voor op dode stammen en stronken van wilgen en
populieren in regelmatig geïnundeerde zachthoutooibossen langs
rivieren en grote beken (Krieglsteiner, 2001). In Nederland is de soort
algemeen in het gebied van de grote rivieren, maar ook daarbuiten is
hij niet zeldzaam in het zuidelijke deel van het land, bijvoorbeeld in
beekbegeleidende bossen in Noord-Brabant en Limburg (NMV, 2013).
Megalocystidium leucoxanthum Grootsporige melkkorstzwam

309

Ten noorden van de lijn Alkmaar-Zwolle is de Tijgertaaiplaat echter
zeer zeldzaam, hoewel geschikte biotopen daar op veel plaatsen
wel aanwezig zijn. Waarschijnlijk is de zeldzaamheid klimatologisch
bepaald. In Groot-Brittannië komt de soort voornamelijk in ZuidEngeland voor (Legon & Henrici, 2005) en in Denemarken en Zweden
is de soort uiterst zeldzaam (Knudsen & Vesterholt, 2008). Gezien het
warmer wordende klimaat ligt een uitbreiding in Drenthe in de lijn van
de verwachtingen, maar de huidige gegevens wijzen hier nog niet op.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 5, n>99: 3, trend --, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 8): wilgenbroekstruweel 63%,
vochtig, voedselrijk loofbos 13%, elzenbroekbos 13%, jonge bosaanplant
13%. – Sub (n= 8): dode takken 63%, dood hout onbepaald 38%. – Org (n=
8): Wilg 100% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 63%).

De Grootsporige melkkorstzwam is een resupinate, crème tot okerroze gekleurde korstzwam die tot 1 mm dik kan worden en dan een
oneffen, wrattig oppervlak heeft. In het veld is hij niet met zekerheid
herkenbaar. De soort wordt microscopisch gekenmerkt door lange,
oliehoudende cystiden van 50-150 x 8-12 µm; cilindrische, vaak
lichtgebogen sporen van 12-20 x 4,5-7 µm die blauw kleuren met
jodium en hyfen met gespen. In Drenthe is alleen forma salicis bekend
met kortere, tot 15 µm lange sporen. De Grootsporige melkkorstzwam
geldt in Drenthe als zeer zeldzaam. Zes van de negen opgaven zijn
afkomstig van gericht onderzoek aan korstzwammen in proefvlakken
in moerasbossen in 1982 (Keizer & Arnolds, 1990). Dit duidt er op dat
de soort in deze milieus niet zo zeldzaam is. Hij groeit daar saprotroof
op dode takken van wilgen in wilgenstruwelen en in andere natte
bossen met dood wilgenhout. De soort heeft overal een voorkeur voor
wilgen, maar is elders ook gevonden op onder meer els, Hazelaar,
Tamme kastanje en Zilverspar (Krieglsteiner, 2000; Bernicchia &
Gorjon, 2010). De Grootsporige melkkorstzwam is in Nederland
zeldzaam en hoofdzakelijk op het pleistoceen gevonden, alsmede
in de duinen bij Haarlem. Zeker de helft van de vindplaatsen heeft
Muscinupta laevis

Schijnmosoortje

OPN 1995: Cyphellostereum laeve

betrekking op forma salicis, terwijl van de typische vorm in de digitale
verspreidingsatlas geen waarnemingen worden vermeld (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2008.

Het Schijnmosoortje is niet meer dan een wit, tot 1 cm groot,
vliesdun schijfje met een gladde tot zwak gerimpelde onderzijde,
dat ruggelings is aangehecht aan levende mossen waarop het
kennelijk parasiteert. In Drenthe is dit paddenstoeltje bekend uit
een dicht wilgenstruweel bij Gasteren (240-561, 2008, herb. L).
Het groeide daar op Fijn laddermos (Euhryngium praelongum)
op de stam van een oude, levende wilg. Daarnaast wordt in Flora
Mycena adscendens

Suikermycena

Status: Algemeen, n= 564, n<99: 59, n>99: 531, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 150): wilgenbroekstruweel 26%,
voedselrijke jonge bosaanplant 20%, lanen 11%, houtwallen en -singels
11%, parken en tuinen 9%, elzenbroekbos 7%, vochtig, voedselrijk loofbos
7%, droog, voedselarm loofbos 4%, voedselarm gemengd bos 1%, droog,
voedselarm naaldbos 1%, rest 3%. – Sub (n= 137): dode twijgen 37%,
dode takken 37%, afgevallen bladeren 10%, levende stammen 5%, dode
stammen 4%, dode stronken 2%, dode wortels 2%, hout onbepaald 3%. –
Org (n= 135): wilg 47% (waarvan Grauwe wilg 18%, Boswilg 5%, Schietwilg
1%), Es 13%, els 10%, eik 6% (waarvan Zomereik 2%), Wilde gagel 5%,
populier 2%, meidoorn 2%, braam 1%, Klimop 1%, spar 1%, Grove den1%,
naaldbomen onbepaald 1%, loofbomen onbepaald 12%.

De Suikermycena is voor fijnproevers een juweeltje. Er is wel een loep

agaricina neerlandica een vondst genoemd van Rolde (Bas et al.,
1995), waarvan ons verder geen details bekend zijn. Ook elders in
Nederland is het Schijnmosoortje maar een paar keer gevonden,
voornamelijk in Noord-Brabant en rond Nijmegen (NMV, 2013).
De soort wordt in de literatuur meestal opgegeven voor Haarmos
en andere bodembewonende mossen (Kuyper in Bas et al.,1995;
Knudsen & Vesterholt, 2008).
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nodig om dat te ontdekken. Het witte tot iets grijze, doorschijnend
gestreepte hoedje is tot 5 mm in doorsnede en bedekt met
‘poedersuiker’; witte korreltjes die naar de rand toe geleidelijk fijner
worden. Het witte, bijna doorschijnende steeltje is afstaand behaard
en mondt uit in een knolletje dat met haartjes aan het substraat
gehecht zit. Er zijn weinig mensen die de Suikermycena kennen,
doch dit kleinood is algemeen in Drenthe te bewonderen, vrijwel het
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Mycena adscendens

hele jaar door. Hij is gelijkmatig over de provincie verspreid, maar in
de boswachterijen komt deze soort weinig voor. In heel Nederland is
de Suikermycena een algemeen paddenstoeltje, vooral in het westen
van het land, Flevoland en het rivierengebied, veel minder op het
pleistoceen (NMV, 2013). Met uitzondering van Drenthe dan, zowel
dankzij de hoge inventarisatie intensiteit als wegens een aangescherpt
zoekbeeld bij paddenstoelenkarteerders. Dat laatste verklaart tevens
voor een belangrijk deel de sterke toename in de laatste jaren. De
Suikermycena is een soort van loofbossen en struwelen op vochtige
tot natte, matig tot zeer voedselrijke, zure zowel als basische grond.
Hij groeit in allerlei voedselrijke bosjes met een vochtig microklimaat,
ook in recent aangeplante rommelbosjes op landbouwgrond, in
lanen, ruilverkavelingssingels en tuinen, maar in de eerste plaats
toch in moerasbossen, met name wilgenstruwelen. Dat blijkt ook uit
de resultaten van mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren tachtig met een presentie van 76% in proefvlakken in
wilgenstruwelen, soms met meer dan 100 vruchtlichamen per 1000
m2, 33% in gagelstruwelen en 19% in elzenbossen (Arnolds, n.p.).
In de in dezelfde periode bestudeerde droge, zure, voedselarme
eiken- beuken- en berkenbossen schitterde de Suikermycena door
afwezigheid (Jansen, 1984; Jalink & Nauta, 1984; Arnolds et al.,

1994). Meestal groeit hij alleen of in kleine groepjes saprotroof op
afgevallen takjes en twijgen van loofbomen, vaak begraven in
de strooisellaag. Minder vaak staat hij op afgevallen bladeren en
bemoste stronken en stammen van loofbomen, bij uitzondering
op strooisel van naaldbomen. Bijna de helft van de opgaven van
organismen is afkomstig van wilg, maar ook Es en els worden vaak
gemeld. Opvallend zijn zeven waarnemingen op Gagel. Slechts 6%
van de meldingen betreft eik, veruit de algemeenste loofboom in
Drenthe, en 3% heeft betrekking op naaldbomen. De Suikermycena
is niet overal zo algemeen als hier. In Baden-Württemberg geldt hij
zelfs als een zeldzame, bedreigde soort. Hij komt daar in soortgelijke
biotopen voor, liefst rivier- of beekbegeleidende elzenbossen of
wilgenstruwelen (Krieglsteiner 2001).
Mycena clavularis

Kleverige schorsmycena

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 4, n>99: 2, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1982.

De Kleverige schorsmycena is een kleine, weinig opvallende
mycena, gekenmerkt door een witachtige tot bleekbruine, fijn donzige
hoed van 4-7 mm met een aftrekbare hoedhuid, een steel met een
behaard basaal schijfje en breed aangehechte, ver uiteenstaande
lamellen. Microscopisch zijn de bolvormige sporen van 8-10 µm
karakteristiek. In Drenthe is deze soort van zes kilometerhokken
bekend: Wapserveense petgaten (km 210-538, 1982), ten zuiden
van Roden (km 224-571, 1984), de oevers van het Zuidlaardermeer
bij Midlaren (km 241-570, 1988), een wilgenbosje bij Holthe (km
232-540, 1989), de oeverlanden van het Leekstermeer bij Matsloot
(km 226-579, 2008) en (net in Groningen) de Lettelberterpetten (km
224-578, 2008). De Kleverige schorsmycena groeit voornamelijk
op levende en dode stammen, soms takken, van wilgen in natte
wilgenstruwelen op laagveen. De meeste vindplaatsen liggen in het
grensgebied van het Drents District en het Laagveendistrict. Dit sluit
aan bij de landelijke verspreiding: vrij zeldzaam en voornamelijk in het
westen van Nederland (NMV, 2013). De Kleverige schorsmycena is
mogelijk algemener dan de huidige gegevens suggereren. Het is ook
de vraag of de sterke achteruitgang, gesignaleerd in de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008), reëel is. Maar weinig mycologen (her)
kennen deze soort in het veld en lang niet altijd worden zulke kleine
mycena’s meegenomen voor microscopische inspectie.
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Bittere mycena
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend --, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1969.

De Bittere mycena heeft een kegelvormige, bruine hoed van 3-12
mm breed, vaak met een opvallend papilletje, en een slanke
steel, zoals veel andere mycena’s. De lamellen verkleuren echter
geleidelijk roodachtig (vandaar de wetenschappelijke naam
erubescens) en bij het doorbreken van de steel komt dikwijls
witachtig melksap te voorschijn dat aan de lucht bruin verkleurt.
De sterk bittere smaak is verreweg het beste veldkenmerk. Op
grond van de aanwezigheid van melksap wordt de soort als
verwant beschouwd met de Melksteelmycena (Mycena galopus)
en tot de sectie Lactipedes gerekend (Robich, 2007; Knudsen &
Vesterholt, 2008). Vaak is de melkproductie echter zeer bescheiden
of afwezig, zodat een determinerende mycoloog gemakkelijk op
het verkeerde been wordt gezet. De Bittere mycena is na 1999 in
twee kilometerhokken gevonden: in het Friesche Veen (km 234-575,
2010) en in de Lettelberterpetten, net in aangrenzend Groningen
(km 224-578, 2008); in beide gevallen op de schors van oude
loofbomen, vermoedelijk Zwarte els. Er zijn drie oudere meldingen
zonder details uit Drenthe: hakhout bij Nieuweroord (km 234-527,
1969), bij Zuidvelde (km 226-563, 1974) en Boswachterij Gees
(239-530, 1975). Het is niet meer na te gaan of deze determinaties
correct zijn. De Bittere mycena groeit vooral op de schors van oude,

Mycena hiemalis

Stronkmycena

bemoste stammen van levende loofbomen in bossen op basenrijke
bodems (Krieglsteiner, 2000), maar ook op stronken en in de duinen
soms zelfs op dode twijgen van Kruipwilg (Mekenkamp & Verbeek,
1993).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 6, n>99: 37, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 9): wilgenbroekstruweel 67%, elzenbroekbos 11%, rest 22%. – Sub (n= 8): levende stammen en takken 75%,
dode stammen 12%, rest 12%. – Org (n= 9): wilg 100%.

