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In dit deelhoofdstuk komen paddenstoelen aan bod die in Drenthe een voorkeur vertonen voor akkers en ruigtevegetaties.
Deze landschapselementen zijn buiten de bebouwde omgeving de habitats die het sterkst door menselijke activiteit
worden beïnvloed. Ze worden gekenmerkt door recent omgewerkte of anderszins verstoorde, jonge bodems, een hoge
voedselrijkdom, snel verterend strooisel en meestal een hoog humusgehalte. In akkers ontbreken struiken en bomen
geheel en op ruigtes is hooguit sprake van verspreide opslag. De mycoflora van ruigtes en akkers is arm aan soorten
en het aantal karakteristieke paddenstoelen is in Drenthe met 25 soorten veel geringer dan dat van kenmerkende
vaatplanten (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). Op akkers en in eenjarige ruigtebegroeiingen zijn doorgaans
nauwelijks paddenstoelen aanwezig en hiervoor worden slechts drie soorten als min of meer kenmerkend beschouwd.
In ruigten van overblijvende planten is het aantal paddenstoelen wat groter, evenals het aantal kenmerkende soorten
(22). De meest bekende en opvallende paddenstoelen uit deze subgroep zijn de Reuzenbovist (Calvatia gigantea) en de
Gewone beurszwam (Volvariella gloiocephala). Het merendeel van de kenmerkende soorten zijn kleine, onopvallende
zwammetjes die op dode stengels van kruidachtige planten groeien.

Taxonomische en functionele groepen

Verspreiding, frequentie en trend

In Drenthe hebben 25 soorten paddenstoelen een voorkeur voor
akkers en/of ruigtes. Een meerderheid van 14 soorten (56%)
behoort tot de zakjeszwammen, vooral dankzij schijfzwammetjes
(7 soorten) en andere kleine ascomyceten (6 soorten).
Ook plaatjeszwammen zijn met negen soorten (36%) goed
vertegenwoordigd.
Bij de functionele groepen zijn soorten op dode stengels van
kruiden met 16 soorten (64%) in de meerderheid. Daarvan leven
er elf saprotroof op afgestorven plantendelen en vijf in meerdere
of mindere mate parasitair op levende planten. Zeven soorten
(28%) groeien saprotroof op humus of fijn verdeeld strooisel.
Bij afwezigheid van bomen en struiken ontbreken kenmerkende
ectomycorrhizavormende soorten en houtpaddenstoelen in deze
subgroep geheel.

Paddenstoelen van akkers en ruigten zijn in Drenthe wijdverbreid,
maar het aantal soorten is nooit hoog en uit veel kilometerhokken
is geen enkele soort bekend. Indien in een hok meer dan twee
soorten gevonden zijn, duidt dit er doorgaans op dat iemand speciale
aandacht heeft besteed aan paddenstoeltjes op brandnetels. Indien
dat op meer plaatsen zou gebeuren, gaat de kaart van Drenthe er
voor deze groep heel anders uitzien.
Van de karakteristieke paddenstoelen gelden 17 soorten (68%)
als min of meer zeldzaam en slechts acht (32%) als matig tot vrij
algemeen. Ongetwijfeld is in werkelijkheid meer dan de helft van de
soorten uit deze groep algemeen of zeer algemeen, maar tijdens
veldwerk meestal over het hoofd gezien.
Het merendeel (76%) van de paddenstoelen van akkers en ruigtes is
stabiel gebleven (2 soorten), vooruitgegaan (11 soorten) of pas sinds
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van ruigten en akkers (n= 25) over verschillende groepen
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voor. Ze ondervinden er bij de afbraak van plantendelen in dit zeer
voedselrijke milieu veel concurrentie van andere bodemorganismen,
zoals bacteriën, wormen en andere ongewervelde dieren. Bovendien
kunnen mycelia zich tussen de bodembewerkingen in vaak onvoldoende
ontwikkelen om vruchtlichamen voort te brengen. Van de 25 soorten in
deze ecologische groep hebben er slechts drie hun optimum in akkers:
Echt moederkoren (Claviceps purpurea) is een parasiet op grassen die
af en toe op granen te vinden is; Aardappeltrosvlies (Thanatephorus
cucumeris) parasiteert op de stengels van aardappels en het
Compostbreeksteeltje (Conocybe fuscimarginata) groeit bij voorkeur op
de zwaarbemeste grond van maïsakkers. Daarnaast komen er in akkers
incidenteel paddenstoelen voor die meer in andere vegetatietypen te
vinden zijn en die in deze atlas in andere hoofdstukken behandeld

Categorieën van de Nederlandse Rode Lijst (naar Arnolds &
Veerkamp, 2008)

1999 in Drenthe gevonden (6 soorten). Vijf soorten (25%) gelden als
afgenomen of verdwenen, maar dat heeft vaak een methodische
achtergrond. Ze zijn gesignaleerd tijdens gespecialiseerd
mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig en tachtig, dat later
niet meer is herhaald.

Akkers als mycologische woestijnen
De spontane begroeiing van akkers wordt gedomineerd door eenjarige
kruidachtige planten en behoort vegetatiekundig tot de Klasse der
akkergemeenschappen. Het erg dynamische milieu van akkers is
ongunstig voor schimmels. Door de zware bemesting en intensieve
bewerking komen in de meeste akkers nauwelijks paddenstoelen

In grootschalige, zwaarbemeste akkers hebben paddenstoelen niets
te zoeken.
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De Gewone beurszwam (Volvariella gloiocephala) is een van de
weinige paddenstoelen die nog geregeld op stoppelvelden gezien
wordt.
worden. Voorbeelden zijn onder meer de Grasleemhoed (Agrocybe
pediades) die in de voorzomer soms in graanakkers optreedt en de
Gewone beurszwam (Volvariella gloiocephala) die later in het jaar
tussen de graanstoppels kan groeien. Het is niet verwonderlijk dat in de
vaak extreem sterk bemeste akkers met maïs enkele soorten kunnen
voorkomen die op mestresten groeien, zoals het Bleek breeksteeltje
(Conocybe siliginea), de Gazonvlekplaat (Panaeolina foenisecii) en de
Gezoneerde vlekplaat (Panaeolus cinctulus). Een enkele keer is de
Vaalpaarse schijnridderzwam (Lepista sordida) laat in de herfst massaal
op maïsstoppels aangetroffen en de Grote oranje bekerzwam (Aleuria
aurantia) op kale, voedselrijke grond van braakliggende akkers. Het is
onduidelijk waarom dit niet veel vaker gebeurt, want identiek substraat
lijkt overal op grote schaal voorhanden.

Akkers vormen voor mycologen een weinig populair excursiedoel
doordat er zo weinig te vinden is. Dat zou uiteraard kunnen bijdragen
aan de algemene indruk dat op akkers nauwelijks paddenstoelen
groeien. Tijdens de systematische kartering van Drenthe was het echter
niet zelden noodzakelijk om enige tijd langs stoppelvelden te lopen
om een afgelegen bosje te bereiken. In de veenkoloniën bestonden
sommige kilometerhokken vrijwel geheel uit akkerland en dan zat er
weinig anders op dan het speuren naar paddenstoelen in die habitat. De
inspectie van akkerranden en stoppelvelden leverde echter doorgaans
nauwelijks iets op en de weinige vondsten van paddenstoelen in
dergelijke grootschalige landbouwgebieden kwamen doorgaans toch
van slootkanten, mesthopen en ruderale overhoekjes. Rob Chrispijn
heeft gedurende één herfst gericht aandacht besteed aan maïsvelden
en ook dat onderzoek leverde zeer weinig waarnemingen van
paddenstoelen op. Het beeld van akkers als paddenstoelenwoestijnen
lijkt dus wel te kloppen.
Het is de vraag of akkers altijd zo arm zijn geweest aan paddenstoelen.
Dörfelt (in Michael, Hennig & Kreisel, 1985) merkt op dat we
waarschijnlijk nooit zullen weten welke paddenstoelen er in de eerste
helft van de vorige eeuw in akkers in West-Europa groeiden, voordat
de intensieve landbouw overal zijn intrede deed omdat geen enkele
mycoloog de moeite nam om in die habitats onderzoek te doen. In OostDuitsland werden bij gerichte mycologische inventarisaties in matig
voedselrijke akkers op leem in de jaren tachtig nog enkele tientallen
soorten paddenstoelen waargenomen (Hille, 1983), waaronder
opvallend veel breeksteeltjes (Conocybe spp.). Het aantal soorten
was volgens deze auteur, in overeenstemming met de verwachting,
het hoogst op braakland, in akkerranden en in meerjarige culturen. De
milieuomstandigheden zijn in deze vegetaties minder dynamisch dan in
akkers van eenjarige gewassen die volop in bedrijf zijn.

