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Elzenbroekbossen vormen het eindstadium van de vegetatieontwikkeling onder natte, zwak zure tot basische, meer
of minder voedselrijke omstandigheden. De voedselrijkdom ontstaat door contact met grond- of oppervlaktewater,
gewoonlijk onder invloed van kwelwater op de flanken van beekdalen en door voedselrijk grondwater in
laagveengebieden. De boomlaag in elzenbroekbossen wordt gedomineerd door de Zwarte els, vaak in gezelschap van
een enkele Zachte berk of verspreide boomvormige wilgen, zoals Schietwilg, Katwilg en Laurierwilg. Op wat drogere
plekken kunnen soorten als Zomereik, Wilde lijsterbes en Ratelpopulier voet aan de grond krijgen. Wilde kamperfoelie
en Hop klimmen plaatselijk tot hoog in de bomen. Vaak is er een open struiklaag aanwezig van vitale of kwijnende
Grauwe wilg. Veel elzenbossen worden voorafgegaan door open moerasvegetaties of wilgenstruweel. De kruidlaag
is vaak goed ontwikkeld en bevat tal van moerasplanten, zoals Riet, Gele lis en diverse zeggesoorten. In de moslaag
nemen veenmossen soms een belangrijke plaats in, maar in andere gevallen is de moslaag weinig ontwikkeld.
In vroeger eeuwen waren grote delen van Drenthe met elzenbroekbossen bedekt, maar de meeste standplaatsen zijn
ontwaterd en worden nu gebruikt als cultuurgraslanden. De oppervlakte is nu gering en de resterende broekbosjes
zijn meestal klein van omvang. Wat grotere elzenbroekbossen treffen we onder andere aan in het Elsburger Onland,
het Friesche Veen bij Paterswolde, de Zure Venen bij Ansen en in de omgeving van Geelbroek.
Elzenbroekbossen vormen een zeer belangrijk habitat voor paddenstoelen met in totaal 74 kenmerkende soorten.
Ook op het niveau van opstanden zijn ze rijk aan soorten met gemiddeld ongeveer 120 soorten per 1000 m2. In
volgroeide opstanden behoort meer dan de helft van alle soorten tot de houtzwammen. Het is opvallend dat vrijwel
alle mycorrhizapaddenstoelen in elzenbroekbossen strikt aan de els zijn gebonden. Onder de afbrekers van strooisel
en humus nemen kleine ascomyceten op dode stengels van hoge kruiden een belangrijke plaats in. Daarnaast vormen
afgevallen katjes en elzenproppen een specifiek substraat voor diverse schijfzwammetjes.
De voornaamste bedreigingen van de mycoflora in elzenbroekbossen worden gevormd door verdroging en vermesting.
De invloed vanuit de omgeving is extra sterk door de lage ligging in het landschap en de kleine oppervlakte van
de meeste Drentse elzenbosjes. Bij verdroging en vermesting verdwijnen de meeste typische elzenbegeleiders om
plaats te maken voor algemene soorten die ook in drogere bossen voorkomen. Het verdient aanbeveling om bij de
ontwikkeling van nieuwe natte natuur lokaal de spontane ontwikkeling van elzenbossen een kans te geven, zoals op
sommige plekken in beekdalen al het geval is.

Taxonomische en functionele groepen
In Drenthe worden 74 paddenstoelen als karakteristiek voor
elzenbroekbossen beschouwd, een respectabel aantal, zeker in
verhouding tot de zes kensoorten onder de vaatplanten (Stortelder

et al., 1999). Het zijn er echter beduidend minder dan het aantal
kenmerkende paddenstoelen van de wilgenbroekstruwelen. De
grootste groep vormen de plaatjeszwammen met 33 soorten (45%),
waaronder zompzwammen (geslacht Alnicola) die met zeven soorten
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van elzenbroekbossen (n= 74) over verschillende groepen
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microklimaat. De houtpaddenstoelen worden numeriek gevolgd door
mycorrhizapartners van de els met 22 soorten (30%). Het is opvallend
dat de mycorrhizapartners van de Zwarte els vrijwel allemaal specifiek
zijn voor die boom. Soorten met een wijdere amplitudo worden er
nauwelijks gevonden, behalve de Gewone fopzwam (Laccaria
laccata) die er geregeld in kleine aantallen voorkomt. Dominant zijn
enkele zompzwammen, zoals de Bleke elzenzompzwam (Alnicola
escharoides) en de Donkere elzenzompzwam (A. scolecina) die
in elzenbroekbossen vaak zeer talrijk zijn. De Zwarte els kent een
ingewikkeld wortelleven. Naast ectomycorrhiza’s kent deze boom
ook VA mycorrhiza’s (zonder bovengrondse vruchtlichamen) en in
opvallende, samengestelde wortelknollen leven stikstofbindende
Frankia bacteriën (Huguet et al, 2001).

Verspreiding, frequentie en trend
goed vertegenwoordigd zijn. De soortenrijkdom van schijfzwammetjes
is met 26 soorten (35%) in elzenbossen opvallend groot.
Onder de kenmerkende soorten nemen de houtpaddenstoelen met
28 soorten (38%) de belangrijkste plaats in. Een zeer belangrijke
houtafbreker is de Elzenweerschijnzwam (Mensularia radiata) die
als zwakteparasiet veel kwijnende elzenstammen aantast en daarop
lange tijd saprotroof door kan groeien. Niet zelden komt als secundaire
houtafbreker op dezelfde stammen het Geelgerand elfenbankje
(Antrodiella serpula) voor. Naast kenmerkende houtpaddenstoelen
van elzenbroekbos vinden ook veel houtbewoners met een
wijdere amplitudo hier een goed biotoop dankzij de vaak grote
hoeveelheden van en variatie in dood hout en het permanent vochtige

Evenals bij de andere moerasbossen overheersen bij de
elzenbroekbossen de zeldzame paddenstoelen. Slechts 14 soorten
(19%) zijn in Drenthe min of meer algemeen, hoewel de Zwarte
els als een zeer algemene boomsoort bekend staat (Werkgroep
Florakartering Drenthe, 1999). In de meeste kilometerhokken is
het voorkomen echter beperkt tot elzensingels of geïsoleerde
bomen langs slootkanten. Zulke standplaatsen zijn voor de
meeste elzenbegeleiders ongeschikt. Af en toe staat er de Bleke
elzenzompzwam (Alnicola escharoides), Groenige elzenmelkzwam
(Lactarius obscuratus) en Gegordelde elzengordijnzwam (Cortinarius
alnetorum), maar de andere mycorrhizapartners van elzen zijn
vrijwel beperkt tot elzenbroekbossen. Ook specifieke hout- en
strooiselpaddenstoelen zijn hier nauwelijks te vinden, maar wel in
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Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor
elzenbroekbossen.
natte, door elzen gedomineerde bossen. Die beslaan in Drenthe
slechts enkele honderden hectares.
Van de kenmerkende soorten vertoont de helft een negatieve trend.
Vooral het aantal verdwenen paddenstoelen is in elzenbroekbossen
met 14 soorten (19%) opvallend groot. In geen enkele andere andere
ecologische groep is het percentage verdwenen soorten zo hoog. Dat
wordt deels veroorzaakt doordat de kwaliteit van deze bossen achteruit
is gegaan door verdroging en vermesting. Grotendeels is het echter
een artefact, veroorzaakt door het intensieve mycosociologische
onderzoek van proefvlakken in de jaren tachtig, waarbij veel aandacht
besteed is aan weinig opvallende ascomyceetjes en korstzwammen.

Dergelijke studies zijn sindsdien niet meer uitgevoerd en tijdens
het recente karteringswerk is veel minder aandacht aan kleine
zwammetjes besteed. Daardoor zijn sommige kleine en onopvallende
soorten de laatste decennia over het hoofd gezien en als verdwenen
geclassificeerd, terwijl ze stellig nog in de provincie aanwezig zijn.
De paddenstoelen van elzenbroekbossen vertonen in Drenthe
globaal hetzelfde patroon als de soorten van wilgenstruwelen: De
meeste soortenrijke kilometerhokken liggen in het noorden van de
provincie en de aantallen zijn veel lager in de hoogveenontginningen
in het oosten en zuiden en rond Smilde, alsmede in het open
weidegebied ten noorden van Meppel. Meer in detail zijn er ook

Elzenbroekbossen hebben vaak een weelderige ondergroei van Zwarte bes en moerasplanten zoals Riet, in dit geval in ’t Waal bij Roderwolde.
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In elzenbroekbossen ontstaat bij ongestoorde ontwikkeling al snel een natuurlijke bosstructuur met omgevallen bomen en veel dood hout,
zoals hier in een meander van de Hunze.
duidelijke patronen te onderkennen. Soorten van elzenbroekbossen
hebben een uitgesproken optimum in de beekdalen en het potkleien laagveengebied ten noorden van Peize en Roden. Ze ontbreken
vrijwel in zandstreken, terwijl soorten van wilgenstruwelen in sommige
veentjes wel goed vertegenwoordigd zijn, zoals rond Havelte.
Elzenbossen met een goed ontwikkelde mycoflora zijn in Drenthe
ronduit zeldzaam. In slechts 54 kilometerhokken komen tien of meer
kenmerkende soorten voor, minder dan 2% van het totale aantal
hokken. Terreinen met meer dan dertig kenmerkende soorten zijn
de Zure Venen bij Ansen (km 217-532, 39 soorten), het Kolonieveen
bij Lheebroek (km 225-540, 36 soorten), het zuidelijke deel van De
Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 33 soorten), Het Vagevuur
bij Roden ten noorden van de Toutenburgersingel (km 227-574, 31
soorten) en Het Waal bij Roderwolde (km 228-577, 31 soorten).

wilgen aanwezig. Soms zijn levende wilgen door beschaduwing
verdwenen, maar is de bodem van elzenbossen nog bezaaid
met dood wilgenhout uit een vorig successiestadium. Daardoor
kunnen zuivere elzenbossen in een bepaald stadium toch rijk zijn
aan paddenstoelen van wilgenhout. Omgekeerd vinden we vaak
al diverse mycorrhizapartners van elzen onder vrijstaande elzen in
wilgenbosjes.
Op potklei en zware leem in Noord-Drenthe komen plaatselijk door
elzen en essen gedomineerde bossen voor met een rijke ondergroei
van onder meer Bosanemoon en Heelkruid. Ze wijken qua ondergroei
en bodem sterk af van elzenbroekbossen en worden hier gerekend
tot het Vogelkers-Essenbos (Stortelder et al., 1999). Dit bostype
wordt besproken in hoofdstuk 27B.

Variatie in elzenbossen

De mycoflora van Drentse elzenbossen is uitgebreid bestudeerd
in de jaren tachtig in het kader van mycosociologisch onderzoek.

In Nederland worden twee typen elzenbroekbos onderscheiden die
beide vrij algemeen zijn, maar in verschillende gebieden voorkomen.
Op het pleistoceen komt in beekdalen en aan de oever van voedselrijke
wateren hoofdzakelijk het Elzenzegge-Elzenbroekbos voor met in de
ondergroei onder andere Elzenzegge en Zwarte bes (Stortelder et al.,
1999). Dat is in Drenthe het meest verbreide type.
Het Moerasvaren-Elzenbroekbos, met onder andere Moerasvaren en
Pluimzegge, is karakteristiek voor laagveengebieden en in Drenthe
vooral te vinden in de oeverzones van het Zuidlaardermeer en
Friesche Veen en in het Elsburger Onland.
In tegenstelling tot de door regenwater gevoede berkenbroekbossen
staan elzenbroekbossen in contact met voedselrijk grond- of
oppervlaktewater. De voedselrijkdom in elzenbossen wordt vergroot
doordat elzen met behulp van bacteriën in wortelknollen stikstof uit
de lucht binden. Hierdoor komt vaak een weelderige ondergroei
voor met soorten als Gele lis, Bitterzoet, Grote brandnetel, Zwarte
bes en bramen. Elzenbossen ontstaan in de successie grotendeels
uit struwelen van Grauwe wilg en dikwijls zijn in de struiklaag nog

Mycosociologisch onderzoek

De Elzenbundelzwam (Flammula alnicola) is een van de belangrijkste
houtafbrekers op elzenstoven.
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Toen zijn zes proefvlakken onderzocht in natte, ongestoorde
elzenbroekbossen en daarnaast drie proefvlakken in geplante
elzenbossen op verdroogde, deels veraarde veengrond. De resultaten
zijn weergegeven in tabel 19.1.
De proefvlakken in natte elzenbroekbossen zijn met gemiddeld
122 soorten per 1000 m2 zeer rijk aan soorten. Houtzwammen zijn
met gemiddeld 71 soorten (57%) de grootste groep. Belangrijke
en opvallende verteerders van elzenstammen zijn bijvoorbeeld
Elzenweerschijnzwam (Mensularia radiata), Groene schelpzwam
(Sarcomyxa
serotina),
Roodporiehoutzwam
(Daedaleopsis
confragosa) en Waaierkorstzwam (Stereum subtomentosum). Geen
van deze soorten is tot elzenhout beperkt.
Met gemiddeld 16 soorten mycorrhizapaddenstoelen (13%) zijn
elzenbossen rijker aan soorten dan berkenbroekbossen en struwelen
van Grauwe wilg, maar armer dan struwelen van Geoorde wilg. Vrijwel
alle mycorrhizapaddenstoelen in elzenbroekbossen zijn strikt aan de
els gebonden. Talrijk zijn vooral de Bleke elzenzompzwam (Alnicola
escharoides) en de Donkere elzenzompzwam (Alnicola scolecina).
Andere belangrijke mycorrhizapartners van de els zijn onder
meer de Elzenrussula (Russula alnetorum), Rossige en Groenige
elzenmelkzwam (Lactarius omphaliformis en Lactarius obscuratus)
en verschillende soorten gordijnzwammen (Cortinarius spp.).
Het aantal soorten op humus en strooisel is met een gemiddelde van
15 (12%) relatief laag. In elzenbroekbossen verteert bladstrooisel
snel en vindt nauwelijks strooiselophoping plaats. Daarentegen is
het gemiddelde aantal soorten op kruidachtige plantendelen met 9
soorten (7%) vrij hoog, vooral dankzij de hoge moerasplanten in de
kruidlaag.
In aangeplante elzenbossen op verdroogd veen is het aantal soorten
per proefvlak met gemiddeld 97 duidelijk lager. Dit komt vooral voor
rekening van de mycorrhizapaddenstoelen die terugvallen naar
gemiddeld 5 soorten, waarvan nog een deel met Zomereik of berk die
vaak in lage dichtheden in zulke bosjes aanwezig is. Het is opvallend
dat mycorrhizasymbionten van de els vrijwel beperkt zijn tot goed
ontwikkelde broekbossen met een ongestoorde waterhuishouding. Bij
verdroging en verrijking met stikstof is die groep paddenstoelen als
eerste verdwenen. Alleen de Bleke elzenzompzwam wordt geregeld
buiten broekbossen aangetroffen aan slootkanten en bij vrijstaande
elzen in parken en tuinen. De diversiteit aan mycorrhizavormers
kan dan ook beschouwd worden als een goede indicatie voor de
mycologische en ecologische kwaliteit van elzenbossen.
Ook het aantal houtpaddenstoelen is met 54 soorten in verdroogde
elzenbossen beduidend lager, maar het aantal paddenstoelen op
kruidachtige plantendelen verdubbelt bijna tot gemiddeld 16 soorten.
Dat komt door de hoge bedekking van ruigtekruiden, in het bijzonder
Grote brandnetel, waarop de diversiteit van kleine ascomyceten groot
is. Deze verdroogde bosjes horen feitelijk niet tot de moerasbossen,
maar tot de loofbossen op zeer voedselrijke bodems, die behandeld
worden in hoofdstuk 27b.

Bedreiging en beheer
Van de 69 karakteristieke paddenstoelen van elzenbossen staan
er 26 (38%) op de Rode Lijst. Hiervan behoren er twaalf tot de
mycorrhizasymbionten, waaronder opvallende paddenstoelen als de
Elzenboleet (Gyrodon lividus, Bedreigd), Lila melkzwam (Lactarius
lilacinus, Bedreigd) en Elzenrussula (Russula alnetorum, Kwetsbaar).
Zeven Rode-lijstsoorten zijn houtpaddenstoelen en zeven soorten
groeien saprotroof op kruidachtige plantendelen en strooisel. De
meeste Rode-lijstsoorten komen voor in terreinen waar ook de
diversiteit van alle soorten van elzenbroekbossen hoog is. De hoogste
aantallen zijn aangetroffen in de Zure Venen bij Ansen (km 217-532,
12 soorten), het zuidelijke deel van De Kleibosch bij Foxwolde (km

227-574, 10 soorten), Het Waal bij Roderwolde (km 228-577, 10
soorten), het zuidelijke deel van De Kleibosch bij Foxwolde (km
227-574, 9 soorten), het Kolonieveen bij Lheebroek (km 225-540, 9
soorten) en Broekenweering bij Peizerwold (km 229-576, 9 soorten).
In ruim 90% van de Drentse kilometerhokken is geen enkele Rodelijstsoort van deze groep aangetroffen.
Drentse elzenbroekbossen zijn extra kwetsbaar voor invloeden vanuit
de omgeving door de lage ligging in het landschap en de meestal kleine
oppervlakte. De voornaamste bedreigingen van de mycoflora zijn
verdroging en vermesting. Verdroging treedt vaak op door verlaging
van de grondwaterstand in aangrenzende landbouwgronden. Ook
wordt door de aanleg van ontwateringssloten evenwijdig aan beken
in veel beekdalen kwelwater afgevangen, waardoor moerasbossen in
die dalen verdrogen en zuurder worden. Als gevolg van ontwatering
gaat de bovenste laag van de venige ondergrond mineraliseren,
waardoor veel stikstof vrij komt. Deze eutrofiëring wordt versterkt
door depositie van atmosferische stikstof en het inspoelen of inwaaien
van meststoffen vanuit omringende landbouwpercelen. Verdroging
en vermesting leiden tot verruiging van de ondergroei met massaal
optreden van onder meer Grote brandnetel, Kleefkruid en Vlier, het
eerst aan de bosranden, maar uiteindelijk in het hele bosperceel.
Zoals hierboven al is aangegeven blijkt uit mycosociologisch onderzoek
dat de mycoflora in verdroogde en verruigde elzenbossen armer
is aan soorten en dat vrijwel alle karakteristieke elzenbegeleiders
verdwijnen en plaats maken voor algemene soorten die ook in
drogere bossen voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om
rond de weinige resterende waardevolle elzenbosjes bufferzones in
te stellen om verdere verstoring tegen te gaan.
Daarnaast is het zinvol de ontwikkeling van nieuwe, grotere en
robuustere elzenbossen bij natuurontwikkeling in natte gebieden een
kans te geven. Op sommige plaatsen gebeurt dat al, bijvoorbeeld in de
Zoersche Landen bij Exloo, de Holmers bij Elp en het gebied van de
Geeserstroom. Ook de benedenloop van de Hunze en de Onlanden
bij Peize en Roden zijn wat dat betreft kansrijk. Voor de ontwikkeling
van volwaardige elzenbroekbossen en de bijbehorende mycoflora
moet echter voldaan worden aan de abiotische randvoorwaarden:
een voldoende hoog grondwaterpeil en een niet te voedselrijke
uitgangssituatie. Op meer verdroogde elzenbossen met een uniforme
ondergroei van brandnetels zit niemand te wachten.
Wat betreft het interne beheer van elzenbroekbossen is voor
paddenstoelen nietsdoen de beste beheersoptie. De meeste
broekbossen waren vroeger doorgaans als hakhout in gebruik,
hetgeen nog te zien is aan de vele meerstammige bomen en de
uniforme dikte en hoogte van de stammen. Er gaan soms stemmen
op om de hakhoutcultuur lokaal te hervatten ten behoeve van een
grotere variatie in structuur. Dit is voor paddenstoelen ongunstig
omdat de kruidlaag op opengekapte plekken veel dichter en hoger
wordt. Daarnaast krijgen de bomen zo geen kans om oud te worden
en groot dood hout te produceren. Bovendien treedt onder invloed van
versnelde veenafbraak en stikstofdepositie op dergelijke kapplaatsen
vrijwel steeds verruiging op met ruigtekruiden en bramen, die zich
na het sluiten van het kronendak vaak lang kunnen handhaven.
Een meer natuurlijke bosstructuur ontstaat vanzelf na verloop van
tijd als bomen van ouderdom of door windworp spontaan afsterven.
In elzenbroekbossen treedt dit vaak al na enkele tientallen jaren op
doordat de bomen wortelen in een moerassige instabiele bodem.
Zo kunnen relatief snel bossen ontstaan met een oerwoudachtige
aanblik door schots en scheef over elkaar liggende stammen, een
plaatselijk weelderige ondergroei en hoge wortelkluiten met daarnaast
permanent met water gevulde gaten.
Voor verdere aanbevelingen over het beheer wordt verwezen naar de
inleidende tekst over moerasbossen bij het begin van hoofdstuk 19.
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Alnicola celluloderma

Rossige elzenzompzwam
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Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 12, n>99: 9, trend --, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1980. – Hab (n= 19): elzenbroekbos 42%, wilgenbroekstruweel 37%,
vochtig, voedselrijk loofbos 11%, rest 10%. – Sub (n= 14): veen 86%, leem
7%, humus 7%. – Org (n= 14): els 93%, wilg 7%.