Met zijn licht grijsbruine, klokvormige hoedjes lijkt de Stronkmycena
op vele andere mycena’s. Toch is deze soort vaak in het veld goed
herkenbaar aan het tengere postuur, de smal aangehechte, witte
lamellen en het ontbreken van een opvallende geur of smaak.
Het belangrijkste veldkenmerk is evenwel de groeiwijze in dichte
groepen op bemoste schors van levende boomstammen en dikke
takken. De Nederlandse naam is ongelukkig, want op boomstronken
hebben wij de soort nog nooit aangetroffen. De Stronkmycena is
in Drenthe vrij zeldzaam, maar wijdverbreid. Ruim de helft van de

vindplaatsen ligt in de beekdalen, onder meer van Hunze, Oude Vaart
en Woldaa. Daarbuiten groeit de soort verspreid in laagveenstreken
en voedselrijke veentjes op het plateau. De Stronkmycena is
een kensoort van de associatie van Grauwe wilg, waar hij tijdens
mycosociologisch onderzoek in 22% van de proefvlakken is
aangetroffen (Arnolds, n.p.). Hij groeit hoofdzakelijk op verticale tot
horizontale, bemoste wilgenstammen, zelden op andere bomen,
en vooral in oude, dichte struwelen met een hoge luchtvochtigheid.
Landelijk is de Stronkmycena vrij algemeen (NMV, 2013). De sterke
toename in Drenthe sinds 1999 is vermoedelijk niet reëel, maar te
danken aan een betere herkenning in het veld.
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Mycena meliigena

Lilabruine schorsmycena
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2009.

Deze schorsmycena lijkt qua grootte en vorm sprekend op de even
verderop besproken, veel algemenere Blauwgrijze schorsmycena
(Mycena pseudocorticola), maar hij verschilt daarvan duidelijk door
de hoedkleur die varieert van lilabruin tot roodbruin of rozebruin. Dat
valt vooral op indien beide soorten door elkaar op eenzelfde boom
groeien, zoals bij twee van de drie Drentse vondsten het geval was.
De Lilabruine schorsmycena bewoont hetzelfde habitat als zijn
blauwgrijze zusje: de schors van stammen van levende bomen en
grote struiken in een beschut en vochtig microklimaat, met name in
dichte, oude wilgenstruwelen. Twee Drentse vindplaatsen betreffen
dat laatste vegetatietype, in het Westerholt op het Eexterveld bij
Eext (km 243-559, 2009, herb. L) en bij het Landje van Gunster in
de Peizer- en Eeldermaden (km 230-577, 2010). De derde vindplaats
betreft de schors van een Zomereik langs een fietspad door vochtig,
dicht bos ten noorden van Anholt bij Pesse (km 224-532, 2009). Het is
opmerkelijk dat de Lilabruine schorsmycena nooit gevonden is tijdens
het intensieve mycosociologische onderzoek in moerasbossen in de
jaren tachtig. De waarnemingen dateren van de laatste jaren en gaan
samen met een sterke toename van de Blauwgrijze schorsmycena.
Wellicht heeft de recente vestiging van de Lilabruine schorsmycena
te maken met een verminderde ammoniakdepositie, mogelijk ook met
klimaatverandering, waardoor de luchtvochtigheid is toegenomen. De
soort wordt tegenwoordig verspreid over het gehele land aangetroffen,
maar is nog wel zeldzaam (NMV, 2013). Op de Rode Lijst staat de
Lilabruine schorsmycena nog als bedreigd (Arnolds & Veerkamp,
2008), maar dit lijkt na de uitbreiding in de laatste jaren nu een te
sombere inschatting.
Mycena mirata

Gestreepte schorsmycena

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 6, n>99: 5, trend --, RL08: Kwetsbaar, eerste
jaar: 1983. – Hab (n= 9): wilgenbroekstruweel 44%, voedselrijke jonge
bosaanplant 44%, voedselrijke loofhoutsingels 11%, elzenbroekbos 11%. –
Org (n= 10): wilg 50% (waarvan Boswilg 25%, Grauwe wilg 25%), berk 20%,
Prunus 10%, els 10%, loofbomen onbepaald 10%.

De Gestreepte schorsmycena is een zeer kleine mycena met een
grijsbruine tot bleekgrijze hoed van 1-5 mm breed die in verse
toestand diep doorschijnend gestreept is. Er zijn relatief weinig
lamellen (<15) die tot de steel reiken. Voor een determinatie is
microscopische inspectie vereist. Hij onderscheidt zich van verwante
soorten onder andere door de bezemvormige cheilocystiden met

opvallend lange uitsteeksels, tweesporige basidiën en de relatief
slanke sporen van 8-12 x 4,5-7 µm. In afwijking van zijn Nederlandse
naam groeit de Gestreepte schorsmycena zelden op schors van
levende bomen (in Drenthe één melding), maar vrijwel steeds op
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bladstrooisel of afgevallen twijgjes van loofbomen (Krieglsteiner,
2001), in Drenthe vooral van wilg en berk. In Scandinavië is hij
ook van strooisel van naaldbomen bekend (Knudsen & Vesterholt,
2008). De soort heeft een voorkeur voor bossen op natte en
vochtige, (matig) voedsel- en basenrijke bodem. De Gestreepte
schorsmycena lijkt in Drenthe een zeldzame soort op enkele ver
uiteenliggende vindplaatsen, maar gezien de kleine afmetingen en
de moeizame herkenning kan hij best aanmerkelijk wijder verbreid
zijn. In de jaren 1983-1985 is hij tijdens zorgvuldig mycosociologisch
onderzoek van moerasbossen aangetroffen op zes locaties: vier
struwelen van Grauwe wilg en twee elzenbossen op voedsel- en
basenrijke veengrond. Die vondsten zijn goed voor meer dan de helft
van het totale aantal van 11 kilometerhokken. Daarna is hij pas in
Mycena picta

Tonnetjesmycena

313

2005 weer gesignaleerd in Schepping in Holthe bij Beilen, op bijna
verteerde twijgjes van Boswilg in een bossingel op tamelijk droge,
voedselrijke voormalige landbouwgrond. In 2006 werd hij gevonden
op een twijg van een onbekende loofboom in een loofhoutsingel op
voedselrijke, matig vochtige grond langs de Hoogeveensche vaart bij
Oosterhesselen. De soort is dus niet aan natte bossen gebonden. In
2010 is de Gestreepte schorsmycena drie maal aangetroffen in het
laagveengebied in het uiterste noorden van de provincie, wederom
in moerasbosjes. In Nederland is het een vrij zeldzame, maar
wijdverbreide soort (NMV, 2013) die matig zou zijn afgenomen en als
kwetsbaar op de Rode lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Maar
wat weet je zeker van een paddenstoeltje dat stellig meestal over het
hoofd wordt gezien?
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1984.

De vruchtlichamen van de Tonnetjesmycena zijn weliswaar
klein, maar vallen toch op door de tonvormige, glanzende, sterk
gestreepte hoedjes, de iets aflopende, zeer hoge lamellen en
de kraakbenige, aan de top opgezwollen steeltjes. Dit markante
paddenstoeltje is in Drenthe aangetroffen in het noordelijke deel
van De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 1984, 1985) en in
Broekenweering in de Eelder- en Peizermaden (km 229-576,
2010). De Tonnetjesmycena groeit er saprotroof in groepjes op
dode, bijna horizontale, zeer dikke, bemoste stammen van Grauwe

Mycena pseudocorticola

Blauwgrijze schorsmycena

wilg in oude wilgenstruwelen met een hoge luchtvochtigheid op
potklei en laagveen. In Nederland is de soort zeldzaam op het
pleistoceen en in het gebied van de Kromme Rijn (NMV, 2013).
Hij staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp,
2008). Ook elders in Europa geldt de soort als een grote
zeldzaamheid. De Tonnetjesmycena is niet aan wilgenstruwelen
gebonden. In Zuidwest-Duitsland is hij bijvoorbeeld bekend
van naaldenstrooisel van Fijnspar en Zilverspar, alsmede van
beukentwijgen (Krieglsteiner, 2000).

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

0

0

0

0

0

0

1

10

11

9

4

Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 1, n>99: 26, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1998. – Hab (n= 14): parken en tuinen 36%,
wilgenbroekstruweel 29%, voedselrijke jonge bosaanplant 14%, rest 23%.
– Sub (n= 14): levende stammen en takken 64%, dode stammen en takken
36%. – Org (n= 16): wilg 56%, eik 25%, iep 13%, Beuk 6%.

De Blauwgrijze schorsmycena is een van de weinige mycena’s
die direct te herkennen is aan de hoedkleur, variërend van intens
violetblauw bij jonge exemplaren tot bleekgrijzig blauw bij ouderdom. In
Drenthe is hij zeldzaam, maar wijdverspreid. De meeste groeiplaatsen
liggen in de beekdalen, verder vooral in laagveengebieden en
geïsoleerde veentjes op het plateau, soms in de bebouwde kom. De
standplaatsen komen goeddeels overeen met die van de hierboven
behandelde Stronkmycena (Mycena hiemalis). Ook de Blauwgrijze
schorsmycena groeit meestal in grote groepen op sterk bemoste
schors van levende bomen, soms tot enkele meters boven de grond.
Hij heeft een voorkeur voor wilgen in een omgeving met een hoge
luchtvochtigheid en is eveneens een kensoort van de associatie van
Grauwe wilg. De soort groeit soms ook op oude, vrijstaande bomen
in parken en op laanbomen in schaduwrijke wegbermen. In BadenWürttemberg is Esdoorn de belangrijkste waardboom (Krieglsteiner,
2000). In Drenthe was dit paddenstoeltje vóór 1999 uiterst zeldzaam.
Dat blijkt ook uit het feit dat de Blauwgrijze schorsmycena tijdens
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig niet is aangetroffen,
ook niet in de uitgebreid bestudeerde moerasbossen (Arnolds, n.p.).
De sterke toename sinds 1999 is reëel, mede gezien het opvallende
uiterlijk van de soort. Landelijk is een soortgelijke trend zichtbaar:
vóór 1990 15 atlasblokken, daarna 142 (NMV, 2013). De uitbreiding is
onder andere opgevallen in het zuiden van Friesland (Ozinga, 2006),
maar ook evident in Midden-Brabant (NMV, 2013). De Blauwgrijze
schorsmycena stond in 1996 nog als Gevoelig op de Rode Lijst

(Arnolds & Van Ommering, 1996), maar volgens berekeningen voor
de recente Rode Lijst is er sinds 1983 sprake van een toename
met meer dan 400% (Arnolds & Veerkamp, 2008). Misschien heeft
de recente vooruitgang mede te maken met een verminderde
ammoniakdepositie, wellicht ook met klimaatverandering, waardoor
de luchtvochtigheid is toegenomen. Een nadere studie naar de
oorzaken van de opvallende vooruitgang zou zinvol zijn.
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Mycena pseudocorticola

Mycocalia denudata

Bleke dwergnestzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 6, n>99: 3, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 8): wilgenbroek- en kruipwilgstruweel 38%, vochtige heide en pijpenstrootjesveld 25%, elzenbroekbos 13%,
rietland en oevervegetaties 13%, levend hoogveen 13%. – Sub (n= 7): dode
takken en twijgen 71%, dode stengels 14%, strooisel 14%. – Org (n= 7): wilg
43%, Jeneverbes 29%, russen 29%.