Ruigtes en overhoekjes
Ruigtevegetaties ontstaan op recent verstoorde, zeer voedselrijke
grond en bestaan overwegend uit hoog opschietende kruidachtige
planten die ’s winters afsterven. Vaak gaat het om kleine oppervlakten
van hooguit enkele tientallen vierkante meters te midden van
cultuurland. Dan wordt vaak gesproken van ruige overhoekjes. Ruigten
worden vegetatiekundig tot de Klasse der ruderale gemeenschappen

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor akkers en ruigtes.
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Paddenstoelen op Grote brandnetel.
gerekend (Schaminée et al., 1998). Daarbinnen behoren
pioniergemeenschappen van overwegend eenjarige planten tot de
Raketten-orde. Ze groeien op recent omgewerkte grond, bijvoorbeeld
braakliggende akkers en recent ingerichte bouwterreinen. In deze
ruigtes komen nauwelijks meer paddenstoelen voor dan in akkers en
ook de soortensamenstelling lijkt daar sterk op.
Stabielere ruigtegemeenschappen met dominantie van overblijvende
planten behoren tot de Wormkruid-orde. De meeste soorten zijn robuuste

kruiden, zoals Grote brandnetel, Akkerdistel en Boerenwormkruid.
In vergelijking met akkers is de bodemrust aanmerkelijk groter
doordat verstoring van de grond hier enige jaren geleden heeft
plaatsgehad. Daardoor is de mycoflora er wat beter ontwikkeld. Van
de 22 kenmerkende soorten groeien er vijf saprotroof op de grond of
strooisel. Eén soort, de Smeerwortelmycena (Hemimycena candida),
groeit parasitair op levende planten en de overige 15 soorten leven
saprotroof op afgestorven stengels van kruiden. Daarvan hebben
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er elf een voorkeur voor dode stengels van Grote brandnetel. Op
bijgaande tekening van Bernhard de Vries is een selectie uit de
brandnetelmycoflora afgebeeld. Deze paddenstoeltjes kunnen overal
in vitale populaties van deze plant voorkomen, bijvoorbeeld ook langs
voedselrijke bosranden en in rommelbosjes (zie hoofdstuk 27c).
Behalve de kenmerkende soorten van deze subgroep komen ook
andere paddenstoelen van zeer voedselrijke bodems regelmatig in
ruigtevegetaties voor, soms in grote aantallen, bijvoorbeeld diverse
champignons, de Geschubde inktzwam (Coprinus comatus) en de
Tranende franjehoed (Lacrymaria lacrymabunda). Waar zich in de
ondergrond houtresten bevinden, bijvoorbeeld op vuilnisbelten,
treden vaak soorten op als de Grote kale inktzwam (Coprinopsis
atramentaria), Bruine bundelridderzwam (Lyophyllum decastes) en
Bleekgele bundelzwam (Pholiota gummosa). Ze kunnen een argeloze

Acrospermum compressum

Draadsporig stengeltongetje
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paddenstoelenzoeker in verwarring brengen, want van het begraven
substraat is vaak niets te zien.

Bedreiging en beheer
Bijna alle soorten uit deze subgroep zijn onbedreigd (56%) of niet
voor de Rode Lijst in beschouwing genomen (32%). Drie soorten
plaatjeszwammen vertonen landelijk een lichte achteruitgang en
worden als kwetsbaar beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Voedselrijke akkers en ruigtes nemen als gevolg van agrarische
ontwikkelingen en vermesting van het landschap alleen maar toe en
behoeven geen speciale bescherming of beheer. Het zou interessant
zijn om na te gaan of de mycoflora in de weinige resterende, relatief
voedselarme roggeakkers, beheerd door natuurorganisaties, rijker is
dan in de zwaarbemeste akkers van de gangbare landbouw.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2008.

Het Draadsporig stengeltongetje ziet er uit als een platgeslagen, zwart
knotsje van ongeveer 3 mm hoog. Aan de toelopende top zit een klein
gaatje, waaruit op miraculeuze wijze draadvormige sporen van 400 x 1
µm naar buiten worden geschoten. Het dingetje is in het voorjaar te vinden
op dode stengels van kruidachtige planten, in het bijzonder van Grote
brandnetel, het liefst in dichte vegetaties op enigszins vochtige plekken
zoals greppelkanten. De soort zou in Nederland vrij zeldzaam zijn en
heeft, zoals zo vaak met kleine ascomyceten, zwaartepunten op de ZuidHollandse eilanden en in Flevoland (NMV, 2013), simpelweg omdat daar
meer naar deze groep wordt gekeken. Waarschijnlijk is het Draadsporig
stengeltongetje in werkelijkheid algemeen, net zoals in Groot-Brittannië
(Ellis & Ellis, 1997). In Drenthe zijn twee vondsten bekend op dode
stengels van Grote brandnetel: in de Anserdennen bij Ansen (km 220Agrocybe vervacti

Gelige leemhoed

534, 2008, herb, B. de Vries) en in een ruderaal begroeide wegkant bij de
Grote startbaan bij Havelte (km 212-533, 2009, herb, B. de Vries).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 2010.

Evenals andere leemhoeden heeft deze paddenstoel breed
aangehechte, tabakbruine lamellen met een lichtere, gewimperde
snede. De Gelige leemhoed lijkt op de algemene Grasleemhoed

(Agrocybe pediades), maar de hoed wordt snel min of meer vlak en
is levendiger oker- tot oranjegeel van kleur. Bovendien is de habitus
meer gedrongen met een steel die korter is dan of even lang als
de hoeddiameter. Doorslaggevend zijn
de veel kleinere sporen van 7-9,5 x 4-6
µm. De Gelige leemhoed is in ons land
vrij zeldzaam en een typische soort voor
basenhoudende, vaak zwaardere gronden
in het rivierengebied, de kustprovincies
en Flevoland (NMV, 2013). Vondsten
op het pleistoceen zijn uitzonderlijk. In
Drenthe is hij alleen bekend van het dal
van het Scheebroekerloopje ten noorden
van Anderen (km 241-558, 2010, herb.
Enzlin). Daar groeide hij niet in het fraaie
natuurgebied ter plaatse, maar op een
ruderale rommelplek met bouwpuin. Hij
wordt verder vooral vermeld van min of
meer droge graslanden, wegranden en
akkers (Nauta in Noordeloos et al., 2005;
Krieglsteiner, 2003), ongeveer hetzelfde
biotoop als de Grasleemhoed.
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Calloria neglecta

Brandnetelschijfje
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Status: Matig algemeen, n= 133, n<99: 8, n>99: 128, trend +++, RL 08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1984. – Hab (n= 12): voedselrijke jonge
bosaanplant 42%, elzenbroekbos 17%, ruigtevegetaties 8%, tuinen 8%,
oevervegetaties 8%, bossingels 8%, wilgenbroekstruweel 8%. – Sub (n=13):
dode stengels 100%. – Org (n= 16): Grote Brandnetel 100%.

In het voorjaar groeien op de onderste helft van dode brandnetelstengels naast allerlei vlieskelkjes, franjekelkjes, bleke schijfjes en
zwarte puntjes, vaak ook helderoranje, ronde of wat uitgerekte schijfjes
van 0,5-1 mm breed. Meestal is dat het Brandnetelschijfje. De sporen
hebben een dwarsschotje en meten ongeveer 9-14 x 4 µm. In de rest
van het jaar is het gelijkgekleurde anamorfe (imperfecte) stadium met
conidiën algemeen. Volgens Dennis (1981) is de soort overal zeer
talrijk. In Nederland is het Brandnetelschijfje vrij algemeen, maar in
sommige streken, zoals Midden-Brabant, Zeeland en Flevoland,
zijn vrijwel alle atlasblokken bezet (NMV, 2013). Dat is dus meer in
overeenstemming met de werkelijkheid. In Drenthe zijn we laat met

een inhaalrace begonnen: Van de 144 meldingen dateert driekwart uit
2009 en 2010. Vooral in het noorden van de provincie is recent goed op
dit schijfje gelet. Het Brandnetelschijfje is feitelijk overal te vinden waar
Grote brandnetel het goed naar zijn zin heeft, zoals in jonge bosjes op
landbouwgrond, in ruigtes en tuinen, langs voedselrijke bosranden en
bossingels en in verruigde oevervegetaties. Hij lijkt een voorkeur te
hebben voor de beekdalen en aansluitende laagveengebieden.
Calvatia gigantea

Reuzenbovist

OPN 1995: Langermannia gigantea
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Status: Matig algemeen, n= 115, n<99: 36, n>99: 81, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 38): tuinen en erven 21%,
parken en plantsoenen 16%, houtwallen en -singels 11%, ruigtevegetaties
en vuilnisbelten 11%, bemeste graslanden 11%, jonge bosaanplant 11%,
voedselarme lanen 11%, akkers 3%, rest 5%. – Sub (n= 25): humus 52%,
strooisel 16%, compost- of bladhopen 8%, humusarm zand 4%, grond
onbepaald 20%.

