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Paddenstoelen van loof- en naaldbossen op voedselarme bodems
Hoofdstuk 24b

Eef Arnolds, Kor Raangs & Bernhard de Vries
In dit deelhoofdstuk komen paddenstoelen aan de orde die weliswaar zowel in loof- als naaldbossen kunnen groeien,
maar die daarbij een duidelijke voorkeur aan de dag leggen voor zure, basen- en voedselarme bodems. In Drenthe
betreft het vooral zandgronden, in het bijzonder van voormalige zandverstuivingen, en zure lemige gronden. De soorten
zijn in meerdere of mindere mate karakteristiek voor voedselarme bossen van het Zomereik-verbond (Stortelder et
al., 1999) en hun vervangingsgemeenschappen in de vorm van aangeplante naaldbossen en gemengde bossen. Veel
mycorrhizapaddenstoelen uit deze groep worden ook regelmatig aangetroffen in voedselarme wegbermen met bomen.
Taxonomische en ecologische groepen
Deze subgroep omvat in Drenthe 56 soorten, voor het overgrote deel
plaatjeszwammen en daarnaast vrij veel korstzwammen. Deze laatste
taxonomische groep is echter veel minder goed vertegenwoordigd dan
in subgroep 24a, met soorten die zowel op basenarme als basenrijke
bodems groeien. In vergelijking daarmee is ook het geringe aantal
trilzwammen opvallend.
Terwijl in subgroep 24a de houtafbrekers overheersen, treden in
deze subgroep mycorrhizapaddenstoelen op de voorgrond. Dat is te
verwachten gezien de voorkeur van de meeste mycorrhizavormers
voor voedselarme omstandigheden. Hiertoe behoren wijdverbreide
en ecologisch belangrijke soorten als Gewone krulzoom
(Paxillus involutus), Schubbige fopzwam (Laccaria proxima)
en Zandpadvezelkop (Inocybe lacera), maar ook bijzondere
paddenstoelen als de Indigoboleet (Gyroporus cyanescens) en
Witte heidevezelkop (Inocybe sambucina) die beide zowel bij eiken
als bij dennen op stuifzand worden aangetroffen. Ook een uiterst
zeldzame soort als de de Valse kaarslichtgordijnzwam (Cortinarius
imbutus) wordt hier behandeld omdat hij in Drenthe één maal bij
Fijnspar en één maal bij Beuk is genoteerd. Veel vindplaatsen van
mycorrhizasoorten bevinden zich langs wegen en paden in het bos,
vooral waar minerale grond door betreding en bodemwoeling aan de
oppervlakte ligt. Sommige soorten zouden dan ook met even veel
recht bij de soorten van voedsel- en basenarme lanen (hoofdstuk 21)

kunnen worden ondergebracht.
Onder de elf saprotrofe bodempaddenstoelen binnen deze
subgroep bevinden zich bekende plaatjeszwammen als de Kleine
bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta), Grijze mycena (Mycena
cinerella) en Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) die een
belangrijke rol spelen bij de strooiselafbraak in zure, voedselarme
omstandigheden, niet alleen in bossen, maar ook in heidevegetaties
(Arnolds, 1981; zie ook hoofdstuk 18). Bij de hout afbrekende soorten
zitten naast twee zeer zeldzame plaatjeszwammen voornamelijk veel
minder opvallende korstzwammen. Sommige daarvan behoren tot
de wijdverbreide houtpaddenstoelen die bij zorgvuldig onderzoek in
menig bos gevonden worden, zoals Gespentrosvlies (Botryobasidium
subcoronatum).

Verspreiding, frequentie en trend
De soorten van deze subgroep zijn over alle frequentieklassen
verdeeld, maar het aandeel zeer algemene soorten is beduidend
kleiner dan in de vorige subgroep, hetgeen samenhangt met de
nauwere ecologische range. Ook in deze groep is het aandeel van
achteruitgaande en verdwenen soorten met 27% relatief klein. Bijna
even veel soorten (25%) vertonen in Drenthe een sterke toename,
vaak in werkelijkheid een herstel na een flinke dip in de jaren zeventig
en tachtig onder invloed van luchtverontreiniging.
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van loof- en naaldbossen op voedselarme grond (n= 56) over verschillende
groepen
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zijn in Drenthe hoofdzakelijk beperkt tot het plateau. Ze zijn het beste
vertegenwoordigd in de heidebebossingen in het zuidwesten, het
meest voedselarme deel van de provincie. In hoogveenontginningen,
laagveenstreken en brede beekdalen komen ze niet of in gering aantal
voor. Een uitzondering vormen sommige bossen op niet of ten dele
vergraven hoogveen met een voedselarm, zuur karakter, zoals de
bossen bij Hollandscheveld en ten westen van Schoonebeek, waar
deze groep redelijk vertegenwoordigd is. De soortenrijkste terreinen
zijn het Lheebroekerzand bij Lheebroek (km 226-539, 30 soorten; km
225-539, 25 soorten) en Berkenheuvel ten noorden van Diever (km
216-544, 26 soorten).

In overeenstemming met de overwegend positieve trend van
de soorten is het aantal Rode-lijstsoorten (17, 31%) betrekkelijk
laag, maar wel aanzienlijk hoger dan in de vorige subgroep (5%).
De meeste Rode-lijstsoorten zijn mycorrhizavormers van zeer
voedselarme omstandigheden die nog niet hebben kunnen profiteren
van de verminderde stikstofbelasting in het laatste decennium.
Enkele andere soorten stonden in 1996 nog wel op de Rode Lijst
(Arnolds & Van Ommering, 1996), maar zijn inmiddels weer zo ver
hersteld dat ze van de nieuwe Rode Lijst zijn afgevoerd (Arnolds
& Veerkamp, 2008), zoals de Narcisamaniet (Amanita gemmata),
Fraaie gifgordijnzwam (Cortinarius rubellus) en Zandpadgordijnzwam
(Cortinarius fusisporus). Onder de Rode-lijstsoorten bevindt
zich ook de Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta),
een paddenstoeltje dat in de jaren tachtig nog tot de talrijkste
strooiselafbrekers behoorde (Arnolds, 1981; Jansen, 1984), maar
sindsdien landelijk sterk is achteruitgegaan (Arnolds & Veerkamp,
2008). Ook binnen meetpunten van het paddenstoelenmeetnet is
sinds 1999 een significante achteruitgang geconstateerd (Arnolds &
Veerkamp, 2007), zonder dat de oorzaak daarvan duidelijk is. Onder
de houtbewoners van deze subgroep zitten geen Rode-lijstsoorten.
Het kaartje met aantallen Rode-lijstsoorten laat nog duidelijker het
zwaartepunt in Zuidwest-Drenthe zien, met name in beide nationale
parken; daarbuiten onder meer in Boswachterij Ruinen. De hoogste
aantallen worden bereikt bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km
245-557, 8 soorten) en in Schepping bij Holthe, Beilen (km 233-540,
7 soorten).
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Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok van loof- en naaldbossen op voedselarme
bodems.

De soorten van deze groep worden in hun voortbestaan het meest
bedreigd door de nog altijd onnatuurlijk hoge stikstofdepositie
in bossen. Ze zouden gebaat zijn bij een verder reductie
van de stikstofuitstoot, in het bijzonder bij vermindering van
ammoniakemissies in een bufferzone rond bosgebieden. Voor de

invloed van interne beheersmaatregelen in bossen wordt verwezen
naar de algemene inleiding in hoofdstuk 17$. Een belangrijk deel van
de vindplaatsen van deze soortengroep bevindt zich nog altijd langs
wegen en bospaden. Het handhaven van schrale omstandigheden
aldaar is van groot belang voor deze paddenstoelen.

Veel bossen op Drentse zandgronden hebben een gemengd karakter; hier een Kraaiheide-Dennenbos met opslag van berk en Beuk. In
dergelijke bossen voelen paddenstoelen die bij naald- en loofbomen kunnen groeien zich goed thuis.
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Status: Matig algemeen, n= 118, n<99:19, n>99:104, trend +++, RL08:Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1951. – Hab (n= 51): droge, voedselarme lanen
37%, droog, voedselarm naaldbos 26%, droog, voedselarm gemengd bos
23%, parken en plantsoenen 6%, droog, voedselarm loofbos 2%, vochtig,
voedselarm naaldbos 2%, rest 4%. – Sub (n= 27): humus 85%, humusarm
zand 7%, strooisel 4%, rest 4%. – Org (n= 39): naaldbomen 57% (waarvan
den 49% (waarvan Grove den 23%), spar 5%); loofbomen 43% (waarvan eik
41% (waarvan Zomereik 5%), Beuk 3%).

De Narcisamaniet bebehoort tot een groepje amanieten met zowel
een gevoorde hoedrand als een steel met ring. De ring is bij deze
soort wel tamelijk vergankelijk, maar ook zonder ring is hij in het veld
goed te herkennen aan zijn wasgele tot dooiergele hoed met witte
plakjes, zijn witte tot bleekgele steel met knollige basis en dunne
witte beurs en zijn breekbare vlees zonder kenmerkende geur. De
Narcisamaniet bewoont in Drenthe twee verschillende biotopen:
enerzijds naaldbossen en gemengde bossen op droge, voedselarme,
zure zandgrond, daar voornamelijk als mycorrhizapartner van dennen,
soms van Fijnspar; anderzijds schrale, mosrijke of kortgrazige
wegbermen met oude loofbomen, voornamelijk eiken, soms Beuk.
Bij paddenstoeleninventarisaties in het Drents-Friese Wold kwam
naar voren dat de Narcisamaniet daar kenmerkend is voor beboste
stuifzanden met een dunne strooisellaag (Arnolds & Chrispijn, 2011).
Dit gaat ook op voor andere delen van Drenthe, gezien de vele vondsten
uit gebieden met ‘zand’ in de naam, zoals Sleenerzand, Kamperzand,
Oosterzand en Lheebroekerzand. Ook in Zuid-Duitsland is dat het

Armillaria ostoyae

Sombere honingzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1064, n<99:184, n>99: 1006, trend +++,
RL08:Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 430): droog,
voedselarm loofbos 25%, droog, voedselarm naaldbos 17%, voedselarm
gemengd bos 15%, droge, voedselarme lanen 11%, vochtig, voedselarm
naaldbos 9%, parken en tuinen 5%, droge, voedselrijke lanen 4%,
jeneverbesstruweel 4%, houtwallen en -singels 3%, vochtig, voedselrijk
loofbos 2%, moerasbossen 1%, rest 4%. – Sub (n= 254): dode stronken en
stobben 43%, dode wortels 15%, dode stammen 13%, levende bomen 13%,
dode takken 5%, dood hout onbepaald 11%. – Org (n= 254): loofbomen 59%
(waarvan eik 28% (waarvan Zomereik 15%, Amerikaanse eik 1%), berk 12%,
Beuk 4%, Wilde lijsterbes 2%, wilg 1%, Vuilboom 1%, els 1%); naaldbomen
41% (waarvan spar 16%, den 13% (waarvan Grove den 6%, Weymouthden
4%, Zwarte den 1%), lariks 3%, Jeneverbes 1%).