De Bleke dwergnestzwam is verwant aan de bekende nestzwammetjes (Cyathus spp.). Hij lijkt vooral op een miniatuuruitvoering
van het Eierzakje (Nidularia deformis), maar door de kleine
vruchtlichamen is de Bleke dwergnestzwam veel minder opvallend.
De vruchtlichamen zijn witachtige bolletjes met een doorsnede van
minder dan 1,5 mm, die vaak in groepjes bijeen staan en soms met
elkaar vergroeien. De buitenzijde (exoperidium) is dun en fragiel
en omhult tientallen geelachtige, afgeplatte, tot 400 µm brede
‘eitjes’ (peridiolen) die bij druk gemakkelijk naar buiten komen.
In Drenthe staat de Bleke dwergnestzwam als zeer zeldzaam te
boek, met verspreide vindplaatsen op het zandplateau. Dit geldt
ook voor de rest van Nederland, waar hij alleen op pleistocene
zandgronden gevonden is (NMV, 2013). Dat wil niet zeggen dat
dit paddenstoeltje echt zo schaars is. In Groot-Brittannië wordt de
soort algemeen genoemd (Pegler et al., 1995), vooral dankzij het
werk van één specialist, J.T. Palmer, die erin slaagt om de Bleke
dwergnestzwam op vrijwel elke excursie te ontdekken (Palmer,
1958). De soort is in Drenthe voornamelijk gevonden in natte
biotopen met een dichte vegetatie, zowel op zwak zure, tamelijk
voedselrijke bodem, bijvoorbeeld in wilgenstruwelen, elzenbroekbos
en rietlanden, als op sterk zure, voedselarme grond, bijvoorbeeld in
vochtige heidevelden en pijpenstrootjesvelden. Daarnaast is hij twee
keer in jeneverbesstruwelen gesignaleerd. De vruchtlichaampjes
verschijnen meestal op sterk verrotte takken en twijgen van wilgen en
andere loofbomen, ook van Jeneverbes. Daarnaast groeit de Bleke

dwergnestzwam op rottende stengels van kruiden, vooral Pitrus. In
natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen was hij geregeld te
vinden op de molm van pitrus in het centrum van verspreid staande,
oude, dichte pollen langs recent gegraven plassen. Krieglsteiner
(2000) en Kreisel (1987) noemen daarnaast mest van schapen en
herten als substraat. De standplaatsen lijken even veelzijdig als van de
bijna even kleine, maar veel bekendere Kogelwerper (Sphaerobolus
stellatus). Waarschijnlijk is de Bleke dwergnestzwam in realiteit ook
even algemeen als die soort.
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Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 12, n>99: 10, trend --, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1968. – Hab (n= 38): wilgenbroekstruweel 34%, jeneverbesstruweel
32%, elzenbroekbos 13%, berkenbroekbos 11%, rest 10%. – Sub (n= 28):
dode takken 57%, dode twijgen 39%, dode stammen 4%. – Org (n= 28): wilg
68%, Jeneverbes 14%, berk 7%, spar 4%, rest 7%.

Het Eierzakje is in feite een nestzwammetje waarbij de ‘eitjes’
lang verborgen blijven in een vliezig, zakvormig omhulsel dat
uiteindelijk na enkele maanden onregelmatig openscheurt. Dit vrij
onopvallende, maar onmiskenbare paddenstoeltje is in Drenthe
zeldzaam op het plateau en in de beekdalen. Het ontbreekt in
de hoogveenontginningen en laagveenstreken. Het Eierzakje
wordt vooral gevonden in loofbossen op natte, zure tot zwak
zure, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Het heeft een
voorkeur voor wilgenstruwelen, alwaar de soort plaatselijk talrijk
is met honderden vruchtlichamen. De vruchtlichamen groeien
op liggende, matig verteerde takken, twijgen en andere stukjes
hout. Hij is één maal aangetroffen op het bewerkte hout van een
bruggetje over een bosbeek. Tijdens mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig is het Eierzakje slechts in twee
wilgenstruwelen aangetroffen (n= 17) en in één elzenbroekbos (n= 6)
(Arnolds, n.p.). Merkwaardigerwijs is dit buikzwammetje in Drenthe
ook regelmatig aangetroffen in een volkomen ander milieu, namelijk
jeneverbesstruwelen op voedselarme, zure, droge zandgrond. Uit
andere typen loof- en naaldbossen wordt het echter zeer zelden
gemeld. In Baden-Württemberg zou de soort een voorkeur hebben

Oliveonia citrispora

Citroensporig waswebje

OPN 1995: Sebacinella citrispora

voor zonnige, open plaatsen, zoals kapvlaktes en bosranden
(Krieglsteiner, 2000), wederom een geheel ander milieutype. We
kunnen deze opvallende milieudifferentiatie niet verklaren. Het
Eierzakje is vaak zeer plaatstrouw. Het is
bijvoorbeeld herhaaldelijk gemeld van het
jeneverbesstruweel van Kliploo tussen
1968 en 1991, van het Sleenerzand tussen
1968 en 1976 en van een wilgenbosje bij
Wijster in de periode 1985-1996. Het is aan
de andere kant opvallend dat de soort in
veel potentieel geschikte wilgenstruwelen
ontbreekt. Mogelijk heeft het Eierzakje
een beperkte verspreidingscapaciteit. In
Nederland is de soort matig algemeen,
voornamelijk op het Pleistoceen (NMV,
2013). Hij staat als bedreigd op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008) en ook in
Drenthe is er sprake van een sterke afname.
De oorzaken daarvan zijn niet duidelijk.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Citroensporig waswebje vindt men alleen ‘per geluk’. Het is
een nauwelijks zichtbaar, spinnenwebachtig tot fijnkorrelig, grijs
overtrekje dat later ook wat meer aaneengesloten en wasachtig kan
worden. Microscopisch is de herkenning niet moeilijk. De sporen
zijn 6-9 x 3,5-6 µm groot, citroenvormig en dunwandig. Af en toe
vormen ze secundaire sporen, zoals het een trilzwam betaamt. De
basidiën zijn relatief breed en meten 11-13 x 7-10 µm; de hyfen smal,
ongeveer 2 µm, en ze hebben gespen. Het Citroensporig waswebje
is pas in 1976 als soort ontdekt in Denemarken. In Nederland is de
soort zeer zeldzaam, met een klein cluster bij Helmond, het domein
van een paar korstzwamspecialisten (NMV, 2013). In Drenthe is
hij in vijf kilometerhokken gesignaleerd: Elp, Oelmerveentje (km

238-546, 1982), Diever, Hoekenbrink (km 218-543, 1982), Lhee,
Schietveld (km 224-539, 1982), Lheebroek, Kolonieveen (km 225540, 1983), Beilen, Holthe, Schepping (km 233-540, 2005, herb. L).
De vier waarnemingen uit de jaren tachtig komen voort uit nauwkeurig
mycosociologisch onderzoek aan korstjes in moerasbossen door
P.J. Keizer en hebben betrekking op dunne, afgestorven takken en
twijgen van Geoorde wilg, Grauwe wilg, Kruipwilg en Wilde gagel
in moerassige struwelen op venige, (matig) voedselarme, zure
grond. De vondst bij Beilen is afkomstig uit een heel ander milieu:
op twijgen van Brem aan de rand van recent aangeplant bos op
droog, voedselrijk zand. De werkelijke verspreiding en ecologische
amplitude zijn nog goeddeels onbekend.
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Ombrophila lilacina

Opaalknoopzwam

OPN 1995: Neobulgaria lilacina
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Status: Verdwenen, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1982.

Evenals de vruchtlichamen van de bekende Roze knoopzwam
(Neobulgaria pura; zie aldaar) zijn de apotheciën van Opaalknoopzwam
kussenvormig en gelatineus. Ze zijn echter slechts 2-3 mm breed,
vaal purpergrijs van kleur en daardoor veel moeilijker te vinden. De
soort is in Drenthe alleen waargenomen door M. Creveld tijdens haar
inventarisatie van ascomyceten in het kader van mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig, en wel op vier
locaties: de Oosteresch bij Anderen (km 243-558, 1982, herb. WBS),
Schietveld bij Lhee (km 224-539, 1982, herb. WBS), De Kleibosch bij
Foxwolde (km 227-575, 1983, herb. WBS) en De Hemmen bij Ekehaar
(km 236-553, 1983, herb. WBS). In deze terreinen groeide de soort
Ombrophila violacea

Violet elzenknoopje

op afgevallen wilgentakken in wilgenstruwelen, variërend van een
veenmosrijk struweel van Geoorde wilg op zure veengrond tot een
struweel van Grauwe wilg op basische potklei. De Opaalknoopzwam
kan als kensoort van het verbond van wilgenstruwelen worden
beschouwd (Stortelder et al., 1999). Hoogstwaarschijnlijk is de soort
in dit milieu nog steeds aanwezig, maar recent is er niet zorgvuldig
genoeg in wilgenstruwelen gezocht. Tot voor kort was de soort in
ons land alleen uit Drenthe bekend, maar recent is hij ook op vier
plekken in Noord-Brabant gevonden (NMV, 2013). De betekenis van
de plaatsing op de Rode Lijst als ernstige bedreigd is twijfelachtig
(Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Verdwenen, n= 6, n<99: 6, n>99: 0, trend ---, RL 08: Bedreigd, eerste
jaar: 1980.

Knoopjes zijn waterige, gelatineuze, kortgesteelde ascomyceetjes
die aanvankelijk op een kelkje lijken, maar al spoedig het hymenium
laten bollen, zodat het op een knoopje lijkt. Het tot 5 mm grote Violet
elzenknoopje is tamelijk onopvallend in het gedempte licht van een
broekbos. Onder de microscoop meten de ellipsvormige sporen 6-11
x 3-4 µm en ze hebben twee oliedruppels. In Drenthe is de soort alleen
gevonden gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren tachtig en wel op zes locaties: het Westerveentje bij Hijken
(km 223-538, 1980, herb. WBS), de Reitma bij Elp (km 240-543, 1981,
herb. WBS), het Kolonieveen bij Lheebroek (km 225-540, 1981, 1983,
herb. WBS), de petgaten bij Wapserveen (km 210-538, 1982), De
Hemmen bij Ekehaar (236-553, 1982, 1983, herb. WBS) en Schietveld
bij Lhee (km 224-539, 1982, herb. WBS). Alle vindplaatsen liggen op
de flanken van beekdalen met opwellend, basenrijk kwelwater. Daar
Orbilia leucostigma

Bleek wasbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 6, n>99: 1, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Bleek wasbekertje produceert witte tot roomkleurige schoteltjes
van ongeveer 1 mm doorsnede met een wasachtig, transparant
uiterlijk. Aan de bleke kleur is hij van de meeste andere wasbekertjes
goed te onderscheiden. De soort heeft dezelfde microscopische
kenmerken als het Rood wasbekertje (Orbilia alnea; zie aldaar),
inclusief gekromde sporen van 2,5-5 x 2 µm. Het Bleek wasbekertje
is in Nederland zeer zeldzaam op ver uiteenliggende plekken (NMV,
2013) en dat geldt ook voor Drenthe. Van de zeven meldingen
stammen er zes (86%) van het mycosociologisch onderzoek in
moerasbossen en -struwelen in de jaren tachtig, waarbij door
M. Creveld speciaal op kleine ascomyceten werd gelet. Vier
waarnemingen komen van dode twijgen en takken in wilgenstruwelen
(waaronder twee maal van Kruipwilg en één keer Boswilg) en twee
uit elzenbossen. Dat is opmerkelijk, want Ellis & Ellis (1997) noemen
dennentakken als favoriet substraat. Er is maar één Drentse vondst
van het Bleek wasbekertje van na 1999. Dat zegt meer over de
verminderde aandacht voor wasbekertjes dan over een mogelijke
achteruitgang.

groeit het Violet elzenknoopje op doorweekte, sterk verteerde takken
in dichte broekbossen en moerasstruwelen op natte, venige grond.
In Drenthe draagt het Violet elzenknoopje zijn naam niet terecht:
Slechts één van de acht opgaven heeft betrekking op hout van elzen,
de overige op wilgenhout. Volgens mycosociologische gegevens is
dit ascomyceetje een kensoort van de associatie van Grauwe wilg
met een presentie van 57% in de proefvlakken (n= 7) tegen 12% in
de associatie van Geoorde wilg en 33% in elzenbroekbossen (n= 6)
(Arnolds, n.p.). Het is niet duidelijk of het Violet elzenknoopje recent
niet is opgemerkt of dat er werkelijk sprake is van achteruitgang
door verdroging en vermesting van moerasbosjes. De soort staat
als bedreigd op de Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook
elders in Nederland is het Violet elzenknoopje zeldzaam en recent
voornamelijk in Noord-Brabant gevonden (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 6, n>99: 1, trend---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1981.