De witte, bolvormige of iets ovale vruchtlichamen van de
Reuzenbovist worden vaak zo groot als een voetbal of nog groter
en halen om die reden niet zelden de media. Ze zijn eerst stevig,
maar worden later sponzig en geel- tot lichtbruin van kleur totdat
de buitenwand afschilfert en er een sponsachtige, veerkrachtige

olijfbruine bol overblijft waaruit de sporen zich kunnen verspreiden.
De Reuzenbovist verschijnt meestal in de nazomer of vroege herfst,
maar het stoffelijk overschot kan in het daarop volgende voorjaar nog
goed herkenbaar zijn. De soort is in ons land algemeen, met vooral
veel vindplaatsen in Friesland, het rivierenlandschap en het Hollandse
polderland (NMV, 2013). In Drenthe is het een matig algemene soort

Hoofdstuk 20b
met hoge dichtheden in de hoogveenontginningen in het oosten, rond
Smilde en langs de zuidgrens met Overijssel; streken die verder niet
uitblinken door hun mycologische rijkdom. De meeste vondsten zijn
afkomstig van parken, plantsoenen en tuinen, waar de Reuzenbovist
verschijnt op zwarte, humus-, voedsel- en basenrijke grond. Andere
habitats die regelmatig worden genoemd zijn ruigtevegetaties, recent
aangelegde bosjes op voedselrijk akkerland, afgedekte vuilnishopen,
lanen en houtsingels. Vroeger kwam de Reuzenbovist ongetwijfeld
geregeld voor in akkers en vooral in bemeste weilanden, maar hij
Calycellina chlorinella

Bleekgeel donsschijfje
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is hier vrijwel verdwenen door intensieve grondbewerking, zoals het
scheuren van grasland. Van de Reuzenbovist wordt beweerd dat hij
vaak op recent verstoorde grond verschijnt, maar kennelijk moet het
mycelium zich toch een tijd ongestoord kunnen ontwikkelen voordat
vruchtlichamen kunnen worden voortgebracht. Tijdens een vijfjarig
onderzoek in en rond Amsterdam bleek ook dat de witte bollen pas
verschijnen op verstoorde grond die daarna enkele jaren met rust
wordt gelaten (Chrispijn, 1999). Na een kleine tien jaar van rijke
fructificatie beginnen de aantallen weer duidelijk af te nemen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2009.

Dit minuscule schijfzwammetje wordt slechts 0,5 mm breed. Toch kan
het Bleekgeel donsschijfje met de nodige ervaring in het veld worden
herkend aan de zittende, citroengele tot olijfkleurige apotheciën met
een beetje donzige buitenzijde, die altijd op zwart geworden plekken
op dode stengels van kruidachtige planten zitten. De uitermate smalle
sporen van 5-7 x 0,7-1 µm geven onder de microscoop de bevestiging.
Het zwammetje is pas één keer in Drenthe gesignaleerd op stengels
van kruidachtige planten in een ruige wegberm in intensief gebruikt
agrarisch land op de flank van het Hunzedal ten oosten van Zuidlaren
(km 243-568, 2009). Buiten Drenthe is het Bleekgeel donsschijfje
Calycina herbarum

Gewoon poederkelkje

in Nederland op enkele plaatsen ten zuiden van de grote rivieren
gevonden (NMV, 2013), maar het verspreidingsbeeld is stellig zeer
onvolledig. Ellis & Ellis (1997) noemen de soort in Groot-Brittannië
zeer algemeen op allerlei kruiden, en er is geen reden om aan te
nemen dat dit bij ons anders zou liggen. Onlangs is aangetoond dat
Cistella teucrii, als afzonderlijke soort opgenomen in het Overzicht
(Arnolds et al., 1995), in werkelijkheid een synoniem is van het
Bleekgeel donsschijfje (Helleman, 2012). In dat verband is het
interessant dat Ellis & Ellis (1997) Valse salie (Teucrium scorodonia)
met name noemen als een favoriete waardplant van die soort.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 61, n<99: 17, n>99: 45, trend +, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 24): voedselrijke jonge bosaanplant
29%, elzenbroekbos 21%, voedselrijke bossingel 13%, tuinen, akkers,
ruigtes 13%, wilgenbroekstruweel 8%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%, rest
8%. – Sub (n=24): stengels 96%, twijgen 4%. – Org (n=26): Grote Brandnetel
81%, kruidachtige planten onbepaald 12%, rest 7%.

Het Gewoon poederkelkje is een vrijwel zittend, tot 3 mm breed,
ivoorwit kommetje of schijfje op dode stengels van kruiden. Het lijkt op
een Vlieskelkje (Hymenoscyphus) en wordt door veel auteurs tot dat
geslacht gerekend (o.a. Ellis & Ellis, 1997). De soort verschilt daarvan
door de vrijwel zittende groeiwijze, een buitenzijde bestaande uit
bolronde cellen en het bezit van zeer korte, uitstekende haartjes. De
sporen van 10-16 x 2-3 µm zijn aan beide einden stomp, in het midden
iets gebogen en hebben een dwarsschotje. In Nederland staat het
Gewoon poederkelkje als vrij algemeen te boek, met een vlekkerig
verspreidingspatroon en clusters in bijvoorbeeld Flevoland, ZuidHolland, Oost-Brabant en Zuid-Limburg (NMV, 2013); ongetwijfeld
warnemerseffecten door regionale verschillen in veldkennis. In
Drenthe staat het Gewoon poederkelkje als vrij zeldzaam op de
kaart, maar het kaartbeeld representeert ongetwijfeld slechts het
topje van de ijsberg. Volgens Dennis (1981) en Ellis & Ellis (1997) is
de soort zeer algemeen, speciaal op stengels van Grote brandnetel.
Dat is in Drenthe ook gebleken toen de laatste twee jaar wat beter
op zwammetjes op brandnetels werd gelet. Van alle waarnemingen
stamt 62% uit 2009 en 2010. Het Gewoon poederkelkje bleek vrijwel
overal voor te komen aan de basis van overjarige, staande, dode

stengels van de Grote brandnetel op plaatsen waar deze soort goed
gedijt en dichte vegetaties vormt, bijvoorbeeld in rommelbosjes,
elzenbroekbossen en buiten het bos in ruige bermen en op ruderale
plekken.
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Calyptella capula sensu
lato (inclusief Calyptella
campanula, C. flos-alba)

Brandnetelklokje in wijde zin
(inclusief Geel brandnetelklokje,
Wit brandnetelklokje)
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Status: Matig algemeen, n= 90, n<99: 19, n>99: 72, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1923. – Hab (n= 28): jonge bosaanplant 32%,
droge lanen 18%, parken en tuinen 11%, loofhoutsingels 11%, elzenbroekbos
7%, graslanden 7%, oevervegetaties 4%, wilgenbroekstruweel 4%, vochtig,
voedselrijk loofbos 4%, loofbos onbepaald 4%. – Sub (n= 25): stengels 92%,
bladstelen 4%, dode takken 4%. – Org (n= 28): brandnetel 86%, overige
kruidachtige planten 7%, Es 4%, vlier 4%.