De Rossige elzenzompzwam is in het veld voor een geoefend oog
te herkennen aan de sterk gestreepte, vleeskleurige hoed van
8-20 mm en aan de witvlokkige, vaak tranende lamelsnede die
duidt op de aanwezigheid van brede randharen. De desbetreffende
cheilocystiden blijken onder de microscoop naar de top wat
knotsvormig verdikt en 7-14 µm breed. Kenmerkend zijn daarnaast
de tweesporige basidiën en grote, ruwe, amandelvormige sporen van
12-15 x 7-8 µm. Microscopische controle is meestal wenselijk. De
Rossige elzenzompzwam is in ons land matig algemeen in zand- en
veenstreken, maar ontbreekt vrijwel op zee- en rivierklei (NMV, 2013).
Hij is in Drenthe zeldzaam en vrijwel beperkt tot goed ontwikkelde,
drassige elzenbroekbossen met een ongestoorde waterhuishouding.
De soort groeit daarnaast opvallend vaak in ongestoorde struwelen
van Grauwe wilg met verspreide elzen. Vermoedelijk vormt de
Rossige elzenzompzwam uitsluitend mycorrhiza met elzen (Knudsen
& Vesterholt, 2008). Deze zompzwam kan soms lichte verdroging
verdragen, maar ontbreekt in aangeplante bossen op veraard veen,
in elzensingels en aan slootkanten. De Drentse vindplaatsen liggen
in de beekdalen, in het potkleigebied en in de overgangszones naar
laagveen, met een zwaartepunt in de omgeving van Roden. In de
zuidoostelijke helft van Drenthe is hij nooit aangetroffen. De Rossige

Alnicola escharoides

Bleke elzenzompzwam

Status: Vrij algemeen, n= 359, n<99: 90, n>99: 306, trend ++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 189): elzenbroekbos
34%, vochtig, voedselrijk loofbos 17%, wilgenbroekstruweel 11%, jonge,
voedselrijke bosaanplant 10%, boomsingels vochtig 6%, lanen 5%, parken
3%, rest 14%. – Sub (n= 146): veen 44%, humus 41%, leem 15%. – Org (n=
155): els 96%, wilg 3%, Hazelaar 1%.

De Bleke elzenzompzwam is in het veld doorgaans goed van verwante
soorten te onderscheiden door de bleke, strogele, fijnschubbige
en ongestreepte hoed. Alleen het onderscheid met de hieronder
besproken Gestreepte zompzwam (Alnicola striatula) levert wel eens
problemen op (zie aldaar). De Bleke elzenzompzwam is in Drenthe
vrij algemeen en veruit de meest verbreide mycorrhizapartner van de
Zwarte els. Toch komt deze paddenstoel lang niet overal voor waar
elzen groeien. Volgens de Atlas van de Drentse Flora is de Zwarte
els in 2125 kilometerhokken aangetroffen (Werkgroep Florakartering

elzenzompzwam is voor 1999 in twaalf kilometerhokken gevonden,
waarvan er negen voortkomen uit het mycosociologische onderzoek
in moerasbossen vanuit het voormalige Biologisch Station te Wijster.
De soort was indertijd in 50% van de onderzochte elzenbroekbossen
present, steeds in kleine aantallen tot 30 vruchtlichamen per 1000
m2 (n= 6); daarnaast in 29% van de wilgenstruwelen (n= 14). In de
minder natte Elzen-Vogelkersbossen is hij destijds slechts één maal
gezien (n= 7; Arnolds, n.p.). Vanaf 1999 is de soort maar van negen
vindplaatsen bekend. De afname kan ten dele worden veroorzaakt
door verminderde mycologische belangstelling voor elzenbossen,
maar de Rossige elzenzompzwam is veel sterker afgenomen dan
andere zompzwammen uit hetzelfde milieu. Een deel van de oude
vindplaatsen is recent nog bezocht, doch zonder resultaat. Deze
reële achteruitgang stemt overeen met de landelijke trend. Met
een afname van 77% sinds 1983 staat de soort als bedreigd op de
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Dit is vooral te wijten aan
verdroging en het binnendringen van stikstofrijk water uit omringend
agrarisch gebied. De Rossige elzenzompzwam is een uitstekende
indicatorsoort voor ongestoorde elzenbroekbossen.
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Drenthe, 1999). In 17% daarvan is ook de Bleke elzenzompzwam
waargenomen. De Zwarte els ontbreekt alleen in delen van de
oostelijke veenkoloniën en daar is ook de dichtheid van deze
zompzwam het laagst. De meeste bezette kilometerhokken liggen in
beekdalen, op potklei en in laagveengebieden. Opvallend is de totale
afwezigheid in boswachterijen. De bodem is op deze voormalige
heidevelden te zuur en voedselarm, en veelal ook te droog. Daar
is in het verleden wel geregeld de meer droogteresistente Witte els
aangeplant (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999), maar de
Bleke elzenzompzwam is bij die boom nooit opgegeven. Behalve in
natte elzenbroekbossen is de soort dikwijls gevonden in loofbossen
met Zwarte els op vochtige leem- of zandgrond en in wilgenstruwelen
met verspreide elzen. Het is een van de weinige elzensymbionten
die ook regelmatig optreedt in meer kunstmatige habitats, zoals in
verdroogde opstanden, jonge aangeplante bossen op min of meer
droge bodems, in houtsingels, langs slootkanten en soms zelfs bij
vrijstaande bomen in parken, maar in deze milieus ontbreekt hij toch
meestal. Enkele opgaven van wilgen en hazelaar zijn vermoedelijk
onjuist. Tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de
jaren 1980-1985 is de Bleke elzenzompzwam in alle elzenbossen
aangetroffen, ook in aangeplante opstanden op veraard en
verdroogd veen, alsmede in vrijwel alle struwelen van Grauwe
wilg met verspreide elzen (Arnolds, n.p.). In goed ontwikkelde,
ongestoorde elzenbroekbossen is de Bleke elzenzompzwam
een constante en vaak dominante soort die hoge dichtheden kan
Alnicola luteolofibrillosa

Vlokkige zompzwam

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

De Vlokkige zompzwam verschilt van de hierboven besproken,
algemene Bleke elzenzompzwam (Alnicola escharoides) door
het sterk ontwikkelde, vlokkige velum op zowel de hoed als de
steel. Hij is evenals deze soort een obligate mycorrhizapartner
van elzen. Uit Drenthe zijn slechts drie waarnemingen bekend:
in een oud struweel van Grauwe wilg met verspreide Zwarte
els op voedselrijk laagveen in de petgaten bij Wapserveen (km
Alnicola scolecina

Donkere elzenzompzwam

Status: Matig algemeen, n= 93, n<99: 33, n>99: 75, trend ±, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 93): elzenbroekbos
56%,wilgenbroekstruweel 19%, vochtig, voedselrijk loofbos 11%, bossingels
en houtwallen 3%, rest 9%. – Sub (n= 70): veen 64%, humus 20%, leem
13%, rest 3%. – Org (n= 73): els 99%, loofbomen onbepaald 1%.

De Donkere elzenzompzwam is in het veld doorgaans goed te
herkennen aan de oranjebruine tot roodbruine, bij vocht sterk
gestreepte, ongeschubde hoed van 5-30 mm breed en de binding
aan Zwarte els waarmee hij mycorrhiza vormt. Onder de microscoop
zijn de zeer smalle, spoelvormige sporen van 10-14 x 5-6,5 µm
kenmerkend. In Drenthe is deze zompzwam matig algemeen met
zwaartepunten in het laagveen- en potkleigebied ten noorden van
Roden en Paterswolde en in het stroomgebied van de Drentsche
Aa. Opvallend is de afwezigheid in het zuidoosten van de provincie.
In ecologisch opzicht lijkt de Donkere elzenzompzwam op de
Bleke elzenzompzwam (Alnicola escharoides, zie aldaar), maar de
Donkere elzenzompzwam is wat kieskeuriger en meer gebonden
aan goed ontwikkelde, drassige elzenbroekbossen. Gedurende
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig was het in die bossen
een constante soort die in alle proefvlakken voorkwam (n= 6), soms met
meer dan 3000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Hij was in

351

bereiken van meerdere duizenden vruchtlichamen per 1000 m2. De
geconstateerde toename is vermoedelijk niet reëel en toe te schrijven
aan intensiever onderzoek in natte delen van Drenthe sinds 1999. De
soort is in heel ons land zeer algemeen (NMV, 2013).
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210-538, 1982, herb. WBS), in de Zuursche Duinen bij Een (km
222-568, 1984, herb. L) en in een rommelig moerasbosje met
wilgen en elzen bij Zeijerveen (km 230-560, 2009). In Nederland
komt de Vlokkige zompzwam zeldzaam en zeer verspreid voor
(NMV, 2013), het meest in streken met basenrijke leem- of
kleigronden. Hij heeft vermoedelijk een voorkeur voor goed
ontwikkelde, permanent natte elzenbroekbossen in beekdalen en
brongebieden. De soort wordt landelijk bedreigd door verdroging
en verruiging van moerasbossen (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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de natste broekbossen vaak talrijker dan de Bleke elzenzompzwam.
In het drogere Elzen-Vogelkersbos is de soort destijds in 64% van de
proefvlakken gevonden (n= 7). Daarnaast trad hij in kleine aantallen
op in 36% van de onderzochte wilgenbroekstruwelen (n= 14), steeds
nabij verspreide elzen in deze gemeenschappen. In verdroogde
Alnicola sphagneti

Veenmoszompzwam

en aangeplante elzenbossen is de soort afwezig en bij elzen aan
slootkanten komt de Donkere elzenzompzwam sporadisch voor. Er
zijn geen aanwijzingen voor toename of afname van deze soort. Hij
is in het gehele land algemeen, behalve in zeekleigebieden en droge,
voedselarme streken als de Veluwe (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2003.

Van alle elzenbegeleidende zompzwammetjes heeft de Veenmoszompzwam de donkerste hoed, en de kleinste sporen, 8-10,5 x 5-6
µm. De hoed is in vochtige toestand kastanjebruin tot donkerbruin,
ongestreept en viltig tot fijnschubbig. Daardoor lijkt hij veel op de
hieronder besproken Fijnschubbige elzenzompzwam (Alnicola
subconspersa), maar die soort heeft een wat lichtere, meer rossig
bruine hoedkleur en grotere sporen. Volgens de literatuur heeft de
Veenmoszompzwam bovendien een voorkeur voor zure broekbossen
met veenmossen, terwijl de Fijnschubbige elzenzompzwam daar
zelden wordt gesignaleerd (Knudsen & Vesterholt, 2008). De
Veenmoszompzwam is in Drenthe bekend van twee moerasbossen:
de Wapserveensche Petgaten bij Wapserveen (km 210-539, 2003)
en de Zure Venen bij Ansen (km 217-532, 2008). Hij groeide op
beide plaatsen in of aan de rand van zeer nat elzenbroekbos op
matig voedselrijke veengrond. De vruchtlichamen stonden in deze
terreinen niet tussen veenmossen, hoewel die in de omgeving wel
aanwezig waren. In Nederland is de soort in 1988 in het Naardermeer
waargenomen en in de digitale verspreidingsatlas staat ook een stip
ten zuiden van Zwolle. Het gaat dus om een zeer zeldzame soort en
dat geldt ook voor de rest van Noordwest-Europa.
Alnicola striatula

Gestreepte zompzwam

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 8, n>99: 13, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 14): elzenbroekbos 64%,
wilgenbroekstruweel 21%, vochtig, voedselrijk loofbos 14%. – Sub (n= 14):
veen 71%, klei 21%, humus 7%. – Org (n= 13): els 100%.

De Gestreepte zompzwam combineert de strogele kleur van
de Bleke elzenzompzwam (Alnicola escharoides) met de sterk
gestreepte, gladde hoed van de Donkere zompzwam (A. scolecina).
De soort is aan die combinatie van kenmerken in het veld te
herkennen. Hij is in Drenthe zeldzaam met enige voorkeur voor het
laagveengebied ten noorden van Roden en Zuidlaren. Verder komt
de soort hier en daar in de beekdalen voor. Hij vormt uitsluitend

mycorrhiza met Zwarte els. Anders dan de Bleke elzenzompzwam
groeit de Gestreepte zompzwam alleen in natte moerasbossen,
zowel in goed ontwikkelde elzenbroekbossen bij verspreide elzen
in wilgenstruweel, incidenteel ook onder elzen langs slootkanten.
Gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is hij in
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67% van de proefvlakken in elzenbroekbos gevonden (n=6), 14% van
de drogere elzen-vogelkersbossen (n= 7) en 7% van de onderzochte
wilgenbroekstruwelen (n= 14) (Arnolds, n.p.). De soort was steeds
schaars met maximaal 10 vruchtlichamen per 1000 m2. De Gestreepte
zompzwam geldt als matig algemeen door het gehele land met een
Alnicola subconspersa

Fijnschubbige elzenzompzwam
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zwaartepunt in Noord-Brabant (NMV, 2013). Het is niet zeker of hij
in Drenthe werkelijk minder voorkomt, want de indruk bestaat dat
de soort door veldmycologen zowel verwisseld wordt met lichte
exemplaren van de Donkere zompzwam als met water verzadigde,
en daardoor wat gestreepte, exemplaren van de Bleke zompzwam.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 60, n<99: 8, n>99: 55, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1977. – Hab (n= 22): elzenbroekbos 64%,wilgenbroekstruweel
14%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%, rest 13%. – Sub (n= 14): veen 64%,
leem 29%, humus 7%. – Org (n= 17): els 100%.

De Fijnschubbige elzenzompzwam is in het veld te herkennen aan
het relatief forse postuur en de rossig bruine, ongestreepte, vezelige
tot fijngeschubde hoed. De sporen meten 9,5-12,5 x 5-7 µm en zijn
daarmee wat groter dan die van de verwante Veenmoszompzwam
(Alnicola sphagneti; zie aldaar). De Fijnschubbige elzenzompzwam
is in het verleden herhaaldelijk gedetermineerd als de Geurige
zompzwam (Alnicola suavis), die gekenmerkt wordt door een zoete
geur als van karamel of rijpe peren (Knudsen & Vesterholt, 2008).
De geur van de Fijnschubbige elzenzompzwam is radijsachtig, maar
heeft soms ook een zoete component. Volgens ons gaat het slechts
om één soort en het is zeer de vraag of de Geurige zompzwam in
Nederland wel voorkomt (Arnolds & Van den Berg, 2013). In Drenthe
is de Fijnschubbige elzenzompzwam vrij zeldzaam en vrijwel beperkt
tot het laagveen- en potkleigebied in het noorden van de provincie
en de beekdalen, zoals van de Oude Vaart. Ook deze zompzwam
ontbreekt opvallend in de hele zuidoostelijke helft van de provincie. Hij
groeit voornamelijk in natte elzenbroekbossen met een ongestoorde
waterhuishouding, maar kan enige verrijking en verdroging verdragen.
Ook in elzensingels is hij af en toe aangetroffen. De Fijnschubbige
elzenzompzwam was tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig in de helft van de proefvlakken in elzenbroekbossen aanwezig,
altijd in kleine aantallen tot 30 vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 6). In
de wat drogere en rijkere elzen-vogelkersbossen is de Fijnschubbige
elzenzompzwam toen slechts één keer gezien (14%, n= 7) en in
geplant elzenbos op verdroogde grond ontbrak hij geheel (Arnolds,
n.p.). De soort is landelijk matig algemeen (NMV, 2013) en enigszins
afgenomen, zodat hij als kwetsbaar op de Rode Lijst staat (Arnolds &
Veerkamp, 2008). In Drenthe is juist sprake van een sterke toename.
Ruim de helft van de vondsten stamt zelfs uit de periode 2008-2010.
Dit is ten dele een gevolg van een betere bekendheid van de soort
en van intensiever onderzoek in natte delen van Drenthe in recente
jaren, maar vermoedelijk is er ook sprake van een reële uitbreiding.
Antrodiella serpula

Geelgerand elfenbankje

OPN 1995: Antrodiella hoehnelii
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Status: Matig algemeen, n= 110, n<99: 21, n>99: 94, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 180): elzenbroekbos 57%,
vochtig, voedselrijk loofbos 26%, jonge, voedselrijke bosaanplant 8%, droog,
voedselarm loofbos 4%, berkenbroekbos 3%, rest 2%. – Sub (n= 71): dode
stammen 77%, dode takken 20%, rest 3%. – Org (n= 70): els 86%, berk 7%,
wilg 4%, eik 1%, rest 2%.

Het Geelgerand elfenbankje wordt gekenmerkt door vrij kleine, taaie,
dikke, witte vruchtlichamen die op doorsnede driehoekig zijn en bij
jonge exemplaren een citroengele groeirand bezitten. Ze verschijnen
al vaak in de zomer en worden enkele maanden oud. In Drenthe
is deze buisjeszwam matig algemeen en voornamelijk gevonden
in laaggelegen, vochtige, voedselrijke delen zoals de beekdalen
en het noordelijke potklei- en laagveengebied. Er zijn echter ook
een paar vindplaatsen op de hogere zandgronden en aan randen

van hoogvenen. Het Geelgerand elfenbankje is een kenmerkende
houtzwam van elzenbossen. Tijdens mycosociologisch onderzoek
van elzenbossen in de jaren tachtig is hij in 81% van alle proefvlakken
gevonden, ook in verdroogde en aangeplante percelen (n= 16), en
slechts in 6% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.). De
paddenstoel groeit op sterk verrotte stammen en grotere takken vanaf
circa 5 cm doorsnede, voornamelijk van elzen, maar soms ook van
berken, zelden op andere bomen. Het optreden op berk verklaart het
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voorkomen in bossen rond hoogvenen en op zandgrond. Hij komt
opvallend vaak voor in gezelschap van de Elzenweerschijnzwam
(Mensularia radiata) die behalve op els geregeld op berk groeit
(zie aldaar). Het Geelgerand elfenbankje volgt deze paddenstoel
in de successie van houtafbraak en is wellicht afhankelijk van zijn
verteringsproducten. In Centraal-Europa is de Beuk het belangrijkste
substraat van het Geelgerand elfenbankje, waar hij in 90-95% van de
gevallen samen groeit met de Beukenweerschijnzwam (Mensularia
nodulosa) (Jahn, 1976). Kennelijk is de soort niet echt vochtminnend,
maar is de aanwezigheid van weerschijnzwammen essentieel. In
Drenthe is het Geelgerande elfenbankje nooit op Beuk aangetroffen,
maar de Beukenweerschijnzwam is hier dan ook zeldzaam. Het
aantal vindplaatsen is sinds 1999 sterk gestegen en er is stellig
sprake van een reële toename, mede als gevolg van het staken van
hakhoutbeheer in elzenbossen, waardoor de stammen nu ouder
worden en op een natuurlijke manier geleidelijk af kunnen sterven. De
uitbreiding past in een landelijke trend. Het Geelgerand elfenbankje
is pas in 1968 voor het eerst uit Nederland gemeld (De Hoog, 1968).
Tegenwoordig is deze houtzwam vrij algemeen, met een voorkeur
voor pleistocene gebieden (NMV, 2013).

Ascocoryne solitaria

Bruine knoopzwam

Antrodiella serpula
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Status: Verdwenen, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1982.
Vergeleken met de algemeen bekende Paarse knoopzwam (Ascocoryne sarcoides) is de Bruine knoopzwam een lilliputter; hij wordt niet
groter dan 1 mm. Als het olijfbruine dingetje ook nog verstopt zit tussen
korstzwammetjes, zoals vaak het geval is, dan is het lastig te vinden.
Ook de sporen zijn kleiner dan van andere soorten van het geslacht:
9-15 x 4 µm. In Drenthe zijn zes meldingen uit vier kilometerhokken. De
Bruine knoopzwam werd gevonden op drie stukken jeneverbeshout
die in het kader van een houtverteringsexperiment van het voormalige
Biologisch Station Wijster waren uitgelegd tussen brandnetels in
vochtig elzenbroekbos in Kniepstra’s veentje bij Beilen (km 232-541,
1982, herb. WBS), tussen levend veenmos langs een ven in Wijster
(km 230-537, 1983) en in een tuin aldaar (km 230-537, 1983). De
Brunnipila palearum

Lederbruin franjekelkje

OPN 1995: Lachnum palearum

andere vondsten zijn afkomstig van mycosociologisch onderzoek in
moerasbossen: op een dode elzentak in voedselrijk loofbos in het
Vagevuur bij Roden (km 223-574, 1982, herb. WBS) en op begraven
wilgenhout in elzenbroekbos in het Kolonieveen bij Lheebroek (km
225-540, 1982, 1985, herb. WBS). De soort lijkt dus een voorkeur
te hebben voor rottend hout in natte, voedselrijke bossen. Sinds de
beëindiging van nauwkeurig onderzoek in proefvlakken is de soort
in Drenthe niet meer gezien, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat
hij werkelijk is verdwenen. De Bruine knoopzwam is buiten Drenthe
in ons land gesignaleerd op enkele plekken rond Eindhoven, op
de Hoge Veluwe en bij Bergen (L) (NMV, 2013). De soort is buiten
Nederland bekend uit Noorwegen, Denemarken, België en Engeland.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Het Lederbruin franjekelkje is een geelbruin, behaard kelkje van
maximaal 1 mm dat in voorjaar en zomer groeit op diverse grassen.
De haren zijn bruin met een kleurloze top, voorzien van dwarswandjes
en bezet met grove korrels; de sporen meten 7-14 x 1,5-2 µm. In
Drenthe is de soort gemeld van dode stengels van Hennegras in
twee elzenbroekbossen, in het Kolonieveen bij Lheebroek (km
225-540, 1983, herb. WBS) en de Zure Venen bij Ansen (km 217532, 1983, herb. WBS), alsmede van dode grasstengels in een

nat beekdalgrasland bij Taarlo (km 238-560, 2010). Ook elders in
Nederland staat het Lederbruin franjekelkje vooralsnog als zeldzaam
te boek, met het zwaartepunt in het zuidwesten (NMV, 2013). Volgens
Ellis & Ellis (1997) is het Lederbruin franjekelkje in Groot-Brittannië
echter vrij algemeen en lokaal zeer talrijk op dode halmen van Kweek,
maar het is ook bekend van Helm, Glanshaver, Riet en Tarwe. De
soort is dus geenszins tot natte biotopen beperkt, zoals de Drentse
gegevens suggereren, en zal stellig vaker gevonden kunnen worden.
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Calycellina alniella