Met zijn vlakke tot iets ingedrukte, bijna witte, 2-10 cm brede
hoed en dicht opeenstaande, aflopende lamellen lijkt de Fraaie
houttrechterzwam op een witte of uitgebleekte trechterzwam
(Clitocybe), doch de standplaats op hout verraadt al dat het iets
bijzonders is. De vruchtlichamen hebben vaak een licht tot sterk
excentrische steel, als bij oesterzwammen, maar de steel is niet
zelden gewoon centraal. Het vlees is opvallend taai en onder de
microscoop blijkt dat dit veroorzaakt wordt door de aanwezigheid
van dikwandige hyfen. De Fraaie houttrechterzwam groeit op
loofhout waarin hij bruinrot veroorzaakt, een uitzonderlijk type rot
voor plaatjeszwammen. Hij groeit saprotroof of wellicht soms als
zwakteparasiet in boomholtes, op wondplekken van nog levende
bomen en op dode stammen, stronken en dikke takken. In Drenthe
is hij vijf keer gemeld van wilgen in oude struwelen van Grauwe wilg
op voedselrijk, veraard laagveen, één maal van een holle populier
in een vochtige houtsingel op voedselrijke beekeerdgrond en
één keer op Zomereik in een droge wegberm. In Scandinavië zijn
berk, Beuk, populier en iep de voornaamste waardbomen en is hij
incidenteel op Fijnspar aangetroffen (Knudsen & Vesterholt, 2008);
in Baden-Württemberg is de Fraaie houttrechterzwam genoteerd
op Beuk (2x) en Appel (1x) (Krieglsteiner, 2001). Daarnaast is de
soort uit Centraal-Europa bekend van bouwhout binnenshuis en
van oude wijnvaten in wijnkelders (Hausknecht & Kuyper, 1992). De
Fraaie houttrechterzwam is in Drenthe zeer zeldzaam met zeven ver
uiteenliggende vindplaatsen. Na 1999 is hij nog slechts één maal
Otidea apophysata

Zwart hazenoor

Stat: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2009.

Als groep zijn hazenoren doorgaans goed te herkennen. De
komvormige, relatief grote vruchtlichamen zien er op het eerste
gezicht uit als bekerzwammen uit het geslacht Peziza, met dit
verschil dat ze lek zijn omdat ze aan de zijkant tot aan de basis een
grote spleet hebben. Het Zwart hazenoor is nu net een uitzondering:
De kommen zijn maar een klein beetje lek, want ze hebben geen
zijdelingse spleet of die is heel kort. De microscopiche kenmerken
passen wel helemaal bij Otidea: de parafysen zien eruit als
wandelstokken en de asci kleuren aan de top met jodium niet blauw.
Op grond van deze combinatie van kenmerken wordt de soort ook
Peniophora nuda

Roodgrijze schorszwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99:0, trend ---, RL 08 Bedreigd, eerste
jaar: 1982.

De Roodgrijze schorszwam heeft vaak dezelfde grijzige kleuren
als andere schorszwammen, zoals de algemene Asgrauwe
schorszwam (Peniophora cinerea) en de Grauwviolette schorszwam
(Peniophora violaceolivida). De soort is daar dan ook gemakkelijk
mee te verwarren. Jonge vruchtlichamen zijn echter roze en hebben
een rand van uitstralende witte hyfen. Bij oudere, grijze exemplaren
heeft de rand vaak nog een roze tint. Microscopisch vallen de talrijke
oliehoudende cystiden (gloeocystiden) op die tot 20 µm breed
worden. In Drenthe is er slechts één vondst bekend, ten westen
van Havelte (km 212-534, 1982, herb. WBS), in een wilgenstruweel

waargenomen, op een dode stam van een Boswilg in Boswachterij
Grollooo. De soort is ook in de rest van het land zeldzaam (NMV,
2013) en staat wegens sterke achteruitgang als bedreigd op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De oorzaken van de afname zijn
onbekend. De Fraaie houttrechterzwam is ook elders in Europa een
zeldzame paddenstoel.
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wel in een eigen geslacht Pseudotis geplaatst (Dennis, 1981). In 2009
werd deze soort ontdekt aan de rand van een wilgenbroekstruweel
in het Westerholt bij Anderen (km 243-559, 2009, herb. Enzlin). De
vruchtlichamen groeiden onder enkele populieren en vielen op door
hun bijna zwarte binnenzijde en een wat blekere buitenzijde. Het zeer
donkere uiterlijk, de spoelvormige sporen van 18-24 x 10-12 μm en de
natte standplaats onder populier leidden met behulp van de digitale
sleutel van Van Vooren (2008) direct naar het Zwart hazenoor, de
eerste en tot nu toe enige vondst in Nederland. Het Zwart hazenoor is
bekend uit de ons omringende landen, maar lijkt in heel Europa zeer
zeldzaam te zijn (Dennis, 1981).
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op een dode tak van Sporkenhout. In ons land was de Roodgrijze
schorszwam altijd al zeldzaam op zeer verspreide vindplaatsen,
maar hij is sinds 1990 ook nog eens sterk afgenomen, zodat hij als
bedreigd op de Rode Lijst is terechtgekomen (Arnolds & Veerkamp,
2008). Naar de redenen voor de achteruitgang kunnen we slechts
gissen. Aan afnemende belangstelling voor korstzwammen kan
het niet liggen, want die is recent juist groter geworden. Volgens
Krieglsteiner (2000) groeit de soort in Zuidwest-Duitsland op hout
van allerlei loofbomen en struiken, vooral in vochtige, voedselrijke
loofbossen, bijvoorbeeld aan oevers van grote wateren. De
Roodgrijze schorszwam wordt in Denemarken als algemeen
beschouwd (Hansen & Knudsen, 1997).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 38, n<99: 17, n>99: 22, trend -, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980. – Hab (n= 22): wilgenbroekstruweel 36%, droge
wegbermen 18%, elzenbroekbos 14%, berkenbroekbos 14%, rest 18%. –
Sub (n= 20): veen 45%, humus 30%, modder 15%, rest 10%. – Org (n= 9):
wilg 89%, els 11%.

De tot 5 cm brede, komvormige, donkerbruine vruchtlichamen van de
Bruine modderbekerzwam lijken zeer sterk op die van de bekende
Bruine bekerzwam (Peziza badia; zie aldaar). Ze zijn eigenlijk alleen
door de sporenornamentatie van elkaar te onderscheiden: een
patroon van zware, gebogen kammen bij de eerste soort tegenover
een netwerk van fijne lijntjes bij de laatste (Maas Geesteranus,
1967). Daarnaast is er een ecologisch verschil. Terwijl de Bruine
bekerzwam op vochtige tot droge, minerale bodems groeit, gedijt de
Bruine modderbekerzwam uitsluitend op natte, doorgaans venige
grond. De soort is in Drenthe wijdverbreid, maar vrij zeldzaam, met

zwaartepunten in het noorden en zuidwesten van de provincie.
Landelijk is hij matig algemeen en voornamelijk op het pleistoceen
aangetroffen (NMV, 2013). De Bruine modderbekerzwam is in Drenthe
kenmerkend voor kale plekjes in broekbossen en wilgenstruwelen
op permanent of periodiek natte, venige en lemige bodems. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is
de soort in 24% van de wilgenstruwelen aangetroffen (n= 17) en in
23% van de elzenbossen (n= 13) (Arnolds, n.p.). Daarbuiten is hij af
en toe gevonden in droogvallende sloten en greppels in de nabijheid
van wilgen, elzen en eiken. Het hoge percentage waarnemingen in
droge wegbermen heeft in werkelijkheid betrekking op bermsloten.
De soort vertoont landelijk een duidelijke afname en staat als
kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Hij heeft
alom te lijden van verdroging en verruiging van natte bossen door
agrarische activiteiten in de omgeving. Volgens recente inzichten
vormt de Bruine modderbekerzwam waarschijnlijk ectomycorrhiza
met bomen en struiken (Kuyper, 2007).
Phaeomarasmius erinaceus

Egelzwammetje

Status: Zeldzaam, n= 10, n<99: 5, n>99: 5, trend --, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1982. – Hab (n= 11): wilgenbroekstruweel 91%, elzenbroekbos 9%. –
Sub (n= 14): dode takken 93%, dode twijgen 7%. – Org (n= 14): wilg 100%.

Het Egelzwammetje dankt zijn naam aan de dicht opeenstaande,
sparrig afstaande schubjes op het roestbruine hoedje en de steel.
Daardoor is het gemakkelijk herkenbaar. Dit fraaie paddenstoeltje is
in Drenthe zeldzaam en beperkt tot twee gebieden: in het noorden
het stroomgebied van de Drentsche Aa, inclusief het Eexterveld, en
in het zuidwesten het dal van de Wapserveense Aa en de omgeving
van Havelte. Landelijk is de soort vrij zeldzaam en voornamelijk
waargenomen op het pleistoceen en in de duinstreek (NMV,
2013). In Drenthe is het Egelzwammetje een kensoort van het
verbond van wilgenstruwelen, hoewel het ook in goed ontwikkelde
struwelen zeer lokaal voorkomt en steeds in kleine aantallen. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig
is de soort in 18% van de wilgenstruwelen aangetroffen (n= 17)
en in 8% van de elzenbossen (n= 13), ook daar op wilgentakken
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(Arnolds, n.p.). De struwelen hoeven niet uitgestrekt te zijn en vaak
is de bodem tamelijk droog. Bij Havelte groeit het Egelzwammetje
bijvoorbeeld in een groepje wilgen in een beweid grasland bij de
Grote Startbaan. De vruchtlichamen groeien op recent afgestorven,
droge takken en twijgen van zowel Geoorde als Grauwe wilg die
nog aan de struik vastzitten, soms tot twee meter boven de grond.
De vruchtlichamen schrompelen bij droogte ineen, maar kunnen in
een vochtige periode opnieuw opleven, evenals taailingen van het
genus Marasmius (vandaar de wetenschappelijke naam van het
genus), een aanpassing aan het droge micromilieu van deze soort.
De fructificatieperiode van april tot in november is opmerkelijk lang.
In Nederland is het Egelzwammetje behalve op wilgen ook op berken
en elzen waargenomen (Arnolds et al., 1995). In Zuidwest-Duitsland
groeit deze soort eveneens vooral op wilgen (69%), maar ook
opmerkelijk vaak op rozen (27%) (Krieglsteiner, 2003). Dit substraat
is uit ons land nog niet gemeld. Het Egelzwammetje is regionaal en
landelijk afgenomen en geldt als bedreigd (Arnolds & Veerkamp,
2008). De oorzaken van achteruitgang zijn onbekend.