Het Brandnetelklokje vormt zeer kleine, tot 6 mm hoge, witte tot
goudgele, onregelmatig bokaalvormige vruchtlichamen met een
gladde binnenwand op een iets doorschijnend steeltje. Ze hangen
aan nog overeind staande dode stengels van kruidachtige planten.
Het is in feite een sterk gereduceerde, ‘binnenstebuiten gekeerde’
plaatjeszwam, verwant aan schijnmycena’s (Hemimycena) die vaak
ook al nauwelijks lamellen hebben. De soort wordt hier behandeld
inclusief het Geel brandnetelklokje (Calyptella campanula) dat
zou verschillen door het ontbreken van haren aan de buitenzijde
en iets bredere sporen (Knudsen & Vesterholt, 2008), en het Wit
brandnetelklokje (Calyptella flos-alba) dat juist smallere sporen (3-4
µm), zou hebben (Arnolds, 1983). Waarschijnlijk gaat het om één
variabele soort (Knudsen & Vesterholt, 2008). Het Brandnetelklokje is
in ons land algemeen, vooral in West-Nederland, het rivierengebied
en Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe geldt deze soort als matig
algemeen en gelijkmatig verspreid, maar in werkelijkheid zal hij ook
hier algemeen zijn. Het Brandnetelklokje is een paddenstoeltje waar je
niet zomaar tegenaan loopt, maar waar je echt naar moet zoeken. De

Cheilymenia theleboloides

Compostborstelbekertje

soort leeft saprotroof, overwegend op dode stengels van kruidachtige
planten met een sterke voorkeur voor Grote brandnetel, maar hij is
ook gevonden op stengels van grassen (Gestreepte witbol) en Smalle
weegbree (Arnolds, 1983), bladstelen van Es en een vliertakje. Toen
Drenthe nog voedselarm was, waren brandnetels
vooral te vinden bij boerderijen en in beekdalen.
Vanaf de jaren vijftig heeft de Grote brandnetel zich
sterk kunnen uitbreiden onder invloed van de toen
ingezette vermesting en daarmee ongetwijfeld ook het
Brandnetelklokje. De meeste opgaven zijn afkomstig
van jonge bosaanplant op voedselrijke (landbouw)
grond, waaronder populierenplantages, een milieu
waarin brandnetels uitstekend gedijen. In dit soort
milieus kan het Brandnetelklokje zeer talrijk zijn. Ook
in tuinen, parken, ruige wegbermen en enigszins
verdroogde elzenbroekbossen en wilgenstruwelen
voelt dit paddenstoeltje zich thuis. Samenvattend kan
gezegd worden dat het Brandnetelklokje door zijn
voorliefde voor Grote brandnetel bij uitstek een soort
is van ruderale vegetaties op stikstofrijke plekken. In
het Nederland van begin 21ste eeuw zijn die er meer
dan genoeg, dus dit klokje gaat het voor de wind.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988.

Het Compostborstelbekertje heeft relatief grote, bleekgele,
schotelvormige vruchtlichamen van 5-10 mm breed, aan de
buitenzijde spaarzaam voorzien van spitse, hyaliene haren die
niet langer worden dan 250 µm. Dit in tegenstelling tot het even
grote Dottergeel borstelbekertje (Cheilymenia vitellina; zie aldaar)
dat diepgele vruchtlichamen heeft met tot 1 mm lange haren.
Het Compostborstelbekertje is in Drenthe zeer zeldzaam met vijf
vindplaatsen: bij Beilervaart ten westen van Beilen (km 227-542,
1988); De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-547, 2007); de Duunsche

landen bij Spijkerboor (km 247-564, 2009); in Oudemolen (km
239-563, 2009, 2010) en in Dalerend bij Dalerpeel (km 240-521,
2010). In Nederland is de soort vrij zeldzaam, maar wijdverbreid
(NMV, 2013). Anders dan de meeste borstelbekertjes groeit
het Compostborstelbekertje niet rechtstreeks op mest, maar op
vruchtbare, zwarte grond en compost, soms wel met mestresten
daarin. De soort is in Drenthe bekend van een akker, een moestuin
en ruigtevegetaties. In Zwitserland is de toepasselijke naam
‘Blassgelber Erdborstling’.

Hoofdstuk 20b
Claviceps purpurea

Echt moederkoren
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 4, n>99: 2, trend ---, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1984.

Het Echt moederkoren is een parasiet in de bloemen en later de zaden
van allerlei levende grassen. Ze vormen daar in de zomer en herfst
zwarte sclerotiën met de vorm van banaantjes. De grootte daarvan
is afhankelijk van de waardplant. Op rogge kan het sclerotium in
augustus wel 2,5 cm lang worden. De sclerotia vallen op de grond
om daar te overwinteren. In het voorjaar ontwikkelen zich daaruit
roomgele tot purperen, trommelstokvormige vruchtlichaampjes. Het
bolletje aan de top bevat een aantal flesvormige peritheciën waarin
asci en draadvormige sporen van circa 100 x 1 µm worden gevormd.
De weggeschoten sporen blijven gemakkelijk aan de stempels van
grasbloemen hangen en infecteren zo het vruchtbeginsel. Het groeiende
mycelium produceert in juli ongeslachtelijke sporen (conidiën) die het
geïnfecteerde gras aanzetten tot vorming van honingdauw. Daardoor
worden insecten aangetrokken die de schimmel verder verspreiden.
Dit kan in sommige jaren leiden tot grote infectiehaarden, vroeger ook
in graanvelden. Soms had dit catastrofale gevolgen, want de sclerotia
bevatten zeer giftige alkaloïden, waaronder het hallucinogene LSD
(Termorshuizen, 2005). Het eten van brood met moederkoren kon in
de Middeleeuwen hele dorpen uitroeien. De symptomen, onder andere
afstervende ledematen, miskramen en wanen, werden aangeduid als
ergotisme of Sint-Anthonisvuur. De gifstoffen worden ook nu nog in
de geneeskunde in sterk verdunde vorm gebruikt bij bevallingen voor
het opwekken van weeën, vandaar de naam Moederkoren. Door
goede zaadzuivering is Echt moederkoren tegenwoordig vrijwel uit
korenvelden verbannen. Soms kan men op vergeten overhoekjes waar
wat rogge is opgeslagen, in de aren nog de zwarte banaantjes vinden.
Veel algemener is moederkoren in bloeiwijzen van Pijpenstro, maar
dat is een nauw verwante soort, Pijpenstrootjemoederkoren (Claviceps
microcephala; zie aldaar). Bij de afsplitsing van deze soort heeft het
tijdstip van rijping een rol gespeeld: Op Pijpenstrootje zijn de sclerotia
veel later volgroeid dan op andere grassen. Echt moederkoren is in
Conocybe fuscimarginata

Compostbreeksteeltje

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 1, n>99: 22, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1996. – Hab (n= 16): akkers 50%, matig en sterk bemest
grasland 25%, parken en tuinen 13%, droge, voedselrijke wegbermen 6%,
voedselarme loofhoutsingels 6%. – Sub (n= 16): humus 44%, mesthopen
19%, uitwerpselen 19%, stro 6%, composthopen 6%, rest 6%.

De hoed van de meeste breeksteeltjes is in vochtige toestand
vrij levendig geel- tot roodbruin van kleur en diep doorschijnend
gestreept, maar ze worden door uitdrogen snel vaal. Bij het
Compostbreeksteeltje is de hoed ook in vochtige toestand al flets

Drenthe van zes kilometerhokken bekend: twee ten westen van Eenwest (km 216-566, 1984; 216-567, 1984), bij het Noordlaarderbosch
(km 239-570, 1987), in Schepping bij Beilen (km 233-540, 1993, 2005)
op Engels raaigras, in het Bargerveen (km 266-524, 1999) en in het
Annermoeras bij Spijkerboor (km 246-566, 2003) op Mannagras. Deze
laatste vondst was aanvankelijk opgegeven als Liesgrasmoederkoren
(Claviceps wilsonii), maar het bestaan van die soort bleek een fabeltje
(zie Koekoeksmoederkoren, Neobarya aurantiaca). Alle waarnemingen
hebben betrekking op sclerotia. Op de foto zijn de vruchtlichamen te zien
die in het voorjaar daaruit ontspruiten. De beste manier om die te zien
te krijgen is om verzamelde sclerotia te laten overwinteren op vochtige
aarde. Echt moederkoren is in graanculturen ontegenzeggelijk sterk
afgenomen, maar op wilde grassen is het nog steeds een wijdverbreide
parasiet. Ellis & Ellis (1997) noemen 17 grassengeslachten waarop
Echt moederkoren is gevonden. In Nederland geldt de soort als
matig algemeen (NMV, 2013), maar in Zeeland is hij algemeen omdat
regionale waarnemers hem daar vaker noteren. Ook in Drenthe moet
dus beter op deze soort gelet worden.
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grijsoker tot leembruin gekleurd en ongestreept. De wittige steel
wordt vleeskleurig tot stopverfkleurig en is over de gehele lengte
gestreept donzig behaard. Door de vale kleuren en de standplaats lijkt
deze soort op het algemene Vaal breeksteeltje (Conocybe siliginea),
maar het Compostbreeksteeltje kan vaak in het veld al worden
herkend aan de wat forsere vruchtlichamen met een uitgespreide,
spoedig bijna vlakke hoed. Onder de microscoop verschaffen de
4-sporige basidiën en veel kleinere sporen (9,5-12,5 x 5,5-8 µm)
meteen duidelijkheid (Hausknecht, 2009). De soort is pas na 1995
in Nederland herkend (Arnolds et al., 1995). Hij blijkt in streken
waar serieus naar breeksteeltjes wordt gekeken niet al te zeldzaam,
zoals rond Amsterdam en in Zuidwest-Drenthe (NMV, 2013). In
Drenthe dateert de eerste vondst pas van 1996, maar hij is nu al
uit 23 kilometerhokken bekend, ook plaatselijk in de veenkoloniën.
Coprinopsis phaeospora

Kleinsporige halminktzwam

OPN 1995: Coprinus phaeosporus

Het Compostbreeksteeltje is een van de weinige paddenstoelen die
het meest opgegeven is van akkerland, voornamelijk onder maïs,
daarnaast geregeld uit bemeste weilanden en parken en tuinen.
De soort is ook een enkele keer aangetroffen op beweide dijken
en in jonge bosjes op voormalig bemest akkerland. Zoals de naam
suggereert, groeit het Compostbreeksteeltje op humusrijke en zeer
voedselrijke bodems. Humus is het meest opgegeven substraat,
daarnaast mesthopen, koeienmest en composthopen. Ook in akkers
en tuinen groeit de soort wellicht op resten van vloeibare mest of
compost. Wat dat betreft zou het Compostbreeksteeltje ook tot de
mestpaddenstoelen kunnen worden gerekend die in hoofdstuk
17 behandeld worden. Elders in ons land is deze soort ook in
komkommerkassen aangetroffen (Arnolds in Noordeloos et al.,
2005).
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Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 1, n>99: 11, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1987.