Elzenpropschoteltje

OPN 1995: Pezizella alniella
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Status: Vrij zeldzaam, n= 52, n<99: 14, n>99: 38, trend +, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 29): elzenbroekbos 38%, voedselrijk,
vochtig loofbos 38%, jonge, voedselrijke bosaanplant 10%, tuinen en erven
3%, rest 11%. – Sub (n= 27): bloemen 70%, vruchten 30%. – Org (n= 28):
els 100%

Het Elzenpropschoteltje is 0,5 mm breed, crèmekleurig en heeft
een kort smal steeltje. Zoals de naam suggereert, groeien deze
schoteltjes op afgevallen elzenproppen, vaak meerdere bijeen.
Ze zitten vaak aan de binnenkant van de schubben van de vrucht,
zodat ze niet opvallen. De smalle sporen meten 8-12 x 2,5-3 µm.
Verwarring is mogelijk met de Elzenpropmollisia (Mollisia amenticola,
zie aldaar) die op hetzelfde substraat groeit, maar vooral aan de
buitenzijde donkerder van kleur is en kleinere sporen heeft. Het
Elzenpropschoteltje heeft een opmerkelijke periodiciteit met twee
duidelijke pieken, in het vroege voorjaar en in de herfst. De soort
is in Nederland vrij algemeen, met het zwaartepunt in het westen
en Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe geldt hij als vrij zeldzaam,
met concentraties in de beekdalen, bijvoorbeeld van de Hunze
en Drentsche Aa. Vermoedelijk is het Elzenpropschoteltje overal

algemeen, zoals in Groot-Brittannië het geval is (Dennis, 1981).
Dat wordt bevestigd door de resultaten van mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig, toen dit ascomyceetje in 81% van de
onderzochte elzenbossen werd aangetroffen (n= 16), soms met meer
dan 300 vruchtlichamen per 1000 m2. Het kwam even veel voor in
broekbossen op natte veengrond, elzen-vogelkersbossen op vochtige
potklei en aangeplante elzenbossen op verdroogde grond (Arnolds,
n.p.). De soort is niet aan elzenbossen gebonden, maar groeit ook
bij vrijstaande elzen langs sloten en in parken. Bij een steekproef in
een tuin in Holthe in december 2013 bleek meer dan de helft van
de elzenproppen onder een eenzame Zwarte els op vrij droge grond
bezet te zijn met het Elzenpropschoteltje.
Calycina parilis

Tweedelig takschoteltje

OPN 1995: Pezizella parilis
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Tweedelig takschoteltje is een wit tot gelig kelkje van 1-2 mm dat in
het veld niet te herkennen is. De sporen van 10-14 x 2 µm hebben een
dwarsschotje en mede daarom wordt de soort ook wel tot de Vlieskelkjes
(Hymenoscyphus) gerekend. In Drenthe is de soort slechts één maal
gevonden op een dode twijg van een loofboom, vermoedelijk Zwarte els,
tijdens mycosociologisch onderzoek in het natte elzenbroekbos van de
Burgvallen bij Anloo (km 240-563, 1982). De soort was destijds nieuw
Camarops microspora

Maggikogelzwam

voor Nederland en de determinatie werd verricht door de Belgische
ascomyctenspecialist H. de Meulder. Na 1990 is het Tweedelig
takschoteltje in twaalf atlasblokken in ons land vastgesteld, waarvan
tweederde in Noord-Brabant ligt; ongetwijfeld een waarnemerseffect
(NMV, 2013). Dit ascomyceetje zal stellig ook nog in Drenthe te vinden
zijn, als er goed op de kleintjes wordt gelet. Volgens Ellis & Ellis (1997)
groeit de soort vrijwel het hele jaar door op twijgen van allerlei loofbomen.
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Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1982.

De Nederlandse naam van deze paddenstoel is misleidend.
Kogelzwammen van het geslacht Camarops vertonen alleen
oppervlakkige gelijkenis met de ‘echte’ kogelzwammen (Hypoxylon en
verwanten). In werkelijkheid zijn ze alleen in de verte met elkaar verwant:
het geslacht Camarops hoort tot de subklasse Sordariomycetidae en
het geslacht Hypoxylon tot de Xylariomycetidae. De Maggikogelzwam
vormt tot 5 mm brede, brosse, zwarte, korstvormige vruchtlichamen
die vaak nog bedekt worden door schorsresten. Het oppervlak is

ruw door de uitstekende halzen van flesvormige peritheciën. Die
produceren kleine, olijfkleurige sporen van 4,5-6,5 x 2-2,5 µm.
Opmerkelijk is de maggigeur van verse vruchtlichamen. De soort is
uitsluitend gevonden gedurende mycosociologisch onderzoek van
moerasbossen in de jaren tachtig, en wel in de Zure Venen in Ansen
(km 217-532, 1982, herb. L) en in de Gastersche Holt bij Gasteren
(km 241-560, 1983), beide goed ontwikkelde elzenbossen met oude
bomen en een weinig verstoorde waterhuishouding. Destijds is daar
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gericht naar kleine houtzwammen gezocht. Wellicht is hij later over
het hoofd gezien. Ook elders in Nederland geldt Maggikogelzwam
Camarops polysperma

Kussenvormige kogelzwam

als uiterst zeldzaam en bedreigd, met alleen recente vondsten bij
Oosterhout en Noordwijk (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1975.

De Kussenvormige kogelzwam is veel groter en opvallender dan de
hierboven beschreven Maggikogelzwam (Camarops microspora). Het
onregelmatig korstvormige, bruinzwarte vruchtlichaam kan meerdere
centimeters breed worden en 10 mm dik. Het bevat dicht opeen gepakte,
zeer lange, cilindrische peritheciën met olijfkleurige sporen van 5-6 x 2-3
µm. Er is één oude waarneming van deze soort uit Drenthe van Hans
Cheilymenia crucipila

Gaffelborstelbekertje

Geesink in Boschoord ten noorden van Doldersum op berkentakken
(km 212-544, 1975, herb. L.). Dat substraat is afwijkend, want de
Kussenvormige kogelzwam groeit volgens de literatuur gewoonlijk op
rotte stammen van elzen, zelden op Beuk (Hansen & Knudsen, 2000; Ellis
& Ellis, 1997). De soort is in Nederland slechts enkele keren gevonden,
sinds 1990 alleen nabij Den Haag en Oldenzaal.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2009.

Borstelbekertjes zijn gele tot oranjerode bekerzwammetjes van een
paar mm met aan de buitenzijde stijve borstelharen die meestal
op mest groeien. Ze vormen tegenwoordig voor mycologen
een hoofdpijndossier, want sinds een recente monografische
bewerking door Moravec (2005) zijn de meeste soorten alleen
op grond van lastige, zeer subtiele kenmerken te onderscheiden.
Het Gaffelborstelbekertje is daarop echter een uitzondering, want
die soort is goed gekarakteriseerd door de relatief grote, tot 5 mm
brede, helderoranje tot oranjerode apotheciën met aan de basis vaak
vertakte, gele tot geelbruine haren en door de fijnwrattige sporen van
14-18 x 9-10 µm. Bovendien groeit deze soort niet op mest, maar
op de grond. Moravec (2005) rekent deze soort trouwens niet tot
de borstelbekertjes (Cheilymenia), maar tot de Wimperzwammetjes
(Scutellinia). Dat standpunt vindt nog weinig navolging. Het
Ciboria amentacea

Elzenkatjesmummiekelkje

Gaffelborstelbekertje is in ons land vrij zeldzaam, met de meeste
vindplaatsen in Limburg en Noord-Brabant (NMV, 2013). Drenthe
komt er wat bekaaid af met drie vindplaatsen, alle van zeer recente
datum: nabij de Gasterschee Holt bij Gasteren (km 241-560, 2009),
in een veentje ten zuiden van Dwingeloo (km 221-537, 2009) en in
het noordelijke deel van Boswachterij Smilde (km 221-547, 2010).
De soort wordt hier bij elzenbroekbos besproken, maar is daarvoor
niet echt karakteristiek. Het is een kenmerkend pionierzwammetje
voor kale of spaarzaam met mossen begroeide, vochtige klei en leem
en voor opdrogende modder (Maas Geesteranus, 1969; Dennis,
1981), maar dat (micro)habitat is bij de gehanteerde indeling niet
goed te plaatsen. Twee Drentse vondsten komen van modder in natte
karrensporen op beschaduwde plaatsen; de vondst bij Dwingeloo van
een drijfnat pak oude kranten dat in een veentje was gedumpt.
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Status: Matig algemeen, n= 122, n<99: 10, n>99: 114, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 16): elzenbroekbos 31%,
wilgenbroekstruweel 19%, lanen en bossingels 19%, jonge, voedselrijke
bosaanplant 13%, tuinen en erven 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, rest
6%. – Sub (n= 18): afgevallen bloemen 83%, vruchten 11%, zaden 6%. – Org
(n= 19): els 68%, wilg 21% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 11%, Boswilg
11%), eik 5%, russen 5%.

Het Elzenkatjesmummiekelkje is een bleekbruin, gesteeld schijfje
dat in de late winter en vroege lente tevoorschijn komt. Het is met
een doorsnede van 4-10 mm aanmerkelijk groter dan verwante
soorten als het hieronder behandelde Elzenzaadmummiekelkje
(Ciboria lentiformis). Het kenmerkende substraat van het

Elzenkatjesmummiekelkje wordt gevormd door afgevallen, overjarige
mannelijke katjes van Zwarte els. De soort groeit soms ook op
mannelijke wilgenkatjes. Er zijn enkele opgaven van vruchten en
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zaden, maar daarbij is het substraat verkeerd geïnterpreteerd of
de vondsten betreffen andere soorten. Datzelfde geldt voor twee
meldingen van eik en een rus. Volgens de kaart is de soort in Drenthe
matig algemeen, vooral in het zuidwesten en noorden van de provincie,
maar in werkelijkheid is hij ongetwijfeld aanmerkelijk wijder verbreid.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen van 1981 tot
1985 is het Elzenkatjesmummiekelkje in 24% van de proefvlakken
gevonden, zowel in elzenbroekbossen als in Elzen-Vogelkersbossen
en wilgenstruwelen. De aantallen waren meestal bescheiden,
maar in twee terreinen met Boswilg groeiden honderden tot meer
dan 3000 vruchtlichamen per 1000 m². Meer dan driekwart van de
Ciboria lentiformis

Elzenzaadmummiekelkje

OPN 1995: Ciboria alni
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waarnemingen stamt uit de jaren 2009 en 2010 toen er in het voorjaar
gericht naar dit zwammetje is gezocht. Daaruit is gebleken dat het
Elzenkatjesmummiekelkje niet gebonden is aan moerasbossen, maar
dat het overal kan groeien waar elzen staan, ook langs slootkanten
en bij geïsoleerde bomen in tuinen. De soort geldt landelijk als vrij
algemeen, maar is waarschijnlijk zeer algemeen. De Nederlandse
verspreidingskaart laat opvallende clusters groeiplaatsen zien in
Drenthe, het westen en zuiden van het land (NMV, 2013). Deze
hebben ongetwijfeld meer te maken met de zoekintensiteit dan met
reële patronen. Opmerkelijk zijn twee betrouwbare waarnemingen van
deze voorjaarssoort in het najaar (eind september, begin november).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 6, n>99: 4, trend --, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1984.

Het Elzenzaadmummiekelkje is een van de drie mummiekelkjes
die onder elzen te vinden zijn. Het is een klein, gesteeld, bleekbruin
kelkje van ongeveer 2 mm breed dat vooral door het substraat
wordt gekenmerkt: gesclerotiseerde (zwart geworden), losliggende
elzenzaadjes van het vorig jaar. De sporen meten 12-18 x 3-4,5 µm,
een onderscheid met het hierna behandelde Elzenpropmummiekelkje
(Ciboria viridifusca) dat kleinere sporen heeft en bovendien op
elzenproppen groeit. Er zijn goede ogen en geduld voor nodig om een
kleinood als het Elzenzaadmummiekelkje tussen het strooisel te vinden.
Bovendien groeit de soort uitsluitend in het voorjaar wanneer er weinig
naar paddenstoelen wordt gekeken. Het Elzenzaadmummiekelkje is
gedurende mycosociologisch onderzoek van elzenbossen in de jaren
tachtig in 37% van de proefvlakken aangetroffen, ook in verdroogde
bosjes; in sommige terreinen met meer dan 300 exemplaren per 1000
m² (n= 16; Arnolds, n.p.). Zeldzaam is hij dus beslist niet. Toch duurde
het tot 2009 voordat het Elzenzaadmummiekelkje door Anneke Palthe in
Drenthe teruggevonden werd, en wel meteen op vier plaatsen in NoordDrenthe. Dit toont aan dat gericht zoeken naar dergelijke onopvallende
paddenstoeltjes op de geschikte plaatsen en in de juiste periode lonend
is. Landelijk geldt de soort als vrij zeldzaam, met de meeste vindplaatsen
Ciboria viridifusca

Elzenpropmummiekelkje

Status: Verdwenen, n= 9, n<99: 9, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 12): vochtig, voedselrijk loofbos 42%,
jonge, voedselrijke bosaanplant 42%, elzenbroekbos 17%. – Sub (n= 12):
afgevallen bloemen 83%, vruchten 17%. – Org (n= 12): els 100%,

Het Elzenpropmummiekelkje wordt soms verward met het Elzenzaadmummiekelkje (Ciboria lentiformis), maar de vruchtlichamen
worden tot 4 mm groot en zijn olijfbruin van kleur. De sporen
meten 7-10 x 4 µm en zijn dus veel kleiner. Bovendien groeit het
Elzenpropmummiekelkje niet in de lente op zaden, maar in het najaar
op afgevallen vrouwelijke katjes (elzenproppen). De elzenproppen
waar deze soort op zit zijn zwart door compact, zwart schimmelweefsel.
Dit schijfzwammetje is in Drenthe uitsluitend gevonden tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig en
wel in 56% van de proefvlakken in elzenbossen, zowel op nat veen
als op vochtige keileem en vrij droge zandgrond (Arnolds n.p.). Vaak
groeiden er honderden vruchtlichamen per 1000 m². Hieruit blijkt dat
het Elzenpropmummiekelkje beslist niet zeldzaam kan zijn. Toch is hij
sinds het einde van het mycosociologische onderzoek in 1983 niet meer
in Drenthe opgemerkt en staat hij dus als verdwenen in het bestand.
Het wordt tijd voor een gerichte zoekactie!. Elders in Nederland is het
Elzenpropmummiekelkje vrij zeldzaam op wijdverspreide plaatsen,
maar van achteruitgang is landelijk geen sprake (NMV, 2013).

in Zeeland en het Hollandse polderland (NMV, 2013).
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Cortinarius alnetorum

Gegordelde elzengordijnzwam
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Status: Matig algemeen, n= 67, n<99: 26, n>99: 46, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 61): elzenbroekbos 41%,
vochtig, voedselrijk loofbos 26%, jonge, voedselrijke bosaanplant 18%,
wilgenbroekstruweel 7%, rest 8%. – Sub (n= 50): veen 48%, humus 30%,
leem 22%. – Org (n= 52): els100%.

De Gegordelde elzengordijnzwam is een vrij kleine, donkerbruine,
hygrofane gordijnzwam met duidelijke witte velumbandjes op de
steel. De vruchtlichamen verschijnen meestal vrij laat in het seizoen.
In combinatie met de standplaats onder elzen is de soort in het
veld goed te onderscheiden. Kans op verwisseling is er vooral met
de Bietengordijnzwam (Cortinarius umbrinolens; zie aldaar) die
weliswaar aan berken gebonden is, maar vaak eveneens in vochtige
bossen groeit. De opvallende geur naar gekookte bieten van de
laatste geeft dan uitsluitsel. De Gegordelde elzengordijnzwam
is in Drenthe matig algemeen en wijdverbreid in moerasbosjes
in de kop van Drenthe en de beekdalen, bijvoorbeeld langs de
Hunze, Beilerstroom en Wapserveensche Aa, het Peizerdiep en
het Amerdiep. Hij is een van de algemeenste mycorrhizapartners
van Zwarte els en een kensoort van de vochtige bossen op lemige
grond van het Elzen-Vogelkersverbond. Tijdens mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is de soort in 86% van
de proefvlakken in dat bostype aangetroffen (n= 7) met dichtheden
van 100 vruchtlichamen per 1000 m² (Arnolds, n.p.). Hij is met een
presentie van 50% wat minder algemeen in natte elzenbroekbossen

Cortinarius bibulus

Kleine elzengordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 11, n>99: 20, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980. – Hab (n= 27): elzenbroekbos 63%, wilgenbroekstruweel
19%, vochtig, voedselrijk loofbos 11%, rest 7%. – Sub (n= 24): veen 67%,
humus 25%, leem 8%. – Org (n= 24): els 100%.

Het hoedje van de Kleine elzengordijnzwam wordt niet breder dan
2 cm en is aanvankelijk donkerviolet, maar wordt spoedig bruin met
hooguit een paarse zweem. De soort werd tot voor kort verward met
de verderop behandelde Kleinste elzengordijnzwam (Cortinarius
lilacinopusillus), maar dit tweetal is in het veld doorgaans al goed te
onderscheiden. De Kleine elzengordijnzwam is in Drenthe zeldzaam
en vrijwel beperkt tot de noordwestelijke helft van de provincie. Hij komt
met name voor in de laagveenstreken in het noorden en het zuidwesten
bij Nijenveen en in de beekdalen, bijvoorbeeld van de Drentsche Aa,
het Peizerdiep en de Woldaa. In het zuidoosten van de provincie is er
slechts één geïsoleerde vindplaats in het natuurontwikkelingsgebied
van de Zoersche Landen in de bovenloop van de Hunze. De Kleine
elzengordijnzwam vormt uitsluitend mycorrhiza met elzen en is een
kenmerkende soort van natte elzenbroekbossen op veen en vochtige
Elzen-Vogelkersbossen op minerale grond. Tijdens mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is hij in 46% van de 13 proefvlakken
gevonden, steeds in kleine aantallen (Arnolds, n.p.). Hij groeit

op veen (n= 6). De Gegordelde elzengordijnzwam is ook een van de
weinige mycorrhizapartners van de els die regelmatig te vinden is in
verdroogde broekbossen en in aangeplante jonge bossen met veel
brandnetels op matig vochtig, veraard veen (presentie in proefvlakken
67%, n= 3). Tijdens de Drentse kartering zijn herhaaldelijk
´recreatiebosjes´ en ´rommelbosjes´ als vindplaats opgegeven.
Dat verklaart ook de vindplaatsen in de oostelijke veenkoloniën
waar meer kritische soorten van broekbossen nauwelijks te vinden
zijn. Onder elzensingels en vrijstaande bomen langs slootkanten
is de Gegordelde elzengordijnzwam echter een zeldzaamheid.
In Nederland is deze paddenstoel vrij algemeen, vooral op het
pleistoceen, maar ook plaatselijk in laagveengebieden en hier en
daar in de duinen (NMV, 2013).
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opvallend vaak bij geïsoleerde elzen in natte, oude wilgenstruwelen,
maar in verdroogde terreinen, aangeplante bossen en aan slootkanten
heeft dit paddenstoeltje niets te zoeken. De soort staat sinds 2008
op de Rode Lijst en dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de
Cortinarius helvelloides

Geelvlokkige gordijnzwam
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verdroging van grote delen van Nederland. Landelijk geldt de Kleine
elzengordijnzwam als matig algemeen, vooral op het pleistoceen, in
Zuid-Limburg en de Noordoostpolder (NMV, 2013). In Drenthe lijkt
deze gordijnzwam ongeveer stabiel.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 49, n<99: 15, n>99: 42, trend +, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 64): elzenbroekbos 63%,
wilgenbroekstruweel 22%, vochtig, voedselrijk loofbos 13%, rest 2%. – Sub
(n= 50): veen 64%, humus 28%, leem 4%, zand 4%. – Org (n= 50): els 96%,
wilg 4%.

Van de aan elzen gebonden gordijnzwammen is de Geelvlokkige
gordijnzwam wel het gemakkelijkst te herkennen aan de gele
velumgordels op de steel en aan de ver uiteenstaande, typisch
violetbruin getinte lamellen. De soort heeft in Drenthe hetzelfde
verspreidingspatroon als de Gegordelde elzengordijnzwam
(Cortinarius alnetorum) met zwaartepunten in het noordelijke
laagveengebied en de grotere beekdalen, bijvoorbeeld van het
Peizer en Eelderdiep, Drentsche Aa, Beilerstroom, Wapserveensche
Aa en Oude Diep. De Geelvlokkige gordijnzwam is iets zeldzamer
en stelt hogere eisen aan zijn milieu. Hij is vrijwel beperkt tot natte,
niet verruigde elzenbroekbossen en vochtige Elzen-Vogelkersbossen
met een ongestoorde waterhuishouding. Ook natte wilgenstruwelen
met enkele verspreide elzen vormen een geschikte groeiplaats. Bij
uitzondering groeit de Geelvlokkige gordijnzwam bij geïsoleerde

elzen langs waterkanten, bijvoorbeeld langs enkele wijken in het
veenkoloniale gebied. Er zijn geen meldingen uit verdroogde
elzenbossen of aangeplante percelen op verstoorde grond. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig
is de Geelvlokkige gordijnzwam in 67% van de proefvlakken in
elzenbroekbossen op veen aangetroffen (n= 6) en in 57% van de
Elzen-Vogelkersbossen op leem (n= 7), soms met dichtheden van
meer dan 100 vruchtlichamen per 1000 m². Landelijk gezien is deze
paddenstoel matig algemeen, hoofdzakelijk op het pleistoceen en
plaatselijk in de elzenbossen in laagveengebieden (NMV, 2013).
Cortinarius lilacinopusillus

Kleinste elzengordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 8, n>99: 14, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 12): elzenbroekbos 58%,
wilgenbroekstruweel 42%. – Sub (n= 11): veen 73%, leem 18%, humus 9%.
– Org (n= 11): els 100%.