De Sombere honingzwam kan in het veld worden onderscheiden van
andere honingzwammen aan de lang intact blijvende, vliezige ring met
bruine schubjes aan de rand en/of de onderkant. Deze honingzwam
heeft een tijd de soortnaam Armillaria obscura gehad, wat mooi
paste bij zijn volgens bosbouwers obscure parasitaire leefwijze en
zijn uiterlijk, want de hoed oogt door zijn vele bruinzwarte schubjes
tamelijk donker. De geringde honingzwammen werden tot omstreeks
1980 algemeen als één variabele soort beschouwd, Armillaria mellea

belangrijkste milieu (Kriegelsteiner, 2001). Daarbuiten zijn de meeste
vondsten afkomstig van schrale wegbermen en ook van enkele oude
begraafplaatsen met verschralend gazonbeheer. In Drenthe is de
Narcisamaniet sinds 1999 sterk toegenomen. Dit is deels te danken
aan het intensievere veldwerk vanaf dat jaar, maar ook het gevolg
van een reëel herstel na een sterke landelijke achteruitgang in de
periode 1960-1995, waardoor de soort op de Rode lijst was beland
(Arnolds & Van Ommering, 1996). De Narcisamaniet is gevoelig voor
stikstofdepositie en wellicht ook voor verzuring (Kuyper & Arnolds,
1996). De soort is inmiddels van de Rode lijst verdwenen (Arnolds &
Veerkamp 2008), maar nog steeds goed bruikbaar als indicatorsoort
voor voedselarme omstandigheden in bossen en lanen en is daarom
ook als telsoort in het paddenstoelenmeetnet opgenomen (Arnolds
& Veerkamp, 1999). In Nederland is de soort vrij algemeen op de
pleistocene zandgronden en in de duinstreek, elders zeer zeldzaam
(NMV, 2013).
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sensu lato, zodat vroegere vondsten van de Sombere honingzwam
onder die naam in het bestand zijn opgenomen (Termorshuizen,
1985). In Nederland is de Sombere honingzwam algemeen, vooral
in de duinen en op de arme zandgronden van het pleistoceen (NMV,
2011). In Drenthe is deze soort zeer algemeen en de meest verbreide
honingzwam, vooral op het zandplateau, minder in de beekdalen en
bosarme hoog- en laagveenontginningen. Hij is in het late najaar
talrijk in allerlei bossen op droge tot vrij vochtige, min of meer zure
en voedselarme bodem. Op rijkere bodems komt hij veel minder voor
en in natte terreinen ontbreekt hij vrijwel met maar vijf meldingen
uit broekbossen. 30% van de meldingen komen uit naaldbossen
en -struwelen. In Centraal-Europa en in de Scandinavische landen
geldt de Sombere honingzwam als een typische naaldhoutsoort
(Knudsen & Vesterholt 2008; Krieglsteiner, 2001). In ons land groeit
de Sombere honingzwam daarentegen iets meer op loofhout (62%)
dan op naaldhout (38%) (Termorshuizen, 1985). Dat klopt goed met
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de verhouding in het Drentse bestand: 59% van de meldingen op
loofhout en 41% op naaldhout. Van de loofbomen worden eiken het
meest gemeld, daarna berk, Beuk en incidenteel een paar andere
boomsoorten. Bij de naaldbomen wordt de spar vaker aangetast dan

de den; verder worden nog vondsten op lariks en Jeneverbes gemeld.
In verhouding tot de zeer beperkte oppervlakte aangeplant bos van
Weymouthden in Drenthe is het aantal meldingen (9) op deze uit
Noord-Amerika geïmporteerde boom opvallend hoog. De Sombere
honingzwam is in de bosbouw een gevreesde parasiet die vanuit een
geïnfecteerde boom via zijn zwarte myceliumstrengen omringende
bomen kan aantasten en doden. In Drenthe valt dit fenomeen vooral
op in de opstanden van Weymouthden, waarin grote openingen
kunnen ontstaan. De meeste opgaven komen weliswaar van dood
hout, maar het is aannemelijk dat de meeste populaties een parasitair
begin hebben gekend. Na de dood van de gastheer kan de Sombere
honingzwam namelijk nog vele jaren saprotroof verder leven op nog
niet verteerde houtresten.
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Status: Zeldzaam, n= 25, n<99: 11, n>99: 14, trend -, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 16): droog, voedselarm naaldbos
56%, jeneverbesstruweel 31%, droog, voedselarm gemengd bos en loofbos
12%. – Sub (n= 25): dode takken 64%, dode stammen en stronken 16%,
kegels van naaldbomen 4%, dood hout onbepaald 12%. – Org (n= 26):
Grove den 23%, Jeneverbes 23%, Zomereik 8%, spar 4%, Geoorde en
Grauwe wilg 4%, Ratelpopulier 4%, Douglasspar 4%, loofbomen onbepaald
27%, naaldbomen onbepaald 4%.

Het Wilgenvliesje bebehoort tot de witte, vliezige korstzwammetjes
van het complex rond het Gewoon vliesje (Athelia epiphylla sensu
lato, zie aldaar) en wordt door sommige auteurs als synoniem daarvan
beschouwd. Het onderscheidt zich binnen die groep door de breed
elliptische sporen van 6-8 x 3,5-4,5 µm. De soort geldt in Drenthe

als zeldzaam, vooral in zandstreken. Hij is ongetwijfeld algemener,
onder meer, omdat veel vondsten van Athelia epiphylla sensu lato niet
verder zijn gedetermineerd. In contrast tot zijn wetenschappelijke en

Paddenstoelen van loof- en naaldbossen

78

Nederlandse naam is het Wilgenvliesje in Drenthe slechts één maal op
wilgenhout gevonden. Hij heeft in deze regio een lichte voorkeur voor
Athelia teutoburgensis

Grootsporig vliesje

naaldhout, in het bijzonder Grove den en Jeneverbes, boven loofhout
en groeit meestal in bossen op droge, voedselarme zandgrond.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 3, n>99: 4, trend -, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1971.

Het Grootsporig vliesje behoort eveneens bij het complex rond
het Gewoon vliesje (Athelia epiphylla sensu lato; zie aldaar). Het
onderscheidt zich door sporen van 9-13 x 5-6,5 µm en basidiën van 2036 x 8-10 µm. Krieglsteiner (2000) beschouwt het Grootsporig vliesje
als een variëteit van Athelia epiphylla onder de naam var. macrospora.
De soort geldt zowel in Nederland (NMV, 2013) als in Drenthe als zeer
zeldzaam, maar dit is ongetwijfeld een onderschatting. In Drenthe is hij
voornamelijk genoteerd in het gebied tussen Westerbork en Ruinen.

De weinige ecologische notities vermelden groeiplaatsen op dode
stammen en takken van lariks (2x), Zomereik (2x) en Jeneverbes (1x)
in bossen op droge, voedselarme grond.
Botryobasidium obtusisporum
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99 = 1, n>99 = 2, trend: ±, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar:1995.

Het Stompsporig trosvlies lijkt erg op het Langsporig trosvlies
(Botryobasidium danicum, zie aldaar). De sporen blijven echter korter
en meten 7,5-12 x 3,5-5 µm. Daarbij moet men wel goed zoeken om
er zeker van te zijn dat men niet te maken heeft met onrijpe sporen
van het Langsporig trosvlies. In Drenthe is het Stompsporig trosvlies
gevonden in drie kilometerhokken: bij Zwartschaap, Hoogeveen
(km 229-530, 1995, herb. WBS), het Groote Zand bij Hooghalen

(km 233-549, 2006) en bij Schipborg (km 240-566, 2010, herb. R.
Enzlin). De soort is genoteerd op een dode stam van Grove den in
heideschraal terrein en op een berkentak in voedselarm gemengd
bos. In Nederland is hij verder alleen bekend van atlasblokken bij
Vorden, Helmond en Schoorl (NMV, 2013). Elders in Europa heeft
het Stompsporig trosvlies een voorkeur voor naaldhout (Jülich, 1984;
Krieglsteiner, 2000), maar hij is daaraan niet gebonden.
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Botryobasidium subcoronatum
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Status: Vrij algemeen n= 346, n<99: 92, n>99: 282, trend +, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 178): voedselarm naaldbos
31%, jeneverbesstruweel 29%, voedselarm gemengd bos 16%, droog,
voedselarm loofbos 9%, wilgenstruweel 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%,
hoogveen 2%, elzenbroekbos 1%, rest 6%. – Sub (n= 358): dode takken
60%, dode stammen en stronken 12%, buisjeszwammen 1%, dood hout
onbepaald 25%, rest 2%. – Org (n= 357): naaldbomen 67% (waarvan Grove
den 20%, Jeneverbes 15%, spar 9%, lariks 5%, Douglasspar 3%, Taxus 1%),
loofbomen 33% (waarvan eik 11%, berk 6%, Wilde gagel 1%, Geoorde en
Grauwe wilg 1%, Beuk 1%, Amerikaanse vogelkers 1%, Ratelpopulier 1%,
vlier 1%), Adelaarsvaren 0,3%.

Het Gespentrosvlies ziet er in het veld uit als alle trosvliezen: in
verse staat is het een heel teer, vlokkig weefsel met uitermate
kleine, rechtop staande ‘trosjes’ van hyfen. In droge toestand gaan
alle hyfen liggen en verdwijnt de ’trosjes-structuur’. Deze eindigen
in de basidiën die urnvormig zijn en 6-8 sporen dragen. Alle hyfen
hebben gespen. Het Gespentrosvlies heeft spoelvormige sporen
van 6-7(9) x 2,5-3(-4) µm. In Drenthe is deze korstzwam vrij
algemeen vastgesteld, maar vermoedelijk in werkelijkheid zeer
algemeen. Hij groeit voornamelijk in zandgebieden, veel minder
in de beekdalen, hoogveenontginningen (maar regelmatig in
onvergraven hoogveenrestanten) en laagveenstreken. Dat sluit aan

bij het verspreidingspatroon in Nederland: algemeen op de hogere
zandgronden, minder in de kustduinen en zeldzaam elders (NMV,
2013). Het Gespentrosvlies heeft in Drenthe een voorkeur voor dode
takken en stammen van naaldbomen, maar komt ook zeer geregeld
op allerlei loofbomen en struiken voor, met name eik en berk. De soort
groeit voornamelijk in bossen op droge, zure en voedselarme zanden veengrond en is veel schaarser in natte, voedselrijke milieus. In
Zuid-Duitsland komt Gespentrosvlies juist vooral voor in bossen op
wat rijkere, vochtige bodems en zijn Grove den, Fijnspar en Beuk de
voornaamste waardbomen (Krieglsteiner, 2000). In Drenthe zijn de
laatste twee boomsoorten van ondergeschikt belang.
Botryobasidium vagum

Grootsporig trosvlies

OPN 1995: Botryobasidium botryosum
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Status: Matig algemeen, n= 109, n<99: 26, n>99: 90, trend ++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 40): jeneverbesstruweel 35%,
droog, voedselarm gemengd bos 28%, droog, voedselarm loofbos 13%,
droog, voedselarm naaldbos 10%, rest 15%. – Sub (n= 96): dode takken en
twijgen 57%, dode stammen en stronken 17%, dood hout onbepaald 25%,
rest 1%. – Org (n= 100): naaldbomen 62% (waarvan den 23%, Jeneverbes
15%, spar 9%, lariks 2%, Zilverspar 1%, Douglasspar 1%), loofbomen 38%
(waarvan eik 11%, berk 6%, Beuk 3%).

Met een goede loep zijn in het hymenium van het Grootsporig
trosvlies kleine trosjes van opstaande hyfen te onderscheiden.
Daaraan is deze korstzwam in het veld herkenbaar als een trosvlies,

maar voor determinatie is de microscoop nodig. Het hymenium
bevat urnvormige basidiën die 6-8 sporen dragen. De spoelvormige
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sporen met een knobbeltje op de top zijn kenmerkend. Ze meten
8-12 x 4-6 µm. Meestal zijn er ook onrijpe, te kleine sporen die in het
preparaat ronddrijven en voor verwarring kunnen zorgen. In Drenthe
is het Grootsporig trosvlies matig algemeen, voornamelijk in de hoger
gelegen, zandige delen. In de veenkoloniën is de soort zeldzaam en
beperkt tot bosjes op hoogveenrestanten en in laagveengebieden in
het noorden en bij Meppel ontbreekt hij. Dat sluit aan bij het landelijke
patroon. In Nederland is Grootsporig trosvlies vrij zeldzaam en
Claussenomyces atrovirens

Zwartgroen geleischijfje

hoofdzakelijk aangetroffen op zandgronden in het oosten van het
land, met een optimum in Drenthe, wellicht een waarnemerseffect
(NMV, 2013). Deze korstzwam groeit saprotroof op afgevallen,
vrij verse tot verteerde takken en stammen van diverse naald- en
loofbomen, met een sterke voorkeur voor bossen en struwelen op
droge, voedselarme, zure zand- en veengrond. Jeneverbesstruwelen
zijn in de gegevens oververtegenwoordigd vanwege intensief
onderzoek van korstzwammen tijdens mycosociologisch onderzoek.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1980.