De hoed van de Kleinsporige halminktzwam is aanvankelijk geheel
bedekt met compact, viltig, wit velum dat bij het spreiden van de hoed
in plakjes uiteenvalt. Het velum bestaat uit dunne, sterk vertakte,
dikwandige hyfen. Van verwante soorten met eenzelfde type velum is
de Kleinsporige halminktzwam te onderscheiden aan de kleine, brede
sporen van 5,5-8 x 4,5-7 µm met een excentrische kiempore. De
soort is in Drenthe zeldzaam en aangetroffen op ver uiteenliggende
plekken. Hij groeit op dode stengels en bladeren van diverse kruiden
en grassen, ook op rottende balen stro en hooi, op beschutte plekjes
in een voedselrijke omgeving, zoals ruigtevegetaties, parken, tuinen
en aan ruderale bosranden. Evenals andere inktzwammetjes op
dode kruiden fructificeert de Kleinsporige halminktzwam vooral in
regenrijke zomermaanden, maar hij kan ook in de late herfst optreden.
In Nederland is de soort vrij zeldzaam en voornamelijk aangetroffen
op zwaardere gronden in het westen van het land, Flevoland en het
rivierengebied (NMV, 2013). Door een landelijke achteruitgang is hij
als kwetsbaar op de Rode Lijst beland (Arnolds & Veerkamp, 2008),
maar in Drenthe is van afname geen sprake. De eerste vondst is
afkomstig van een grazige eikenberm bij Lhee in 1987, maar hij is toen
ten onrechte beschreven onder de naam Grootcellige halminktzwam
(Coprinus xantholepis) (Keizer & Arnolds, 1995). Uit de opgegeven
sporenmaten blijkt dat de vondst de Kleinsporige halminktzwam
betreft. Sinds 2003 is deze soort in elf nieuwe kilometerhokken in
Coprinopsis tigrinella

Gespikkelde halminktzwam

OPN 1995: Coprinus tigrinellus
Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1993.

Deze kleine inktzwam verschilt van andere halminktzwammen door
het donkerbruine velum op de witte hoed dat in bruine of sepia
vlokjes uiteenvalt. De Gespikkelde halminktzwam is in ons land
zeldzaam, zonder opvallende clusters (NMV, 2013). In Drenthe
is deze soort slechts één keer gemeld, op dode bladeren van
Kweek, Timotheegras en Speerdistel in een ruig, dicht grasland op
opgeworpen, zeer voedselrijke grond van een voormalige maïsakker
in Holthe bij Beilen (km 233-450, 1993, herb. BSW). De determinatie

Drenthe waargenomen. Blijkbaar was de zomer van 2006 bijzonder
gunstig voor de Kleinsporige halminktzwam, want vijf van de twaalf
opgaven (42%) stammen uit dat jaar.
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is bevestigd door de inktzwammenspecialist Kees Uljé. Een droge
ruigte is een ongebruikelijke habitat voor deze soort, want de
Gespikkelde halminktzwam groeit vooral op dode stengels van Riet
en ruigtekruiden in brede rietkragen, rietlanden en andere voedselrijke
moerasvegetaties (Uljé in Noordeloos et al., 2005; Krieglsteiner &
Gminder, 2010). In deze habitats komen ook de Witte halminktzwam
(Coprinopsis urticicola) en Grijzige halminktzwam (Coprinopsis
kubickae) voor. Van dit drietal is de Gespikkelde halminktzwam
verreweg de zeldzaamste (Chrispijn, 1999).

Hoofdstuk 20b
Cosmospora leptosphaeriae

Netelmeniezwammetje

OPN 1995: Nectria leptosphaeriae
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 0, n>99: 9, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2009.

Het Netelmeniezwammetje vind je tijdens het snuffelen in
brandnetelvegetaties soms op en tussen de zwarte peritheciën
van het zeer talrijke Brandnetelvulkaantje (Leptosphaeria acuta)
waarop het parasiteert. Het zijn oranjerode peertjes van slechts 0,3
mm die relatief grote sporen bevatten van 17-25 x 6-8 µm met een
dwarsschotje. Het Netelmeniezwammetje is in Drenthe pas sinds 2009
bekend toen karteerders meer aandacht gingen besteden aan de vele
kleine ascomyceten op brandnetelstengels. In twee jaar tijd zijn negen
ver uiteenliggende vindplaatsen bekend geworden, ongetwijfeld
slechts een fractie van het werkelijke aantal vindplaatsen. Hij volgt
het Brandnetelvulkaantje en de Grote brandnetel in jonge bosjes
op landbouwgrond, wegbermen, voedselrijke zomen van bossen,
ruilverkavelingssingels en ruigtevegetaties. Elders in Nederland is het
Netelmeniezwammetje vrijwel alleen van de Zuid-Hollandse eilanden
en in Flevoland gemeld; ook streken waar men er kennelijk een hobby
van maakt om zijn neus in andermans netels te steken. Volgens
Dennis (1981) is de soort in Groot-Brittannië algemeen.

Crocicreas striatum

Gestreept geleikelkje

OPN 1995: Cyathicula striata
Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 9, n>99: 3, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 11): voedselrijke jonge bosaanplant
46%, wilgenbroekstruweel 27%, parken 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%,
elzenbroekbos 9%. – Sub (n= 11): stengels 91%, rest 9%. – Org (n= 10):
brandnetel 90%, kruiden onbepaald 10%.

Het Gestreept geleikelkje lijkt sterk op het Gewoon geleikelkje
(Crocicreas cyathoideum, zie aldaar) en wordt door veel auteurs
daarvan niet onderscheiden (o.a. Ellis & Ellis, 1997; Hansen &
Knudsen, 2000). Volgens Dennis (1981) verschilt het Gestreept
geleikelkje echter door bruine strepen op de buitenzijde en
een specialisatie op dode brandnetelstengels. De soort zou in
Nederland vrij zeldzaam zijn (NMV, 2013), maar gezien de kleine
vruchtlichamen en de wat twijfelachtige status is de verspreiding
onvoldoende bekend. Ook in Drenthe lijkt het Gestreept geleikelkje
zeldzaam op verspreide vindplaatsen. Gedurende nauwgezet
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig
is de soort evenwel in 25% van de onderzochte elzenbossen
(n= 16) en 24% van de wilgenstruwelen vastgesteld, dus echt
zeldzaam kan hij niet wezen. Vooral niet omdat het Gestreept
geleikelkje in alle drie bestudeerde aangeplante elzenbosjes op
verdroogd veen aanwezig was, soms met dichtheden boven de
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1000 vruchtlichamen per 1000 m2. Daar kwam de waardplant,
Grote brandnetel, dan ook overvloedig voor. Het bezoek aan
Didymosphaeria conoidea

Vulkaantjesporiebultje

Stat: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2010.