De Kleinste elzengordijnzwam is met een hoedje van amper
1 cm inderdaad een lilliputter. Toch valt hij in het veld op door
de fraaie, zacht violette tinten van het hele paddenstoeltje. De
soort is pas in 1981 afgesplitst van de eerder besproken Kleine
elzengordijnzwam (Cortinarius bibulus) die donkerder bruinviolette
tinten heeft en aanmerkelijk kleinere sporen. In Drenthe is de
Kleinste elzengordijnzwam de zeldzaamste van de twee met de
meeste vindplaatsen in Noord-Drenthe, vooral in de stroomgebieden
van het Peizerdiep en de Drentsche Aa. Ecologisch is hij dan ook
kieskeuriger dan zijn verwant. Hij groeit alleen in schaduwrijke, niet
verruigde, permanent natte elzenbroekbossen met ongestoorde
waterhuishouding en is een kensoort van het gelijknamige
vegetatiekundige verbond. Tijdens mycosociologisch onderzoek in
de jaren tachtig is de Kleinste elzengordijnzwam in 33% van de zes
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onderzochte proefvlakken in elzenbroekbos aangetroffen, en in 14%
van de drogere bossen van het Elzen-Vogelkers-verbond, steeds in
kleine aantallen. Daarnaast wordt hij opvallend vaak gemeld uit oude,
natte wilgenstruwelen, maar hij groeit daar steeds in de nabijheid
van verspreide, volwassen elzen. Hij ontbreekt in verdroogde
of aangeplante bosjes. In ons land is deze soort vrij zeldzaam
op het pleistoceen en zeer zeldzaam in laagveengebieden in
Noordwest-Overijssel en de Vechtplassen (NMV, 2013). De Kleinste
elzengordijnzwam is erg kwetsbaar voor veranderingen in hydrologie
en voor vermesting en verruiging, en daardoor een uitstekende
indicatorsoort voor waardevolle moerasbossen.

Cudoniella clavus

Waterknoopje

Cortinarius lilacinopusillus

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

3

0

0

3

8

0

0

1

3

11

12

0

Status: Vrij zeldzaam, n= 33, n<99: 21, n>99: 13, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 28): vochtig, voedselrijk loofbos 46%,
elzenbroekbos 32%, wilgenbroekstruweel 14%, rest 8%. – Sub (n= 27): dode
twijgen 44%, dode takken 37%, dode stengels en katjes 11%, dode stronken
en stammen 7%. – Org (n= 27): Zwarte els 44%, wilg 22%, Hazelaar 7%,
grasachtige planten 7%, rest 20%.

Het Waterknoopje is een duidelijk gesteeld, witachtig schijfzwammetje
dat omstreeks 10 mm groot kan worden. Volgens veel auteurs komen
de vruchtlichamen in het voorjaar en de zomer tot ontwikkeling
(Breitenbach & Kränzlin, 1984; Ellis & Ellis, 1997), maar in Drenthe
stammen slechts 12 vondsten (29%) uit de periode april-augustus
en de rest (71%) uit de periode september- januari. In feite kan
het Waterknoopje dus het hele jaar door fructificeren. In Drenthe
is dit zwammetje vrij zeldzaam en vrijwel beperkt tot gebieden met
opwellend grondwater, vooral op de flanken van beekdalen als de
Drentsche Aa en het Peizerdiep. Gedurende mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is door M. Creveld specifiek naar
ascomyceten in moerasbossen gezocht. Zij vond het Waterknoopje
destijds in 81% van de 16 proefvlakken in elzenbossen, variërend
van nat elzenbroekbos tot geplant elzenbos op verdroogd veen, en
in 27% van de 15 wilgenstruwelen. De dichtheden waren steeds
gering, tot maximaal 20 exemplaren per 1000 m2 (Arnolds, n.p.).
Het Waterknoopje is blijkbaar in deze biotopen algemeen, maar het
ontsnapt gemakkelijk aan de aandacht. Het groeit op sterk verrotte
takken en twijgen, ook op stengels van kruiden, met een voorkeur
voor natte plekken, soms zelfs in ondiep water en dikwijls in een
dichte vegetatie. Het geringere aantal vondsten na 1999 suggereert
Cudoniella tenuispora

Landknoopje

een sterke achteruitgang, maar dit is waarschijnlijk een artefact omdat
er na het mycosociologische onderzoek in 1985 in moerasbosjes
veel minder op kleine ascomyceten wordt gelet. Landelijk is het
Waterknoopje vrij algemeen en wijdverbreid, en het aantal bezette
atlasblokken is sinds 1990 meer dan verdubbeld (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1981.

Het Landknoopje verschilt van het hierboven beschreven Waterknoopje (Cudoniella clavus) door de bleekbruine vruchtlichamen en de
wat kleinere, vaak gesepteerde sporen. Ook het Landknoopje wordt
doorgaans als een voorjaarssoort beschouwd (Ellis & Ellis, 1997),
maar van de vier Drentse waarnemingen stammen er drie uit oktober

en slechts één uit april. De twee namen suggereren een verschil in
standplaats. Het Landknoopje groeit echter ook in een natte tot vochtige
omgeving. In Drenthe is de soort alleen in de jaren tachtig gedurende
mycosociologisch onderzoek drie maal gevonden: op dode wilgentakjes
in nat wilgenbroekstruweel in de Reitma bij Elp (km 240-543, 1982), op
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takjes van Hazelaar in Essen-elzenbos op potklei in De Kleibosch bij
Foxwolde (km 227-574,1982) en op twijgen van Boswilg in gemengd
wilgen-berkenbos op vochtige keileem bij Holtinge (km 213-534, 1982).
Diatrypella verrucaeformis

Elzenschorsschijfje

361

Elders in Nederland zijn slechts enkele vondsten bekend, bij Mook
en Oldenzaal (NMV, 2013). Vermoedelijk is deze weinig bekende
ascomyceet niet zo zeldzaam, maar vaak over het hoofd gezien.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 6, n>99: 4, trend --, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1982.
Het Elzenschorsschijfje ziet er, net als veel andere schorsschijfjes,
uit als een zwart, wrattig kussentje van omstreeks 0,5 mm dat op
dode takken groeit en bij rijpheid door de schors heen breekt. De
wratjes zijn de uiteinden van peervormige peritheciën waarin kleine
worstvormige sporen worden geproduceerd van 5-6 x 1 µm. De soort
lijkt sterk op het Berkenschorsschijfje (Diatrypella favacea; zie aldaar)
en is daarvan pas recent goed afgescheiden, onder meer op basis
van de kleinere vruchtlichamen en een ander imperfect stadium
(Van der Aa in Arnolds et al., 1995). In praktijk is het gemakkelijkste
onderscheid de waardplant: Het Elzenschorsschijfje is gebonden aan
elzen, terwijl het Berkenschorsschijfje voornamelijk op berken groeit,
soms op andere bomen, maar niet op elzen. Het Elzenschorsschijfje
groeit meestal op afgevallen takken, maar kan ook levende takken
aan de boom infecteren. Het zwammetje geldt in Drenthe als zeer
zeldzaam, maar dat zegt niet zo veel omdat slechts weinigen de soort
kennen. Gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren 1980-1985 is het in 37% van de onderzochte elzenbossen
aangetroffen (n= 16), zowel in ongestoorde elzenbroekbossen op
veen en keileem als in verdroogde bossen en jonge aanplant op
voedselrijk veraard veen (Arnolds, n.p.). De soort is dus weinig
kritisch en moet in werkelijkheid veel wijder verspreid zijn. Het duurde
tot 2009 voordat het Elzenschorsschijfje opnieuw uit Drenthe werd
gemeld. Het landelijke verspreidingspatroon is eveneens onvoldoende
bekend. De digitale verspreidingsatlas vertoont een opvallend cluster
Encoelia furfuracea

Hazelaarschijfzwam

vindplaatsen op Goeree en Voorne (NMV, 2013), ongetwijfeld een
artefact dat veroorzaakt wordt door lokale bekendheid met de soort.
Vermoedelijk is het Elzenschorsschijfje overal in ons land (vrij)
algemeen.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend -, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

Met een breedte van 1-1,5 cm is de Hazelaarschijfzwam fors voor
een schijfzwammetje. Hij is daardoor relatief opvallend en bovendien
goed in het veld te herkennen. De vrij taaie, leerachtige, ongesteelde
schoteltjes breken door de schors van takken heen. Ze zijn in droge
toestand samengeknepen, bij ouderdom en vochtig weer uitgespreid.
De buitenkant is zemelig en roestbruin; het hymenium aan de
binnenzijde roodbruin en glad. De gebogen sporen meten 7-10 x
2-2,5 µm. De Hazelaarschijfzwam is in Drenthe bekend van vijf
plaatsen in het noorden van de provincie: Sandebuur bij Roderwolde
(km 226-577, 1981), het Westerholt in het Eexterveld (km 243-559,
1988, herb. WBS), ten noordwesten van Eleveld (km 234-553, 2005),
Broekenweering in de Eelder- en Peizermaden (km 229-576, 2010)
en de Duunsche Landen bij Spijkerboor (km 247-564, 2010). In
Nederland is de soort vrij zeldzaam, met een opvallend zwaartepunt
in Zuid-Limburg en daarbuiten vrij veel vindplaatsen in Zeeland en
het Hollandse polderland (NMV, 2013). Zoals de Nederlandse naam
suggereert, groeit de Hazelaarschijfzwam op de eerste plaats op
Hazelaar en wel op recent afgestorven, soms nog levende takken
die meestal nog aan de struik vastzitten. Op de tweede plaats komt
de Zwarte els als gastheer (Ellis & Ellis, 1997). Voor zover bekend
is de soort in Drenthe alleen op elzentakken gevonden, meestal in
natte elzenbroekbossen, maar ook in elzensingels op wat drogere,

voedselrijke grond. Volgens Dennis (1981) en Ellis & Ellis (1997)
verschijnen de vruchtlichamen in de winter en het voorjaar, maar de
Drentse vondsten stammen uit de late herfst.
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Entoloma caccabus

Ranzige elzensatijnzwam
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Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 4, n>99: 14, trend ++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980.

De Ranzige elzensatijnzwam lijkt sterk op de algemenere Nitreuze
elzensatijnzwam (Entoloma politum; zie aldaar), maar verschilt
in het veld door de ranzig-melige, niet nitreuze geur en onder
de microscoop door de langwerpiger sporen. De aanwezigheid
van viersporige basidiën vormt het belangrijkste verschil met de
eveneens melig geurende Tweesporige satijnzwam (Entoloma
bisporigerum, zie aldaar). Van de drie genoemde soorten is de
Ranzige elzensatijnzwam in Drenthe de zeldzaamste. De zeer
verspreide vindplaatsen bevinden zich allemaal in kwelzones
op de flanken van beekdalen, zoals het Peizer- en Eelderdiep
in het noorden, de Wapserveensche Aa en de Oude Vaart
in het zuidwesten, en het Loodiep in het zuidoosten van de
provincie. Uit de weinige notities over het milieu blijkt dat hij daar
groeit in wilgenbroekstruwelen, elzenbroekbossen en ElzenVogelkersbossen op venige en lemige bodems onder invloed
van basenrijk grondwater. Vermoedelijk vormt de Ranzige
elzensatijnzwam mycorrhiza met elzen en wilgen, maar dit is nog
niet bewezen. De schaarste van deze soort blijkt ook uit het feit
dat hij tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de
jaren tachtig slechts één maal is gevonden, in een wilgenstruweel
(presentie 6%, n= 17; Arnolds, n.p.). De beschrijving van de Ranzige
elzensatijnzwam door Arnolds (1983) uit een zeer afwijkend milieu,
een extensief beweid grasland bij Wijster, heeft bij nader inzien
betrekking op het Melig staalsteeltje (E. farinasprellum). Ook elders
in Nederland is de Ranzige elzensatijnzwam vrij zeldzaam, met een
zwaartepunt in de beekdalen van Noord-Brabant en Limburg (NMV,
2013). Er zijn ook maar weinig waarnemingen uit Groot-Brittannië
en Duitsland (Legon & Henrici, 2005; Krieglsteiner, 2003).
Entoloma minutum

Kleine satijnzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 57, n<99: 17, n>99: 44, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 30): pijpenstrootjesveld 27%,
nat, (matig) voedselarm hooiland 10%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%,
wilgenbroekstruweel 10%, droog, voedselarm naald- en loofbos 10%,
elzenbroekbos 7%, matig bemest weiland 7%, droog, schraal grasland 3%,
jeneverbesstruweel 3%, berkenbroekbos 3%, oevervegetaties 3%, rest 7%.
– Sub (n= 15): humus 53%, veen 33%, leem 13%.

De Kleine satijnzwam heeft tere, mycena-achtige vruchtlichamen
met een bleekbruin, diep doorschijnend gestreept hoedje van
5-15 mm breed en helder roze lamellen. Met enige ervaring is
hij in het veld goed te onderscheiden, maar de soort wordt in
weinig populaire gidsen besproken of afgebeeld en is daardoor
bij veel paddenstoelenliefhebbers onbekend. In Drenthe geldt
dit wijdverbreide satijnzwammetje als vrij zeldzaam, maar het
is ongetwijfeld algemener omdat het regelmatig over het hoofd
wordt gezien. Dat komt ook door de omgeving waar hij groeit.
De Kleine satijnzwam staat vaak onder hoge, dichte kruiden,
bijvoorbeeld tussen bulten van Pijpenstrootje of in opgaande
moerasvegetaties. Hij heeft een sterke voorkeur voor permanent
natte tot vochtige plekken op venige, zure tot neutrale bodems.
Verder is de soort ecologisch moeilijk te plaatsen. Bijna de helft
van de Drentse waarnemingen is afkomstig uit bosvegetaties,
overwegend natte wilgenstruwelen, elzenbroekbossen en
vochtige Elzen-Essenbossen. Enkele betrouwbare meldingen zijn
afkomstig van veel drogere bostypes, bijvoorbeeld naaldbossen
op droog zand en een jeneverbesstruweel. Daarnaast groeit

de Kleine satijnzwam regelmatig in vochtige en natte, open,
grazige vegetaties, zoals velden Pijpenstrootje in depressies
in de heide en dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden in
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de beekdalen (Arnolds, 1981). Ook in de graslandsfeer maakt
hij soms een uitstapje naar droge terreinen met kortgrazige,
mosrijke vegetaties van het verbond van Gewoon struisgras. In
de literatuur wordt de Kleine satijnzwam hoofdzakelijk van natte
en vochtige, voedselrijke bossen genoemd (Noordeloos, 1992;
Krieglsteiner, 2003; Knudsen & Vesterholt, 2008) en daarom
Entoloma pachydermum

Fraaie elzensatijnzwam

363

wordt de soort hier onder de elzenbossen besproken. In een
wilgenstruweel bij Westdorp (km 247-545, 1985, herb. WBS) is een
afwijkende vorm gevonden met aflopende lamellen, die behoort
tot var. polymorphum, tot nu toe de enige bekende vindplaats in
Nederland. De Kleine satijnzwam is landelijk matig algemeen en
onregelmatig verspreid (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen,
eerste jaar: 1982.

De Fraaie elzensatijnzwam is een opvallend paddenstoeltje. De tot
2 cm brede hoed is op een vleeskleurige ondergrond dichtbezet met
violetzwarte, kegelvormige wratjes en de steel is violetbruin vezelig
gestreept. Ook de microscopische kenmerken zijn opmerkelijk: de
sporen zijn voor een satijnzwam zeer klein en de hoedhuid bestaat uit
grote, knotsvormige cellen. Enkele exemplaren werden in het kader van
mycosociologisch onderzoek van moerasbossen in 1982 gevonden
in een enigszins verdroogd stukje elzenbroekbos in het Kolonieveen
bij Lheebroek (km 225-540, 1982, Herb. WBS). Dit bosje werd tussen
1980 en 1985 herhaaldelijk bezocht, maar deze paddenstoel werd
toch slechts één maal gevonden. Lange tijd heeft de collectie als
ondetermineerbaar in het herbarium gelegen tot hij bij een revisie van
Europese satijnzwammen in 2004 als nieuwe soort is gepubliceerd
(Arnolds & Noordeloos in Noordeloos, 2004). Het is opmerkelijk dat
de Fraaie elzensatijnzwam tot op heden niet elders in Nederland
of Europa is gevonden aangezien het om een opvallende soort
gaat. Kennelijk is het een wereldwijd uiterst zeldzame paddenstoel
die onregelmatig fructificeert. De enige bekende vindplaats is na
1985 alleen in 2007 mycologisch onderzocht. Toen werd de Fraaie
Flammula alnicola

Elzenbundelzwam

OPN 1995: Pholiota alnicola
Status: Vrij algemeen, n= 267, n<99: 69, n>99: 211, trend +, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1954. – Hab (n= 102): droog, voedselarm loofbos
24%, wilgenbroekstruweel 21%, elzenbroekbos 19%, lanen en boomsingels
7%, vochtig, rijk loofbos 6%, droog, voedselarm gemengd bos 5%, parken
en tuinen 4%, kruipwilgstruweel 3%, berkenbroekbos 3%, rest 9%. – Sub (n=
96): stronken en stobben 37%, dode stammen 21%, dode takken 14%, voet
levende bomen 10%, levende stammen 7%, dode wortels 5%, rest 6%. – Org
(n= 94): wilg 33% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 25%, Kruipwilg 3%),
berk 31%, els 16%, Beuk 2%, Wilde lijsterbes 1%, Zomereik 1%, populier
1%, Vuilboom 1%, loofbomen onbepaald 14%.

De Elzenbundelzwam is een opvallende houtzwam met het postuur
van de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare), maar met een
helder lichtgele, kleverige hoed en roestbruine lamellen. Hij groeit
inderdaad doorgaans in bundels, soms met tientallen vruchtlichamen
bijeen, vooral op dode stronken, stammen en wortels van loofbomen.
Soms staat hij op kwijnende levende bomen, zodat hij zich af en toe
als zwakteparasiet gedraagt. In Drenthe is de Elzenbundelzwam
vrij algemeen. Hij komt verspreid over de provincie voor, maar is
zeldzaam in de bosarme hoogveenontginningen van Oost-Drenthe.
De paddenstoel ontbreekt in heidegebieden en is opvallend schaars
in de grote boswachterijen. De Elzenbundelzwam groeit het meest
in elzenbossen en wilgenstruwelen op diverse bodemtypen.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is de
Elzenbundelzwam gevonden in 83% van de elzenbroekbossen (n= 6),
71% van de proefvlakken in Elzen-Vogelkersbossen (n= 7), 57% van
de struwelen van Grauwe wilg (n= 7), 40% van de kruipwilgstruwelen
(n= 5) en 13% van de struwelen van Geoorde wilg (Arnolds, n.p.). Hij
werd niet aangetroffen in 21 proefvlakken in berkenbossen (Jalink &
Nauta, 1984); opmerkelijk, want tijdens de paddenstoelenkartering

elzensatijnzwam niet aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat het
mycelium nog in het terrein aanwezig is. Het desbetreffende bosje is
beschermd als natuurreservaat, maar heeft te lijden van verdroging
door ontwatering van aangrenzende landbouwgronden. Een
hydrologische bufferzone rond het Kolonieveen is voor het behoud
van dit unieke terrein dan ook dringend gewenst.
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van Drenthe is hij frequent van berken vermeld, zelfs twee keer
zo vaak als op elzen. De Elzenbundelzwam komt, zij het in lage
dichtheden, ook op berken in vochtige tot droge Berken-Eikenbossen
voor (Jansen, 1984). Het hoge percentage waarnemingen op berken
is mede te verklaren doordat dit laatste bostype in Drenthe veel meer
verbreid is dan elzen- en wilgenbos. Landelijk is de soort algemeen,
voornamelijk op het pleistoceen en in de laagveengebieden van WestNederland, minder in de zeekleigebieden en de duinen (NMV, 2013).

Galerina heimansii

Elzenmosklokje

Flammula alnicola
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Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 8, n>99: 4, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1978. – Hab (n= 12): elzenbroekbos 33%, droog, voedselarm
gemengd bos 33%, droog, voedselarm loofbos 17%, parken en tuinen 8%,
binnen gebouwen 8%. – Sub (n= 10): dode stobben en stammen 40%, dode
takken 20%, veen en turf 20%, dood hout indet 20%. – Org (n= 7): els 57%,
Zomereik 29%, Grove den 14%.

Het Elzenmosklokje is een nietig paddenstoeltje met een kegelvormige
oranje- tot roodbruine hoed, zoals de meeste mosklokjes. Hij is
niet in het veld te herkennen, maar onder de microscoop geven de
dikwandige cystiden met een door een slijmlaag omhulde top direct
uitsluitsel. In Drenthe is het een zeldzame soort die het meest is
aangetroffen in natte, oude elzenbroekbossen, zoals Geelbroek bij
Amen, De Waal bij Roderwolde en de Zure Venen bij Ansen. Het
Elzenmosklokje is oorspronkelijk beschreven uit moerasbos in het
Naardermeer op strooisel van els, berk en wilg (Reijnders, 1959). Van
de Drentse vondsten zijn er twee op veengrond gedaan, de rest op
stammen, stobben en dikke takken. Het Elzenmosklokje is niet tot
elzenbossen beperkt. Er zijn enkele vondsten op oude eikenstronken
in drogere loofbossen, bijvoorbeeld in het Mantingerbosch, maar ook
op een van elders aangevoerde eikenstronk in een tuin in Holthe bij
Beilen waar in 1994 en 1996 een paar vruchtlichamen verschenen.
Opmerkelijk is ook de waarneming op een oude eikenhouten paal
in Kremboong bij Tiendeveen en op dennenhout in een gemengd
bos bij Kraloo. De merkwaardigste vondst van het Elzenmosklokje
werd in 1998 gedaan in een tuincentrum in Beilen: Een vruchtlichaam
groeide daar in het gaatje aan de onderkant van een bloempot met
een Japanse azalea, gevuld met turfrijke potgrond (Arnolds, 2004).
De steel van het paddenstoeltje had zich in een haakse bocht
gewrongen om de hoed horizontaal te krijgen met de lamellen naar
beneden gericht, maar verder zag het er normaal uit. Er werden
ook volop sporen geproduceerd die onder deze omstandigheden
uiteraard nauwelijks kans hadden om zich via de lucht te verspreiden.
Oorspronkelijk werd het Elzenmosklokje beschouwd als een typische
voorjaarssoort dankzij drie vondsten in april en mei (Reijnders, 1959).
In Drenthe stammen de meeste meldingen echter uit het late najaar.