Het Zwartgroen geleischijfje is een onopvallend, klein (0,5-1,5 mm),
donker, gelatineus schijfje. Het begint donkergroen en wordt zwart.
De ascosporen zijn aanvankelijk spoelvormig, 16-25 x 3,5-4 µm.
Geleidelijk komen er 6-10 dwarswandjes in de sporen, waarna deze
talloze microsporen vormen van 2 µm. In Drenthe is de soort drie
maal gevonden; twee maal bij het voormalige Biologisch Station te
Wijster (km 230-537, 1980, 1982) op blokken hout van Zomereik en
Jeneverbes die in het kader van houtverteringsproeven in veenmos
Clitocybe vibecina

Gestreepte trechterzwam

in een mesotroof ven waren uitgelegd, en één maal op dode
dennentakken in een gemengd bos in de Anserdennen bij Ansen
(km 220-534, 2005). Bij de laatste vondst zaten de geleischijfjes
halfverstopt in een Wrattandjeszwam (Hyphodontia alutaria). Ook
elders in Nederland geldt het Zwartgroen geleischijfje als zeer
zeldzaam (NMV, 2013), maar volgens Dennis (1981) is de soort in
Groot-Brittannië algemeen op allerlei soorten hout. Dat zal in ons land
bij beter zoeken ook wel het geval blijken te zijn.
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Status: Algemeen, n= 617, n<99: 200, n>99: 507, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1962. – Hab (n= 780): voedselarm naaldbos
41%, droog, voedselarm loofbos 15%, jeneverbesstruweel 12%, heide
en heischraal grasland 11%, voedselarm gemengd bos 10%, lanen 4%,
loofhoutsingels en houtwallen 3%, wilgenstruweel 2%, rest 2%.– Sub (n=
149): strooisel 90%, humus 9%, rest 1%. – Org (n= 62): naaldbomen 52%
(waarvan den 26%, spar 16%, lariks 8%), loofbomen 45% (waarvan Wilde
gagel 15%, eik 13%, wilg 10%, berk 3%, Beuk 2%), Pijpenstrootje 3%.

Volgroeide exemplaren van de Gestreepte trechterzwam hebben
een grijsbruine tot bruine, doorschijnend gestreepte hoed en
kunnen op het eerste gezicht gemakkelijk worden verward met de
Tweekleurige trechterzwam (Clitocybe metachroa), waarmee hij
vaak samen voorkomt. Jonge vruchtlichamen van de Gestreepte
trechterzwam verschillen echter door een hoed met een bleke, berijpt
uitziende randzone, veroorzaakt door luchtholtes in het weefsel.
In alle stadia ruikt en smaakt deze soort meelachtig, hetgeen bij
de Tweekleurige trechterzwam nooit het geval is. De Gestreepte
trechterzwam is in Drenthe algemeen, hoofdzakelijk op de hoger
gelegen zand- en leemgronden en daar opvallend geconcentreerd
in grote bosgebieden. In de beekdalen, laagveenstreken en
hoogveenontginningen is hij veel zeldzamer. Hij leeft saprotroof van
de afbraak van zuur strooisel met een gering tot matig stikstofgehalte
en is gevoelig voor stikstofdepositie (Kuyper & Arnolds, 1996). De
Tweekleurige trechterzwam daarentegen prefereert stikstofrijker

strooisel. De indruk bestaat dat de laatste soort de Gestreepte
trechterzwam in vermeste terreinen verdringt. De Gestreepte
trechterzwam is het meest aangetroffen in naaldbossen op vochtige
tot droge, zure, (matig) voedselarme zandgrond en kan daar een van
de dominante paddenstoelen zijn met honderden vruchtlichamen
per 1000 m2. Dat kan zowel onder dennen als onder sparren,
lariks en Jeneverbes het geval zijn. Hij is echter ook gewoon in
gemengde bossen en loofbossen op voedselarme bodem. Tijdens
mycosociologisch onderzoek van Drentse eikenbossen in de jaren
zeventig is de soort in 86% van de proefvlakken (n= 37) aangetroffen
(Jansen, 1984). In vergelijkbare beukenbossen bedroeg de presentie
63% (n= 19; Arnolds et al., 1994) en in berkenbossen 36% (n=
22; Jalink & Nauta, 1984). Buiten bossen groeit de Gestreepte
trechterzwam vrijwel uitsluitend op zuur, langzaam verterend strooisel
in natte tot droge heidevelden en heischrale graslanden. Hier werd

Hoofdstuk 24b
hij tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig in 71%
van de proefvlakken (n= 21) vastgesteld, met dichtheden tot 140
vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). De soort is aangewezen
op dikke strooisellagen en in deze biotoop als gevolg van toegenomen
Collybia tuberosa

Purperknolcollybia

81

plagactiviteiten sterk afgenomen. De Gestreepte trechterzwam is op
de hogere zandgronden en in de duinstreek zeer algemeen, maar
uitgesproken schaars in de voedselrijke klei- en laagveengebieden
van West-Nederland en het rivierengebied (NMV, 2013).
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Status: Matig algemeen, n= 81, n<99: 56, n>99: 26, trend ---, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 99): droog, voedselarm naaldbos
47%, voedselarme lanen 21%, jeneverbesstruweel 11%, droog, voedselarm
loofbos 11%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, houtwallen en -singels
2%, berkenbroekbos 1%, rest 2%.

Dit is een heel klein, wit paddenstoeltje waarvan steel en hoedcentrum onder vochtige omstandigheden licht vleeskleurig zijn.
Het valt vooral op doordat het op oude vruchtlichamen van andere
paddenstoelen groeit, meestal met tientallen exemplaren bij elkaar. De
Purperknolcollybia onderscheidt zich van zijn al even kleine verwanten,
de Okerknolcollybia (Collybia cookei) en de Dwergcollybia (Collybia
cirrata; zie aldaar), door vorm en kleur van het sclerotium. Dat kan
tot 1 cm lang zijn en is spoelvormig, donker roodbruin of purperbruin.
Het doet denken aan de cocon van een insect. De Purperknolcollybia
groeit op zwart geworden, verweerde resten van paddenstoelen,
voornamelijk melkzwammen en russula’s. Hij komt ook voor op de
grond, waarschijnlijk steeds op plaatsen waar recent paddenstoelen
zijn vergaan. De Purperknolcollybia neemt in ons land al een aantal
decennia af, zodat hij als kwetsbaar op de Rode lijst staat (Arnolds &
Veerkamp, 2008). De oorzaak van de achteruitgang is onduidelijk. Met
zijn verwanten gaat het namelijk goed en de gastheerpaddenstoelen
zijn ook niet sterk achteruitgegaan. Tot ver in de vorige eeuw was de
soort vrij algemeen, vooral op het pleistoceen en in Zuid-Limburg,
minder in de duinen en de randgebieden van de IJsselmeerpolders
(NMV, 2013). Van de recente vindplaatsen op de hogere zandgronden
liggen de meeste in Drenthe, maar ook hier is sprake van een sterke
afname. Zo waren landgoed Berkenheuvel en het Dwingelderveld ooit
bolwerken van deze soort, maar in recente tijden is daar weinig van
over. Na de eerste vondst in 1918 volgde in de zeventiger jaren nogal
wat waarnemingen in jeneverbesstruwelen, in de tachtiger jaren een
reeks vondsten in wegbermen dankzij mycosociologisch onderzoek
door Peter-Jan Keizer. Hij vond de Purperknolcollybia in 13% van de
proefvlakken in beukenlanen en 8% van de eikenlanen (Keizer, 1994).
Daarna kwamen vooral veel meldingen uit naaldbossen, allemaal
afhankelijk van waar een bepaald onderzoek werd gehouden. Hoewel
er recent veelvuldig is gekeken in naaldbossen, heeft dat niet geleid
Coprinopsis echinospora

Wratsporig hazenpootje

OPN 1995: Coprinus echinosporus

tot veel extra vondsten. In de laatste vier karteringsjaren (2007 tot
2010) is de Purperknolcollybia slechts zeven keer opgegeven, 4% van
het totale aantal van 157 meldingen over de hele onderzoekperiode.
Helaas is slechts vijf keer het substraat vermeld, waarvan drie keer
een russula, waarschijnlijk de Grofplaatrussula (Russula nigricans).
In Zuidwest-Duitsland zitten onder de 144 waarnemingen er 35 met
paddenstoelen als substraat: 8 maal Grofplaatrussula en 22 opgaven
van niet meer te determineren paddenstoelen (Krieglsteiner, 2001).
Dat laatste is een aanwijzing dat de Purperknolcollybia pas laat
verschijnt, in de fase dat de paddenstoel die als voedselbron dient al
haast is vergaan. Antonín & Noordeloos (2010) melden een voorkeur
voor vrij voedselarme, zure bodems en als gastheren naast russula’s
ook melkzwammen (Lactarius) en lederstekelzwammen (Hydnellum
spp.).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 7, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1976.

Met zijn aanvankelijk langwerpig elliptische hoed, bedekt met fijne, harige
velumvlokjes, lijkt het Wratsporig hazenpootje op een miniatuuruitgave
van het bekende Hazenpootje (Coprinopsis lagopus; zie aldaar). Er zijn
echter diverse kleine hazenpootjes in omloop, zodat microscopische
inspectie noodzakelijk is. De sterk- wrattige, amandelvormige sporen
verschaffen dan in één oogopslag duidelijkheid. Het Wratsporig
hazenpootje is in Drenthe zeer zeldzaam, maar wijdverbreid. Hij is
hier vooral gevonden op dode takjes en ruw strooisel in naaldbos,
jeneverbesstruweel en loofbos op droge, voedselarme zandgrond.
Daarnaast is het Wratsporig hazenpootje bekend van dode grasresten
in twee droge, schrale, kortgrazige graslanden. Op grond van het
afwijkende substraat en de zeer kleine vruchtlichamen, met een hoed
van 3-6 mm breed, zijn deze collecties indertijd provisorisch beschreven

als Coprinus echinosporus var. graminis (Arnolds, 1983). Volgens
inktzwamspecialist Uljé passen ze evenwel binnen de variatie van het
Wratsporig hazenpootje (Uljé in Noordeloos et al., 2005). Er is één
Drentse melding van mest. Dit sluit aan bij opgaven uit Scandinavië,
waar dit inktwammetje groeit op stukjes hout, maar vaak in contact met
mest of ander zeer voedselrijk materiaal (Knudsen & Vesterholt, 2008).
Mogelijk is het optreden in ons land afhankelijk van lokale verrijking
van strooisel met bijvoorbeeld urine. Ook elders in Nederland is het
Wratsporig hazenpootje zeldzaam met een diffuus verspreidingspatroon
(NMV, 2013). Zowel in Drenthe als landelijk is er sprake van zeer sterke
achteruitgang, zodat de soort momenteel als bedreigd op de Rode
Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Naar de oorzaken van deze
achteruitgang kunnen wij slechts gissen.
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Coprinopsis echinospora

Cortinarius acutus

Spitse gordijnzwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

2

0

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 5, n>99: 4, trend --, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1975.

Voor een gordijnzwam uit het ondergeslacht Telamonia is de
Spitse gordijnzwam een redelijk goed herkenbare soort. De ranke
paddenstoeltjes hebben een levendig oranjebruin, doorschijnend
gestreept conisch hoedje met een opvallende spitse umbo en zijn
daardoor vaak eerder te verwarren met mosklokjes (Galerina spp.) dan
met andere gordijnzwammen. Als ze indrogen, ruiken ze naar jodium.
In Scandinavië en Zuid-Duitsland is de soort uitsluitend bekend als
een algemene mycorrhizapartner van Fijnspar (Knudsen & Vesterholt,
2008: Krieglsteiner & Gminder, 2010). Ook in ons land zijn vondsten
uit sparrenopstanden bekend, maar niet uit Drenthe, waar de soort
uit negen verspreide kilometerhokken is gemeld, meestal zonder
nadere gegevens over het milieu. De meeste vondsten zijn gedaan
in de beekdalen. Er zijn drie waarnemingen uit wilgenstruwelen,
afkomstig van mycosociologisch onderzoek in moerasbossen
in de jaren 1980-1985 (Arnolds, n.p.) en een vondst bij Havelte is
afkomstig van een vochtig loofbos met eiken op rabatten, afgewisseld
met waterhoudende sloten. Deze biotoop is zo afwijkend dat het
de vraag is of het werkelijk om de
Spitse gordijnzwam gaat. Mogelijk
gaat het hier om een onvoldoende
ontrafeld
soortencomplex.
De
soort lijkt in Drenthe sterk te
zijn
afgenomen,
maar
deze
trend kan mede veroorzaakt
zijn door een verschuiving in
taxonomische opvattingen. Ook het
verspreidingspatroon in Nederland
geeft een opvallend beeld: de
soort is na 1990 over het gehele
land afgenomen en tegelijk naar
het westen (duinen, Flevoland)
opgeschoven (NMV, 2013). De
oorzaak hiervan is onduidelijk,
maar mogelijk door een veranderde
soortopvatting beïnvloed.