Vulkaantjes (Leptosphaeria spp.) zijn minieme zwammetjes met
zwarte, bolle vruchtlichaampjes van omstreeks 0,5 mm, maar het
Vulkaantjesporiebultje is een nog iets kleiner ascomyceetje dat daarop
parasiteert. De halfbolvormige vruchtlichaampjes leven bovendien
een verborgen bestaan. Ze worden gevormd onder de opperhuid van
kruidenstengels en hun openingen zijn slechts bij rijpheid zichtbaar
als zwarte speldenprikjes in de stengel. Je vindt ze alleen als je
met een goede loep dode stengels zorgvuldig afzoekt. In Drenthe
Hemimycena candida

Smeerwortelmycena

dergelijke ruilverkavelingsbosjes kan dus nog vele nieuwe
vindplaatsen aan het licht brengen.
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is het Vulkaantjesporiebultje één keer opgemerkt op een ruigte in
het waterwingebied bij Alteveer bij Hoogeveen (km 229-523, 2009),
op een dode brandnetelstengel, samen met het Kruidenvulkaantje
(Leptosphaeria doliolum). De soort geldt landelijk als zeldzaam en is
daar vrijwel beperkt tot drie streken: Flevoland, zuidelijk Zuid-Holland
en Midden-Brabant (NMV, 2013). Dat is zeker een waarnemerseffect,
te danken aan lokale waarnemers die goed op zulke minuscule
zwammetjes letten. Hoogstwaarschijnlijk is het Vulkaantjesporiebultje
overal in ons land vrij algemeen.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Deze spierwitte schijnmycena heeft goed ontwikkelde, sterk aflopende
lamellen en een lange steel. Hij groeit uitsluitend op de wortelhals van oude
of afstervende Smeerwortelplanten. Je gaat er daardoor gemakkelijk aan
voorbij, maar door dit substraat is de Smeerwortelmycena onmiskenbaar.
Van deze landelijk vrij algemene soort liggen de vindplaatsen voornamelijk
in het rivierengebied, Zuid-Limburg en het Hollandse en Zeeuwse
polderland. Op de hogere zandgronden is hij zeer schaars (NMV, 2013).
In Drenthe is de Smeerwortelmycena pas in 2005 ontdekt en de helft van
de zes huidige vindplaatsen ligt in de veenontginningen rond Smilde. Hij
is aangetroffen bij het Paasloobosch ten oosten van Smilde (km 228-551,
2005), bij Laaghalerveen (km 228-550, 2005), in landgoed Alenburg bij
Hoogersmilde (km 223-545, 2009), in Graswijk ten zuiden van Assen (km
233-553, 2005), in de omgeving van Oudemolen (km 239-563, 2009) en
op het industrieterrein van Coevorden (km 246-518, 2009). Smeerwortel
is in Drenthe niet zeldzaam (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999),
maar de Smeerwortelmycena wil alleen groeien op forse planten die
op vruchtbare bodem staan. In Nederland komt deze soort vooral voor
op vochtige rivier- en zeeklei en in dit milieu is hij plaatselijk talrijk. In
Drenthe moeten de Smeerwortelmycena genoegen nemen met ruderale
Hymenoscyphus scutula
sensu lato

Wimpersporig vlieskelkje in wijde zin

Status: Matig algemeen, n= 100, n<99: 40, n>99: 61, trend -, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 57): wilgenbroekstruweel 35%,
tuinen en parken 14%, elzenbroekbos 12%, droog, voedselarm loofbos
7%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, voedselrijke jonge bosaanplant 5%,
jeneverbesstruweel 4%, droog, voedselarm naaldbos en gemengd bos 5%,
lanen en bossingels 4%, rietland 2%, rest 5%. – Sub (n= 47): stengels 49%,
dode twijgen en takken 26%, gevallen bladeren en bladstelen 17%, rest 8%.
– Org (n= 46): kruidachtige planten 61% (waarvan grasachtige planten 20%,
Grote brandnetel 11%, andere kruidachtige planten 30%); bomen en struiken
39% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 13%, Braam 9%, els 4%, Wilde
gagel 4%).

Het Wimpersporig vlieskelkje produceert gesteelde, tot 4 mm
brede, roomwitte tot okergele kelkjes die in grote groepen op
dode plantenstengels groeien. De naam wordt hier gebruikt als
verzamelnaam voor vier vlieskelkjes die grote sporen hebben van 1827 x 4-5 µm met een bekvormig gekromd en puntig boveneind en een
meestal fijn gewimperd, spits ondereind. Behalve het Wimpersporig
vlieskelkje in strikte zin omvat dit complex het Grootsporig vlieskelkje

vegetaties op vochtige, voedselrijke, humusrijke tot venige zandgrond:
een voormalige vuilnisbelt, een ruigtevegetatie en een sparrenaanplant
en rommelbosjes op voormalig bouwland. De Smeerwortelmycena kent
een korte verschijningsduur. Hij fructificeert wanneer er in de loop van
het najaar een regenrijke periode is en de smeerwortelplanten hun beste
tijd hebben gehad. Gedurende een periode van een paar weken is deze
mycena dan overal op geschikte plaatsen aan te treffen en daarna is het
weer voor een jaar voorbij.
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(Hymenoscyphus suspectus) met sporen tot 34 µm lang (in Drenthe
in 7 kilometerhokken), het Duizendknoopvlieskelkje (Hymenoscyphus
fucatus) met sporen van 23-26 x 4-6 μm (niet uit Drenthe bekend) en
het Veelwimperig vlieskelkje (Hymenoscyphus scutuloides) met meer
wimpers aan de sporen (niet uit Drenthe bekend). Het onderscheid
tussen deze soorten is vaak lastig en volgens Ellis & Ellis (1997) zijn
het ten dele slechts variëteiten. Daardoor zijn in Drenthe de meeste
vondsten als Wimpersporig vlieskelkje in wijde zin opgegeven. Het
Hakig vlieskelkje (Hymenoscyphus menthae) wordt vaak ook tot dit
complex gerekend (Arnolds & Van den Berg, 2013), maar verschilt
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daarvan duidelijk door de asci die uit haken ontspringen en door de
kleinere sporen van 14-21 lang, zonder wimpers aan de uiteinden.
Deze soort wordt apart in hoofdstuk 19 behandeld. Dit soortencomplex
staat in Nederland als algemeen op de kaart (NMV, 2013) en in
Drenthe als matig algemeen. In werkelijkheid is het ook in deze
provincie een van de gewoonste ascomyceetjes op dode stengels
van allerhande kruiden en grassen, alsmede op twijgjes en dunne
takken van loofbomen. Het Wimpersporig vlieskelkje groeit in allerlei
habitats waar grote kruiden aanwezig zijn, het meest in loofbossen
op vochtige tot natte, voedselrijke bodems en in min of meer ruderale
jonge aanplant, maar ook in oevervegetaties, ruigtevegetaties en
verruigde graslanden. De hoge frequentie in wilgenstruwelen en
elzenbossen wordt sterk bepaald door intensief mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig. Hij is ook in andere
voedselrijke vegetaties volop te vinden. Dat Drenthe niet vlakdekkend
met stippen is gevuld komt doordat de soort niet met zekerheid in het
veld kan worden herkend en dus altijd voor microscopische controle
moet worden meegenomen. Daar heeft niet iedereen altijd de puf
voor.

Leptosphaeria acuta

Brandnetelvulkaantje

Status: Vrij algemeen, n= 278, n<99: 6, n>99: 275, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1984. – Hab (n= 20): bossingels, houtwallen en
lanen 45%, vochtig, voedselrijk loofbos 15%, jonge bosaanplant 10%, tuinen
en ruigtes 10%, voedselarm gemengd bos 10%, voedselarm loofbos 5%, rest
5%. – Sub (n= 60): dode stengels 100%. – Org (n= 73): Brandnetel 100%.

Er zijn in Nederland zo’n veertig soorten vulkaantjes, waarvan er
maar enkele uit Drenthe bekend zijn. Het Brandnetelvulkaantje heeft
zwarte, peervormige peritheciën van omstreeks 0,3 mm met een
lange, taps toelopende punt. Hij groeit alleen op de onderste helft van
dode stengels van Grote Brandnetel en kan daar zeer talrijk zijn. Op
brandnetels komen meerdere vulkaantjes voor, zoals het hieronder
besproken Kruidenvulkaantje (Leptosphaeria doliolum), maar de
lange, spitse nek van de peritheciën van het Brandnetelvulkaantje is
een goed veldkenmerk. De soort heeft grijsgele sporen van 40-50 x 6
µm met zes tot elf dwarsschotjes. In Nederland is hij algemeen, met
clusters in Flevoland, Zuid-Holland, Oost-Brabant en Zuid-Limburg
(NMV, 2013); een waarnemerseffect door regionale verschillen in
veldkennis. In Drenthe staat de soort als vrij algemeen op de kaart,
met opvallend hoge dichtheden in de hoogveenontginningen. Daar
is de laatste jaren beter naar kleine zwammetjes op brandnetels
gekeken, zoals ook te zien is aan de enorme toename van het
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Leptosphaeria acuta
aantal waarnemingen. Twee derde van de 310 meldingen dateert
uit de laatste twee jaar van de kartering, 2009 en 2010. Het
Brandnetelvulkaantje is vrijwel zeker aanwezig op elke plek waar
flink wat brandnetels staan, in ruilverkavelingssingels, rommelbosjes,
Leptosphaeria doliolum

Kruidenvulkaantje

Leptosphaeria acuta
ruige overhoekjes en op voedselrijke plekken aan bosranden. Soms
wordt deze soort van voedselarme habitats vermeld. Dat betekent
alleen dat zelfs in die biotopen de Grote brandnetel een stikstofrijke
plek gevonden heeft.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 30, n<99: 2, n>99: 28, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1993.