Slechts twee vondsten in maart sluiten aan bij de oorspronkelijke
gegevens. Het Elzenmosklokje is elders in Nederland zeldzaam
(NMV, 2013), evenals in de rest van Noordwest-Europa (Legon
& Henrici, 2005; Knudsen & Vesterholt, 2008). Meer dan de helft
van de Nederlandse vindplaatsen ligt in Drenthe, wellicht omdat in
deze provincie traditioneel meer aandacht wordt geschonken aan
mosklokjes dan elders. De soort is landelijk sterk achteruitgegaan en
wordt als ernstig bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Ook in Drenthe is het aantal meldingen na 1999 duidelijk lager dan
ervoor, ondanks veel meer recente inventarisaties. Een verklaring
voor deze afname is moeilijk te geven.

Hoofdstuk 19d
Godronia uberiformis

Zwarte bessenzwermkommetje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2010.

Ondanks de kleine afmetingen is dit schijfzwammetje in het veld goed
te herkennen. De vruchtlichamen zijn 0,5-2 mm hoge en brede, plomp
gesteelde, olijfbruine tot zwarte bekertjes met een sterk ingebogen rand
en een nauwe opening. Ook het substraat is karakteristiek: de basis van
afgestorven, overjarige takken van Zwarte bes, die door het grote aantal
dicht opeenstaande vruchtlichamen wel gestekeld lijken. Tenslotte zijn
onder de microscoop ook de sporen bijzonder: bijna draaddun, 55-100 x
1,5-2,7 mm, en met meerdere dwarswandjes. De kunst is alleen om het
Zwarte bessenzwermkommetje te ontdekken. De soort is pas sinds 2009
Gyrodon lividus

Elzenboleet
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uit ons land bekend, maar sindsdien op diverse plekken gevonden. In
Drenthe werd hij in 2010 tijdens een werkweekend van de Nederlandse
Mycologische Vereniging ontdekt op verschillende struiken van Zwarte
bes in het voedsel- en basenrijke elzenbroekbos van De Burgvallen
bij Gasteren (km 240-563, 2010). Toen eenmaal duidelijk was waar
men zoeken moest, werd het Zwarte bessenzwermkommetje later op
dezelfde dag ook aangetroffen in Vogelkers-Elzenbos in de Gastersche
Holt bij Gasteren ( km 241-560, 2010). Waarschijnlijk is dit zwammetje
dus helemaal niet zo zeldzaam als het lijkt. Een uitgebreide beschrijving
en een fraaie foto van het Drentse materiaal zijn gepubliceerd door
Marian Jagers (in Enzlin & De Vries, 2011).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1981.

De Elzenboleet is een vrij grote boleet met een tot 10 cm brede hoed.
Opvallend is de dunne buisjeslaag met wijde, onregelmatige poriën
die bij druk donkerblauw verkleuren. Ook ecologisch is de soort
zeer opmerkelijk: Het is de enige boleet die mycorrhiza vormt met
elzen. In Drenthe is deze paddenstoel slechts van één vindplaats
met zekerheid bekend. Goed gedocumenteerd zijn twee vondsten
in Natuurschoon bij Roden, waar de soort in 1981 en 1992 (herb.
L) gevonden is in een nat elzen-essenbosje op potklei aan de
noordkant van de Toutenburgersingel, het tweede jaar met een tiental
exemplaren. Ook later is dit terrein regelmatig bezocht, maar de
Elzenboleet is er niet teruggevonden, hoewel het milieu ter plekke
nog steeds geschikt lijkt. Verder is er een melding uit 1989 ten oosten
van Groot Bankenbosch bij Veenhuizen (223-559). Hierover zijn geen
nadere details te achterhalen. In Nederland is de Elzenboleet vrij
zeldzaam en verspreid door het gehele land (NMV, 2013). De soort
is kenmerkend voor elzenbossen op zwak zure, lemige bodems en
beekeerdgronden. In drassige broekbossen op veen is hij nauwelijks
Hymenoscyphus imberbis

Verkleurend vlieskelkje

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 5, n>99: 11, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980.

De witachtige, kortgesteelde vruchtlichamen van het Verkleurend
vlieskelkje zijn tot 4 mm breed en verkleuren bij aanraken roodachtig.
De asci hebben een gesp aan de basis; de sporen zijn langwerpig

aangetroffen. De soort is sinds de jaren zeventig sterk afgenomen en
wordt daarom als bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008).
De achteruitgang wordt toegeschreven aan regionale daling van de
grondwaterstand en de daardoor veroorzaakte verruiging van de
ondergroei van elzenbossen.
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eivormig en meten 8-13 x 3-4,5 µm. In Drenthe lijkt dit zwammetje
wijdverbreid maar zeldzaam. Dat laatste zegt echter niet veel, want
er wordt te weinig op Vlieskelkjes gelet. Vermoedelijk is de soort in
werkelijkheid vrij algemeen (Hengstmengel in Arnolds et al., 1995).
Dat is ook het geval in Flevoland en het polderlandschap van
West-Nederland (NMV, 2013). Het Verkleurend vlieskelkje groeit
Hymenoscyphus seminis-alni

Elzenzaadvlieskelkje

OPN 1995: Hymenoscyphus fructigenus “var. 4”

op twijgen en dunne takken van loofbomen met een voorkeur voor
els. Gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in
de jaren tachtig is dit zwammetje in 25% van de elzenbossen (n=
16) gevonden, zowel in natte broekbossen als in jonge aanplant op
verdroogd veen (Arnolds, n.p.). In wilgen- en gagelstruwelen onbrak
de soort.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1982.

Het Elzenzaadvlieskelkje is een langgesteeld, wit tot roomgeel
vlieskelkje van 1-2,5 mm breed dat tot voor kort beschouwd werd als
een variëteit van de Eikeldopzwam (Hymenoscyphus fructigenus,
zie aldaar), maar nu erkend is als zelfstandige soort (Baral, 1996).
Behalve in het substraat, zaden van Zwarte els, verschilt hij ook
microscopisch in de haken aan de asci en de vaak gesepteerde
sporen met lange haren aan de uiteinden. Het Elzenzaadvlieskelkje
is in Drenthe op drie plaatsen gevonden: De Zure Venen bij Ansen
Hymenoscyphus vernus

Vroeg vlieskelkje

(km 217-532, 1982, herb. WBS), het Kolonieveen bij Lheebroek
(km 225-540, 1983, herb. WBS) en landgoed Hooghalen (km 230547, 2000, herb. B. de Vries). Hij groeit op overjarige elzenzaden in
de strooisellaag van natte en vochtige elzenbroekbossen op venige
grond. Buiten Drenthe is de soort in ons land bekend van Huizen (NH)
en twee plaatsen in Noord-Brabant (NMV, 2013). Ook elders in Europa
wordt het Elzenzaadvlieskelkje als zeer zeldzaam beschouwd (Baral,
1996), maar het is de vraag of er goed genoeg naar gezocht is.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

1

11

3

0

0

0

0

4

0

0

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 15, n>99: 2, trend ---, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 17): elzenbroekbos 41%, vochtig,
voedselrijk loofbos 29%, wilgenbroekstruweel 24%, rest 6%. – Sub (n= 16):
dode twijgen 75%, dode takken 19%, dode stammen 6%. – Org (n= 16): els
69%, wilg 13%, loofbomen onbepaald19%.

Het Vroeg vlieskelkje doet doorgaans zijn naam eer aan door in de
lente te fructificeren. De meeste Drentse waarnemingen stammen
inderdaad uit april en mei, maar er zijn ook vondsten uit oktober.
De soort is goed te herkennen aan de vlakke, fletsgele apotheciën
met een lange, aan de basis donkergekleurde steel. Vaak is ook het
substraat rondom de steelaanhechting zwart gekleurd. Het Vroeg
vlieskelkje lijkt in Drenthe zeldzaam en in het zuidoostelijke deel
geheel te ontbreken, maar het is ongetwijfeld veel wijder verbreid dan
de kaart suggereert. Tijdens mycosociologisch onderzoek van Drentse
moerasbossen in de periode 1980-1985 is het Vroege vlieskelkje bij
gericht zoeken in 69% van de onderzochte elzenbossen aangetroffen
(n= 16), met een duidelijke voorkeur voor natte elzenbroekbossen
(Arnolds, n.p.). Daarnaast is het in 17% van de wilgenstruwelen
gevonden (n= 17). Het is dus aannemelijk dat dit ascomyceetje in
werkelijkheid (vrij) algemeen is. Dat de soort sinds 1999 slechts
twee keer is gevonden zegt meer over de gebrekkige aandacht van
waarnemers dan over werkelijke achteruitgang. Het Vroeg vlieskelkje
groeit in Drenthe vooral op twijgen van Zwarte els, minder van wilg.
In de literatuur wordt de voorkeur voor natte standplaatsen bevestigd,
maar worden ook andere loofbomen en struiken als substraat vermeld
(Hengstmengel in Arnolds et al., 1995; Ellis & Ellis, 1997). Landelijk
Hyphodontia arguta

Priemtandjeszwam

is het Vroeg vlieskelkje matig algemeen, met een bijna dekkende
verspreiding in Oost-Flevoland en met andere zwaartepunten in
het Hollandse polderland en nabij Eindhoven (NMV, 2013). Dat is
grotendeels ongetwijfeld een waarnemerseffect.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 1, n>99: 5, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981.

De Priemtandjeszwam is een wit tot bleek okergeel korstje dat geheel
bezet is met regelmatige tandjes van 0,5 tot 2 mm lang. Met de loep
bekeken is het fijn behaard. Onder de microscoop is deze soort wel
een van de mooiste van het grote geslacht Hyphodontia: Alle tandjes
zijn rijkelijk bezet met twee soorten cystiden: priemvormige, scherp
gepunte cystiden met kristallen aan de top en geknopte met een
oliedruppel op de knop. De sporen zijn breed ellipsvormig, soms bijna

rond, en meten 4,5-6 x 3,5-4 µm. In Drenthe is de Priemtandjeszwam
uit vijf geïsoleerde kilometerhokken bekend: het Westerveentje bij
Hijken (km 223-538, 1981, herb. WBS), nabij de Kibbelkoele in het
Slenerzand (km 249-536, 1999), Valthermond (km 260-544, 2003,
herb. B. de Vries), De Wijk (km 216-520), en het Gasterse Holt bij
Gasteren (km 241-560). Een zesde vindplaats in ons bestand betreft
een grenshok langs de Reest bij Den Kaat (km 223-514, 223-514,

Hoofdstuk 19d
herb. B. de Vries) en ligt waarschijnlijk in Overijssel. In Nederland is
deze korstzwam vrij zeldzaam en vooral aangetroffen in de zuidelijke
provincies (NMV, 2013). De Priemtandjeszwam leeft saprotroof
op oude, sterk verrotte takken en stammen van allerlei bomen en
struiken, in Drenthe voornamelijk loofbomen (wilg, populier en
Inocybe alnea

Elzenvezelkop

367

els elk één maal gemeld), in vochtige tot natte bossen op min of
meer voedsel- en basenrijke grond, bijvoorbeeld elzenbroekbos (2
meldingen). Daarnaast is hij één keer op Grove den aangetroffen in
een voedselarme omgeving. In de basenrijke kustduinen wordt de
Priemtandjeszwam vaker op naaldhout gesignaleerd.
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Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1980.

De Elzenvezelkop is een vrij kleine vezelkop met een geelbruine,
iets vezelige hoed en een knollige, witte, geheel berijpte steel. Hij
is onder de microscoop te herkennen aan de relatief kleine, hoekige
sporen zonder knobbels van 8-10 x 6,5-7,5 µm. De Elzenvezelkop
is in Drenthe zeer zeldzaam en alleen bekend van een elzenessenperceel op vochtige potklei in De Kleibosch bij Foxwolde (km
227-574, 1980) en een oud struweel van Grauwe wilg met verspreide
elzen op beekleem bij Ekehaar (km 236-553, 1980,1984). Deze
vondsten zijn gedetermineerd door de vezelkoppenspecialist Th.
Kuyper (collecties in herb. L). Na 1984 is de Elzenvezelkop niet meer
in Drenthe vastgesteld, maar hij is wellicht niet als zodanig herkend.
Elders in Nederland is deze soort zeldzaam met zwaartepunten in de
bossen van Flevoland en het rivierengebied (NMV, 2013). Volgens
Stangl (1989) is de Elzenvezelkop in Beieren zeer zeldzaam en
kenmerkend voor kruidenrijke Vogelkers-Elzenbossen. Kuyper
(2006) vermeldt dat de soort ook bij eik kan voorkomen.
Inocybe calamistrata

Groenvoetvezelkop

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend?, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1992.

In tegenstelling tot veel andere vezelkoppen is de Groenvoetvezelkop
in het veld gemakkelijk herkenbaar aan de hoed met afstaande
schubjes in combinatie met de blauwgroene steelvoet. Het staat
daarom wel vast dat de soort in Drenthe uiterst zeldzaam is. Hij is
slechts één maal gevonden, in Het Vagevuur bij Roden (km 223-573,
1992, herb. WBS), onder oude elzen langs een slootkant in gemengd
loofbos op potklei. Volgens Kuyper (1986) is de Groenvoetvezelkop
niet gebonden aan elzen, maar ook gevonden bij wilg, den en spar.
Hij komt zelfs tot in de alpiene zone voor (Stangl, 1989). In Nederland
is de soort sterk afgenomen, thans zeer zeldzaam en ernstig bedreigd
(NMV, 2013), vooral door verdroging en vermesting van zijn milieu.
Laccaria purpureobadia

Purperbruine fopzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 3, n>99: 6, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980.

De kleuren van de Purperbruine fopzwam houden ongeveer het
midden tussen de Amethistzwam (Laccaria amethystina) en de
Tweekleurige fopzwam (L. bicolor): Hoed en steel zijn bruinrood tot
purperbruin, de lamellen grijzig roze tot lichtviolet. De verschillen
tussen deze variabele soorten zijn in het veld niet altijd overtuigend.
Microscopisch onderscheidt de Purperbruine fopzwam zich van de
genoemde verwanten door de elliptische in plaats van nagenoeg ronde
sporen, bezet met fijne stekeltjes. In Drenthe is deze paddenstoel
zeer zeldzaam en op ver uiteenliggende plekken gevonden. Het
merendeel van de waarnemingen komt uit moerassige bosjes, zoals
wilgenstruwelen bij Wijster en Gieten, een elzenbos aan de oever van
het Zuidlaardermeer en een elzensingel langs de Eelder schipsloot.
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Laccaria purpureobadia

Dit komt overeen met het milieu dat in de literatuur wordt vermeld
voor Nederland (Vellinga in Bas et al., 1995), Groot-Brittannië (Legon
& Henrici, 2005) en Baden-Württemberg (Krieglsteiner, 2001). Bij
Zuidwolde stond de soort in een wat droger milieu, tussen opslag
van berken en wilgen op een recent opgeworpen leemhelling langs
een nieuw aangelegde weg. Nog afwijkender zijn vondsten van
de Purperbruine fopzwam in twee wegbermen met oude eiken op
schrale, droge, zure zandgrond (Keizer & Arnolds, 1995). Landelijk
is de Purperbruine fopzwam vrij zeldzaam met een zwaartepunt in
Noord-Brabant (NMV, 2013). De soort lijkt ongeveer stabiel.

Lachnum tenuissimum

Teer franjekelkje
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 4, n>99: 2, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Het Teer franjekelkje is kleiner dan 0,5 mm, wit en soms iets
bruinachtig. De haren meten 50-65 x 3-4 µm en zijn kleurloos,
dunwandig en fijnkorrelig met een tot 6 µm verbrede top. De sporen
zijn een beetje krom, spoelvormig, en 7-10 x 1 µm groot. Het Teer
franjekelkje gaat in Drenthe vooralsnog door als zeer zeldzaam.
Hij is overwegend in beekdalen aangetroffen, met vondsten in het
Kolonieveen bij Lheebroek (km 225-540, 1983, herb. WBS), de Zure
Venen bij Ansen (km 217-532, 1983, herb. WBS), het Sliekerveen
bij Lheebroek (km 224-542, 1983, herb. WBS), bij Een-west (km
216-566, 1984), in het dal van de Drentsche Aa bij Oudemolen (km
239-563, 2009) en langs het Peizerdiep bij Lieveren (km 225-571,
2010). Het Teer franjekelkje is vooral ‘s zomers te vinden op dode
stengels van grassen, waaronder Riet, in Drenthe bij voorkeur op
natte, voedselrijke beschaduwde plaatsen in elzenbroekbosjes,
wilgenstruwelen en bossingels. In Nederland staat de soort als vrij
zeldzaam te boek met de meeste vindplaatsen in Noord-Brabant,
ongetwijfeld een waarnemerseffect. Het nauwkeurig inspecteren van

Lactarius cyathuliformis

Kortsteelelzenmelkzwam

dode grasstengels is de laatste jaren in Drenthe wat verontachtzaamd.
Gericht zoeken kan voor soorten zoals het Teer franjekelkje het
verspreidingspatroon drastisch veranderen. Vermoedelijk is de soort
in realiteit vrij algemeen.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2004.

De Kortsteelelzenmelkzwam werd al in 1978 uit Frankrijk beschreven,
maar is pas sinds de melkzwammenmonografie van HeilmannClausen et al. (1998) onder de aandacht van de Nederlandse
mycologen gekomen. De soort heeft een geelbruine tot kaneelbruine
hoed met veelal een groenige tint in het centrum en lijkt daardoor sterk
op de hieronder behandelde Groenige elzenmelkzwam (Lactarius
obscuratus). De Kortsteelelzenmelkzwam is meestal wat forser,
maar alleen microscopisch met zekerheid van de laatstgenoemde
soort te onderscheiden aan de grotere sporen van 7-11 x 6-8,5 µm.
Beide soorten zijn obligate mycorrhizapartners van elzen. Tot nu toe
zijn er vier meldingen van de Kortsteelelzenmelkzwam uit Drenthe:
onder verspreide elzen in een grazige berm van een fietspad

langs de Westerborkse Stroom (km 236-542, 2004, herb. WBS), in
een elzenbosje bij Hoogersmilde (km 223-549, 2008) en op twee
plaatsen in de Peizer- en Eeldermaden (km 231-575, 2008; 230576, 2008). Deze vindplaatsen liggen op tamelijk voedselrijke, matig
vochtige tot natte, venige bodems. Waarschijnlijk heeft een deel van
de opgaven van de Groenige elzenmelkzwam ook betrekking op
deze soort (zie aldaar). De werkelijke verspreiding en frequentie
van de Kortsteelelzenmelkzwam in Drenthe zijn daarom onbekend.
In Scandinavië zou deze soort algemener zijn dan de Groenige
elzenmelkzwam (Heilmann-Clausen et al.,1998), maar dat lijkt in
Nederland niet het geval te zijn. In ons land is deze soort buiten
Drenthe nog niet gemeld (NMV, 2013).
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Lactarius lilacinus
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369

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

2

16

5

0

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 6, n>99: 13, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1981. – Hab (n= 11): wilgenbroekstruweel 46%, elzenbroekbos
36%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%, rest 9%. – Sub (n= 10): veen 50%,
zand 10%, leem 10%, rest 30%. – Org (n= 12): Zwarte els 92%, loofbomen
onbepaald 8%.

Van de vier melkzwammen die mycorrhiza vormen met elzen is de
Lila melkzwam de meest opvallende soort. De hoed is tot 5 cm breed,
fraai roze tot lila getint en wat fluwelig tot iets schubbig in het centrum.
In Drenthe is het een zeldzame paddenstoel met een zwaartepunt
in het noorden. Hij groeit in de oeverzone van laagveenplassen als
het Leekstermeer en Zuidlaardermeer, alsmede in de middenloop en
benedenloop van grotere beken, zoals het Peizerdiep, de Beilerstroom
en de Wapserveensche Aa. Typische groeiplaatsen zijn ongestoorde,
permanent natte elzenbroekbossen op zwak zure tot basische,
venige grond die onder invloed staan van basenrijk grondwater. In
Het Vagevuur bij Roden is de Lila melkzwam gevonden in een ElzenVogelkersbos op vochtige, basenrijke potklei. Het is opvallend dat
bijna de helft van de waarnemingen afkomstig is van oude struwelen
van Grauwe wilg, waar deze paddenstoel bij verspreid staande elzen
optreedt. Desalniettemin is de soort een goede kensoort van het
Verbond van Elzenbroekbossen (Stortelder et al., 1999). Elders in
Nederland is de Lila melkzwam vrij zeldzaam en vooral gevonden in
laagveenstreken en Flevoland (NMV, 2013). Vóór 1990 was er ook
een zwaartepunt in de beekdalen van Noord-Brabant, maar daar is
de soort geheel verdwenen als gevolg van verdroging en vermesting.
De Lila melkzwam staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds &
Veerkamp, 2008). In Drenthe is de achteruitgang beperkt, maar de

vindplaatsen van deze attractieve paddenstoel zijn ook hier kwetsbaar
voor hydrologische veranderingen en vermestende invloeden van
buiten af. Omdat de soort ook elders in West-Europa zeldzaam en
bedreigd is (Krieglsteiner, 2000; Legon & Henrici, 2005), verdient het
behoud van de Drentse vindplaatsen speciale aandacht.
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Lactarius obscuratus

Groenige elzenmelkzwam
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Status: Matig algemeen, n= 95, n<99: 44, n>99: 64, trend -, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 83): elzenbroekbos 41%,
vochtig, voedselrijk loofbos 28%, jonge, voedselrijke bosaanplant 11%,
wilgenbroekstruweel 11%, rest 9%. – Sub (n= 73): veen 49%, humus 25%,
klei 19%, rest 7%.