Phaeonematoloma myosotis

Grote moeraszwavelkop

OPN 1995: Pholiota myosotis
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Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 24, n>99: 29, trend -, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1934. – Hab (n= 47): wilgenbroekstruweel 32%,
kruipwilgstruweel 21%, nat naaldbos en gemengd bos 13%, berkenbroekbos
11%, elzenbroekbos 9%, hoogveen en heide 8%, rest 4%. – Sub (n= 37):
veen 38%, humus 24%, levend veenmos 19%, strooisel 11%, rest 8%.

De Grote moeraszwavelkop lijkt habitueel op de Bruine moeraszwavelkop (Hypholoma udum; zie aldaar) en verwanten en werd
daarom in het verleden vaak tot de Zwavelkoppen (genus Hypholoma)
gerekend. De soort verschilt echter onder meer in de sterk kleverige
hoed en de bruine sporenfiguur. Op grond van dit laatste kenmerk is

de soort later ondergebracht in het geslacht Bundelzwam (Pholiota)
(Bas et al., 1999), hoewel hij ook daar niet erg op z’n plaats leek.
Mede op grond van moleculaire kenmerken is hij nu in een apart
genus geplaatst. De Grote moeraszwavelkop is in Drenthe vrij
schaars met concentraties vindplaatsen tussen Roden en Een en in
het Dwingelderveld. Opvallend is het ontbreken in het Drents-Friese
Wold en de zeldzaamheid in het zuidoostelijke hoogveengebied. De
soort heeft in Drenthe een voorkeur voor struwelen van Geoorde
en Grauwe wilg, alsmede kruipwilgstruweeltjes, op permanent
of periodiek natte, zure, voedselarme bodems. Daarnaast komt
hij regelmatig voor in berken- en elzenbroekbossen en natte
naaldbossen. Slechts een kleine minderheid van de vindplaatsen
betreft open hoogveen en natte heide. De vruchtlichamen staan
vrij geregeld in een veenmosdeken of tussen andere mossen,
vooral in open habitats, maar veel vaker op veengrond, humus of
strooisel. Bij mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is de
Grote moeraszwavelkop in 36% van de wilgenstruwelen (n= 14)
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en in 40% van de kruipwilgstruwelen aangetroffen (n= 5) (Arnolds,
n.p.). In Nederland is de soort matig algemeen en vrijwel beperkt
tot het pleistoceen, met een paar vindplaatsen in de duinen en
het laagveen van Friesland (NMV, 2013). Hij neemt af als gevolg
Phellinus conchatus

Bruinzwarte vuurzwam

van verdroging en vermesting (Arnolds & Veerkamp, 2008). In het
buitenland wordt de Grote moeraszwavelkop vooral in hoogvenen
tussen veenmossen gevonden (Krieglsteiner, 2003; Noordeloos,
2011).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 5, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1998.

In verhouding tot andere vuurzwammen is de Bruinzwarte
vuurzwam een vrij bescheiden buisjeszwam met maximaal 10 cm
brede vruchtlichamen. Ze hebben een vrij scherpe rand, groeien
dakpansgewijs boven elkaar en zijn vaak gedeeltelijk resupinaat.
De bovenkant van de meerjarige vruchtlichamen is aanvankelijk
roestbruin en viltig, maar spoedig glad en zwartbruin van kleur;
de buisjes zijn onduidelijk gelaagd en voorzien van fijne, bruine
poriën. In Drenthe is de Bruinzwarte vuurzwam zeer zeldzaam met
vondsten bij Klijndijk (km 252-538, 1998-2001), in het Meeuwenveen
bij Havelte (km 213-532, 1999), tussen Paterswolde en Glimmen
(km 236-573, 2009), bij Geelbroek (km 234-551, 2009) en in de
Eelder- en Peizermaden (km 230-577, 2010). De soort groeit op
levende of recent afgestorven stammen en dikke, nog aan de boom
vastzittende takken van loofbomen en struiken. In Drenthe is hij op
drie plaatsen op wilgen gevonden, zowel in wilgenstruwelen als aan
vrijstaande bomen. Bij Geelbroek groeide de soort uitbundig op een
oude, ontwortelde Canadese populier in een vochtige bossingel en
bij Klijndijk is hij opgegeven van Zomereik in een gemengd bos op
voedselarme grond. Die laatste waardplanten zijn vrij uitzonderlijk,
want ook elders in ons land heeft de Bruinzwarte vuurzwam een
Phlebia subochracea

Roodgele aderzwam

duidelijke voorkeur voor wilgen (Keizer, 1992). In Baden-Württemberg
had van de 263 waarnemingen 88% betrekking op wilgen en waren
er slechts vijf opgaven van populieren (2%) en drie van eiken (1%)
(Krieglsteiner, 2000). De Bruinzwarte vuurzwam is in ons land matig
algemeen met een voorkeur voor de duinstreek, het rivierengebied en
de polders in het westen van het land (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend ±, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1984.

De Roodgele aderzwam is vaker geel dan rood. In heldergele
toestand vallen de vruchtlichamen sterk op, als ze ten minste niet
aan de onderzijde van liggend hout groeien, hetgeen doorgaans
het geval is. Jonge delen zijn soms helderrood of baksteenrood en
de rand kan wit zijn. Gedroogd vallen de kleuren minder op. Het
oppervlak is onregelmatig wrattig en wasachtig. Vrijwel steeds groeit
de Roodgele aderzwam in voedselrijke en, eventueel periodiek,
natte biotopen. Hij heeft een sterke voorkeur voor dikke, matig
verteerde takken van Geoorde wilg en Grauwe wilg in drassige
wilgenstruwelen en elzenbroekbossen, soms ook in houtsingels of

bij wilgenstruiken rond poelen in overigens droog bos. Hij is nooit
talrijk en meestal slechts tot een enkele tak beperkt. De Roodgele
aderzwam is in Drenthe zeer zeldzaam op ver uiteengelegen plekken.
Door het opvallende uiterlijk is de zeldzaamheid in dit geval reëel. Dit
wordt bevestigd door het feit dat de Roodgele aderzwam gedurende
intensief mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren
tachtig slechts één keer is gevonden (Arnolds, n.p.). Landelijk is de
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soort vrij zeldzaam, met de meeste groeiplaatsen op het pleistoceen
en enkele in het rivierengebied en de duinen (NMV, 2013). In ZuidPholiota conissans
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Duitsland is de soort kenmerkend voor wilgen- en elzenhout in
ooibossen langs de Rijn (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 13, n>99: 24, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 20): wilgenbroekstruweel 40%,
elzenbroekbos 20%, graslanden 20%, bermen 15%, rest 5%. – Sub (n=
15): dode takken 27%, dode wortels 27%, stronken en stobben 13%, dode
stammen 13%, levende bomen 13%, rest 7%. – Org (n= 13): wilg 92%
(waarvan Grauwe en Geoorde wilg 85%), kruidachtige planten 7%.

De Stoffige bundelzwam groeit vaak in hetzelfde milieu als de meer
bekende Elzenbundelzwam (Flammula alnicola), maar valt minder
op. De vruchtlichamen zijn kleiner met een vale, strogele hoed
met een bruinig centrum. De Stoffige bundelzwam is in Drenthe
vrij zeldzaam met relatief veel vindplaatsen in de veentjes rond
Eext en in de overgangen van zand naar laagveen ten noorden
van Roden en rond Meppel. Hij is ook bekend van enkele met
wilgen dichtgegroeide wijken in de oostelijke veenkoloniën. Van
de Stoffige bundelzwam bestaan twee verschijningsvormen: in
groepen of bundels op hout van wilgen dan wel alleenstaand of
enkele bijeen op de grond in natte graslanden en rietvelden waar de
soort op ondergrondse wortelstokken van grassen groeit, vaak van
Riet. Deze laatste vorm werd tot voor kort dikwijls onderscheiden
als een aparte soort, de Grasbundelzwam (Pholiota graminis of
Pholiota lutaria; Tjallingii, 1987), maar moleculair onderzoek heeft
aangetoond dat ze identiek zijn (Knudsen & Vesterholt, 2008;
Noordeloos, 2011). In Drenthe is de Stoffige bundelzwam
slechts vier keer gemeld uit natte, grazige terreinen, maar
in de laagveengebieden en de duinen van West-Nederland
is ‘Pholiota graminis’ de meest verbreide groeivorm. De
soort groeit in Drenthe vooral op dode, dikke takken,
wortels en stronken van Grauwe en Geoorde wilg in dichte
struwelen op permanent natte, basenrijke bodems en is
een indicatorsoort voor waardevolle wilgenbossen. In
de jaren tachtig is de Stoffige bundelzwam gevonden in
18% van de wilgenstruwelen (n= 17), plaatselijk talrijk,
bijvoorbeeld in een wilgenstruweel op potklei in De
Kleibosch bij Foxwolde. (Arnolds, n.p.). Landelijk is deze
paddenstoel vrij algemeen, vooral in de duinen en de
laagveen- en kleigebieden van West- en Noord-Nederland
(NMV, 2013).
Pholiotina dasypus

Vlokkig breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe subnuda, Conocybe utriformis
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2006.

Jonge exemplaren van het Vlokkig breeksteeltje doen hun naam eer
aan en hebben een guirlande van witte vlokjes rond de hoedrand.
Deze vallen spoedig af en dan blijft er een paddenstoeltje over met een
gladde, gestreepte, roestbruine tot geelbruine hoed en een witachtige
tot bleekgele steel die vanaf de basis geel- tot roestbruin wordt. Het
doorslaggevende kenmerk ten opzichte van verwante soorten met
velumvlokjes wordt gevormd door de fijn gepuncteerde sporen, alleen
te zien met een goede microscoop bij een duizendvoudige vergroting.
Het Vlokkig breeksteeltje is in ons land vrij zeldzaam en voornamelijk
gevonden in de buurt van Amsterdam, in Zuidelijk Flevoland en in
Noord-Groningen (NMV, 2013). In Drenthe is deze soort één maal
waargenomen, in een aangeplant wilgenbosje op vochtig, voedselrijk,

veraard veen aan de zuidrand van het Zuidlaardermeer (km 242-569,
2006). Ook elders in ons land is het Vlokkig breeksteeltje herhaaldelijk
in nat wilgenstruweel gevonden, maar deze soort komt niet alleen
in moerassen voor. Arnolds (in Noordeloos et al., 2005) noemt als
groeiplaatsen in Nederland loofbossen, wilgenstruweel en grazige
plekken, vaak in jonge of gestoorde habitats, op natte tot droge,
voedselrijke, gewoonlijk kalkrijke klei- en zandbodems. Daaraan kan
worden toegevoegd dat ook dijken en wegbermen op zavel of klei een
geschikt biotoop vormen, bijvoorbeeld de beweide Waddenzeedijken
in Noord-Groningen. Hausknecht (2009) vermeldt voor CentraalEuropa: op strooisel in loofbossen, zelden naaldbossen, soms op
sterk verrot hout en zeer zelden zelfs op mest.
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Pluteus leoninus

Goudgele hertenzwam
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Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 5, n>99: 10, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1972. – Hab (n= 17): wilgenbroekstruweel 41%, elzenbroekbos
17%, vochtig, voedselrijk loofbos 12%, droge, voedselrijke lanen 12%, droge,
voedselarme lanen 6%, houtwallen en -singels 6%, jonge bosaanplant 6%.
– Sub (n= 8): dode takken 38%, dode stammen 38%, dode stronken 13%,
levend hout onbepaald 13%. – Org (n= 7): wilg 43% (waarvan Geoorde wilg
en Grauwe wilg 14%), els 28%, Vuilboom 14%, loofbomen onbepaald 14%.