Hoofdstuk 24b
Cortinarius croceoconus
sensu lato (inclusief C.
pratensis)

Valse geelplaatgordijnzwam in
wijde zin (inclusief Boomloze
gordijnzwam)
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Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 4, n>99: 24, trend +++, RL08:Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 18): droog, voedselarm naaldbos
67%, droge, voedselarme lanen 11%, nat, voedselarm hooiland 11%, vochtig
heischraal grasland 6%, vochtig, voedselarm naaldbos 6%.

De Boomloze gordijnzwam heeft een oranje- tot bijna kastanjebruine, niet hygrofane hoed en jong heldergele tot oranje lamellen
die later roestbruin worden door de vorming van sporen. Voor een
betrouwbare determinatie is het van belang de sporengrootte te
controleren, bij deze soort gemiddeld langer dan 8,5 µm. In het veld is
hij niet met zekerheid te onderscheiden van de Geelplaatgordijnzwam
(Cortinarius croceus) die wat kleinere sporen heeft, gemiddeld korter
dan 8,5 µm. De Boomloze gordijnzwam werd vroeger opgesplitst
in twee soorten, Cortinarius croceoconus met een kegelvormige
hoed en gele lamellen en Cortinarius pratensis met een afgeplatte
hoed en oranje lamellen. Deze soorten zijn in Nederland lange tijd
als synoniemen beschouwd (Kuyper, 1990; Arnolds et al., 1995),
maar in navolging van Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt,
2008) worden ze in de nieuwe Standaardlijst weer onderscheiden
(Arnolds & Van den Berg, 2013). Tijdens de Drentse kartering is
hieraan geen aandacht besteed, zodat we beide soorten hier samen
nemen. Van gordijnzwammen wordt algemeen aangenomen dat
ze altijd mycorrhiza vormen met houtige gewassen, maar zo nu
en dan worden er van deze soort exemplaren gevonden op grote
afstand van bomen, wat hem de naam Boomloze gordijnzwam heeft
bezorgd. Inmiddels is aangetoond dat de verwante Kaneelkleurige
gordijnzwam (Cortinarius cinnamomeus) ectomycorrhiza kan vormen
met zegges (Harrington & Mitchell, 2002). Het is dus goed mogelijk
dat de Boomloze gordijnzwam dit eveneens kan, wellicht ook met
grassen. In Nederland is de soort vrij algemeen, vooral in de duinen
en in mindere mate op de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). In
Cortinarius fasciatus

Bleeksteelgordijnzwam

de duinen is het veelvuldig optreden in boomloze duingraslanden en
valleien opvallend. In Drenthe gedraagt de Boomloze gordijnzwam
zich meer als een normale gordijnzwam. Er zijn twaalf meldingen
uit opstanden van Grove den op voormalig stuifzand in de buurt
van Dwingeloo, verder drie waarnemingen bij spar (waarvan één
microscopisch gecontroleerd) en een ongecontroleerde waarneming
bij eik. Een populatie in een blauwgrasland (onder de onjuiste naam
Cortinarius saniosus var. molinieti) kan mogelijk mycorrhiza hebben
gevormd met de aldaar aanwezige Kruipwilg (Arnolds, 1983). Van de
resterende waarnemingen in Drenthe ontbreken gegevens over een
mogelijke mycorrhizapartner.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 6, n>99: 1, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1975.

Deze soort bebehoort tot de nog onvoldoende uitgezochte, lastige groep
van kleine, hygrofane gordijnzwammen met een warm rood- tot oranjebruine hoedkleur. De vruchtlichamen van de Bleeksteelgordijnzwam
hebben vers een levendig bruinoranje, vaak doorschijnend gestreepte,
tot 3 cm brede hoed. Het velum op de slanke, wittige steel is
onopvallend, een belangrijk verschil met de Streephoedgordijnzwam
(Cortinarius incisus) die duidelijke velumgordels heeft. Ten opzichte van
de eveneens sterk gelijkende Oranje mosbosgordijnzwam (Cortinarius
fulvescens) zijn de kleinere sporen van 7-8,5 x 5-5,5 µm doorslag gevend
(Dam & Kuyper, 2011). In Nederland is de Bleeksteelgordijnzwam een
zeldzame soort op de hogere zandgronden, in de duinen en de zandige
delen van Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe liggen de weinige
vindplaatsen zeer verspreid, met iets meer vondsten op de potklei
bij Roden. De groeiplaatsen vertonen enorme variatie. Van de acht
meldingen is de helft het resultaat van mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig. De soort werd toen verzameld
in een wilgenstruweel, een elzenbroekbos en een Elzen-Vogelkersbos
op natte tot vochtige veengrond en potklei in Noord-Drenthe (Arnolds,
n.p.). Daarnaast is de soort gemeld uit een voedselarm, droog
eikenbos bij Pesse (Jansen, 1984) en een voedselarme wegberm met
eiken bij Exloo. Er bestaat enige twijfel aan de juistheid van al deze
determinaties omdat de Bleeksteelgordijnzwam in het algemeen wordt

beschouwd als een kenmerkende soort van mosrijke sparrenbossen
(Arnold, 1993, als Cortinarius fulvescens). Er is één recente Drentse
waarneming uit jong fijnsparrenbos op voormalig bouwland (Anderen,
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km 243-557, 2007). Bovendien zijn er enkele vondsten uit 2011 en
2012 in mosrijke, matig voedselrijke, oudere fijnsparrenbos met een

betrekkelijk dunne strooisel en humuslaag. Deze vondsten van na de
onderzoeksperiode staan niet op de kaart.

Cortinarius fasciatus

Cortinarius fusisporus

Zandpadgordijnzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 72, n<99: 22, n>99: 59, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 41): droog, voedselarm loofbos 29%,
droge, voedselarme lanen 29%, droog, voedselarm naaldbos 27%, vochtig,
voedselarm naaldbos 7%, wilgenstruweel 5%, jeneverbesstruweel 2%. – Sub
(n= 10): humusarm zand 40%, humus 30%, veen 20%, rest 10%. – Org (n=
18): den 78% (waarvan Grove den 17%), wilg 11%, Zomereik 6%, berk 6%.

De Zandpadgordijnzwam is een van de vele kleine, donkerbruine
gordijnzwammen van het lastige ondergeslacht Telamonia. Toch is
deze soort meestal in het veld goed te onderscheiden aan het sterk
ontwikkelde, okergele velum dat de hoedrand licht kleurt en als een
ringvormige zone of duidelijke gordels op de steel achterblijft. Onder
de microscoop zijn de smalle, amandelvormige sporen van 9-11 x
4-4,5 µm karakteristiek. De Zandpadgordijnzwam is in Drenthe vrij
zeldzaam en vrijwel beperkt tot de droge, zandige delen van de
provincie, met opvallende concentraties vindplaatsen in de bossen
van het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de omgeving van
Havelte. Hij is zeer kenmerkend voor open dennenbossen en lichte
eikenstrubben op matig vochtige tot droge, humusarme, zure, voedselen basenarme zandgrond. De soort is vrijwel beperkt tot (voormalige)
stuifzandgebieden en een goede indicator voor mycologisch
waardevolle plekken. Daarbuiten komt de Zandpadgordijnzwam
hier en daar voor langs zandwegen door bossen en in zeer schrale
eikenlanen. Er zijn ook twee betrouwbare meldingen uit een afwijkend
milieu, namelijk struwelen van Geoorde wilg met een sterk wisselende
grondwaterstand. De Zandpadgordijnzwam stelt minder hoge eisen
aan het milieu dan ridderzwammen van stuifzandgebieden, zoals
de Witbruine ridderzwam (Tricholoma albobrunneum). Hij bewoont
ook kleine zandige plekken en kan een wat hogere stikstofdepositie

verdragen. Ecologisch lijkt de soort op paddenstoelen als de
Okergele vezeltruffel (Rhizopogon luteolus) en Echte tolzwam
(Coltricia perennis), waarmee hij vaak samen wordt aangetroffen.
De Zandpadgordijnzwam is in Nederland matig algemeen en vrijwel
beperkt tot de hogere zandgronden en de kalkarme duinen van het
Waddendistrict (NMV, 2013). De grootste dichtheden bereikt hij in
Drenthe en op de Veluwe.

Hoofdstuk 24b
Cortinarius imbutus

Valse kaarslichtgordijnzwam

85

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2006.

De tot 9 cm grote, sterk hygrofane hoed
van deze gordijnzwam is in vochtige
toestand donker roodbruin, de wijd uiteen
staande lamellen zijn donkerbruin tot
purperbruin en de steel is spaarzaam
bedekt met wit velum en heeft een
violette tint aan de top. De geur is muf
of raapachtig, in tegenstelling tot de
sterk gelijkende Kaarslichtgordijnzwam
(Cortinarius tortuosus; zie aldaar)
die naar cederhout ruikt (Knudsen
& Vesterholt, 2008; Dam & Kuyper,
2011). Van deze soort zijn in ons land
slechts drie vondsten bekend: één in de
Achterhoek en twee in Drenthe (NMV,
2013): in een beukenbos op humusarme
zandgrond aan de oostkant van het
Gietenerveld (km 246-556, 2006, herb.
R. Enzlin; determinatie bevestigd door N.
Dam) en in een mosrijk sparrenbos met
veel Blauwe bosbes in het Mensingebos
bij Roden (km 225-571, 2011). Hij is zeer
recent (2012) in Drenthe ook in enkele
andere mosrijke fijnsparrenbossen met
Cortinarius rubellus

een vrij dunne strooisellaag gevonden. In Scandinavië is deze soort kenmerkend voor matig
vochtige sparrenbossen (Knudsen & Vesterholt, 2008).

Fraaie gifgordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius orellanoides
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Status: Matig algemeen, n= 84, n<99: 7, n>99: 79, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1952. – Hab (n= 33): droog, voedselarm naaldbos
46%, droog, voedselarm loofbos 24%, droge, voedselarme lanen 15%, droog
en vochtig, voedselarm gemengd bos 12%, rest 3%. – Sub (n= 30): humus
77%, humusarm zand 10%, strooisel 7%, veen 3%, rest 3%. – Org (n= 33):
naaldbomen 58% (waarvan spar 55%, den 3%); loofbomen 42% (waarvan
Beuk 24%, eik 15%, berk 3%).

De Fraaie gifgordijnzwam is een opvallende, forse plaatjeszwam
met geheel oranjebruin tot roodbruin gekleurde vruchtlichamen.
De grove lamellen staan ver uiteen en de steel is versierd met gele
velumgordels. De soort is verantwoordelijk voor een aantal dodelijke
vergiftigingen, niet alleen bij mensen, maar in Scandinavië ook bij
schapen. Door paddenstoelenplukkers wordt hij wel eens voor de
Hanenkam (Cantharellus cibarius) aangezien, met desastreuze
gevolgen. Voor een beetje natuurliefhebber is deze verwisseling
overigens nauwelijks voorstelbaar. In Drenthe was de Fraaie
gifgordijnzwam tot in de jaren negentig een grote zeldzaamheid,
maar hij is sterk toegenomen en inmiddels matig algemeen. De
soort is vrijwel beperkt tot de grote bosgebieden op zandgrond, met
concentraties in onder meer Mensinge bij Roden, bij Veenhuizen, in
Boswachterij Gieten en in het Drents-Friese Wold. Opvallend is de
afwezigheid in de bossen rond Havelte. Aanvankelijk was de Fraaie
gifgordijnzwam in Drenthe vooral bekend als mycorrhizapartner
van Beuk en Zomereik, maar hij wordt tegenwoordig vooral bij
Fijnspar gevonden. De sterke toename is dan ook vooral te danken
aan het ouder worden van de sparrenopstanden in Drenthe, waar
hij tegenwoordig lokaal talrijk is. Mogelijk heeft ook verzuring een
positieve rol gespeeld, want deze paddenstoel prefereert vochtige,
sterk zure, voedsel- en basenarme bodems. Anders dan veel
andere mycorrhizapaddenstoelen groeit de Fraaie gifgordijnzwam

voornamelijk op humeuze grond en kan hij strooiselaccumulatie
redelijk goed verdragen. Behalve in sparrenbossen staat de soort in
zure loofbossen en lanen onder beuken en eiken. Binnen Nederland
is de Fraaie gifgordijnzwam een bij uitstek Drentse soort. Hij is
daarbuiten zeldzaam op de Veluwe en uiterst zeldzaam in Brabant
en Limburg (NMV, 2013). Dit zwaartepunt in Drenthe is vooral te
danken aan de aanwezigheid van goed ontwikkelde, vochtige
sparrenbossen en aan de relatief geringe stikstofdepositie.
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Status: Algemeen, n= 673, n<99: 86, n>99: 638, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 232): droog, voedselarm loofbos 19%,
voedselarm gemengd bos 14%, voedselarm naaldbos 13%, droog, schraal,
zandig grasland 11%, heide en heischraal grasland 10%, voedselarme
bossingels 8%, voedselarm, nat hooiland 5%, jeneverbesstruweel 4%,
droge, voedselarme lanen 4%, droge, voedselarme wegbermen 3%, parken
en plantsoenen 2%, matig bemest grasland 1%, rest 6%. – Sub (n= 75):
humus 88%, strooisel 12%.