Onder de melkzwammen is de Groenige elzenmelkzwam een dwerg
met een hoedje van 1 tot 2 cm breed. Zijn naam dankt hij aan de vaak,
maar niet constant, optredende olijftint in het hoedcentrum. Mogelijk
heeft een deel van de opgaven in werkelijkheid betrekking op de
Kortsteelelzenmelkzwam (Lactarius cyathuliformis, zie aldaar). De
Groenige elzenmelkzwam is daarvan vooral te onderscheiden door
de kleinere sporen van 6,5-9 x 5-7 µm. Van de vier melkzwammen
die exclusief mycorrhiza vormen met elzen is deze soort het meest
verbreid en bovendien het minst kieskeurig wat standplaats betreft.
Hij is in Drenthe matig algemeen en vooral te vinden in het noorden
van de provincie. Ruim 80% van de vindplaatsen ligt in of op de flank
van beekdalen waar basenrijk kwelwater aan de oppervlakte komt.
Op de kaart worden de stroomdalen van Peizerdiep, Drentsche Aa,
Hunze, Wapserveensche Aa en Reest gemarkeerd door locaties met
deze paddenstoel. Daarbuiten komt de Groenige elzenmelkzwam
lokaal voor in terreindepressies. De soort ontbreekt zelden in goed
ontwikkeld Elzenbroekbos en Elzen-Vogelkersbos op permanent
natte tot vochtige, min of meer basen- en voedselrijke bodems. Hij
groeit zowel op veen en humeuze zandgrond als op potklei. Dat

Lactarius omphaliformis

Rossige elzenmelkzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 69, n<99: 19, n>99: 59, trend +, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980 – Hab (n= 33): elzenbroekbos 58%, wilgenbroekstruweel
15%, vochtig, voedselrijk loofbos 12%, rest 15%. – Sub (n= 26): veen 39%,
humus 35%, leem 12%, veenmossen 8%, rest 6%. – Org (n= 25): els 96%,
loofbomen onbepaald 4%.

De Rossige elzenmelkzwam is even klein als de hierboven
besproken Groenige elzenmelkzwam (Lactarius obscuratus), maar
de hoed is vaak dieper trechtervormig met een papil in het centrum
en rondom het centrum gebarsten of iets schubbig. De Rossige
elzenmelkzwam is ook levendiger van kleur: oranjebruin of steen- tot
bruinrood. Beide obligate elzenbegeleiders hebben een vergelijkbaar
verspreidingspatroon en komen vaak samen voor in dezelfde
terreinen, maar de Rossige elzenmelkzwam is wat zeldzamer en
kieskeuriger. Meer dan 90% van de vindplaatsen staat onder invloed
van basenrijke kwel langs beken. De soort is vrijwel gebonden aan
permanent natte standplaatsen en komt daardoor aanmerkelijk meer
voor in Elzenbroekbos dan in het drogere Elzen-Vogelkersbos. Dat

wordt bevestigd door de resultaten van mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig. Daarbij werd de Groenige
elzenmelkzwam in alle bestudeerde elzenbroekbossen is gevonden
(n= 6) en in 71% van de Elzen-Vogelkersbossen (n= 7). (Arnolds,
n.p.). Talrijk was hij echter nooit met maximaal 30 vruchtlichamen per
1000 m2. Buiten elzenbossen is de Groenige elzenmelkzwam geregeld
gevonden bij vrijstaande elzen in wilgenstruwelen, langs sloten en
wijken en bij geplante bomen langs vijvers. Anders dan de meeste
mycorrhizapartners van de els kan deze soort zich na verdroging
redelijk goed handhaven tussen brandnetels en frambozen en ook
in aangeplante elzenbossen op onnatuurlijk droge standplaatsen
voorkomen. Hij werd in de jaren tachtig ook in twee van de drie
proefvlakken in verdroogde elzenbossen waargenomen. In Nederland
is de Groenige elzenmelkzwam vrij gewoon en niet achteruitgegaan
(NMV, 2013), maar in veel delen van Europa wordt hij als bedreigd
beschouwd als gevolg van ontwatering van broekbossen, zoals in
Baden-Württemberg (Krieglsteiner, 2000).
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wordt bevestigd door mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren tachtig, waarbij de Rossige elzenmelkzwam in 67% van de
bestudeerde elzenbroekbossen is gevonden (n= 6) en in 14% van de
Elzen-Vogelkersbossen (n= 7). (Arnolds, n.p.). Het is een uitstekende
kensoort van het Verbond van Elzenbroekbossen (Stortelder et
al., 1999). De soort ontbreekt in verdroogde elzenbossen en wordt
slechts bij uitzondering buiten het bos gevonden in elzensingels en
onder vrijstaande bomen. De Rossige elzenmelkzwam komt door
heel Nederland voor, maar is ook landelijk minder algemeen dan de
Groenige elzenmelkzwam (NMV, 2013). Hij vertoont een duidelijke
afname en staat als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp,
2008). Oorzaken van de achteruitgang zijn verdroging en vermesting
van de groeiplaatsen.

Macrotyphula fistulosa

Pijpknotszwam
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Status: Algemeen, n= 417, n<99: 103, n>99: 330, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 184): elzenbroekbos 21%, droog,
voedselarm loofbos 19%, wilgenbroekstruweel 11%, jonge bosaanplant 11%,
vochtig, voedselrijk loofbos 9%, houtsingels 6%, berkenbroekbos 5%, rest
18%. – Sub (n= 137): takken 69%, twijgen 28%, stammen 1%, rest 2%. – Org
(n= 136): els 60%, berk 34%, wilg 1%, eik 1%, rest 4%.

De vruchtlichamen van de Pijpknotszwam verschijnen laat in het
seizoen afzonderlijk of in kleine bundels. Ze zijn cilindrisch tot
slank knotsvormig, vrij taai en geelbruin tot roodbruin van kleur. In
combinatie met de standplaats op hout is deze soort gemakkelijk te
herkennen. De grootte van de vruchtlichamen varieert enorm: Op
dikke, afgevallen takken kunnen ze tot 30 cm hoog worden, maar
op dunne twijgen blijft het veelal bij onopvallende, gedrongen, vaak
gedraaide knotsjes van 0,5 tot 2 cm. Zulke exemplaren worden soms
als een aparte variëteit beschouwd, var. contorta. De grootte van de
vruchtlichamen lijkt, zoals bij veel houtpaddenstoelen, voornamelijk
door het beschikbare voedsel bepaald (Krieglsteiner, 2000), maar
soms wordt var. contorta als een zelfstandige soort opgevat, o.a. in
de digitale database van Mycobank. In Drenthe zijn de variëteiten
zelden onderscheiden, maar de kleine vorm is veel talrijker dan de

grote, typische vorm. De Pijpknotszwam is in Drenthe algemeen, ook
in hoogveenontginningen. Hij is schaars in grote boswachterijen en
andere voedselarme natuurgebieden. De soort heeft een optimum
in loofbossen op natte tot matig vochtige, voedselrijke tot matig
voedselarme grond, zoals Elzenbroekbos, Elzen-Vogelkersbos en
Berkenbroekbos. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig is de Pijpknotszwam gevonden in 86% van de proefvlakken in
berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 1984), alle Elzenbroekbossen
(n= 6) en 86% van de proefvlakken in Elzen-Vogelkersbos (n= 7),
soms met meer dan 3000 exemplaren per 1000 m2 (Arnolds, n.p.).
Hij schuwt echter ook recent aangeplante rommelbosjes, tuinen
en houtsingels op voedselrijke grond niet. In droge, voedselarme
eikenbossen is deze soort destijds slechts waargenomen in één
proefvlak in een hulstrijk eikenbos (n= 37; Jansen, 1984), terwijl hij
in beukenbossen geheel ontbrak (n= 19; Arnolds et al., 1994). De
vruchtlichamen verschijnen vooral op recent afgestorven, beschorste
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takken en twijgen die vaak nog in de boom hangen. Bijna alle
vondsten komen van Zwarte els en berken. Vaak wordt Hazelaar
als een belangrijke waardplant genoemd (Legon & Henrici, 2005;
Hansen & Knudsen, 1997) en in Baden-Württemberg is beukenhout
Mensularia radiata

Elzenweerschijnzwam

OPN 1995: Inonotus radiatus

het belangrijkste substraat (Krieglsteiner, 2000). In Drenthe is de
Pijpknotszwam nooit op hout van deze bomen gevonden. Landelijk is
de Pijpknotszwam sterk toegenomen en tegenwoordig zeer algemeen
(NMV, 2013).
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Status: Algemeen, n= 634, n<99: 135, n>99: 576, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1910. – Hab (n= 237): elzenbroekbos
27%, droog, voedselarm loofbos 20%, vochtig, voedselrijk loofbos 13%,
droog, voedselarm gemengd bos 6%, voedselrijke jonge bosaanplant 6%,
berkenbroekbos 4%, wilgenbroekstruweel 4%, rest 20%. – Sub (n= 200):
dode stammen 66%, dode takken 19%, stronken en stobben 7%, levende
bomen 3%, rest 5%. – Org (n= 232): els 50%, berk 40%, wilg 5%, rest 5%.

De eenjarige vruchtlichamen van de Elzenweerschijnzwam zijn op
doorsnede driehoekig en groeien dakpansgewijs in dichte groepen
op hout. De bovenzijde is aanvankelijk geelbruin, later donker
roodbruin en radiaal sterk vezelig. Aan de onderzijde bevinden
zich fijne, bleekgrijze tot bruine poriën die in verse toestand bij een
bepaalde lichtinval zijdeachtig glanzen. Deze buisjeszwam is in
Drenthe overal algemeen, behalve in bebouwde kernen en grote,
open natuurgebieden als het Bargerveen. Zoals de naam suggereert,
wordt de soort het meeste opgegeven uit elzenbroekbossen en uit
loofbossen op rijke bodem waar vaak ook elzen groeien. Hij is de
belangrijkste afbreker van stammen en dikke takken van de Zwarte

els en treedt vaak op als zwakteparasiet op afstervende stammen en
stobben. Gedurende mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren tachtig is de Elzenweerschijnzwam gevonden in alle
elzenbroekbossen op natte, zure tot neutrale, venige grond (n= 6) en
in 86% van de elzen-vogelkersbossen op vochtige, basenrijke leem
en potklei (n= 7), soms met meer dan 1000 vruchtlichamen per 1000
m2 (Arnolds, n.p.). Bovendien kwam de soort voor in twee van de drie
proefvlakken in geplante elzenbossen op verdroogd veen. Hij groeit
tevens op vrijstaande elzen in boomsingels. De Elzenweerschijnzwam
is tijdens de kartering ook opvallend vaak gemeld uit loofbossen en
gemengde bossen op droge, arme zandgrond. Daar is de paddenstoel
vrij gewoon op stammen en stronken van kwijnende en dode berken,
maar verspreid, nooit in grote hoeveelheden zoals in elzenbossen.
Dat blijkt ook uit het gegeven dat de Elzenweerschijnzwam indertijd
aangetroffen is in slechts 23% van de proefvlakken in natte tot droge
berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 1984) en in 19% van de
proefvlakken in eikenbossen, ook daar op de verspreid voorkomende
berken (n= 37; Jansen,1984). De paddenstoel is in Drenthe daarnaast
soms op wilgen gevonden en incidenteel op Zomereik (2 x), Beuk
(2 x), Wilde lijsterbes (1 x), Gewone vogelkers (1 x) en meidoorn (1
x). Soms komen de vruchtlichamen samen voor met het Geelgerand
elfenbankje (Antrodiella serpula) dat speciaal groeit op hout dat door
een weerschijnzwam is aangetast. De Elzenweerschijnzwam is in
heel Nederland zeer algemeen (NMV, 2013). De sterke vooruitgang
in Drenthe is te danken aan een toename van oudere bomen en het
staken van de hakhoutcultuur in elzenbossen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1931.

De opvallende, oranjegele, spatelvormige vruchtlichamen van
het Beekmijtertje verschijnen groepsgewijs in het voorjaar en de
voorzomer op rottende bladeren en twijgen die in ondiep water liggen.
De soort kan dan ook als een van de zeer weinige waterpaddenstoelen
worden beschouwd. Zoals de naam Beekmijtertje suggereert, groeit
deze ascomyceet voornamelijk in stromend water van beekjes en
bronnen of in sloten en greppels onder invloed van kwelwater, soms
tussen veenmossen en doorgaans op sterk beschaduwde plaatsen.
In Drenthe is de soort recent uitsluitend bekend uit een kwelsloot in
landgoed Mensinge bij Roden (km 225-570). Hij is daar in 2005 ontdekt
en wordt sindsdien vrijwel jaarlijks gevonden. Een vondst uit 1931 uit
hetzelfde atlasblok (5x5 km) heeft mogelijk betrekking op dezelfde
plek, maar details over de vindplaats ontbreken. Dat geldt ook voor
een melding uit 1941 van atlasblok 230-565 tussen Norg en Vries.
Opvallend is het ontbreken van het Beekmijtertje in het stroomgebied
van de Drentsche Aa, de streek met de meeste bronbosjes in Drenthe.
Het opwellende water is hier echter mineraalrijk en basisch, terwijl het
Beekmijtertje de voorkeur geeft aan een zuur en mineraalarm milieu.

waarnemingen bekend. Ook hier is het water kennelijk te basisch

Binnen Nederland is de soort zeldzaam en voornamelijk te vinden
in sprengen van de Veluwe en op de Maasterrassen in Noord- en
Midden-Limburg. Uit Zuid-Limburg, met zijn vele bronnen, zijn geen

(Arnolds & Veerkamp, 2008). De soort staat als bedreigd op de
Rode Lijst. Het Beekmijtertje is afgenomen door vermindering van
kwelstromen en door vermesting (Nauta & Vellinga, 1995).

Mollisia amenticola

Elzenpropmollisia
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 0, n>99: 7, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2001.

De Elzenpropmollisia is een van de bleke schijfzwammetjes
die specifiek op elzenproppen groeien. Hij verschilt van het
Elzenpropschoteltje (Calycellina alniella; zie aldaar) door het grijzige
hymenium en de bruine buitenkant; onder de microscoop door de
kleinere sporen van ongeveer 5 x 1,5 µm en de opbouw van de
buitenwand van het apothecium, die uit bolronde cellen bestaat.
De Elzenpropmollisia staat in Drenthe als zeer zeldzaam te boek,
met een kleine concentratie vindplaatsen in het dal van de Hunze bij
Spijkerboor. De soort geldt elders in ons land als matig algemeen,
met zwaartepunten in Zeeland en Zuid-Holland waar kennelijk beter
op dit kleine spul wordt gelet (NMV, 2013). Het is opmerkelijk dat

de Elzenpropmollisia niet gevonden is tijdens de mycosociologische
studie van moerasbossen in de jaren tachtig. Mogelijk is hij toen
verward met het Elzenpropschoteltje. De eerste vondst van de
Elzenpropmollisia in Drenthe dateert pas van 2001. De soort is
vermoedelijk in werkelijkheid algemeen, zoals in Groot-Brittannië het
geval is (Ellis & Ellis,1997).
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Mycena niveipes
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1981.
Voor een mycena heeft de Rivierbosmycena een fors postuur
met een 30-60 mm brede hoed en een steel van 50-70 x 3-6 mm.
De habitus lijkt sterk op die van de zeer algemene Helmmycena
(Mycena galericulata) door de licht grijsbruine, vaak radiaal
gevoorde hoed en de wijd uiteenstaande lamellen die onderling
aderig verbonden zijn en vaak vleeskleurig aangelopen zijn. Het
is daarom niet verwonderlijk dat de Rivierbosmycena ook onder
de naam Mycena pseudogalericulata beschreven is. Hij verschilt
van de Helmmycena in de aanwezigheid van een radijsachtige
tot zwak nitreuze geur, het breekbare vlees en het ontbreken van
een meelsmaak; microscopisch in de geheel anders gevormde,
spoelvormige cheilocystiden zonder uitsteeksels aan de top. De
Rivierbosmycena dankt zijn Nederlandse naam aan zijn voorkeur
voor ooibossen; rivierbegeleidende loofbossen met onder andere
Mycena pterigena

Varenmycena

wilgen, essen en iepen. De soort is in ons land zeldzaam en vooral te
vinden in Zuid-Limburg en het rivierengebied (NMV, 2013). Plaatselijk
is hij talrijk in essenhakhout in het gebied van de Kromme Rijn
(Veerkamp in Arnolds et al., 1995). In Drenthe is de Rivierbosmycena
bekend van bosje ’t Waal bij Roderwolde (km 228-577, 1981, 1984,
herb. WBS), de Gastersche Holt bij Gasteren (km 241-560, 1995),
een beweid bosje ten westen van Norg (km 221-563, 2000) en het
dal van de Wapserveensche Aa bij Nijensleek (km 208-538, 2000).
Hij werd twee maal op afgevallen wilgentakken in voedselrijke
struwelen van Grauwe wilg gevonden en twee maal op elzentakken
in respectievelijk een nat elzenbroekbos op veen en een VogelkersElzenbos op vochtige potklei. Elders is de Rivierbosmycena ook
op hout van andere loofbomen waargenomen, zoals Es, Zomereik,
Beuk en Gewone esdoorn (Krieglsteiner, 2001).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1982.

Zelfs voor een mycena is de Varenmycena aan de kleine kant
met zijn hooguit 5 mm brede hoedje. De kleur is roze, maar die
bleekt makkelijk uit tot wittig, waarbij de hoedrand nog roze blijft
nagloeien. De breed aangehechte tot aflopende lamellen zijn
rozewit met een helderroze snede. Deze lilliputter valt het meeste
op door zijn karakteristieke groeiplaats op resten van varens. De
Varenmycena is in ons land zeldzaam. De vindplaatsen liggen
merendeels op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg (NMV,
2013). De soort is volgens Arnolds & Veerkamp (2008) sterk
achteruitgegaan en ernstig bedreigd, maar de laatste paar jaar zijn
er weer wat meer vondsten gemeld. In Drenthe is de Varenmycena
uiterst zeldzaam, met twee vondsten in het uiterste noorden van

de provincie: bij Paterswolde, (km 234-573, 1982-1984) en in een
elzenbroekbosje in Broekenweering bij Peizerwold (km 229-576,
2010). De Varenmycena groeit op overjarige, dode bladstelen
van varens, onder meer van Wijfjesvaren en Mannetjesvaren, op
beschutte plekken met een vochtig microklimaat. In andere delen
van Europa is deze soort veel minder zeldzaam dan bij ons. In
Scandinavië komt hij algemeen voor in vochtige bossen met een
rijke varenflora, zoals elzenbroek en wilgenstruwelen (Knudsen &
Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is de Varenmycena vrij
algemeen in beekdalen en vochtige loof- en fijnsparrenbossen,
zowel op zure als basische bodems, vaak langs wegen of in
greppels (Krieglsteiner, 2001).
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Status: Vrij algemeen, n= 407, n<99: 82, n>99: 353, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 197): wilgenbroekstruweel 27%,
elzenbroekbos 16%, jonge bosaanplant 16%, vochtig, voedselrijk loofbos
10%, lanen 9%, parken en tuinen 5%, droog, voedselarm loofbos 5%, droog,
voedselarm naaldbos 4%, houtwallen en –singels 4%, jeneverbestruweel
2%, rest 2%. – Sub (n= 148): dode takken 52%, dode twijgen 24%, dode
stammen 8%, houtsnippers 7%, levende stammen 3%, dode stronken 3%,
rest 3%. – Org (n= 144): wilg 52% (waarvan Grauwe wilg 35%, Boswilg 5%,
Kruipwilg 1%), els 19%, Es 7%, eik 4% (waarvan Zomereik 3%),Hazelaar
1%, Wilde lijsterbes 1%, esdoorn 1%, populier 1%, Beuk 1%, Ribes 1%, spar
1%, lariks 1%, loofbomen onbepaald 10%.

De Kleine breedplaatmycena heeft een roomkleurige tot licht
grijsbruine hoed van 5-15 mm met een iets donkerder centrum.
Het belangrijkste kenmerk zijn de opvallend brede, aflopende, ver
uiteenstaande lamellen. De steel is meestal kort en gekleurd als
de hoed of soms citroengeel. De soort is in het veld eenduidig te
herkennen, maar je moet dan wel enigszins thuis zijn in de ‘kleine
bruintjes’. De Kleine breedplaatmycena is algemeen en kan het
hele jaar gevonden worden op takjes, twijgen en andere kleine
houtfragmenten, maar ook tussen mossen op de schors van levende
en dode boomstammen. Volgens Krieglsteiner (2001) heeft hij
een enorme ecologische range met enige voorkeur voor vochtige
bodems, zodat hij in de meeste bosgemeenschappen te vinden
is. Volgens de Drentse gegevens heeft hij een duidelijke voorkeur
voor natte en vochtige, voedselrijke loofbossen. Meer dan de helft
van de opgaven is van die vegetatietypen afkomstig. Daarnaast
komt hij geregeld voor in dichte, jonge bosjes op landbouwgrond,
in parken en plantsoenen, met bomen beplante wegbermen en
houtsingels. Opgaven uit droge, voedselarme bossen maken slechts

Olla millepunctata

Zwermwaterkelkje

OPN 1995: Unguicularia millepunctata

11% uit van het totaal. Resultaten van mycosociologische studies in
de jaren tachtig bevestigen dit beeld. Hij werd destijds aangetroffen
in 94% van de proefvlakken in elzenbossen (n= 16) en 82% van de
wilgenstruwelen (n= 17), soms met meer dan 1000 vruchtlichamen
per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). In droge, zure eikenbossen kwam de
soort slechts in 22% van de proefvlakken voor (n= 37, Jansen, 1984)
en in vergelijkbare beukenbossen helemaal niet (n= 17, Arnolds et al.,
1994). Hij ontbrak ook in de bestudeerde droge wegbermen met Beuk
(n =23) en had in bermen met eiken een presentie van 15% (Keizer,
1993). De soort groeit sporadisch ook in naaldbossen, vooral in jonge
sparrenopstanden op landbouwgrond. De Kleine breedplaatmycena
komt vrij algemeen en verspreid over heel Drenthe voor. De grootste
dichtheden vinden we in natte gebieden, in de stroomdalen en
laagveengebieden. De soort is in Nederland zeer algemeen (NMV,
2013).
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 9, n>99: 4, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 13): jonge, voedselrijke bosaanplant
69%, vochtig, voedselrijk loofbos 15%, wilgenbroekstruweel 8%,
elzenbroekbos 8%. – Sub (n= 13): dode twijgen 46%, dode takken 31%,
houtsnippers 15%, dode stammen 8%. – Org (n= 13): els 54%, wilg 23%, Es
8%, loofbomen onbepaald 15%.