Het is een feest om deze paddenstoel in het veld tegen te komen, zo
stralend goudgeel kan de hoed van deze hertenzwam er uit zien. De
lamellen zijn jong wit, later roze, en hebben een goudgele snede. De
overlangs gestreepte steel is lichtgeel. In Nederland is de Goudgele
hertenzwam matig algemeen, voornamelijk in Zuid-Limburg, de
Noordoostpolder en op het pleistoceen, met opvallende concentraties
in Midden-Brabant en Twente (NMV, 2013). Het is een van de weinige
hertenzwammen die in het westen van het land, inclusief de duinstreek,
nauwelijks voorkomt. In Drenthe is de soort zeldzaam, vooral in het
noorden, op de Hondsrug en langs de Wapserveensche Aa. Bijna de
helft (41%) van de waarnemingen is afkomstig uit wilgenstruwelen.
Elzenbroekbossen en elzen-vogelkersbossen komen met 29% op de
tweede plaats. Ook wegbermen met bomen worden genoemd en er
is een melding uit een droog, voedselarm loofbos (Diever, Landgoed
Berkenheuvel), maar die betreft waarschijnlijk de rand van een
schelpenpad. Gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig is de Goudgele hertenzwam alleen in een wilgenstruweel
(6%, n= 17) en een elzenbos (6%, n= 16) gevonden (Arnolds,
n.p.). De soort groeit steeds op dood, sterk verrot loofhout en nooit
op humeuze grond, zoals veel andere hertenzwammen wel doen.
Het Overzicht (Arnolds et al., 1995) zegt van deze soort: saprotroof
op stronken en takken van loofbomen, vooral eik, maar ook els en
Beuk, vooral in bosmilieus op basenrijke, zure tot neutrale bodems.
In Zuidwest-Duitsland wordt de Goudgele hertenzwam het meeste
opgegeven van dood hout in ooibossen, Eiken-Haagbeukenbossen
en kalkbeukenbossen op basische tot neutrale bodems, soms in
naaldbos op zure bodem (Krieglsteiner, 2003). Hij heeft daar een
sterke voorkeur voor het hout van Beuk (63%), boven dat van eik
(10%), Fijnspar (8%) en Zwarte els (7%) (n= 104). Wilg, het favoriete
substraat in Drenthe, wordt in die regio in het geheel niet genoemd.
Postia subcaesia

Vaalblauwe kaaszwam

OPN 1995: Oligoporus subcaesius
Status: Vrij algemeen, n= 296, n<99: 52, n>99: 253, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1978. – Hab (n= 100): wilgenbroekstruweel 20%,
elzenbroekbos 18%, vochtig, voedselrijk loofbos 17%, droog, voedselarm
loofbos 14%, voedselarm gemengd bos 8%, jonge bosaanplant 6%, rest
17%. – Sub (n= 81): dode takken 84%, dode stammen 10%, rest 6%. – Org
(n= 86): wilg 31%, eik 14%, els 11%, berk 9%, Beuk 6%, es 5%, loofbomen
onbepaald 17%, rest 4%.

De Vaalblauwe kaaszwam is pas in 1974 afgescheiden van de
Blauwe kaaszwam (Postia caesia; zie aldaar) op grond van de bleek
okerkleurige vruchtlichamen met slechts een zwakke blauwe inslag,
vooral in de poriën, en de uiterst smalle, sterker gekromde sporen
van 4-4,5 x 1-1,5 µm. Bovendien zou hij een voorkeur hebben voor
loofhout in plaats van naaldhout. De status van de twee soorten
wordt ondersteund door kruisingsproeven (Ryvarden & Gilbertson,
1994). Tijdens inventarisaties van Drenthe zijn de drie hierboven
genoemde kenmerken door waarnemers verschillend geïnterpreteerd.
Sommigen letten het meest op de vale kleur van de vruchtlichamen,
anderen noteerden vondsten van blauwachtige kaaszwammen op
loofhout altijd als Vaalblauwe kaaszwam. Het meest betrouwbare
kenmerk, de sporenmaat, is slechts in ongeveer 20% van de gevallen
gecontroleerd. Daardoor kunnen er verwisselingen met de Blauwe
kaaszwam hebben plaatsgehad. In Drenthe is de Vaalblauwe
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kaaszwam vrij algemeen en wijdverbreid, met de grootste dichtheid
in vochtige, min of meer voedselrijke gebieden zoals de beekdalen,
bijvoorbeeld in landschappelijke beplantingen langs de Hunze. De soort
heeft een voorkeur voor elzen-vogelkersbossen, elzenbroekbossen
en wilgenbroekstruwelen op voedselrijke, basenrijke, zwak zure tot
Psathyrella lacuum

Bezemfranjehoed

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen,
eerste jaar: 1982.

De Bezemfranjehoed is even tenger als de op oeverplanten
groeiende Lisdoddefranjeoed (Psathyrella typhae; zie aldaar) en
verschilt daarvan hoofdzakelijk microscopisch in de kleinere sporen
van 6,5-8 x 4-5 µm, die voorzien zijn van een kiempore en door het
vrijwel ontbreken van gedifferentieerde cystiden aan de lamelsnede
(Kits van Waveren, 1985). De soort is oorspronkelijk beschreven
uit Doetinchem van een zeer merkwaardige standplaats, namelijk
Pseudochaete tabacina

Tabakborstelzwam

OPN 1995: Hymenochaete tabacina
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neutrale bodems en is gedurende mycosociologisch onderzoek in
de jaren tachtig in die vegetatietypen in respectievelijk 86%, 67% en
29% van de proefvlakken vastgesteld (Arnolds, n.p.). In loofbossen op
arme, zure zandgrond is hij zeer schaars. De Vaalblauwe kaaszwam
groeit saprotroof op dikkere, enigszins verteerde takken en stammetjes
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de houten steel van een borstel die in een pot met water stond
(Huijsman, 1955). Het is duidelijk dat dit niet de natuurlijke
standplaats is van deze soort, maar andere vondsten worden in
de literatuur niet vermeld. Kennelijk gaat het om een overal uiterst
zeldzame soort. De Bezemfranjehoed werd in 1982 in Drenthe
teruggevonden in een nat, uitgestrekt struweel van Geoorde wilg in
het Holle Veen bij Wittelte (km 215-538, herb. WBS), deze keer op
dode grashalmen. Voor zover bekend is dit dus de tweede vondst
ter wereld.
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Status: Matig algemeen, n= 117, n<99: 26, n>99: 107, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1912. – Hab (n= 77): wilgenbroekstruweel
56%, elzenbroekbos 12%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%, droog,
voedselarm gemengd bos 4%, berkenbroekbos 4%, lanen en bossingels
4%, rest 10%. – Sub (n= 78): dode takken 87%, dode stammen 6%, dode
twigen 5%, rest 1%. – Org (n= 86): wilg 85% (waarvan Geoorde en Grauwe
wilg 55%), prunus 4% (waarvan Sleedoorn 1%, Gewone vogelkers 1%,
Amerikaanse vogelkers 1%), Hazelaar 2%, eik 1%, populier 1%, berk 1%,
els 1%, loofbomen onbepaald 4%.

De Tabakborstelzwam werd tot voor kort met andere borstelzwammen in het genus Hymenochaete ondergebracht, maar is
recent in een apart genus Pseudochaete geplaatst. Deze korstzwam
produceert op takken rijen tabaksbruine, geelgerande hoedjes die
soms aaneengroeien tot meterslangs stroken. Ze zijn leerachtig
taai en de onderzijde is dichtbezet met spitse bruine haren (setae).
De Tabakborstelzwam is een karakteristieke soort van recent
afgestorven, nog aan de struik vastzittende takken en twijgen in natte
tot vochtige wilgenbroekstruwelen, waar hij het hele jaar gevonden
kan worden. Hij is in Drenthe matig algemeen en verspreid door
de gehele provincie, met een voorkeur voor kwelzones langs de
beekdalen. De soort is al in 1912 verzameld in de omgeving van
Roswinkel (herbarium Universiteit Utrecht). De Tabakborstelzwam
is voornamelijk op Geoorde en Grauwe wilg aangetroffen, niet op
Boswilg of Kruipwilg. Vanaf wilgen maakt hij wel eens overstapjes
naar andere struiken en bomen, zoals Hazelaar, Zwarte els, berk,
Sleedoorn en Wilde kamperfoelie. Deze decoratieve korstzwam

groeit vooral in dichte, oude struwelen op tamelijk voedselrijke,
natte tot vochtige veen-, leem-, en zandgrond, maar ook geregeld
in wilgenzomen langs verlandende wijken en vaarten. Op zure,
voedselarme bodems ontbreekt de soort, evenals in verdroogde
terreinen. Gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren tachtig is hij in 43% van de wilgenstruwelen (n= 14)
gevonden, met een duidelijke voorkeur voor Grauwe wilg (67%)
boven Geoorde wilg (25%). Opmerkelijk genoeg is de presentie in
elzenbossen met 39% vrijwel even hoog. Hier is vaak een ijle struiklaag
aanwezig van kwijnende wilgen die een geschikt substraat bieden aan
de Tabakborstelzwam. Het is opvallend dat deze korstzwam op zijn
vindplaatsen gewoonlijk zeer talrijk is, maar in andere, ogenschijnlijk
gelijksoortige wilgenbosjes volledig ontbreekt. Landelijk is de soort
vrij algemeen en voornamelijk aangetroffen op het pleistoceen en in
de kalkrijke duinen (NMV, 2013). Ook in Zuidwest-Duitsland is wilg de
voornaamste gastheer van de Tabakborstelzwam met 44% van de
meldingen, maar hij wordt daar op de voet gevolgd door de Hazelaar
(39%), die in Drenthe slechts een ondergeschikte positie inneemt (n=
315; Krieglsteiner, 2000).
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Psilachnum acutum

Witbolfranjekelkje
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Niet beschouwd,
eerste jaar: 1983.

Het Witbolfranjekelkje is een wit, 0,3 mm klein, harig kelkje dat groeit
op allerlei dode grasstengels. De haren hebben een stompe top en
meten 20-40 x 2 µm en de sporen 5-6 x 1 µm. De soort werd uit
Nederland het eerst gemeld in 1993 door E. Batten van de Goudplaat
op Noord-Beveland. Later bleek dat de eerste vondst in ons land
tien jaar eerder gedaan is in Drenthe. Dat was in 1983 tijdens
Pyrenopeziza benesuada

Takuitbreekkommetje

OPN 1995: Mollisia benesuada

mycosociologisch onderzoek in het Holle Veen bij Wittelte op stengels
van Gestreepte witbol in een wilgenstruweel (km 215-538, herb.
WBS). De soort komt ongetwijfeld ook in andere vegetatietypen voor,
maar hierover is weinig bekend. Het Witbolfranjekelkje is recent op
enkele andere plaatsen in Nederland opgemerkt, alle in de zuidelijke
provincies (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Uitbreekkommetjes zijn nauw verwant met mollisia’s en
onderscheiden zich doordat ze van onder de schors of epidermis
uitkomen. Er bestaan verschillende opvattingen over het
Takuitbreekkommetje. Volgens Breitenbach & Kränzlin (1984)
is deze soort een uniform grijs gekleurd schijfje van omstreeks 1
mm doorsnede, groeiend op wilgentakken, met sporen van 7-9 x

roomkleurig sporenvlies, meten de sporen 9-12 x 2 µm en groeit hij
op elzenhout. De soort is, in eerstgenoemde betekenis, in Drenthe
één maal gevonden tijdens mycosociologisch onderzoek op een
dode wilgentak in een verdrogend elzenbos in het Kolonieveen bij
Lheebroek (km 225-540, 1983, herb. WBS). Hij is ook elders in het
land zeldzaam en voornamelijk in het westen aangetroffen (NMV,

1,5-2 µm, maar volgens Ellis & Ellis (1997) heeft de soort jong een

2013).