De Okergele korrelhoed is een fotogeniek zwammetje, vooral in
jonge toestand als de okergele hoed en steel geheel bedekt zijn met
gelijkgekleurde korreltjes,die bij de steeltop wat dichter opeen zitten
en daar een verdikt ringetje vormen. De lamellen zijn wit. De soort
kan gemakkelijk verward worden met de Oranjebruine korrelhoed
(Cystoderma jasonis; zie hieronder). In Drenthe is de Okergele
korrelhoed algemeen, hoofdzakelijk in de zandgebieden. In de
hoogveenontginningen en laagveenstreken is hij betrekkelijk schaars.
Verreweg de meeste vindplaatsen liggen in grote boswachterijen en
natuurgebieden. De Okergele korrelhoed is zeer veelvormig. Een
vorm met sterk radiaal gerimpelde hoed wordt wel onderscheiden
als forma rugosoreticulatum. Deze variant is in Drenthe bijna net zo
algemeen als de typische vorm met een min of meer gladde hoed.
Veel zeldzamer is een albino vorm met geheel witte vruchtlichamen.
Deze forma album is in Drenthe van zeven kilometerhokken bekend.
De Okergele korrelhoed groeit op matig voedselarme tot voedselarme,
min of meer zure, basenarme, humeuze bodems, maar neemt het

Cystoderma jasonis

Oranjebruine korrelhoed

Status: Vrij algemeen, n= 319, n<99: 110, n>99: 239, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 212): voedselarm naaldbos 50%,
heide en heischraal grasland 16%, jeneverbesstruweel 7%, wilgenstruweel
en kruipwilgstruweel 6%, droog, voedselarm loofbos 5%, voedselarm
gemengd bos 5%, droge, voedselarme wegbermen 3%, droge, voedselarme
lanen 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, parken en plantsoenen 1%, rest
3%. – Sub (n= 70): humus 37%, strooisel 34%, veen 10%, takken en twijgen
6%, stronken en stobben 6%, mossen 4%, rest 3%.

De Oranjebruine korrelhoed is nauw verwant aan de hierboven
besproken Okergele korrelhoed (Cystoderma amianthinum), maar
de vruchtlichamen zijn meestal wat kleiner met een donkerder,
oranjebruine hoed en vleeskleurige lamellen. Bovendien heeft
hij wat langere sporen en onder de hoedhuid een laag met talrijke
merkwaardige, korte en dikwandige elementen (‘arthroconidiën’).
Er komen echter tussenvormen voor die moeilijk te plaatsen zijn
(Arnolds, 1983). De Oranjebruine korrelhoed is in Drenthe wat minder
algemeen dan de Okergele en meer nog dan die soort aangewezen
op zandstreken, met een sterke nadruk op de grote boswachterijen.
Ook de Oranjebruine korrelhoed is variabel. Een opvallende variëteit

verder niet zo nauw. Hij komt talrijk voor in allerlei loof- en naaldbossen,
maar ook veelvuldig in schrale, droge graslanden, vochtig heischraal
grasland, natte hooilanden en schrale gazons in parken en op
begraafplaatsen. De soort is opvallend weinig aangetroffen in
lanen en onbeschaduwde wegbermen en komt nauwelijks voor in
bemeste graslanden. Vruchtlichamen van de Okergele korrelhoed
staan bijna altijd in mosrijke vegetaties (Arnolds, 1983), zelden
op kaal strooisel. Misschien is deze relatie indirect en veroorzaakt
door het vocht vasthoudend vermogen van mossen, maar mogelijk
heeft deze paddenstoel ook een meer directe relatie met mossen.
Hierover is niets bekend. In vergraven natuurontwikkelingsgebieden
kan de Okergele korrelhoed zich al na een paar jaar vestigen als er
zich eenmaal een mosvegetatie ontwikkeld heeft; in Schepping bij
Beilen in het zevende jaar na afvoer van de bovengrond. De soort is
in Nederland algemeen op de hogere zandgronden en in de duinen,
maar zeldzaam in laagveen- en zeekleigebieden in het westen en
noorden van het land (NMV, 2013).
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met een wijnrode tot violette steeltop (var. lilacipes) is in Drenthe zeer
zeldzaam met zeven vindplaatsen. Hij groeit meestal in de nabijheid
van de gewone vorm (var. jasonis). Van een albino vorm (forma
album) met geheel witte vruchtlichamen is slechts één waarneming
bekend uit het Ellertsveld (km 243-543, 2007). Ecologisch lijkt de
Oranjebruine korrelhoed op de Okergele korrelhoed, maar hij heeft
een meer uitgesproken voorkeur voor zure, voedsel- en basenarme
bodems. De Oranjebruine korrelhoed heeft in Drenthe een veel
hogere presentie in naaldbossen en komt daarnaast regelmatig voor
in heidevegetaties, wilgenstruwelen en voedselarme loofbossen.
Daarentegen ontbreekt de soort praktisch geheel in graslanden, waar
de Okergele korrelhoed vaak talrijk is. De ecologische verschillen
komen ook duidelijk naar voren bij de opgaven van het substraat:
Waar de Okergele korrelhoed hoofdzakelijk van humus gemeld is,
wordt de Oranjebruine korrelhoed vaak opgegeven van ruw strooisel
en rottend hout. Hij is ook veel minder geassocieerd met mossen. De
soort is in Nederland vrij algemeen op de hogere zandgronden en in
de duinen, met verreweg de hoogste dichtheid in Drenthe, en zeer
zeldzaam in laagveen- en zeekleigebieden in het westen en noorden
van het land (NMV, 2013).
Exobasidium myrtilli
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2007.

De Bosbesbladgast is een parasiet die de blaadjes van Blauwe
bosbes vervormt, opkrult en geel tot rood doet verkleuren. Aan de
onderzijde van het blad zit dan een wit schimmellaagje waarin de
basidiën en sporen te vinden zijn. De laatste meten 10-16 x 1,5-4 µm
en kunnen een dwarswand hebben. De soort is bekend van Europa
Exobasidium vaccinii

Vossenbesbladgast

en in Scandinavië vrij algemeen (Hansen & Knudsen, 1997). In
Nederland is de soort vermeld door Donk (1931) en sindsdien slechts
één maal genoteerd in een berkenbos op verdroogd veen ten oosten
van Schoonebeek (km 258-520, 2007). Mogelijk is de Bosbesbladgast
helemaal niet zo zeldzaam, maar niet opgemerkt.
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Status: Zeldzaam, n= 15, n<99:1, n>99:14, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1996.

Als je door een schraal loofbos of naaldbos dwaalt, meen je soms
kleine papiersnippers te zien tussen de Rode bosbes, ook bekend
als Vossenbes. Ze blijken aan de leerachtige blaadjes van dit
dwergstruikje vast te zitten, die vervormd zijn tot vergrote ‘oortjes’,
rood aan de bovenzijde en bedekt met een wit schimmellaagje aan
de onderkant. Bladgasten worden gezamenlijk wel Oortjesziekte
genoemd en zijn in onze streken uitsluitend bekend van heideachtige
planten. De sporen van de Vossenbesbladgast meten 12-16 x 3-4
µm, zijn onregelmatig gekromd en tot drie maal gesepteerd. De soort
is in Nederland vrij zeldzaam en beperkt tot de zandgronden van
de Veluwe, het oosten en noordoosten (NMV, 2013). In het zuiden

van ons land ontbreekt hij, maar daar is de gastheer dan ook zeer
zeldzaam. In Drenthe is de Vossenbesbladgast zelden genoteerd,
voornamelijk vanaf 1999, maar veel paddenstoelenkarteerders
zijn niet op deze soort gespitst. Vermoedelijk is hij op de meeste
plaatsen te vinden waar Rode bosbes groeit en in werkelijkheid matig
algemeen.
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Status: Matig algemeen, n= 141, n<99: 94, n>99: 57, trend --, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 290): voedselarm naaldbos 37%,
jeneverbesstruweel 23%, droog, voedselarm loofbos 15%, vochtige heide en
heischraal grasland 12%, wilgenstruweel 5%, voedselarm gemengd bos 4%,
berkenbroekbos 2%, elzenbroekbos 1%, rest 1%. – Sub (n= 45): strooisel
en gevallen blad 49%, levende mossen 18%, dode stronken 13%, veen 9%,
dode takken 4%, rest 7%. – Org (n= 32): naaldbomen 56% (waarvan Grove
den 34%, Douglasspar 9%, lariks 6%, spar 3%, Jeneverbes 3%); loofbomen
41% (waarvan berk 16%, Wilde gagel 16%, wilg 6%), Pijpenstrootje 3%.

Vanwege de kleine, gedrongen vruchtlichamen met een hoed
van 5-18 mm en een relatief korte steel van 15-45 x 1-2,5 mm lijkt
het Geelplaatmosklokje wel wat op het zeer algemene Geelbruin
mosklokje (Galerina hypnorum), maar het Geelplaatmosklokje heeft
een meer kegelvormige hoed met een umbo, een veel plompere
steel en helderder kleuren. Vooral de lamellen zijn in verhouding
tot de meeste andere mosklokjes opvallend licht, honinggeel tot
okeroranje. Voor een zekere determinatie is de microscoop nodig: de
amandelvormige sporen hebben, althans voor een deel, een subtiel
verdikt bandje nabij de top, veroorzaakt door de loslatende buitenste
sporenwand. Het Geelplaatmosklokje is in Drenthe matig algemeen
en nagenoeg alleen in de hogere, zandige delen van de provincie
aangetroffen met een voorkeur voor grote bosgebieden, in het
bijzonder in het Dwingelderveld. Anders dan de meeste mosklokjes
is deze soort gewoonlijk niet geassocieerd met mossen. Hij leeft
hoofdzakelijk saprotroof op grof, zuur strooisel, ook op twijgen, takken
en sterk verrotte stronken. Ruim de helft van de meldingen is afkomstig
van voedselarme naaldbossen en jeneverbesstruwelen, maar het

Galerina ampullaceocystis

Ampulmosklokje

Geelplaatmosklokje groeit ook regelmatig in allerlei loofbossen en
wilgenstruwelen, zowel op droge als kleddernatte grond. Buiten bossen
is hij karakteristiek voor oude, niet geplagde vochtige heidevelden
en heischrale graslanden met een goed ontwikkelde strooisellaag.
Hier werd deze soort tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren
zeventig in 75% van de proefvlakken (n= 12) vastgesteld, met lage
dichtheden tot 25 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Het
Geelplaatmosklokje is in Nederland vrijwel beperkt tot de hogere
zandgronden en de duinen van het Waddendistrict, waarbij de soort in
Drenthe opvallend veel meer gevonden is dan in Gelderland, Overijssel
en Brabant (NMV, 2013). Dit is waarschijnlijk een waarnemerseffect,
doordat in Drenthe traditioneel meer aandacht aan mosklokjes wordt
besteed dan elders. Ook de afname in Drenthe is vermoedelijk
een waarnemerseffect. Veel waarnemingen zijn afkomstig van
nauwkeurige tellingen in mycosociologische proefvlakken en dergelijk
onderzoek is na 2000 niet meer uitgevoerd. Dit verklaart bijvoorbeeld
ook de oververtegenwoordiging van jeneverbesstruwelen in de
hierboven vermelde habitatgegevens.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 89, n<99: 61, n>99: 31, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1941. – Hab (n= 117): droog, voedselarm naaldbos 43%, droog,
voedselarm loofbos 34%, wilgenstruweel 12%, voedselarm gemengd bos
8%, jeneverbesstruweel 2%, elzenbroekbos 1%. – Sub (n= 38): dood hout
58% (waarvan twijgen 29%, takken 21%), grond 34% (waarvan strooisel
24%, humus 3%, veen 3%), levende mossen 8% (waarvan veenmos 3%).
– Org (n= 33):naaldbomen 58% (waarvan den 33%, Douglasspar 6%, spar
6%, lariks 3%); loofbomen 42% (waarvan wilg 18%, berk 9%, Zomereik 3%).