De vruchtlichamen van het Zwermwaterkelkje zijn bleke puntjes van
slechts 0,2 mm die in groepen op dode twijgen en takken groeien.
Vandaar dat dit ascomyceetje gemakkelijk over het hoofd wordt
gezien. Een belangrijk microscopisch kenmerk is dat de buitenwand
is bezet met glasachtige, massief lijkende haartjes van maximaal 25
x 4 µm. De sporen meten ongeveer 6 x 1 µm. In Nederland geldt
het Zwermwaterkelkje als matig algemeen met opvallende clusters in
streken waar veel aandacht aan kleine ascomyceten wordt besteed,
zoals Flevoland, Zuid-Holland en de omstreken van Eindhoven, een
waarnemerseffect dus. Volgens Ellis & Ellis (1997) is de soort in Groot-

Brittannië zelfs zeer algemeen. In Drenthe is het Zwermwaterkelkje
zelden genoteerd op ver uiteenliggende plekken. Het is hoofdzakelijk
gezien tijdens intensief mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig. Destijds werd het gevonden in 38% van de elzenbossen (n=
16) en 18% van de wilgenstruwelen (n= 17), soms met meer dan 1000
vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Het is een van de weinige
paddenstoelen die daarbinnen een voorkeur heeft voor verdroogde en
jonge, aangeplante bosjes. De zwammetjes groeien vooral op dode
takken en twijgen van elzen en wilgen. Volgens Ellis & Ellis (1997) zou
het Zwermwaterkelkje op stengels van kruiden groeien.
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Olla millepunctata

Orbilia luteorubella

Verkleurwasbekertje
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 8, n>99: 3, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 15): elzenbroekbos 33%,
wilgenbroekstruweel 27%, tuinen 27%, droog, voedselarm naaldbos 7%,
rest 7%. – Sub (n= 16): dode takken 88%, dode twijgen 13%. – Org (n= 16):
Jeneverbes 50%, Grauwe en Geoorde wilg 25%, lariks 6%, Zomereik 6%,
loofbomen onbepaald 13%.

Het Verkleurwasbekertje is 0,5-1,5 mm breed en in verse staat transparant oranje, zoals veel andere wasbekertjes, maar bij opdrogen wordt
de kleur bleekgelig. De sporen zijn smal knotsvormig tot spoelvormig
en 6-11 x 1-1,5 µm groot. In Nederland en Drenthe geldt de soort
als vrij zeldzaam, maar hij is vermoedelijk in realiteit vrij algemeen.
Het Verkleurwasbekertje groeit bij voorkeur op rottende takken van
loofbomen in natte habitats. Tijdens mycosociologisch onderzoek in
de jaren tachtig werd de soort alleen aangetroffen in 21% van de natte
wilgenstruwelen (n= 14) en 17% van de elzenbroekbossen (Arnolds,
n.p.). Tegen die achtergrond lijkt het merkwaardig dat de helft van de
Drentse opgaven komt van hout van Jeneverbes. Dat heeft te maken
met een veldexperiment vanuit het Biologisch Station Wijster waarbij
stukken jeneverbeshout in verschillende habitats werden geplaatst,
waaronder elzenbroekbos, om na te gaan welke paddenstoelen
onder verschillende omstandigheden bij de afbraak betrokken waren
(De Vries, n.p.). Daaruit bleek dat sommige soorten die gewoonlijk
op loofbomen groeien
gemakkelijk overstappen
naar jeneverbes, mits de
milieuomstandigheden,
zoals
vochtvoorziening
en
voedselrijkdom,
maar in orde zijn. Dat
geldt ook voor het
Verkleurwasbekertje.

Hoofdstuk 19d
Pachyella babingtonii

Okerbruin beekschijfje
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1981.

Het Okerbruin beekschijfje is goed herkenbaar aan de gelatineuze, tot
20 mm brede, schijfvormige apotheciën met een wat gerimpelde, geeltot roodbruine bovenkant. De soort is in Drenthe alleen bekend van De
Burgvallen bij Anloo (km 240-563, 1981, herb. WBS), waar hij groeide
op dode takken van Zwarte els in een kleddernat elzenbroekbos met
opwellend, basenrijk kwelwater. Dat is ook elders een karakteristiek

Peniophora erikssonii

Elzenschorszwam

milieu voor deze ascomyceet, maar het Okerbruin beekschijfje is
niet aan één boomsoort gebonden en bijvoorbeeld ook op hout van
wilgen en essen gevonden, soms ook op sparrenkegels en strooisel
van kruidachtige planten (Breitenbach & Kränzlin, 1984). In Nederland
is deze paddenstoel zeldzaam en voornamelijk bekend van ZuidLimburg, de kalkrijke duinen en het rivierengebied (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Bedreigd, eerste
jaar: 1989.

De Elzenschorszwam is een stevige, geel tot oranje korstzwam
met een blekere rand die uitsluitend op elzen voorkomt. Door de
kleur lijkt hij op de algemene Oranjerode schorszwam (Peniophora
incarnata) die ook vaak op elzenhout staat. De Elzenschorszwam
verschilt van die soort doordat hij alleen op vers afgestorven, nog
in de boom hangende elzentakken groeit, door de grotere sporen
van 15-20 x 10-13 µm en de afwezigheid van gespen. In Drenthe
Phialina separabilis

Braamkerriekelkje

is deze soort alleen gevonden in een elzenbroekbos op laagveen
in het Friesche Veen bij Paterswolde (km 234-575, 1989). Uit het
feit dat de Elzenschorszwam niet gevonden is gedurende intensief
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen kan worden
geconcludeerd dat deze soort ook in zijn karakteristieke habitat echt
zeldzaam is. Ook in de rest van ons land geldt deze schorszwam als
een grote zeldzaamheid (NMV, 2013).
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Status: Verdwenen, n= 5, n<99: 5, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981.

Het Braamkerriekelkje is een bijna zittend, bleekgeel tot -oranje
kelkje dat vanwege de opbouw van de buitenwand ook wel tot de
vlieskelkjes (Hymenoscyphus) gerekend wordt, bijvoorbeeld door
Ellis & Ellis (1997). De aanwezigheid van heel korte, smal toelopende
randharen met gele inhoud wijst echter op verwantschap met andere
kerriekelkjes (Phialina). De sporen van het Braamkerriekelkje

meten 12-13 x 2 µm. Zoals veel kleine ascomyceten is het
Braamkerriekelkje in Drenthe alleen gevonden in de jaren tachtig
tijdens de mycosociologische studie van moerasbossen en wel in
vier goed ontwikkelde elzenbroekbossen en één wilgenstruweel: de
Zure Venen bij Ansen (km 217-532, 1981, 1982, herb. WBS), het
Helveen bij Lhee (km 223-538, 1981, herb. WBS), het Kolonieveen
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bij Lheebroek (km 225-540, 1981, 1983), Het Waal bij Roderwolde
(km 228-577, 1982, herb. WBS) en het Sliekerveen bij Lheebroek
(km 224-542,1983). Hier groeit het steevast op afgestorven, houtige
stengels van Framboos, waarop het massaal kan voorkomen. Het
Pluteus salicinus

Grauwgroene hertenzwam

Braamkerriekelkje is hier nooit op bramen gezien, al wordt het in
de literatuur ook van die struik vermeld (Ellis & Ellis, 1997). Buiten
Drenthe is dit ascomyceetje in Nederland in drie atlasblokken bij
Waalwijk vastgesteld (NMV, 2013).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 76, n<99: 34, n>99: 46, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 46): droog, voedselarm loofbos 44%,
elzenbroekbos 30%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, parken en plantsoenen
4%, berkenbroekbos 4%, jonge bosaanplant 4%, wilgenbroekstruweel 2%,
rest 5%. – Sub (n= 21): dode takken 48%, dode stammen 38%, stronken
10%, rest 4%. – Org (n= 21): Zwarte els 38%, berk 14%, wilg 10%, Zomereik
5%, populier 5%, Amerikaanse vogelkers 5%, Tamme kastanje 5%, esdoorn
5%, rest 13%.

Jonge exemplaren van de Grauwgroene hertenzwam hebben
een grijsgroene tot bijna kopergroene hoed met een groenzwart
centrum, maar bij ouderdom vervaagt de groene kleur en treden
grijze en bruingrijze tinten op de voorgrond. Ook dan is de soort
nog goed herkenbaar, onder meer aan de geur naar gewreven blad
van Pelargonium (tuingeraniums). In Drenthe is de Grauwgroene
hertenzwam tamelijk zeldzaam, maar wijdverspreid, vooral in
vochtige gebieden zoals beekdalen, opduikingen van potklei en
laagveenstreken. Hij heeft een voorkeur voor elzenbroekbossen
en elzen-vogelkersbossen op natte tot vochtige, matig zure tot
basische, (matig) voedselrijke grond. Weliswaar is het percentage
meldingen uit voedselarme bossen wat hoger, maar gezien de
kleine oppervlakte elzenbossen in Drenthe is de voorkeur voor
dat bostype toch overtuigend. Dat blijkt ook uit de resultaten van
mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig en tachtig. De
Grauwgroene hertenzwam kwam voor in 83% van de onderzochte
elzenbroekbossen (n= 6) en in 43% van de elzen-vogelkersbossen (n=
7) (Arnolds, n.p.), maar in proefvlakken in eikenbossen op zandgrond
was de presentie slechts 27% (Jansen, 1984) en in berkenbossen
ontbrak hij geheel (Jalink & Nauta, 1984). Het aantal vruchtlichamen
is altijd gering, maximaal 3 per 1000 m2. Ze groeien meestal alleen,
soms enkele bijeen, saprotroof op liggende, sterk verrotte stammen
en dikke takken van loofbomen, met een voorkeur voor Zwarte els
boven berken en wilgen, incidenteel op enkele andere bomen. In
andere regio’s kan de preferentie voor waardbomen verschillen.
Krieglsteiner (2003) meldt voor de Grauwgroene hertenzwam in
Baden-Württemberg een voorkeur voor Beuk (58 maal), gevolgd door
wilgen (24 maal) en elzen (23 maal). Landelijk is de soort algemeen,
maar schaars in droge, zandige streken als de Veluwe en oostelijk
Noord-Brabant (NMV, 2013).
Pluteus semibulbosus

Bleke knolvoethertenzwam

OPN 1995: Pluteus plautus f. semibulbosus
Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1997.

De Bleke knolvoethertenzwam is in het veld herkenbaar aan de
middelgrote vruchtlichamen met een bleke, olijfgrijze tot lichtbruine,
doorschijnend gestreepte hoed in combinatie met de behaarde
tot vlokkige steel met verdikte voet. Volgens het Overzicht van
1995 (Arnolds et al., 1995) was dit een bleke vorm van de
Knolvoethertenzwam (Pluteus plautus), die toen als een uiterst
variabele soort werd opgevat met een hoedkleur variërend van
bijna wit tot donkerbruin. In navolging van Funga Nordica (Knudsen
& Vesterholt, 2008) wordt de lichte vorm nu als afzonderlijke soort
onderscheiden. De Bleke knolvoethertenzwam is in Drenthe zeer
zeldzaam, met waarnemingen bij het Boekweitenveentje bij Gieten
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(km 245-557, 1997), in het Friesche Veen bij Paterswolde (km 234575, 2008), in een elzen-wilgenbosje in de Peizer- en Eeldermaden
(km 230-574, 2008) en in de petgaten langs de Wapserveensche Aa
(km 210-539, 2008). Het is opmerkelijk dat drie van de vier vondsten uit
2008 stammen, kennelijk een uitzonderlijk goed jaar voor deze soort.
De Bleke knolvoethertenzwam groeit in Drenthe op sterk verteerde
Psathyrella noli-tangere

Oeverfranjehoed
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stronken en stammen in wilgen- en elzenbroekbosjes op mineraalrijk
en tamelijk voedselrijk laagveen, alsmede in loofbos op kalkrijke grond
bij een voormalige cementfabriek. De soort is in Nederland matig
algemeen en treedt hoofdzakelijk op in Eiken-Haagbeukenbossen en
elzen-vogelkersbossen op mineraalrijke bodems in Zuid-Limburg, de
duinstreek, het rivierengebied en Flevoland (NMV, 2013).
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 4, n>99: 9, trend ±, RL08: Kwetsbaar, eerste
jaar: 1940.

De Oeverfranjehoed is een vrij kleine en fragiele, donkerbruine
franjehoed zonder opvallende veldkenmerken, die met tal van
andere soorten verward kan worden. Ook microscopisch is de soort
moeilijk te karakteriseren. De vrij grote pleurocystiden variëren van
slank utriform tot spoelvormig. In Nederland is de Oeverfranjehoed
matig algemeen, maar wijdverbreid (NMV, 2013). Op basis van
kilometerhokken is hij in Drenthe zeldzaam, met enige verdichting
van vindplaatsen in het vochtige potkleigebied ten noorden van
Roden en Peize. De Oeverfranjehoed groeit in Drenthe vrijwel steeds
op zeer vochtige tot natte plaatsen, zowel binnen als buiten het bos,
en lijkt een voorkeur te hebben voor basenrijke grond. Vindplaatsen
zijn bijvoorbeeld elzen-vogelkersbossen en een struweel van Grauwe
wilg op potklei, een rietland in de benedenloop van het Peizerdiep en
pitruspollen op keileem langs een pas gegraven poel. Er zijn echter
ook meldingen van een hoogveenzone langs een ven en van een
droog gemengd bos. De vruchtlichamen groeien meestal op strooisel,
humus of veraard veen, maar er is ook een opgave van een dode
boomstam. In Scandinavië wordt de Oeverfranjehoed eveneens
vermeld van grond en dood hout in allerlei typen nat of vochtig bos
(Knudsen & Vesterholt, 2008). Volgens Kits van Waveren (1985) zou
de soort een voorkeur hebben voor modderige plekken met veel
verterend strooisel, maar in Zuidwest-Duitsland groeit hij vooral in
Psathyrella rannochii

Broekbosfranjehoed

lemige wegbermen (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Deze bronnen
melden geen vindplaatsen buiten bossen. Of alle Drentse vondsten
juist zijn gedetermineerd blijft de vraag.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2009.

In het veld valt deze middelgrote franjehoed op door de in verse
toestand zeer donker roodbruine hoed die nauwelijks gestreept is en
sterk contrasteert met de vrijwel witte steel. De Broekbosfranjehoed
behoort met sporen van 6,5-8 x 4-4,5 µm tot de soortengroep met
relatief kleine sporen (sectie Hydrophilae). Ze missen een duidelijke
kiempore en zijn warm bruin van kleur (Kist van Waveren, 1985).
De cystiden op de snede en vlakken van de lamellen zijn vrij slank
flesvormig tot spoelvormig. Al met al is de soort hiermee goed
gekarakteriseerd. In Drenthe is de Broekbosfranjehoed recent
ontdekt in het Westerholt bij Anderen (km 243-559, 2009, herb. L),
op natte, modderige, humusrijke en lemige grond in een oud elzeneikenbosje. Het is tot op heden de enige vondst in Nederland. De
soort is oorspronkelijk beschreven van twee plekken uit Schotland
op zaagsel (Kits van Waveren, 1985), een heel ander habitat dan in
het Westerholt. In Scandinavië wordt de Broekbosfranjehoed echter
ook voornamelijk gevonden in vochtige tot natte bossen met o.a.

els en wilg, soms in veenmos of in uitgedroogde poelen (Knudsen &
Vesterholt, 2008, als Psathyrella atomatoides).
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Psilachnum eburneum

Grasschoteltje

OPN 1995: Pezizella eburnea
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Status: Verdwenen, n= 7, n<99: 7, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983. – Hab (n= 10): vochtig, voedselrijk loofbos 50%,
elzenbroekbos 40%, voedselrijke jonge bosaanplant 10%. – Sub (n= 11):
afgevallen bladeren 64%, dode stengels 36%. – Org (n= 11): grassen 91%,
russen 9%.

Het Grasschoteltje is een miniem schijfzwammetje met kortgesteelde,
witte, tot 0,2 mm brede apotheciën en streepdunne sporen van 6-8
x 1-1,5 µm. Tien van de elf Drentse meldingen stammen van het
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig toen
gericht naar kleine ascomyceten is gezocht. De soort groeide vooral
op dode bladeren en stengels van grassen in elzenbroekbossen en
elzen-vogelkersbossen op natte veengrond, leem en potklei. De drie
gedetermineerde grassen betroffen steeds Ruwe smele. Nadien is
het Grasschoteltje nog één maal gevonden op stengels van een rus
bij Wijster in 1995. Bijna alle waarnemingen stammen uit het voorjaar.
Dat de soort recent niet meer uit Drenthe is gemeld zegt niets over
een eventuele achteruitgang, wel over de afgenomen aandacht voor
dit soort lilliputters. In Nederland is het Grasschoteltje zeldzaam.
Twee derde deel van de bezette atlasblokken ligt in Noord-Brabant
(NMV, 2013); een onmiskenbaar waarnemerseffect. Volgens Ellis &
Ellis (1997) is hij in Groot-Brittannië algemeen op allerlei grassen in
diverse biotopen.
Rimbachia arachnoidea

Glad mosoortje

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 4, n>99: 4, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980.

De klok- tot bekervormige vruchtlichamen van het Glad mosoortje zijn
maximaal 5 mm breed en met de versmalde basis aangehecht aan
levende mossen. Ondanks hun geringe grootte vallen ze toch redelijk
op doordat ze spierwit zijn en er in een moskussen vaak tientallen
exemplaren bijeen groeien. De soort is in het veld van verwanten
te onderscheiden aan het gladde hymenium aan de binnenzijde
van de klokjes en de groeiplaats op topkapselmossen, in Drenthe
steeds Gewoon sterrenmos (Mnium hornum). De vruchtlichamen
moeten wel voedsel aan levende mossen onttrekken, maar duidelijke
schade hebben we aan de gastheer nooit geconstateerd. Het Glad
mosoortje is in Drenthe zeer zeldzaam in de noordwestelijke helft
van de provincie. Hij groeit hoofdzakelijk in natte elzenbossen
en wilgenstruwelen, maar is ook één keer gemeld van een

droge loofhoutsingel. Bij mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig is het Glad mosoortje in 60% van de elzenbroekbossen
(n= 6) aangetroffen en in 7% van de wilgenstruwelen (n= 14). Dit
paddenstoeltje kan dan ook als een kensoort van het verbond der
elzenbroekbossen worden beschouwd (Stortleder et al., 1999). De
hoge frequentie bij nauwgezet onderzoek wijst er tevens op dat de
soort stellig vaak niet is opgemerkt of herkend. Ook elders in ons land
geldt het Glad mosoortje als zeldzaam (NMV, 2013).

Hoofdstuk 19d
Russula alnetorum
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Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 15, n>99: 16, trend -, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1976. – Hab (n= 32): elzenbroekbos 63%, vochtig, voedselrijk
loofbos 25%, wilgenbroekstruweel 6%, rest 6%. – Sub (n= 19): veen 53%,
leem 26%, humus 16%, rest 5%. – Org (n= 20): Zwarte els 95%, loofbomen
onbepaald 5%.

De Elzenrussula is goed te herkennen aan de kleine vruchtlichamen
met een violette, in het centrum bijna zwarte hoed en de aanvankelijk
witte, spoedig wasgele, tenslotte grijze steel, maar vooral aan de
standplaats: het is de enige russula die mycorrhiza vormt met elzen.
Het is opmerkelijk dat deze opvallende soort pas in 1976 voor het
eerst uit Nederland is gemeld (Bas, 1976). De soort is in Drenthe
zeldzaam met een zwaartepunt in het noorden van de provincie. Hij
is vrijwel beperkt tot de beekdalen, bijvoorbeeld het Peizerdiep, het
Drentsche Aa systeem en het dal van Beilerstroom en Oude Vaart,
inclusief de overgangen van de dalen naar het laagveengebied.
Daarbuiten liggen enkele vindplaatsen op potklei bij Roden. De
Elzenrussula is een indicatorsoort voor oudere elzenbossen op
basenrijke, matig voedselrijke bodems met een ongestoorde wateren nutriëntenhuishouding. Hij komt zowel voor in permanent natte
elzenbroekbossen op veen als in vochtige elzen-vogelkersbossen
op beekleem en potklei met meer wisselende waterstand. Daarnaast
groeit hij soms bij verspreide elzen in oude wilgenstruwelen, maar nooit
in elzensingels of in verdroogde of verruigde broekbossen. Volgens
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig was de presentie in
elzenbroekbossen 67% (n= 6) en in elzen-vogelkersbossen 43% (n=
7), steeds in lage dichtheden tot maximaal 8 vruchtlichamen per 1000
m2 (Arnolds, n.p). In Nederland is de Elzenrussula matig algemeen en
voornamelijk beperkt tot beekdalen en leemgebieden op het pleistoceen
en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij is zeldzaam in laagveenstreken
en het rivierengebied en ontbreekt op zeeklei. De soort is landelijk
afgenomen door verdroging en vermesting van veel moerasbosjes en
staat als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Rutstroemia conformata
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Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 14, n>99: 7, trend ---, RL 08: Bedreigd,
eerste jaar: 1982. – Hab (n= 20): elzenbroekbos 40%, vochtig, voedselrijk
loofbos 25%, kruipwilgstruweel 10%, wilgenbroekstruweel 10%, rest 15%.
- Sub (n= 21): gevallen bladeren 71%, bladstelen 14%, dode twijgen 10%,
strooisel 5%. – Org (n= 21): els 86%, Kruipwilg 14%.