Het Kruidenvulkaantje verschilt van het hierboven besproken
Brandnetelvulkaantje (Leptosphaeria acuta) door bredere
vruchtlichamen (0,5 mm) en een stompere vorm. De top waaruit
de sporen moeten ontsnappen is minder spits en weinig opvallend.
De geelbruine sporen zijn veel kleiner, 16-28 x 4-7 µm, en hebben
maar drie dwarsschotjes. Het Kruidenvulkaantje komt het gehele
jaar door zeer algemeen voor op schermbloemigen en Grote
Brandnetel (Ellis & Ellis 1997). In Drenthe is daar niet veel van
te merken omdat er weinig naar zeer kleine ascomyceten wordt
gekeken, al komt er wel verbetering in: 80% van de meldingen van
deze soort stamt uit 2009 en 2010, de laatste jaren van veldwerk
voor deze atlas. De soort gaat nu nog door voor vrij zeldzaam
en heeft een grootste dichtheid in de oostelijke en zuidelijke
hoogveenontginningen. Landelijk bezien is het Kruidenvulkaantje
volgens de digitale atlas vrij algemeen, met concentraties
vindplaatsen in Zuid-Holland, de omgeving van Eindhoven en
Flevoland, streken waar vanouds meer aandacht aan de kleintjes
wordt besteed (NMV, 2013). Het is te verwachten dat de soort
door het gehele land zeer algemeen is. Het Kruidenvulkaantje is
in Drenthe uitsluitend gemeld van stengels van Grote brandnetel

Psathyrella lutensis

Satijnsteelfranjehoed

(6 keer), in ruigtevegetaties, rommelbosjes, een singel rond een
sportveld, een populierenplantage en andere milieus waarin
brandnetels gedijen.
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Status: Matig algemeen, n= 101, n<99: 4, n>99: 98, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 22): lanen en wegbermen 36%,
parken en tuinen 27%, jonge bosaanplant 14%, ruigtevegetaties 14%,
sterk bemest grasland 5%, loofhoutsingels 5%. – Sub (n= 12): humus 67%,
strooisel 33%.

Deze middelgrote franjehoed heeft in vochtige toestand jong een
roodbruine, later oranje- tot okerbruine hoed van 2-5 cm en de
levendige kleur kan in het veld een aanwijzing vormen voor zijn
identiteit, maar niet meer dan dat. Bij uitdrogen verbleekt hij naar
bleek oker, maar het centrum blijft langer warm okerbruin. De steel
is wit en overlangs satijnachtig vezelig. Onder de microscoop vallen
de slijmklompjes op die aan de utriforme cystiden kleven en groenig
kleuren in ammonia, maar dit kenmerk is niet altijd even overtuigend
als in de literatuur wordt gesuggereerd. In Nederland is de
Satijnfranjehoed matig algemeen, met verreweg de grootste dichtheid
in Drenthe (NMV, 2013), ongetwijfeld een waarnemerseffect; een
gevolg van de trend dat we hier de laatste tijd serieus naar dit onder

mycologen weinig populaire geslacht kijken. De enorme toename met
een factor 24 sinds 1999 is aan dezelfde oorzaak te danken. De soort
groeit saprotroof op humus en ruw strooisel, soms op houtsnippers,
op zowel vochtige als droge, voedsel- en basenrijke grond, vaak
op bodems die recent door graafwerkzaamheden verstoord zijn.
Geschikte habitats zijn ruigtevegetaties, jonge loofbosjes met ruderale
ondergroei op bemeste landbouwgrond, tuinen, parken en verruigde
wegbermen. In Schepping bij Beilen is de Satijnsteelfranjehoed
vanaf 1992 tot heden vrijwel ieder jaar waargenomen. Hij groeit hier
talrijk tussen hoge kruiden in droog, ruderaal grasland op de gestorte
bouwvoor van een voormalige maïsakker, al vanaf twee jaar na de
bodemverstoring. De soort is daar ook in een moestuin en siertuin
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waargenomen. De vruchtlichamen staan op de grond, aan de basis
van dode kruidenstengels of op wortelstokken van de Akkerdistel en
zijn er vanaf het voorjaar tot in november te vinden. In Scandinavië
wordt de Satijnsteelfranjehoed vermeld van modderige of lemige
grond, op twijgen en begraven hout, vaak op vochtige plekken in
loofbossen, langs beekjes, aan meeroevers en in karrensporen.
In Drenthe is deze voorliefde voor bossen, hout en nattigheid niet
herkenbaar.

Pyrenopeziza urticicola

Brandneteluitbreekkommetje

OPN 1995: Mollisia urticicola
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Uitbreekkommetjes zijn verwant aan mollisia’s (Mollisia), maar de
apotheciën worden onder de opperhuid van de waardplant gevormd
om daar bij rijpheid doorheen te breken. De vruchtlichamen
van mollisia’s worden op het oppervlak gevormd. De grens
tussen beide geslachten is niet erg scherp. De schijfjes van het
Brandneteluitbreekkommetje zijn 0,5 mm breed met een bleekgrijzig
hymenium en een roodbruine tot zwartbruine buitenzijde. De sporen

meten 6-7 x 1 µm. In Nederland staat de soort als zeldzaam te boek,
maar op de Zuid-Hollandse eilanden en in Noord-Brabant is hij in
veel atlasblokken gevonden; ongetwijfeld een waarnemerseffect.
Bij Drentse snuffelaars naar klein spul op brandnetels is het
Brandneteluitbreekkommetje nog nauwelijks bekend, wellicht mede
omdat de vruchtlichamen alleen in de lente en zomer verschijnen.
Er is slechts één oude opgave voor Drenthe uit het Deurzerbroek
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bij Anreep (km 236-554, 1983, herb. BSW), in een jong aangeplant
bosje op een dode stengel van Grote brandnetel. In Groot-Brittannië
Stropharia inuncta

Witsteelstropharia

OPN 1995: Psilocybe inuncta

wordt deze soort als algemeen beschouwd (Ellis & Ellis, 1997). Er
valt hier dus nog wat te ontdekken.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 17, n>99: 30, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1975. – Hab (n= 19): voedselrijke jonge bosaanplant 32%, sterk
en matig bemest grasland 16%, tuinen en erven 10%, droge, voedselrijke
lanen 10%, ruigtevegetaties 10%, wilgenbroekstruweel 5%, elzenbroekbos
5%, rest 12%. – Sub (n= 13): humus 76%, dode kruidachtige stengels 8%,
veen 8%, strooisel 8%.

Deze paddenstoel heeft een beigebruine tot lilagrijze, slijmerige hoed
en lamellen die bij oudere exemplaren purperbruin worden. De droge,
witte steel draagt een dun, vliezig ringetje en is daaronder onduidelijk
vezelig geschubd. Aan dit uiterlijk is de Witsteelstropharia in het veld
goed herkenbaar. Het is een vrij algemene soort die in het gehele land
kan worden aangetroffen. Landelijk is opvallend dat er heel weinig
overlap is tussen bezette atlasblokken vóór en na 1990 (NMV, 2013).
De soort is binnen atlasblokken dun gezaaid. Hij is in Drenthe in 39
atlasblokken aangetroffen (31% van het totaal) en daarbinnen slechts
in 45 kilometerhokken (1,6%). Daarmee is deze soort regionaal vrij
zeldzaam en in de periodes vóór en na 1999 min of meer stabiel.
Volgens het Drentse bestand is de Witsteelstropharia een typische
saprotrofe soort van humusrijke, (vrij) voedsel- en basenrijke grond
die niet zelden recent verstoord is geweest. Hij groeit vaak tussen
hoge kruiden in min of meer ruderale vegetaties, bijvoorbeeld
tussen Kweek en Grote brandnetel. Dergelijke vegetaties vinden
we in Drenthe onder meer in jonge beplanting op voormalige
landbouwgrond, inclusief populierenplantages en sparrenbosjes,
vuilnisbelten, wegbermen en ruige, voedselrijke graslanden. Binnen
meer natuurlijke vegetaties is hij een enkele keer in wilgenstruweel
en elzenbroekbos aangetroffen, maar daar gaat het dan toch ook
steeds om verrijkte plekken, bijvoorbeeld bosranden met brandnetels
dankzij toestroming van stikstofrijk landbouwwater. Ook in ZuidwestDuitsland is de Witsteelstropharia een soort van antropogene
standplaatsen, maar daar worden houtresten en schorssnippers
als substraat opgegeven (Krieglsteiner, 2003). In Drenthe is geen
verbinding met hout vastgesteld.
Thanatephorus cucumeris