Het Ampulmosklokje is in het veld een tamelijk anoniem, geel- tot
oranjebruin paddenstoeltje dat met diverse andere mosklokjes kan
worden verwisseld. Onder de microscoop is de zaak vrij simpel
door de combinatie van tweesporige basidiën en kegelvormige
cheilocystiden met een zeer dunne nek, eindigend in een klein,
kogelrond knopje. De soort staat in Drenthe als vrij zeldzaam te
boek, maar is vermoedelijk vrij algemeen. Veel veldmycologen
laten dergelijk paddenstoeltjes tijdens veldwerk links liggen. Het
Ampulmosklokje komt hoofdzakelijk in zandgebieden voor, zelden
in beekdalen en in hoogveenontginningen en daar dan vooral in

hoogveenrestanten en oude bosopstanden, zoals bij Hollandscheveld.
Ecologisch lijkt deze soort sterk op het Geelplaatmosklokje (Galerina
allospora). Ook het Ampulmosklokje groeit hoofdzakelijk op strooisel
en afgevallen twijgen en takjes in allerlei loof- en naaldbossen op
zure en voedselarme grond, en is tamelijk indifferent wat betreft de
vochttoestand daarvan. Een opvallend verschil is dat deze soort
niet of nauwelijks in heidevegetaties voorkomt en vrijwel gebonden
is aan bossen en struwelen. In Nederland is het Ampulmosklokje
bijna beperkt tot de hogere zandgronden, waarbij de soort buiten
Drenthe zeer zeldzaam lijkt te zijn (NMV, 2013). Dit is goeddeels
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een waarnemerseffect doordat in Drenthe traditioneel veel aandacht
aan mosklokjes wordt besteed. De sterke afname in Drenthe is
waarschijnlijk voornamelijk toe te schrijven aan de beëindiging rond
1990 van mycosociologische studies waarbij nauwkeurige tellingen
in proefvlakken plaatsvonden. Daarbij werd het Ampulmosklokje
relatief veel gevonden.

Galerina cinctula

Strooiselmosklokje
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Status: Matig algemeen, n= 87, n<99: 58, n>99: 35, trend --, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1974 – Hab (n= 116): droog, voedselarm naaldbos
29%, wilgenbroekstruweel 27%, droog, voedselarm gemengd bos 13%,
droog, voedselarm loofbos 13%, elzenbroekbos 6%, heide en heischraal
grasland 4%, droge lanen en boomsingels 4%, rest 4%. – Sub (n= 72):
dode twijgen 35%, strooisel en humus 25%, dode takken 14%, dood hout
onbepaald 11%, dode stengels en bladeren 10%, rest 5%. – Org: loofbomen
53% (waarvan wilg 33%, els 8%, Wilde gagel 3%, berk 2%, braam 2%);
naaldbomen 36% (waarvan Grove den 22%, spar 6%, lariks 3%, Douglasspar
3%); kruidachtige planten 9% (waarvan russen 9%).

Het Strooiselmosklokje is een tamelijk onbestemd paddenstoeltje
met een geelbruine tot roodbruine hoed en enige witte velumrestjes
aan de steel. Alleen onder de microscoop wordt zijn identiteit
onthuld aan de hand van de ampulvormige cheilocystiden met een
knopje van 2-8 µm breed, in combinatie met 2-sporige basidiën en
duidelijk ruwe sporen van 10-13 x 5-7 µm. Volgens onze gegevens
is dit mosklokje in Drenthe matig algemeen, maar het is stellig vaak
niet herkend en de verspreiding is dus onderschat. De soort komt
vooral voor in natuurgebieden op zand- en veengrond en ontbreekt
in het lage noorden en zuidwesten alsmede in grote delen van de
veenkoloniën. De naam Strooiselmosklokje is niet erg toepasselijk,
want het merendeel van de opgaven komt van dood hout, meestal
dunne twijgen in een laat stadium van afbraak. Hij is niet kieskeurig
wat boomsoort betreft. De meeste meldingen komen van wilgen en
Grove den. Het Strooiselmosklokje is evenwel ook geregeld op de
grond en op dode delen van kruiden gevonden, vooral op stengels
van Pitrus. Overeenkomstig deze ruime substraatkeuze komt de

soort in allerlei vegetatietypen voor, van wilgen- en elzenbroek op
nat, voedselrijk veen tot dennenbossen op droog, voedselarm zand.
In geen enkel bostype is dit paddenstoeltje echter talrijk; doorgaans
staan er maar enkele exemplaren in een bosvak. In Vlaanderen
heeft de soort een voorkeur voor strooisel van wilgen en elzen in
moerasbossen (De Haan & Walleyn, 2006). Het Strooiselmosklokje
geldt in Nederland als matig algemeen, met een enorme concentratie
vindplaatsen in Drenthe. Dit is ongetwijfeld een artefact, veroorzaakt
door de speciale aandacht die sommige leden van de Paddestoelen
Werkgroep Drenthe van oudsher besteden aan de determinatie van
mosklokjes. Elders worden ze meestal als ‘te lastig’ genegeerd. Dat
geldt ook voor sommige aangrenzende landen. In Duitsland was de
soort in 1991 nog maar van één vindplaats bekend (Krieglsteiner,
1991) en in Groot-Brittannië zijn slechts enkele betrouwbare
vondsten gedaan (Legon & Henrici, 2005). In Vlaanderen wordt de
soort echter als vrij algemeen beschouwd (58 collecties) dankzij
intensief onderzoek aan mosklokjes door De Haan & Walleyn (2006).
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Gyroporus cyanescens
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 6, n>99: 7, trend -, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1946. – Hab (n= 10): droog, voedselarm gemengd bos 40%, droog,
voedselarm naaldbos 20%, parken en plantsoenen 20%, houtwallen en
-singels 10%, voedselarm eikenhakhout 10%.

De Indigoboleet staat voor menige veldmycoloog op het lijstje
wenssoorten. Het is een vrij grote, uniform gekleurde, bleek
okerkleurige tot strogele boleet met een grofviltige hoed. De
poriën kleuren bij druk direct intens blauw en zo reageert ook
het vlees bij blootstelling aan de lucht. Het is een nazomersoort;
vruchtlichamen verschijnen vooral van augustus tot eind september.
De Indigoboleet vormt mycorrhiza met oude loof- en naaldbomen, in
Nederland met name met Zomereik, Beuk en den. In Drenthe is hij
één maal bij berk gevonden. Er is wel geopperd dat de Indigoboleet
slechts facultatief mycorrhizavormer is (Krieglsteiner, 2000), maar
de standplaatsen in Drenthe lijken dit tegen te spreken. Hij groeit
het liefst op open plekken in voedselarme bossen of bij vrijstaande
bomen in zandverstuivingen. Daar kunnen de vruchtlichamen wel
meer dan tien meter van de dichtstbijzijnde boom verwijderd zijn,
maar in de grond worden ook daar boomwortels aangetroffen.
De Indigoboleet stelt hoge eisen aan de bodem die zuur, zeer
voedselarm en goed waterdoorlatend moet zijn. In Drenthe is hij
ook twee keer bij vrijstaande bomen op schrale begraafplaatsen
aangetroffen. Het is hier een zeldzame soort. In de jaren zestig van
de vorige eeuw was hij van een drietal atlasblokken op de Hondsrug
bekend. Na een (schijnbare) afwezigheid van 40 jaar zijn daar nu
weer twee groeiplaatsen ontdekt: in 2006 bij Zuidlaren en in 2008
in Exloo. Van het Dwingelderveld was hij van één plek uit 1946
bekend; drie nieuwe groeiplaatsen zijn ontdekt in 1987, 1991 en
1993. In het Drents-Friese Wold is hij op drie plaatsen gevonden in
1980, 1982, 1997 en recent op het kerkhof van Diever. Ook in het
noordwesten van Drenthe lijkt hij vaste voet te hebben gekregen
en is hij nu van vier groeiplekken bekend. Uit deze getallen is geen
duidelijke trend vast te stellen. In het paddenstoelenmeetnet is de
Indigoboleet een integrale aandachtsoort, waarvan zoveel mogelijk
vindplaatsen gevolgd worden; hij staat als bedreigd op de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008). Hij komt verspreid over de pleistocene
zandgronden voor en er zijn enkele vindplaatsen in de duinen
(NMV, 2013). In de tweede helft van de vorige eeuw is hij sterk
achteruitgegaan als gevolg van vermesting en wellicht ook verzuring,
maar tevens door de natuurlijke ontwikkeling van meer humusrijke

bodems in de ouder wordende bossen op de arme zandgronden.
Vrijwel overal in Europa is de Indigoboleet een zeldzame soort. Het
zwaartepunt van zijn verspreiding ligt op de zandgronden in NoordDuitsland, het noordoosten van Polen en Wit-Rusland, maar zelfs
daar groeit hij bij voorkeur langs zandwegen en in omgeploegde
brandgangen, dus op de meest humusarme plekken.

Hoofdstuk 24b
Hebeloma laterinum

Zoete vaalhoed

OPN 1995: Hebeloma senescens
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend?, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1996.

De Zoete vaalhoed heeft een vrij grote, bleke, vaak iets roze
hoed met een donkerder centrum en hij ruikt niet radijsachtig,
zoals de meeste vaalhoeden, maar lekker fruitig. De donker
wordende steel wortelt vaak enigszins en heeft naar de basis toe
een opvallend vlokkig, vezelig tot schubbig oppervlak. Het is een
soort van voedselarme tot matig voedselrijke, kalk- of basenrijke
leem en klei en hij kan in kalksteengebieden plaatselijk algemeen
zijn (Vesterholt, 2005). In Baden-Württemberg is dat bijvoorbeeld
het geval in de Schwäbische Alb. Daar groeit de Zoete vaalhoed

Hyphoderma occidentale

Dun harskorstje

OPN 1995: Hyphoderma subdefinitum

meestal onder naaldbomen, bij voorkeur spar, maar ook onder
Beuk of op grazige kalkhellingen met Grove dennen (Krieglsteiner
& Gminder, 2010). In Nederland is de soort zeer zeldzaam op
geïsoleerde vindplaatsen, ook buiten kalkstreken. Het is de vraag
of al deze opgaven correct zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor de
enige opgave uit Drenthe, waar de Zoete vaalhoed in 1996 gemeld
is door de gerenommeerde mycoloog Frits Benjaminsen tussen
Veenhuizen en Norg (km 223-563, 1996), helaas zonder details
over het milieu en zonder herbariummateriaal.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 3, n>99: 6, trend ±, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 7): vochtig, voedselarm naaldbos
29%, droog, voedselarm naaldbos 29%, droog, voedselarm gemengd bos
14%, jonge bosaanplant 14%, loofbos onbepaald14%. – Sub (n= 8): dode
takken 100%. – Org (n= 8): Grove den 50%, Zomereik 25%, loofbomen
onbepaald 25%.

Het Dun harskorstje is op geen enkele manier in het veld te
herkennen. De dikte van de geheel aangegroeide, korstvormige
vruchtlichamen is geen goed criterium. Van verwante soorten,
zoals het Blozend harskorstje (Hyphoderma roseocremeum), is
het Dun harskorstje op de eerste plaats te onderscheiden door
de sporenmaten van 11-15 x 4,5-5,5 µm. De soort is pas in 1975
beschreven uit Zweden en Denemarken (Eriksson & Strid, 1975)
en werd als gebonden aan naaldhout beschouwd (Jülich, 1984),
maar in Drenthe zijn de vondsten gelijkelijk verdeeld over loofen naaldbomen, hoofdzakelijk in bossen op voedselarme zanden leembodems. De soort wordt in de rest van Nederland als vrij
zeldzaam beschouwd en is vrijwel beperkt tot het pleistoceen, met
daarbuiten twee plekken in de duinen (NMV, 2013).

Hypocrea argillacea

Takkussentjeszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar:1999.