Russula laccata

Geurige wilgenrussula

OPN 1995: Russula olivaceoviolascens
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Status: Matig algemeen, n= 112, n<99: 19, n>99: 96, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 30): wilgenbroekstruweel 43%,
kruipwilgstruweel 20%, droog, voedselarm loofbos 10%, voedselrijke jonge
bosaanplant 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, rest 13%. – Sub (n= 29):
humus 69%, veen 21%, leem 7%, rest 3%. – Org (n= 35): wilg 77% (waarvan
Geoorde en Grauwe wilg 34%, Kruipwilg 17%, Boswilg 6%), populier 12%,
eik 3%, els 3%, loofbomen onbepaald 5%.

De Geurige wilgenrussula is nauw verwant aan de algemene Broze
russula (Russula fragilis; zie aldaar) en de hoedkleur vertoont even
veel variatie: van donker purperrood tot een mengeling van vaal groen
en bleek violet, bij nat weer snel tot bijna wit uitblekend. Beide soorten
delen een fruitige geur, zeer scherpe smaak en witte sporenfiguur.
De Geurige wilgenrussula verschilt in de gave lamelsnede (bij de
Broze russula gewoonlijk gezaagd) en de standplaats bij wilgen
(Broze russula vooral met eik en berk, soms wilg); microscopisch
in de meer wrattige sporen en de nauwelijks gesepteerde cystiden
op de hoed. De soort stond in ons land tot voor kort bekend onder
de naam Zwartrode russula (Russula olivaceoviolascens; Arnolds
et al., 1995), maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat die soort
(met als correcte naam Russula atrorubens) aanmerkelijk forsere
vruchtlichamen heeft en mycorrhiza vormt met spar en den (Knudsen
& Vesterholt, 2008). Vrijwel alle Nederlandse vondsten behoren tot
de Geurige wilgenrussula, maar ook de echte Russula atrorubens
is hier recent aangetoond (Wisman, pers. meded.). De Geurige
wilgenrussula is in Drenthe matig algemeen en tamelijk gelijkmatig
verspreid. Het merendeel van de opgaven komt uit struwelen van
wilgen, inclusief Kruipwilg, op natte tot vochtige, zure, humeuze
zand- en veengrond. Behalve wilgen worden soms populieren als
mycorrhizapartners opgegeven en één maal eik en els, maar daar
mogen we een vraagteken bij zetten. Er zijn geen waarnemingen
bij naaldbomen. Dit wijst er op dat de opgaven onder de naam
Zwartrode russula inderdaad betrekking hebben op de Geurige
wilgenrussula, enkele mogelijke verwisselingen met de Broze
russula daargelaten. Bij mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig is hij in 36% van de wilgenstruwelen aangetroffen (n=
14), zowel in de associatie van Geoorde wilg op voedselarme,

zure grond, als in de associatie van Grauwe wilg op rijkere,
minder zure grond (Stortelder et al., 1999). Bovendien is hij in
40% van de kruipwilgstruwelen gevonden met een maximum
van 200 vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 5) en in één van de
twee proefvlakken met Boswilg. In natuurontwikkelingsgebieden
treedt hij vaak massaal op bij jonge wilgenopslag op minerale
zandgrond en leem, bijvoorbeeld in Schepping bij Beilen vanaf
10 jaar na ontgronding. De Geurige wilgenrussula is in Nederland
vrij algemeen, vooral in de duinen (NMV, 2013). Daar is het een
van de belangrijkste mycorrhizapartners van Kruipwilg, zoals ook
uit Scandinavië wordt gemeld (Knudsen & Vesterholt, 2008). De
toename in Drenthe berust ongetwijfeld op een betere herkenning.
Vroeger werd deze soort vaak voor de Broze russula aangezien.
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Status: Matig algemeen, n= 128, n<99: 31, n>99: 106, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 64): wilgenbroekstruweel 84%,
kruipwilgstruweel 5%, rest 11%. – Sub (n= 64): veen 56%, humus 31%, leem
5%, rest 8%. – Org (n= 76): wilg 96%, (waarvan Geoorde en Grauwe wilg
62%, Kruipwilg 5%), berk 1%, loofbomen onbepaald 3%.

De Wilgenrussula behoort tot de groep van de Vissige russula’s
(Russula xerampelina sensu lato), te herkennen aan een
onaangename geur naar niet al te verse vis bij oudere exemplaren
en een groene reactie van het vlees met ijzersulfaat. De hoed van de
Wilgenrussula is gewoonlijk donkerrood, soms lichter rood of zelfs
bruinoranje, terwijl de steel meestal een roze blos heeft. Hij is verder
vooral ecologisch gekenmerkt doordat hij als enige vissige russula
mycorrhiza vormt met wilgen. In Drenthe is de Wilgenrussula matig
algemeen en tamelijk gelijkmatig over de provincie verdeeld. In de
oostelijke hoogveenontginningen is hij schaars, behalve tussen
Emmen en Klazienaveen, waar hij groeit langs oude, door wilgen
omzoomde veenwijken. Dat is vrij uitzonderlijk, want de soort is
kenmerkend voor goed ontwikkelde, uitgestrekte, permanent natte
tot vochtige wilgenstruwelen met een ongestoorde waterhuishouding.
Bij mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is hij in vrijwel alle
wilgenstruwelen aangetroffen (93%, n= 14), zowel in de associatie
van Geoorde wilg op voedselarme, zure grond, als in de associatie
van Grauwe wilg op rijkere, minder zure grond (Stortelder et al., 1999),
met een maximum van 80 vruchtlichamen per 1000 m2. Bovendien
is hij in één kruipwilgstruweel gevonden (n= 5). De Wilgenrussula
wordt ook wel gemeld uit elzen- en berkenbroekbossen, maar dan
zijn steeds in de struiklaag wilgen aanwezig. De binding aan wilgen
komt ook tot uiting in de gegevens uit de Drentse kartering. De
enige melding onder berken zal ongetwijfeld verband houden met
het optreden van wilgen in een nat berkenbos. De geconstateerde
toename wordt vooral veroorzaakt door een betere herkenning van
de soort. In Nederland is de Wilgenrussula vrij algemeen. Hij bereikt
veruit de grootste dichtheid in Drenthe en op de Waddeneilanden
(NMV, 2013). In dat laatste gebied is hij een trouwe begeleider van
Kruipwilg in duinvalleien.
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Scopuloides hydnoides

Wastandjeszwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 42, n<99: 21, n>99: 24, trend -, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1978. – Hab (n= 33): wilgenbroekstruweel 33%,
elzenbroekbos 27%, vochtig, voedselrijk loofbos 18%, kruipwilgstruweel
6%, berkenbroekbos 6%, rest 10%. – Sub (n= 43): dode takken 81%, dode
twijgen 7%, rest 12%. – Org (n= 43): Wilg 41% (waarvan Grauwe en Geoorde
wilg 33%, Kruipwilg 5%), els 9%, Jeneverbes 9%, eik 9% (waarvan Zomereik
7%), Ratelpopuier 2%, appel 2%, Es 2%, Beuk 2%, Hazelaar 2%, berk 2%,
loofbomen onbepaald 19%.

De Wastandjeszwam is een waterig-wasachtig grijswit overtrekje
met heel kleine tandjes waaruit kriskras korte dikke haartjes steken.
De foto’s vertonen een overzicht en een sterke uitvergroting.
Microscopisch is de soort gemakkelijk te herkennen aan de brede,
dikwandige hyfen zonder gespen, de dikwandige cystiden en de erg
kleine, kromme sporen (3,5-4 x 2 µm). Onder de korstzwammen is
de Wastandjeszwam een van de meest kenmerkende soorten van
vochtige bosjes. In Drenthe is de soort vrij zeldzaam en vooral in
beekdalen en rond vennen te vinden, maar in de veenkoloniën komt
hij nauwelijks voor. Landelijk is hij vrij algemeen, maar nauwelijks
aanwezig in laagveen- en kleigebieden (NMV, 2013). Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen is de Wastandjeszwam
in 57% van de natte wilgenbroekstruwelen gevonden (n= 14), in 40%
van de kruipwilgstruwelen (n= 5) en in 54% van de elzenbroekbossen
en elzen-vogelkersbossen (n= 13) (Arnolds, n.p.). Hij ontbrak in
verdroogde en aangeplante bosjes. De soort heeft in Drenthe een
voorkeur voor sterk verrotte wilgentakken, maar is op tal van andere
loofbomen aangetroffen, vooral els en eik. Hij is ook een paar keer op
Jeneverbes gesignaleerd, een aanwijzing dat de Wastandjeszwam
niet geheel aan natte standplaatsen gebonden is. Het is opmerkelijk
dat deze korstzwam in Zuidwest-Duitsland juist wordt beschouwd

Tomentella ellisii

Geelgerand rouwkorstje

als een soort van matig droge standplaatsen die natte plekken
vermijdt. Veruit de belangrijkste waardplant is daar de Beuk, gevolgd
door eiken, terwijl wilgen en elzen als substraat zeldzaam zijn
(Krieglsteiner, 2000). Ook in Zwitserland wordt de Beuk als favoriete
waardboom genoemd (Breitenbach & Kränzlin, 1986). We kunnen
deze discrepantie in ecologische voorkeur niet verklaren.
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Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 12, n>99: 5, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 15): wilgenbroekstruweel 40%,
voedselrijke jonge bosaanplant 27%, vochtig, voedselrijk loofbos 13%,
oevervegetatie 7%, hoogveen levend 7%, elzenbroekbos 7%. – Sub (n=
18): dode takken 61%, dode stammen 17%, bladeren en strooisel 11%,
houtsnippers 6%, dode twijgen 6%. – Org (n= 18): Wilg 45% (waarvan
Grauwe en Geoorde wilg 28%, Boswilg 11%), els 28%, eik 11%, grasachtige
planten 11% (waarvan Zegge 6%), Beuk 6%.

Rouwkorstjes zijn vrijwel nooit in het veld herkenbaar en moeten bijna
altijd microscopisch worden gecheckt, zelfs als de naam Geelgerand
rouwkorstje luidt. De geheel aangehechte vruchtlichamen van deze
soort zijn hazelnootbruin tot donker roodbruin met een wat lichtere
randzone die soms inderdaad opvallend geel is, maar dat is niet
voldoende voor een zekere naamgeving. Onder de microscoop
zijn de grijsbruine sporen van 7-10 x 5-8 µm breed ellipsvormig tot
stomp driehoekig met stekeltjes tot 1 µm lang. Gespen zijn overal

in het weefsel te vinden. Een belangrijk kenmerk vormen de korte,
vaak enigszins opgeblazen cellen direct onder het hymenium. Dat
heeft deze soort gemeenschappelijk met het Gewoon rouwkorstje
(Tomentella sublilacina) en Bleekrandrouwkorstje (Tomentella
radiosa). Het Geelgerand rouwkorstje staat in Nederland als
vrij zeldzaam op de kaart (NMV, 2013), maar is wijdverbreid en
ongetwijfeld in werkelijkheid een stuk algemener. In Drenthe
geldt de soort vooralsnog als zeldzaam, maar ook dat is zeker

Hoofdstuk 19a

327

een forse onderschatting. Een indicatie hiervoor is dat de soort
tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren
tachtig is aangetroffen in 35% van de wilgenstruwelen (n= 17) en
31% van de elzenbossen (n= 16) (Arnolds, n.p.). In die biotopen
is dit rouwkorstje dus bepaald niet zeldzaam en vermoedelijk
een belangrijke mycorrhizapartner van wilgen en elzen. De
vruchtlichamen verschijnen meestal op dood hout, soms op de
grond of strooisel, waaronder stengels van grassen en zeggen.
Buiten vochtige, voedselrijke habitats wordt het Geelgerand
rouwkorstje zelden waargenomen. De achteruitgang in Drenthe is
hoogstwaarschijnlijk een artefact, veroorzaakt door het beëindigen
van nauwgezet onderzoek in proefvlakken.