Aardappeltrosvlies
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Het vruchtlichaam van het Aardappeltrosvlies verschijnt op de
stengelbasis van aardappelplanten als een dunne, spinnenwebachtige
tot vliezige, vuilwitte manchet. Het lijkt daardoor sterk op andere
trosvliezen uit het geslacht Botryobasidium, waartoe deze soort
ook wel gerekend werd. De ellipsvormige sporen meten 8-12 x 5-6
µm. Het verwante Spoelsporig trosvlies (Thanatephorus fusisporus;
zie aldaar) groeit gewoonlijk op hout en heeft grotere, toegespitste
sporen. Het substraat van het Aardappeltrosvlies, op levende
stengels van aardappels, verraadt dat het een parasiet is. Veel
bekender, of beter gezegd beruchter, is de anamorf (ongeslachtelijk
stadium) van het Aardappeltrosvlies, die bekendstaat onder de
naam Rhizoctonia solani. Het is een wijdverspreide en vooral
op zandgronden zeer schadelijke pathogeen op aardappelen en
sommige andere cultuurgewassen. Een forse aantasting leidt tot
aanzienlijke productieverliezen en misvormde knollen, waarop zwarte
sclerotiën worden gevormd. De ziekte staat bekend als lakschurft. Bij
veldmycologen is het Aardappeltrosvlies echter nauwelijks bekend,

gezien de schamele negen atlasblokken waar de soort volgens de
verspreidingsatlas is aangetroffen (NMV, 2013). In Drenthe zijn slechts
drie vindplaatsen gerapporteerd, waarvan twee uit moestuinen van
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werkgroepsleden, respectievelijk ten zuiden van Drijber (km 231-532,
1983, herb. BSW) en in Holthe (km 233-540, 2000-2004). De derde
vindplaats is bij Wijster (km 230-537, 1996, herb. BSW). Eef Arnolds
meldt dat hij tijdens het rooien van aardappelen in zijn moestuin
Trichopeziza sulphurea

Zwavelgeel franjekelkje

487

vrijwel jaarlijks de manchetten van het Aardappeltrosvlies tegenkomt,
soms op meer dan een kwart van de stengels. Het ligt voor de hand
dat de kaart van Drenthe eigenlijk vol stippen moet staan, zeker als
de anamorf wordt meegerekend.
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Status: Vrij algemeen, n= 193, n<99: 10, n>99: 186, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n=21): jonge bosaanplant 19%,
bossingels, houtwallen en lanen 19%, wilgenbroekstruweel 19%, tuinen
en ruigtevegetaties14%, loofbos 14%, moeras en rietland 10%, gemengd
bos 5%. – Sub (n=51): dode stengels 98%, humus 2%. – Org (n=67): Grote
brandnetel 99%, rest 1%.

Het Zwavelgeel franjekelkje is een ascomyceetje van 0,5 tot 2
mm breed, dat onder de loep opvalt door de fraaie, zwavelgele
haren die de buitenkant van het kelkje bekleden. De spoelvormige
sporen meten 25-35 x 3 µm. Het groeit op dode stengels van Grote
brandnetel, soms ook van andere grote kruiden zoals Fluitenkruid.
Er is alleen verwarring mogelijk met het eveneens geel behaarde
Fraai franjekelkje (Trichopeziza mollissima) dat ook dikwijls op
brandnetelstengels groeit, maar veel kleinere sporen heeft: 10-15 x
1,5-2 µm. Bovendien fructificeert die laatste soort van april tot juli,
het Zwavelgeel franjekelkje van augustus tot laat in de herfst (Ellis &
Ellis, 1997). Om die reden zijn enkele lente- en zomeropgaven van de
laatste soort uit Drenthe verdacht. Het Zwavelgeel franjekelkje staat
in Drenthe als vrij algemeen op de kaart, met de hoogste dichtheid
in de oostelijke en zuidelijke veenkoloniën. Dit beeld indiceert vooral
dat in die streken beter tussen brandnetels is gezocht, vaak bij
gebrek aan bossen. Meestal is er elders zo veel te vinden dat het
Zwavelgeel franjekelkje wordt vergeten. Bijna elke brandnetelplek
die in regenrijke herfstperiodes geïnspecteerd wordt, blijkt deze soort
te huisvesten. Dat geldt zowel voor ruilverkavelingsbeplantingen
als voor voedselrijke moerasbossen, ruigtevegetaties en tuinen. De

sterke toename in Drenthe is te danken aan een beter zoekbeeld bij
veldmycologen. In Nederland geldt het Zwavelgeel franjekelkje als
algemeen, behalve in Drenthe vooral in Zeeland, Zuid-Holland en
Flevoland; een waarnemerseffect (NMV, 2013). Vermoedelijk is de
soort overal zeer algemeen.
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Volvariella gloiocephala

Gewone beurszwam
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Status: Vrij algemeen, n= 210, n<99: 38, n>99: 176, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 54): parken en tuinen 22%,
wegbermen en lanen 22%, akkers 13%, ruigtevegetaties 13%, sterk en
matig bemest grasland 6%, jonge bosaanplant 6%, voedselarm loofbos en
gemengd bos 6%, rest 12%. – Sub (n= 46): humus 48%, houtsnippers 33%,
hooi 2%, stro 2%, modder 2%, uitwerpselen 2%, grond onbepaald 11%.

De hoed van deze statige paddenstoel kan tot 12 cm groot worden
en de kleur varieert van ivoorwit tot bruingrijs met een donkerbruin
centrum. Het oppervlak is bij vochtig weer licht kleverig. Aan de
onderzijde van de hoed staan de vrije, bruinroze plaatjes opvallend
dicht opeen. Aan de basis van de slanke, vuilwitte, tot 20 cm hoge steel
zijn de witte, vliezige beursresten meestal goed te zien. De Gewone
beurszwam is daarmee een gemakkelijk herkenbare soort. Op grond
van de hoedkleur worden wel twee variëteiten onderscheiden: de
typische variëteit gloiocephala met een grijsbruine hoed en een
variëteit speciosa met een witte hoed. Van de 83 opgaven met een
variëteitsaanduiding heeft 78% betrekking op variëteit gloiocephala
en 22% op variëteit speciosa. Knudsen & Vesterholt (2008) duiden
de eerste aan als ‘grijsbruine herfstvorm’ de laatste als ‘witte
zomervorm’. In Drenthe is geen opvallend verschil geconstateerd
in verschijningstijd. Beide variëteiten fructificeren hoofdzakelijk van
augustus tot begin december. De Gewone beurszwam is in ons land
zeer algemeen, hoewel er vooral op de hogere zandgronden nog
streken zijn, waarvan hij niet is gemeld (NMV, 2013). In Drenthe is
hij vrij algemeen met vooral veel vindplaatsen in het noorden en in
de oostelijke veenkoloniën. Het aantal meldingen is sinds 1999 met

een factor vier toegenomen, vooral doordat recent veel meer open
landbouwgebieden systematisch zijn geïnventariseerd. De Gewone
beurszwam is een van de weinige paddenstoelen die nog steeds
regelmatig in akkers kan worden aangetroffen, vooral in stoppelvelden
van graanakkers. Daarnaast groeit hij in ruigtevegetaties, parken,
tuinen, rommelbosjes, bemeste graslanden en wegbermen. Daarbij
gaat het steeds om zeer voedselrijke plekken met een min of meer
ruderale vegetatie, vaak op recent verstoorde grond. De Gewone
beurszwam is ook één maal van naaldbos gemeld en dat lijkt een heel
andere habitat, maar het betrof een 15 jaar oude fijnsparrenaanplant
op voormalig bouwland, waar naast deze paddenstoel tal van andere
soorten van voedselrijke grond groeiden, zoals de Plooivoetstuifzwam
(Calvatia excipuliformis). Bij de opgaven van het substraat valt op dat
behalve humus ook houtsnippers vaak genoemd worden. De soort
is daarnaast incidenteel gevonden op rottend hooi, stro, compost en
één maal op dierlijke mest. De Drentse standplaatsen komen overeen
met wat het Overzicht over deze soort meldt: humeuze bodems,
houtsnippers en compost, het meest in parken, tuinen en op ruigtes,
ook in akkers, loofbossen en graslanden, steeds op stikstofrijke, vaak
verstoorde grond (Arnolds et al., 1995).