Het kussen van een kussentjeszwam bestaat uit een compact
geweven zwamvlok waarin peervormige elementjes (peritheciën)
worden gevormd, die door een versmald uiteinde de sporen

Drenthe kennen we binnen de onderzoekperiode vier vindplaatsen:
de Westerbergen bij Echten (km 222-525, 1999, herb. B. de Vries),
het Oosterzand bij Uffelte (km 215-537, 2001), langs het Oranjekanaal

naar buiten schieten. Bij de Takkussentjeszwam is het ‘kussen’
1-4 mm breed en eerst geelwit, later leemkleurig. Bij ouderdom
valt het kussentje poederig uiteen, zoals bij de meer bekende
Poederige kussentjeswam (Hypocrea pulvinata, zie aldaar). De
Takkussentjeszwam is in Nederland vrij zeldzaam op het pleistoceen
en zeer zeldzaam in de duinen en het rivierengebied (NMV, 2013). In

bij Emmer-Esch (km 254-535, 2004) en Berkenheuvel bij Diever (km
217-542, 2007). Daarna is hij nog bij het Huis te Echten aangetroffen
(km 223-525, 2011). De Takkussentjeszwam groeit op dode takken
van allerlei loof- en naaldbomen, in Drenthe drie maal op Grove den,
één keer op Jeneverbes en één keer op Zomereik. De voorkeur voor
naaldhout zal in dit geval vermoedelijk toeval zijn.
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Hypocrea citrina

Platte kussentjeszwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 7, n>99:42, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 13): droog, voedselarm loofbos
31%, droog, voedselarm naaldbos 23%, droge, voedselarme lanen 15%,
droog, voedselarm gemengd bos 15%, parken en plantsoenen 8%, vochtig,
voedselrijk loofbos 8%. – Sub (n= 15): dode stronken 60%, dode takken 7%,
dode stammen 7%, dode wortels 7%, buisjeszwammen 7%, grond 7%, rest
7%. – Org (n= 12): loofbomen 75% (waarvan Zomereik 25%, Amerikaanse
eik 17%, Beuk 17%); naaldbomen 25% (waarvan spar 17%, Grove den 8%).

De dikke, stevige, citroengele korsten van de Platte kussentjeszwam
bedekken vaak grote stukken van boomstronken en soms van de
bodem er naast. Als de korsten ook nog talloze bruine puntjes vertonen,
dan is de naam wel zeker. Op het uitvergrote detail in de foto zijn die
goed te zien. Ze kunnen oppervlakkig voor een of andere korstzwam
(basidiomyceet) worden aangezien, maar de soort bebehoort tot
de Zakjeszwammen (ascomyceten). Die puntjes zijn de openingen
van de peervormige orgaantjes (peritheciën) in de korst, waarin de
sporenzakjes (asci) worden gevormd. Onder de microscoop kan men
zien dat de sporenzakjes 16 sporen bevatten die ongeveer 4-6 x
3,5-4,5 µm meten. Landelijk gezien is de Platte kussentjeszwam vrij
algemeen op het pleistoceen en in Zuid-Limburg, elders veel zeldzamer
(NMV, 2013). Hij is in Drenthe tamelijk zeldzaam, voornamelijk op
de zandgronden en daar weer vooral in de boswachterijen. In de
hoogveenontginningen is hij alleen aangetroffen in de oude bossen
bij Hollandscheveld. De vruchtlichamen groeien saprotroof, vooral op
sterk verteerde stronken en hun naaste omgeving, minder vaak op
liggende stammen of takken. Hij heeft in Drenthe een voorkeur voor

loofhout, in het bijzonder eiken in een voedselarme omgeving, maar is
ook van naaldhout bekend. in Groot-Brittannië zou de soort juist een
preferentie voor naaldbomen hebben (Ellis & Ellis, 1997).

Hoofdstuk 24b
Inocybe albovelutipes

Bleeksteelvezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2007.

Deze middelgrote vezelkop heeft een opvallend lichte, beige tot
bleek okerbruine, fijn wollig-vezelige hoed en grauwbeige lamellen.
De steel is bij jonge exemplaren geheel bedekt met ivoorkleurige,
wollige vezeltjes. De iets knotsvormige tot subutriforme cystiden op
de lamellen hebben een dunne wand van 1 µm of minder. Van de
zeldzame Bleeksteelvezelkop zijn de vindplaatsen vrij willekeurig
over ons land verspreid (NMV, 2013). In Drenthe is het een zeer
zeldzame soort die in 1999 voor het eerst is vastgesteld. Er zijn nu
zes vindplaatsen bekend: in een schrale wegberm bij Borger (km 251548, 1999, herb. WBS), in Boswachterij Smilde bij het Snoekveen (km
220-554, 2007, 2008), bij Hollandscheveld bij bungalowpark Tussen
de Wieken (km 235-525, 2007), het Schoonloërveld bij Schoonloo,
(km 244-545, 2007), Uffelte (km 214-535, 2009) en Diever, landgoed
Berkenheuvel (km 217-543, 2009, 2010). Alle waarnemingen zijn
Inocybe aurea

Goudgele vezelkop

gedaan langs bospaden of wegen bij zowel loof- als naaldbomen
op voedselarm zand. Kuyper (1986) noemt als mycorrhizabomen
eik, Beuk, den en spar. Sommige groeiplaatsen lagen binnen enkele
meters van een schelpenfietspad of een met steenslag verharde weg,
zodat de pH daar mogelijk is verhoogd door uitspoeling van basisch
materiaal. Het is niet te zeggen of de recente toename in meldingen
duidt op een werkelijke vooruitgang of een gevolg is van het feit dat
deze soort in het veld beter herkend wordt. In de meeste Noorden Westeuropese landen is de Bleeksteelvezelkop zeer zeldzaam
(Kuyper, 1986; Knudsen & Vesterholt, 2008). Krieglsteiner & Gminder
(2010) geven voor Baden-Württemberg slechts enkele vindplaatsen
op en beschrijven hem van dennen- en fijnsparrenbossen op min
of meer zure bodem, arm aan stikstof, met hoogstens een matig
basengehalte.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2000.

Deze kleine, knobbelsporige vezelkop is gemakkelijk te herkennen
aan de stralend gele hoed, waarvan het centrum met wit velum
bedekt kan zijn. De knolloze steel is aanvankelijk wittig, maar wordt
later meer geel en heeft aanvankelijk een tere cortina. De Goudgele
vezelkop werd oorspronkelijk beschreven uit een droog dennenbos
bij Doetinchem door de Nederlandse amateurmycoloog H. Huijsman
(1955). Het is in ons land altijd een zeer zeldzame soort gebleven met
ver uiteenliggende vindplaatsen (NMV, 2013). Het aantal vondsten is
sterk afgenomen, zodat de soort nu als ernstig bedreigd op de Rode
lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is de Goudgele
vezelkop echter pas sinds 2000 bekend, toen een grote populatie
van tientallen exemplaren werd ontdekt in een schraal, mosrijk
gazon met haarmos en Tormentil op zure, matig vochtige zandgrond
met oude eiken en beuken achter het Wilhelminaziekenhuis in Assen
(km 233-555, 2000, herb. L). Hier is hij ook in 2004 gesignaleerd,
maar later niet meer, ondanks herhaalde bezoeken. Daarnaast is
deze soort gevonden bij oude Grove den en jonge Kruipwilg en
Geoorde wilg op een schrale, open plek met veel haarmos in de
Anserdennen, op vochtige, zandige grond (km 221-534, 2001, herb.
B. de Vries). De Goudgele vezelkop is overal in Europa een grote
Inocybe jacobi

Vals poedersteeltje

zeldzaamheid. De twee bekende vondsten in Beieren zijn afkomstig
van een bos en een wegrand onder dennen en sparren (Stangl, 1989).
In Scandinavië bewoont deze soort twee habitats: naaldbossen op
veen en dwergwilgvegetaties boven de boomgrens in arctische en
alpiene streken (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Groot-Brittannië
is de enige vondst afkomstig van de Schotse Hooglanden, waar hij
eveneens groeide bij Dwergwilg (Salix herbacea) in het gebergte
(Outen & Cullington 2011).
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Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 9, n>99: 12, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 10): heide en heischraal grasland
50%, droog, voedselarm naaldbos 20%, jeneverbesstruweel 10%, droog,
voedselarm loofbos 10%, parken en plantsoenen 10%. – Sub (n= 7):
humusarm zand 86%, leem 14%. – Org (n= 8): den 50%, berk 38%, wilg
12%.

Onder de vezelkoppen is het Vals poedersteeltje echt een dwerg. De
oker- tot vosbruine hoedjes, waarbij het centrum donkerder is dan de
rand, worden slechts 1-2 cm in doorsnede. De hoedjes hebben een
bultje in het centrum en worden een beetje schubbig. De wat gebogen
steeltjes zijn geheel bepoederd; zijn naam zegt het al. Van het
‘echte’ Poedersteeltje (Inocybe petiginosa) verschilt de soort onder
meer door de veel helderder hoedkleur en de grotere sporen (7,510 x 5-7 µm). Die zijn bij beide soorten knobbelig. Ook ecologisch

is er een duidelijk verschil. Het Poedersteeltje groeit bij volgroeide
bomen op humeuze grond, vooral bij beuken in wegbermen. Het
Vals poedersteeltje daarentegen is een typische pionier, een
mycorrhizapartner van jonge berken of dennen op zeer voedselarme,
humusarme, zandige of lemige grond. Vaak wordt hij gevonden op
of langs heischrale terreinen, daar waar berken- of dennenopslag
de kans heeft gekregen een meter of twee hoog te worden. Maar
hij kan zelfs al bij kiemplanten groeien, gezien de ervaringen in
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natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen. Daar verscheen
het Vals poedersteeltje al twee jaar na ontgronding bij minieme
berkjes en wilgjes op vochtige en droge, zeer voedselarme en zure
keileem. Tien jaar later werd hij nauwelijks meer gevonden, al is
jonge boomopslag er nog steeds overvloedig aanwezig. In CentraalEuropa wordt hij beschouwd als een mycorrhizasymbiont van spar
en hij wordt ook gemeld bij Dwergwilg in de alpiene zone (Stangl,
1989; Ferrari, 2006). In Drenthe is het Vals poedersteeltje zeldzaam.
Het meest wordt hij gevonden in natuurontwikkelingsgebieden in
Midden Drenthe, zoals Schepping, landgoed De Vossenberg bij
Wijster en delen van het Dwingelderveld. Het Vals poedersteeltje
lijkt regionaal achteruit te gaan. Dit is niet het landelijke beeld. In
Nederland is het een tamelijk zeldzame soort die voornamelijk op het
pleistoceen voorkomt en vrij sterk toeneemt (NMV, 2013). Wellicht
zal het in de nabije toekomst ook in Drenthe weer beter gaan met
het Vals poedersteeltje. Mogelijk kan de soort profiteren van recent
aangelegde natuurontwikkelingsterreinen.

Inocybe lacera

Zandpadvezelkop

Inocybe jacobi
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Status: Algemeen, n= 593, n<99: 146, n>99: 517, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 277): voedselarme lanen 22%,
voedselarm naaldbos 18%, droog, voedselarm loofbos 9%, voedselarm
gemengd bos 9%, parken en plantsoenen 6%, zandig grasland en
droge bermen 6%, wilgenbroekstruweel 5%, houtwallen en -singels 5%,
kruipwilgstruweel 4%, jeneverbesstruweel 4%, heide en heischraal grasland
2%, voedselrijke lanen 2%, berkenbroekbos 1%, bos op uitgedroogd
hoogveen 1%, oevervegetaties en laagveen 1%, rest 5%. – Sub (n= 151):
humus 70%, humusarm zand 20%, veen 5%, rest 5%. – Org (n= 183):
loofbomen 73% (waarvan eik 21% (waarvan Zomereik 7%, Amerikaanse eik
2%), wilg 21% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 8%, Kruipwilg 7%, Boswilg
1%), berk 14%, Beuk 4%, linde 1%, Haagbeuk 1%, Wilde lijsterbes 1%);
naaldbomen 27% (waarvan den 16% (waarvan Grove den 12%), spar 8%,
lariks 1%, Zilverspar 1%.