Tomentella fuscoferruginosa

Schurftig rouwkorstje
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Status: Verdwenen, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981.

Rouwkorstjes hebben hun naam niet mee. De naam ‘Schurftig
rouwkorstje’ doet er nog een schepje bovenop. Er bestaan
verschillende opvattingen over het soortconcept. Volgens de
monograaf Koljalg (1996) is het Schurftig rouwkorstje identiek met
het Roestgeel rouwkorstje (Tomentella bryophila), maar Stalpers
(1993) behandelt ze apart. Wij volgen in dit boek de laatste auteur.
Een van de verschillen is de kleur: Het Roestgeel rouwkorstje neigt
vaker naar een oranje kleur en het Schurftig rouwkorstje is donkerder
roestbruin. Misschien is er ook een verschil in de sporen. De sporen
van het Roestgeel rouwkorstje hebben een apiculus die blauw
kleurt met jodium. Hoe dat met zijn schurftige verwant zit, moet nog
worden onderzocht. In Drenthe is het Schurftig rouwkorstje uitsluitend
aangetroffen tijdens mycosociologisch onderzoek aan houtzwammen
Tomentella lilacinogrisea

Wrattig rouwkorstje

OPN 1995: Tomentella neobourdotii

in moerasbossen in de jaren tachtig (Keizer & Arnolds, 1990). Het
is toen gevonden op wilgenhout in een struweel van Grauwe wilg
op enigszins verdroogd veen in het Sliekerveen bij Lheebroek (km
224-542, 1981, 1982, herb. WBS) en in een aangeplant wilgenbosje
op voedselrijk, vrij droog zand langs een zandwinplas bij Beilen (km
226-542, 1981); daarnaast op een elzentak in een matig vochtig,
aangeplant elzenbos bij Witteveen (km 240-537, 1982) en op een
tak van Sleedoorn in een Elzen-Vogelkersbos op vochtige potklei
bij Leutingewolde (km 224-574, 1982, herb. WBS). Het is eigenlijk
onbekend hoe het nu met deze soort in Drenthe gesteld is. Buiten
Drenthe is het Schurftig rouwkorstje opgegeven van twee plekken in
de duinen en één in Limburg (NMV, 2013). Vermoedelijk vormt deze
soort ectomycorrhiza met bomen, evenals andere rouwkorstjes.
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Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Wrattig rouwkorstje behoort bij de groep soorten met
vruchtlichamen die niet los liggen op het substraat, maar daaraan zijn
vastgegroeid (subgenus Alytosporium). Het oppervlak is grijzig sepia
tot hazelnootbruin of donkerbruin zonder duidelijke randzone. Met
het Glad rouwkorstje (Tomentella lapida; zie aldaar) heeft het Wrattig
rouwkorstje gemeen dat de basaalhyfen ruw zijn. De laatste verschilt
door kleinere sporen (5-7 µm) die wat onregelmatiger gevormd zijn.
In Drenthe is het Wrattig rouwkorstje twee maal gevonden gedurende
mycosociologisch onderzoek van moerasbossen in de jaren tachtig:
zuidelijk van Holtinge bij Havelte (km 213-534, 1982) op een dode
tak van Boswilg in een spontaan bosje op voormalig grasland en in
Mensinge bij Roden (km 225-570, 1982, herb. WBS) op een dode
tak van Geoorde wilg in een veenmosrijk wilgenstruweel op zeer
natte, venige bodem met voedselarme kwel. Vermoedelijk is de soort
niet kenmerkend voor wilgenstruwelen. In Zuid-Duitsland vermeldt
Krieglsteiner (2000) het Wrattig rouwkorstje van rotte takken en
stammen van eik, Beuk, Haagbeuk, Zilverspar, lariks en Boswilg. In

feite is de soort hoogstwaarschijnlijk een mycorrhizavormer, zoals
andere rouwkorstjes. Hij staat ook in de rest van Nederland als
zeer zeldzaam te boek op verspreide plekken (NMV, 2013), maar is
ongetwijfeld in werkelijkheid minder zeldzaam vanwege de lastige
determinatie van en onvoldoende belangstelling voor rouwkorstjes.
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Tomentellopsis submollis

Gevlekt viltvliesje
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981.

Een geoefend oog kan het Gevlekt viltvliesje in het veld vaak
herkennen aan de vliesdunne, lichtgele vruchtlichamen met
opvallende roze vlekken. Bij microscopische controle vallen de sterk
gestekelde, ronde sporen op, evenals de fraai gevormde basidiën en
de dunwandige hyfen zonder gespen. Koljalg (1996) en Krieglsteiner
(2000) beschouwen het Gevlekt viltvliesje als een synoniem van
het Bleek viltvliesje (Tomentellopsis echinospora; zie aldaar), maar
Stalpers (1993) en Legon & Henrici (2005) onderscheiden ze als
aparte soorten op grond van de roze kleuren in het vruchtlichaam en
mycelium en iets grotere sporen bij het Gevlekt viltvliesje, volgens
Stalpers ook door het vaker voorkomen op loofhout. Wij hebben
de soorten apart gehouden. Het Gevlekt viltvliesje is in Drenthe op
vijf plaatsen gevonden: het Brunstingerveld bij Beilervaart (km 226542,1981), in landgoed Mensinge bij Roden (km 225-570, 1982 en
km 225-571, 1996), het Groote Zand bij Hooghalen (km 234-550,
1982, herb. WBS) en bij Nieuwlande (km 237-525, 2006, herb. B.
de Vries). De soort is twee maal gevonden op dode wilgentakken
in een nat wilgenstruweel op zure, voedselarme veengrond en
één keer in een kruipwilgstruweel op vochtig, voedselarm zand.
Daarnaast zijn er meldingen van een kapvlakte en van een eikentak
Tulasnella pruinosa

Berijpte waaszwam

in droger, voedselarm bos. In Groot-Brittannië groeit het Gevlekt
viltvliesje vooral op naaldhout (Legon & Henrici, 2005), zodat de
voorkeur voor wilgen in Drenthe wel op toeval zal berusten. Ondanks
de groeiplaats van de vruchtlichamen op hout is aangetoond dat
deze soort mycorrhiza vormt met bomen, onder experimentele
omstandigheden met Fijnspar (Raidl & Agerer, 2011). Het Gevlekt
viltvliesje is ook elders in ons land zeldzaam op het pleistoceen en
de Waddeneilanden (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 8, n>99: 1, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 8): elzenbroekbos 37%,
wilgenbroekstruweel 25%, vochtig, voedselrijk loofbos 25%, naaldbos 12%.
– Sub (n= 9): dode takken 56%, dode stammen 44%. – Org (n= 9): els 44%,
Grauwe en Geoorde wilg 22%, Es 11%, berk 11%, Douglasspar 11%.

De Berijpte waaszwam is nauw verwant aan de Dennenwaaszwam
(Tulasnella pinicola; zie aldaar) en mogelijk slechts een onbetekenende
vorm daarvan (Roberts, 1994; Krieglsteiner, 2000). Het gaat in
beide gevallen om zeer dunne, nauwelijks zichtbare overtrekjes die
alleen microscopisch te onderscheiden zijn. De Berijpte waaszwam
heeft sporen van 6-7,5 µm lang met een stompe top; bij de
Dennenwaaszwam zijn de sporen tot 10 µm lang en het vruchtlichaam
is wat minder dun. De Berijpte waaszwam zou in Drenthe zeer
zeldzaam zijn en overwegend in de beekdalen voorkomen. Voor
zo’n onopvallende soort is de werkelijke verspreiding echter lastig te
bepalen. Van de negen waarnemingen zijn er zeven gedaan in 1982
tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen, toen P.J.
Keizer speciale aandacht aan korstzwammen schonk. De Berijpte
waaszwam werd destijds in 31% van de onderzochte elzenbossen
vastgesteld (n= 16), zowel op natte veengrond als matig vochtige
leem- en zandgrond, en in 12% van de wilgenstruwelen (n= 17)
(Arnolds, n.p.). Deze gegevens ondersteunen de hypothese dat de
Berijpte waaszwam aanmerkelijk algemener moet zijn dan uit de kaart
blijkt, maar dat hij een verborgen leven leidt. Hij groeit in moerasbosjes
op dode stammen en takken van loofbomen, vooral elzen en wilgen.
De Berijpte waaszwam is ook een keer verzameld op Douglasspar in

een vrij droog naaldbos, waaruit blijkt dat hij niet aan moerasbossen
gebonden is. Sinds 1982 is de soort nog maar één keer uit Drenthe
gemeld, in 2005 nabij Holtinge. Buiten Drenthe zijn er in Nederland
enkele vindplaatsen op het pleistoceen (NMV, 2013).

Hoofdstuk 19a
Typhula anceps

Korrelig knotsje
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Het Korrelig knotsje is een miniem, tot 3 mm hoog, wit knotszwammetje
met een zeer korte, onbehaarde steel. Een sclerotium ontbreekt.
Microscopische controle is bij dergelijke knotsjes altijd nodig. Gespen
zijn afwezig in het weefsel; de elliptische sporen meten 7,5-9,5 x 3,54,5 µm en zijn zwak amyloïd. Dit zwammetje is twee keer in Drenthe
gevonden: in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 1983, herb. WBS)
Velutarina rufoolivacea

Takbekertje

op afgevallen blad van Grauwe wilg in een oud wilgenstruweel op natte
potklei en in Schepping bij Holthe (km 233-540, 2010, herb. L) op rottende
bladstelen van Walnoot in een natte dakgoot. Ook elders in Nederland
is deze weinig bekende en onopvallende soort zeer zeldzaam (NMV,
2013). In Scandinavië wordt het Korrelig knotsje vermeld van bladeren
van wilgen en populieren (Knudsen & Hansen, 1997).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1984.

Ondanks het kleine formaat is het Takbekertje een opvallende
verschijning in ascomycetenland. De tot 3 mm brede, zittende
bekertjes hebben een donkergroen hymenium en een ingerolde
rand. De buitenzijde is, afhankelijk van de weersomstandigheden,
roestbruin tot bleekbruin en grof bepoederd. Onder de microscoop
blijkt de typische kleur te danken aan cellen met een groene inhoud.
De sporen met stompe uiteinden meten 10-14 x 6-7 µm; ze zijn eerst

kleurloos, maar worden bruinig. Het Takbekertje groeit saprotroof
op allerlei loofhouttakken en twijgen (Ellis & Ellis, 1997). Het werd
in Drenthe alleen gevonden tijdens mycosociologisch onderzoek op
dode bramentakken in een tamelijk verdroogd wilgenstruweel in het
Sliekerveen bij Lheebroek (km 224-542, 1984, herb. WBS). Elders
in Nederland is de soort zeldzaam, met een zwaartepunt in NoordBrabant en Noord-Limburg (NMV, 2013).