Het Elzenstromakelkje is een lichtbruin kelkje van 1 - 3 mm dat in
de lente op de hoofdnerf van verterende bladeren van elzen groeit.
Hoe dieper het blad verstopt is hoe langer het steeltje. De sporen zijn
ongeveer 11 x 5 µm. In Drenthe wordt deze soort vooral waargenomen
in de beekdalen met een voorkeur voor het gebied rond Roden en
Peize. Het Elzenstromakelkje lijkt zeldzaam, maar is waarschijnlijk
(zeer) algemeen, zoals in Groot-Brittannië (Ellis & Ellis, 1997). Dit
wordt bevestigd door de resultaten van mycosociologisch onderzoek in
de jaren tachtig toen het in 63% van de elzenbossen werd aangetroffen
(n= 16), soms massaal met meer dan 3000 vruchtlichamen per 1000
m2, ook in sommige aangeplante en verdroogde bosjes. Tijdens
dat onderzoek is het Elzenstromakelkje ook gevonden op blad van
Kruipwilg in twee kruipwilgstruwelen (n= 5); opmerkelijk, want volgens
de literatuur is deze soort gebonden aan elzenblad. Een revisie van het
aldaar verzamelde herbariummateriaal (herb. L.) door een specialist
zou zinvol zijn. Het Elzenstromakelkje staat in de rest van Nederland
als vrij zeldzaam te boek (NMV, 2013). De soort wordt recent duidelijk
minder gevonden; uitzonderlijk voor kleine ascomyceten waarvoor de
aandacht juist toeneemt. Hij is daardoor als bedreigd opgenomen in de

Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De actuele situatie in Drenthe
is eigenlijk niet bekend omdat er recent niet nauwkeurig genoeg naar
ascomyceten in elzenbosjes gekeken is.
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Scutellinia scutellata
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Status: Matig algemeen, n= 126, n<99: 39, n>99: 95, trend ±, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 81): elzenbroekbos
35%, wilgenbroekstruweel 22%, vochtig, voedselrijk loofbos 14%, droog,
voedselarm loofbos 9%, naald- en gemengd bos 6%, jonge bosaanplant 5%,
rest 9%. – Sub (n= 67): dood hout 90% (waarvan takken 45%. stammen
22%, stronken 12%), grond 5%, brandplekken 3%, oud papier 2%. – Org (n=
59): loofbomen 91% (waarvan wilg 47%, els 15%, Es 5%, eik 3%, Beuk 2%),
naaldbomen 9% (waarvan Fijnspar 5%, den 2%, Douglasspar 2%).

Van de vele andere wimperzwammetjes is de Gewone wimperzwam
in het veld te onderscheiden door de relatief grote, tot 10 mm brede
apotheciën met een rand van zwarte borstelharen die meer dan 1 mm
lang zijn. Ondanks de vrij kleine afmetingen is deze soort opvallend
door de fel rode kleur van de schotelvormige vruchtlichamen. Hij is
in onze contreien veruit de meest verbreide wimperzwam en landelijk
zeer algemeen (NMV, 2013). De Gewone wimperzwam bewoont
natte, voedsel- en basenrijke plekken. Hoewel hij niet kieskeurig
is in zijn substraatkeuze groeit hij verreweg het meest op sterk
verrot, liggend hout in wilgenstruwelen en elzenbossen. Volgens
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig kwam hij voor in 83%
van de elzenbroekbossen (n= 6), 83% van de struwelen van Grauwe
wilg (n= 6) en 43% van de Elzen-Vogelkersbossen (n= 7), soms met
meer dan 100 exemplaren per 1000 m2. De presentie lag in de minder
voedselrijke en zuurdere struwelen van Geoorde wilg met 12% een
stuk lager (n= 8; Arnolds, n.p). Buiten moerasbossen is de Gewone
wimperzwam ook af en toe op natte stukken hout gevonden in allerlei
andere bossen, ook op droge grond en in naaldbossen. Hij kan ook
op lemige grond en modder fructificeren, zowel binnen als buiten het
bos, en een enkele keer op oude brandplekken. Spectaculair was de
vondst tijdens een excursie van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe

in 2009 van honderden exemplaren op een pak oude kranten,
kennelijk door een luie krantenbezorger gedumpt in bosjes rond een
veentje bij Lhee. Karton en papier worden al door Maas Geesteranus
(1969) als substraat vermeld, evenals het incidentele voorkomen op
koeienmest.

Hoofdstuk 19d
Steccherinum bourdotii

Grootsporige raspzwam
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Status: Vrij algemeen, n= 223, n<99: 39, n>99: 191, trend +++, RL 08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 82): elzenbroekbos
31%, jonge bosaanplant 27%, vochtig, voedselrijk loofbos en parken 12%,
wilgenbroekstruweel 7%, droog voedselarm loofbos 7%, lanen en bossingels
6%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, rest 6%. – Sub (n= 86): dode
takken 84%, dode stammen 11%, dode twijgen 2%, rest 3%. – Org (n= 86):
els 38%, eik 14%, berk 13%, Es 5%, wilg 5% (waarvan Grauwe en Geoorde
wilg 4%), Amerikaanse vogelkers 1%, populier 1%, loofbomen onbepaald
22%.

De meeste raspzwammen zijn in het veld herkenbaar aan stevige
korstvormige vruchtlichamen, vaak met kleine hoedjes, en een
hymenium met dicht opeenstaande, oranje tot roze stekeltjes. Voor
een bepaling van de soort is meestal de microscoop nodig. De
Grootsporige raspzwam heeft breed elliptische sporen van 4-5 x 3-4
µm en de dikwandige hyfen hebben cystide-achtige einden, waarvan
een lang gedeelte (tot 70 µm) ruw is door kristallen. De Grootsporige
raspzwam is in Nederland algemeen met een ongelijkmatige
verspreiding en zwaartepunten in Drenthe, Flevoland, de omstreken
van Amsterdam, oostelijk Noord-Brabant en Limburg (NMV, 2013).
Dit is ongetwijfeld een waarnemerseffect veroorzaakt door regionale
verschillen in herkenning van deze soort. In Drenthe liggen veel
vindplaatsen in de beekdalen, bijvoorbeeld langs de Hunze. De
boswachterijen en heide- en hoogveengebieden worden opvallend
gemeden. De Grootsporige raspzwam groeit dan ook vooral op
afgevallen takken van loofbomen in vochtige tot natte bosjes op
min of meer voedsel- en basenrijke grond, zoals elzenbossen, maar
ook in droge rommelbosjes op voormalige landbouwgrond. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is de soort gevonden

in 83% van de elzenbroekbossen op natte veengrond, 67% van de
aangeplante, ruderale elzenbossen op matig vochtige grond en 43%
van de elzen-vogelkersbossen op potklei. De Grootsporige raspzwam
mag als een kensoort van het Elzenbroekbos worden beschouwd.
Behalve op Zwarte els is hij op allerlei andere loofbomen gevonden.
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Tapesia fusca

Grijze viltmollisia

OPN 1995: Mollisia fusca
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Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 15, n>99: 13, trend --, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 24): elzenbroekbos 33%, vochtig,
voedselrijk loofbos 33%, voedselrijke jonge bosaanplant 13%, droog,
voedselarm gemengd bos en naaldbos 8%, jeneverbesstruweel, droog,
voedselarm naaldbos, kruipwilgstruweel 4%, droog, voedselarm loofbos 4%.
– Sub (n= 27): dode takken 59%, dode twijgen 22%, houtsnippers7%, dode
stammen 4%, dood hout onbepaald 7%. – Org (n= 27): els 63%, wilg 7%,
Zomereik 4%, Amerikaanse vogelkers 4%, populier 4%, Es 4%, Beuk 4%,
berk 4%, naaldbomen onbepaald 4%.

De Grijze viltmollisia behoort tot het geslacht Viltmollisia (Tapesia)
vanwege de donkere viltmat waarop de schotelvormige apotheciën
worden gevormd. Die zijn tot 2 mm breed en het hymenium is
bleekgrijs tot lichtgelig met een bruine rand. De sporen meten
9-14 x 2-2,5 µm. Dankzij de relatief eenvoudige herkenning is de
Grijze viltmollisia in verhouding tot andere mollisia’s vaak gemeld.
Hij staat in Nederland als vrij algemeen te boek, met clusters
bezette atlasblokken in streken waar ascomycetenspecialisten
actief zijn, zoals Oost-Brabant, Goeree en Flevoland (NMV, 2013).
In Drenthe staat de soort vooralsnog als zeldzaam op de kaart. Hij
is wijdverspreid, maar vindplaatsen in de hoogveenontginningen
ontbreken. De Grijze viltmollisia is waargenomen op afgevallen
takken van diverse loofbomen, met een sterke voorkeur voor Zwarte
els, overeenkomstig het handboek van Ellis & Ellis (1997). De
meeste vondsten komen uit elzenbroekbossen op natte veengrond

Taphrina alni

Elzenvlag

OPN 1995: Taphrina amentorum

en uit elzen-vogelkersbossen op vochtig, basenhoudend zand en
keileem. Meer dan de helft van de waarnemingen is gedaan tijdens
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig,
toen speciaal op kleine ascomyceten werd gelet. Destijds werd
de Grijze viltmollisia aangetroffen in 67% van de proefvlakken in
elzenbroekbossen (n= 6), 67% van de aangeplante elzenbosjes op
verdroogde grond (n= 3) en 86% van de elzen-vogelkersbossen (n= 7)
(Arnolds, n.p.). Ook dat sluit aan op Ellis & Ellis (1997) die stellen dat
de soort in Groot-Brittannië op elzen algemeen is. Er zijn in Drenthe
nog heel wat vindplaatsen van de Grijze viltmollisia te ontdekken!
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Status: Vrij zeldzaam, n= 31, n<99: 0, n>99: 31, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2004.

De Elzenvlag is een parasitaire ascomyceet die galachtige
woekeringen veroorzaakt aan jonge, groene elzenproppen. De gallen
zien eruit als hangende, gegolfde tongetjes die eerst groen zijn, later
rood en uiteindelijk zwart. Het oppervlak van het plantengezwel is
bezet met het hymenium van deze zwam. De sporen zijn kleurloos,
rond en ongeveer 4 µm breed. De Elzenvlag groeit zowel op Zwarte
als op Grauwe els, maar lang niet aan elke boom. Lokaal kan de
soort talrijk zijn, doch elders ontbreekt hij in grote gebieden. De

achtergronden van deze dichtheidsverschillen zijn onbekend. De
indruk bestaat dat de Elzenvlag vooral voorkomt op vrijstaande
bomen langs wegen en sloten en veel minder in elzenbossen, maar
dit behoeft nadere studie. De soort werd tot voor kort bij karteringen

Hoofdstuk 19d
buiten beschouwing gelaten; vandaar dat de eerste melding uit
Drenthe pas dateert uit 2004. Ook nu nog wordt de Elzenvlag slechts
door enkele waarnemers genoteerd, hoewel de vruchtlichamen
opvallend genoeg zijn. De Elzenvlag geldt momenteel als vrij
zeldzaam, maar het beeld is nog verre van compleet. Opvallend is
Tomentella puberula

Triangelrouwkorstje

385

dat de soort vrijwel alleen in de oostelijke helft van de provincie is
gevonden, mogelijk een waarnemerseffect. In Nederland geldt de
Elzenvlag nu als matig algemeen met concentraties vindplaatsen
in Oost-Friesland, Flevoland en rond Rotterdam (NMV, 2013);
grotendeels waarnemerseffecten.
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Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Triangelrouwkorstje ziet er in het veld niet bijzonder uit in
vergelijking met andere rouwkorstjes. De kleur is okerbruin tot sepia
en het oppervlak is oneffen of korrelig. De sporen meten 5,5-8 µm
en zijn driehoekig gelobd; vandaar de Nederlandse naam. De hyfen
zijn dunwandig en vrij smal (2,5-4 µm). Het Triangelrouwkorstje is in
Drenthe alleen gevonden gedurende mycosociologische studies van
moerasbossen in de jaren tachtig, en wel in twee kilometerhokken:
op stukjes rottend hout van Zwarte els in een elzenbroekbos in het
Westerveentje bij Hijken (km 223-538, 1982) en op dood hout van
Typhula erythropus

Roodvoetknotsje

Boswilg in een jong, spontaan bos op voormalig grasland zuidelijk
van Holtinge bij Havelte (km 213-534, 1982). De soort zal stellig
nog steeds ergens in Drenthe te vinden zijn. Ook elders in ons
land is hij zeer zeldzaam (NMV, 2013). In Baden-Württemberg is
het Triangelrouwkorstje aangetroffen in loofbossen op voedselrijke
bodems, vooral op rottend beukenhout en van daaruit op de
omringende grond (Krieglsteiner, 2000). Aangenomen wordt dat
deze soort, net als andere rouwkorstjes, mycorrhiza vormt met
boomwortels.
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Status: Matig algemeen, n= 120, n<99: 41, n>99: 85, trend ±, RL08: Gevoelig
(trend), eerste jaar: 1976. – Hab (n= 92): elzenbroekbos 33%, vochtig,
voedselrijk loofbos 25%, wilgenbroekstruweel 14%, jonge, voedselrijke
bosaanplant 10%, droog, voedselarm loofbos 9%, rest 9%.– Sub (n= 75):
afgevallen bladeren 60%, dode bladstelen 28%, dode twijgen 7%, rest 5%. –
Org (n= 74): els 69%, Es 8%, wilg 7%, populier 4%, rest 12%.

Het Roodvoetknotsje is meestal omstreeks 1 cm hoog en
onmiskenbaar door het contrast tussen het knotsvormig verbrede,
fertiele, witte deel en het dunne, glanzend roodbruine steeltje.
Onderaan de steel zit een donkerbruin sclerotium, vaak verborgen in
het substraat. De soort is volgens de kaart in Drenthe matig algemeen,
maar dit is ongetwijfeld een onderschatting doordat de vruchtlichamen
gemakkelijk worden gemist, tenzij er gericht naar wordt gezocht. Het
Roodvoetknotsje floreert voornamelijk in de beekdalen en andere
vochtige gebieden. Opvallend is de afwezigheid in boswachterijen
en grotere natuurgebieden. In de oostelijke veenkoloniën is de
soort vrijwel beperkt tot het dal van de Hunze en het gebied ten
oosten van Emmen, waar dichtgroeiende veenwijken een geschikt
milieu bieden. De karteringsgegevens laten een duidelijke voorkeur
zien voor elzenbroekbossen en vochtige, voedselrijke loofbossen
boven andere bostypen en wilgenstruwelen. Dit wordt bevestigd
door mycosociologische studies uit de jaren tachtig. Toen werd
het Roodvoetknotsje gevonden in alle 13 proefvlakken van het
elzenbroekbos en het Elzen-Vogelkers-verbond, vaak in enorme
aantallen tot meer dan 10.000 vruchtlichamen per 1000 m2. Hij groeide
slechts in de helft van de 14 wilgenstruwelen, in veel lagere aantallen
(Arnolds, n.p.). De vruchtlichamen verschijnen afzonderlijk of enkele
bijeen vanuit donkerbruine, bolvormige sclerotia op de bladstelen
en hoofdnerven van vers afgevallen bladeren van loofbomen en
struiken. Zwarte els is veruit favoriet, op afstand gevolgd door Es, wilg
en enkele andere boomsoorten. Soms groeit het Roodvoetknotsje
op zeer dunne twijgen. De soort is landelijk algemeen (NMV, 2013),
maar sinds 2000 sterk afgenomen en daardoor als ‘gevoelig’ op
de Rode Lijst beland (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook in Drenthe
kost het de laatste jaren veel meer moeite om de aanwezigheid van
het Roodvoetknotsje in geschikte biotopen aan te tonen en hoge
aantallen worden nergens meer gehaald. Naar de oorzaken van de
achteruitgang is het vooralsnog gissen.
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Typhula setipes

Wit poedersteelknotsje
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Status: Matig algemeen, n= 83, n<99: 51, n>99: 35, trend --, RL08: Gevoelig
(trend), eerste jaar: 1976. – Hab (n= 135): elzenbroekbos 29%, vochtig,
voedselrijk loofbos 13%, wilgenbroekstruweel 13%, berkenbroekbos
9%, droog, voedselarm loofbos 7%, jonge, voedselrijke bosaanplant 6%,
graslanden 5%, parken en tuinen 4%, kruipwilgstruweel 4%, rest 10%.– Sub
(n= 97): afgevallen bladeren 91%, strooisel 5%, dode bladstelen 2%, dode
twijgen 2%. – Org (n= 105): els 62%, berk 17%, populier 8%, wilg 6%, rest
7%.

Het Wit poedersteelknotsje is minder dan 0,5 cm hoog en dus nog
kleiner dan het Roodsteelknotsje. Karakteristiek zijn de witte, onder de
loep fijn afstaand behaarde steel, het doorgaans ontbreken van een
sclerotium en de groeiwijze: in groepen op bladeren van loofbomen.
Anders dan bij het Roodvoetknotsje staan de vruchtlichamen verspreid
over de hele bladschijf en niet alleen op de hoofdnerven en bladsteel.
Veel microscopische kenmerken van het Wit poedersteelknotsje zijn
zeer variabel en het gaat hier waarschijnlijk om een soortencomplex
(Jülich, 1984; Arnolds et al., 1995). Dit paddenstoeltje staat
landelijk als algemeen te boek (NMV, 2013). Het is in ook Drenthe
wijdverbreid, vooral in de beekdalen en andere vochtige streken. Het
verspreidingspatroon lijkt sterk op dat van het Roodvoetknotsje. Het
Wit poedersteelknotsje groeit op vers gevallen blad van allerlei bomen
en struiken, maar het heeft een sterke voorkeur voor elzen, boven
onder meer berken, populieren en wilgen. Soms staat het met het
Roodvoetknotsje broederlijk op één blad. Het Wit poedersteelknotsje
is een constante soort in elzenbossen die in de jaren tachtig in alle 16
proefvlakken gevonden is, inclusief drie terreinen op droog veraard
veen, vaak in grote aantallen, tot meer dan 10.000 vruchtlichamen
per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). Daarnaast groeit het geregeld in
wilgenstruwelen (44% van de proefvakken) en berkenbroekbossen.

Soms is het gemeld uit open terreinen als graslanden. Daar groeit
het dan op door de wind meegevoerde boombladeren. Op grassen of
andere kruidachtige planten is de soort in Drenthe nooit gevonden. Ook
dit knotsje vertoont landelijk en in Drenthe een duidelijke achteruitgang
zonder dat de oorzaken zijn opgehelderd.

Hoofdstuk 19d
Vibrissea filisporia

Grijs draadspoorschijfje
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Grijs draadspoorschijfje heeft een grijs hymenium en bruine
buitenzijde. Daardoor kan de soort in het veld gemakkelijk voor
een mollisia worden aangezien. Onder de microscoop komen
echter enorme verschillen aan het licht: De asci van het Grijs
draadspoorschijfje zijn zeer lang, meer dan 200 µm, en de sporen zijn
buitengewoon smal met afmetingen van 100-200 x 1 µm. Uit Drenthe
is alleen forma filisporia bekend (door Ellis & Ellis (1997) beschreven
als aparte soort onder de naam Apostemidium guernisaci) met sporen
Vuilleminia alni

Elzenschorsbreker

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 0, n>99: 13, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1999.

De Elzenschorsbreker werd in 1994 afgesplitst van de Gewone
schorsbreker (Vuilleminia comedens; zie aldaar), een zeer algemene
korstzwam die gewoonlijk op eikentakken groeit (Boidin et al.,
1994). De Elzenschorsbreker werd onderscheiden op grond van de
roodbruine kleur, smallere sporen en het voorkomen op els. In latere
publicaties wordt de Elzenschorsbreker echter soms beschouwd
als een vorm van de Gewone schorsbreker (Hansen & Knudsen,
1997) of als een variëteit van de Hazelaarschorsbreker (Vuilleminia
coryli) (Krieglsteiner, 2000). De zaak wordt extra gecompliceerd
doordat volgens sommige auteurs ook de Gewone schorsbreker op
els kan groeien (Legon & Henrici, 2005). Daardoor is de situatie van
de Elzenschorsbreker in Drenthe onduidelijk. De soort geldt nu als
zeldzaam, maar in vrijwel ieder elzenbosje worden schorsbrekers
gevonden. Dit blijkt ook uit de resultaten van mycosociologische
studies in de jaren tachtig toen Vuilleminia comedens sensu lato
in 88% van de elzenproefvlakken werd gesignaleerd, inclusief
aanplant op droge grond (n= 16; Arnolds, n.p.). In het bestand zijn
124 meldingen (27%) van de Gewone schorsbreker afkomstig van
elzen, na eiken de meest gemelde waardplant. Mogelijk betreffen
deze opgaven allemaal of grotendeels de Elzenschorsbreker. Buiten
Drenthe is de Elzenschorsbreker nog nauwelijks gemeld (NMV, 2013).

tot 140 µm lang, terwijl die bij forma fiscella 160-200 µm lang zijn. Het
Grijs draadspoorschijfje is een soort van natte plaatsen. In Drenthe is
slechts één waarneming bekend, op een dode elzentak in enigszins
uitgedroogd elzenbroekbos in het Kolonieveen bij Lheebroek (km
225-540,1982, herb. WBS). Ook elders in Nederland is het Grijs
draadspoorschijfje zeer zelden gemeld, vooral uit Noord-Brabant
(NMV, 2013). Volgens Ellis & Ellis (1997) zou dit ascomyceetje in
Groot-Brittannië echter ‘heel gewoon’ zijn op natte wilgentakken.
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