De Zandpadvezelkop is het prototype van een vezelkop: een
saaie, bruine paddenstoel met een wat slordige, grof vezelige
hoed en grijzig bruine lamellen. Meestal wordt hij in het veld wel
herkend aan de vezelige, vanaf de basis donkerbruin verkleurende,
onberijpte steel. Bij een blik door de microscoop vallen onmiddellijk
de typische, langgerekte, gladde tot hooguit iets hoekige sporen

op. De Zandpadvezelkop fructificeert al vanaf mei en kan tot in
december gevonden worden. Het is in Drenthe een algemene soort,
vooral in de zandstreken. Hij is schaars in de Drentse stroomdalen
en laagveengebieden; in de hoogveenontginningen wordt hij af en
toe aangetroffen. De Zandpadvezelkop groeit in bossen en open
natuurterreinen met boomopslag op voedselarme, humusarme,
min of meer zure zand of leemgrond met een dunne strooisellaag.
In bossen groeit hij opvallend vaak langs zandwegen en paden,
een eigenschap die hem zijn Nederlandse naam gegeven heeft.
Hij wordt het meest gevonden op droge plaatsen, maar kan ook op
vochtige en zelfs uitgesproken moerassige plaatsen voorkomen,
daar vooral bij diverse wilgensoorten, waaronder Kruipwilg.
Overigens vormt de Zandpadvezelkop mycorrhiza met een heel
scala aan loof- en naaldbomen, vaak al met heel jonge boompjes.
In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen was deze soort
de eerste jaren na ontgronding de talrijkste mycorrhizapaddenstoel
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bij opslag van berken en wilgen. Vaak waren de vruchtlichamen van
de vezelkop hoger dan het begeleidende boompje. Opvallend was
dat de soort na lokale bekalking onmiddellijk verdween. Zijn plaats
als mycorrhizapaddenstoel werd in die gedeelten ingenomen door
diverse vaalhoeden (Hebeloma spp.). Dit geeft de voorkeur aan van
de Zandpadvezelkop voor zure bodems. Er zijn diverse variëteiten
van de Zandpadvezelkop beschreven. Variëteit lacera is in Drenthe
verreweg het meest algemeen met 161 meldingen (86% van alle
Inocybe lanuginosa

Gewone wolvezelkop

OPN 1995: Inocybe ovatocystis
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opgaven op variëteitsniveau). De variëteit helobia is meestal kleiner
is var. lacera en veel zeldzamer met 23 meldingen (12% van de
opgaven). Microscopisch is deze te onderscheiden door de bredere
sporen en meer dikwandige pleurocystiden. Deze variëteit groeit
doorgaans op moerassige plekken bij wilg, berk of els. Zeer zeldzame
variëteiten die in Drenthe voorkomen zijn var. regularis met vrijwel
regelmatige en bredere sporen (3 meldingen) en var. rhacodes met
een donkere lamelsnede (1 melding).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

1

6

22

62

52

10

1

Status: Matig algemeen, n= 124, n<99: 21, n>99: 109, trend +++, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 35 ): droog, voedselarm naaldbos
51%, droog, voedselarm loofbos 26%, droog, voedselarm gemengd bos
17%, houtwallen en -singels 9%, loofbossen onbepaald 3%.– Org (n= 7):
Grove den 57%, lariks 16%, Zomereik 29%, spar 14%.

De Gewone wolvezelkop dankt zijn naam aan zijn geheel vezeligvlokkige steel die verder bruin is en geen knol aan de basis heeft.
De donker- tot roodbruine hoed is viltig en in het centrum afstaand
schubbig. Aan deze combinatie van kenmerken is de groep van de
wolvezelkoppen in het veld goed te herkennen, maar onder deze naam
gaan drie verwante soorten schuil die alleen microscopisch van elkaar te
onderscheiden zijn. De Gewone wolvezelkop en de Valse wolvezelkop
(Inocybe stellatospora; zie aldaar) hebben allebei dikwandige cheiloen pleurocystiden, maar ze zijn bij de eerste soort kort (25-40 x 13-22
µm) en knotsvormig, bij de tweede veel langer (42-73 x 13-25 µm) en
utriform tot slank knotsvormig. Onze veldervaring heeft geleerd dat
kleinere exemplaren met een hoed tot 2,5 cm meestal tot de Gewone
wolvezelkop behoren en grotere vruchtlichamen met een hoed tot
5 cm tot de Valse, maar microscopische controle blijft geboden. De
zeldzame Purperbruine knolvezelkop (Inocybe leptophylla) wijkt van
beide soorten af door de dunwandige cheilocystiden en het ontbreken
van pleurocystiden (zie aldaar). De Gewone en Valse wolvezelkop
werden in het Overzicht (Arnolds et al., 1995) samengenomen onder
de naam Wolvezelkop in wijde zin (Inocybe lanuginosa sensu lato).
In Drenthe geldt de Gewone wolvezelkop als matig algemeen. Naast
de 153 opgaven van deze soort zijn er echter 123 opgaven van de
Wolvezelkop in wijde zin (Inocybe lanuginosa sensu lato), waarvan
ongeveer de helft op de Gewone wolvezelkop betrekking zal hebben.
Vermoedelijk is hij daarom in werkelijkheid vrij algemeen. De Gewone
wolvezelkop is een soort van bossen op zure, stikstofarme, matig
vochtige tot droge, humeuze bodem met een enigszins ontwikkelde
strooisellaag. Bij recente inventarisaties in het Drents-Friese Wold

is speciaal op wolvezelkoppen gelet. Het lijkt erop dat de Gewone
wolvezelkop vaker dan de Valse wolvezelkop groeit op voedselarme
plekken met een dunne strooisellaag, bijvoorbeeld op met eiken
begroeide voormalige stuifduinen. De Gewone wolvezelkop vormt
ectomycorrhiza, het meest met naaldbomen, vooral Grove den
en Fijnspar, maar ook met loofbomen, met name eik. In Drenthe
is hij vrijwel gebonden aan grotere bosgebieden, daarbuiten wordt
hij slechts sporadisch gevonden. Opvallend is dat hij in beboomde
wegbermen nauwelijks wordt aangetroffen. Het zwaartepunt van de
verspreiding in Nederland ligt in
Drenthe, maar hij komt over het
gehele pleistoceen vrij algemeen
voor, met name op de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug, en verder
in de duinen (NMV, 2013). Door
gevoeligheid voor stikstofdepositie
is hij in de tweede helft van de vorige
eeuw achteruitgegaan (Kuyper &
Arnolds, 1996) en hij staat nog
steeds als kwetsbaar op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
In Drenthe is het aantal meldingen
recent sterk toegenomen. Dat komt
enerzijds doordat de soort vaker
wordt onderscheiden van de Valse
wolvezelkop, anderzijds door reëel
herstel als gevolg van verminderde
stikstofdepositie.
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Inocybe leptophylla

Purperbruine wolvezelkop
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 4, n>99: 7, trend ±, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1969.

De Purperbruine wolvezelkop lijkt uiterlijk sterk op de Gewone en
de Valse wolvezelkop (Inocybe lanuginosa en Inocybe stellatospora;
zie aldaar). De hoed is vaak gewoon donkerbruin, zonder de
purperen tint die de Nederlandse naam suggereert. Microscopisch
zijn er echter duidelijke verschillen: de Purperbruine wolvezelkop
heeft geen pleurocystiden en de cheilocystiden zijn dunwandig,
overigens wel met kristallen aan de top. De sporen zijn breder en
hebben meer knobbels dan bij de twee andere soorten. Mogelijk
zitten door de macroscopische gelijkenis onder de meldingen van de
Gewone wolvezelkop sensu lato (in wijde zin) enkele vondsten van
de Purperbruine vezelkop. Ook ecologisch lijkt de soort op de andere
wolvezelkoppen: hij vormt mycorrhiza met loof- en naaldbomen in
bossen op zure humusarme zand- of leembodems. In Drenthe is de
Purperbruine wolvezelkop zeldzaam, verspreid over de provincie. De
meeste meldingen zijn uit de grote bosgebieden in centraal Drenthe,
maar ook van een landgoedbos bij Eelde. Vanaf 2005 wordt hij wat
vaker gemeld en lijkt hij voorzichtig toe te nemen. Van slechts twee
vondsten is de begeleidende boomsoort bekend: één maal groeide
hij bij lariks en één maal bij eik. Na het afsluiten van het bestand voor
de atlas is de Purperbruine wolvezelkop nog drie keer in het DrentsFriese Wold aangetroffen, twee maal bij Fijnspar en één keer bij lariks.
In Zuid-Duitsland is een voorkeur voor naaldbomen geconstateerd,
vooral Fijnspar, maar groeit hij ook bij els (Stangl, 1989; Krieglsteiner
& Gminder, 2010). De Purperbruine wolvezelkop wordt gezien als
Inocybe sambucina

Witte heidevezelkop

zeer gevoelig voor verzuring en vermesting (Kuyper & Arnolds, 1996)
en is in Nederland sterk achteruitgegaan (Arnolds & Veerkamp,
2008). Hij komt verspreid voor op de pleistocene zandgronden en in
de duinen (NMV, 2013). Het is afwachten of het voorzichtige herstel in
Drenthe zich voortzet in overig pleistoceen Nederland.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend --, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1942.

Een vezelkop die in voedselarm, zuur zand wil groeien, vormt
een uitzondering binnen een geslacht dat bekendstaat om een
voorliefde voor voedsel- en/of basenrijke omstandigheden. De
Witte heidevezelkop is zo’n uitzondering die wordt gekenmerkt
door een opvallend bleke, aanvankelijk witte, later strogele hoed
en witte steel, terwijl ook de lamellen bleekgelig tot beige gekleurd
zijn. Veel kans om deze interessante soort tegen te komen, heeft
de paddenstoelenliefhebber niet, want hij is sinds de jaren zestig
dramatisch achteruitgegaan. De Witte heidevezelkop moet vroeger
niet zeldzaam geweest zijn met de meeste vondsten op de Utrechtse
Heuvelrug en de Veluwe en in Salland, van oudsher de door
mycologen best bezochte zandstreken. Daarnaast waren er enkele
vindplaatsen in de duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Cool & Van
der Lek (1935) noemen de soort niet algemeen op het pleistoceen,
bij voorkeur langs boswegen. In de tweede Rode lijst (Arnolds & Van
Ommering, 1996) werd de soort in ons land als vrijwel uitgestorven
beschouwd, met een laatste waarneming in 1981. Sinds 2000 is deze
paddenstoel bezig met een voorzichtige wederopstanding. Volgens
de beschikbare gegevens was de Witte heidevezelkop in Drenthe
altijd al zo zeldzaam dat moeilijk gesproken kan worden van een
dramatische achteruitgang. Gezien zijn voorliefde voor voedselarme,
zure zandbodems moeten er - in een tijd dat arme Drentse boeren
niet werden gezegend met stikstof die als manna zomaar uit de lucht
kwam vallen - ongetwijfeld veel meer groeiplaatsen zijn geweest dan
geregistreerd. Maar toen werd er in deze provincie nog nauwelijks
naar paddenstoelen gekeken. De eerste Drentse melding van de
Witte heidevezelkop dateert uit 1942 in het Lheebroekerzand bij

Kliploo (km 225-539, herb. WBS), een gebied waar hij in 1982 en
1987 wederom is waargenomen in een open, gemengd bosje van
Zomereik en Grove den op stuifzandheuveltjes. In 1982 is hij ook wat
oostelijker in het Lheebroekerzand gesignaleerd (km 226-539, herb.
L). Verder is deze vezelkop indertijd gevonden in het Zuid-Hijkerzand
bij Hijken in mosrijke eikenstrubben op stuifzand (km 227-546, 1977).
Er zijn twee recente Drentse meldingen: Landgoed Terborgh ten
noorden van Eext, op een schrale houtwal langs een weg onder Beuk
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(km 245-561, 2007, herb. L), en in het Kamperzand bij Havelte (km
210-533, 2010) in een open dennenbosje op droog zand. Een andere
vondst van recente datum (2010) betrof een groeiplaats net over de
provinciegrens, namelijk in het Friese deel van het Drents-Friese
Wold. Hier groeide de Witte heidevezelkop in het kale zand van een
bijna loodrecht talud van een bospad door een open bos met Grove
den. In Baden-Würtenberg is deze soort zeer zeldzaam en hij groeit
Inocybe stellatospora

Valse wolvezelkop
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daar hoofdzakelijk in montane naaldbossen bij Fijnspar (Krieglsteiner
& Gminder, 2010). In Scandinavië geldt de Witte heidevezelkop als
vrij algemeen in dennenbossen op voedselarme, zure zandbodems
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In onze streken is de soort niet aan
naaldbomen gebonden, maar zijn ook Beuk en eik belangrijke
mycorrhizapartners, zoals ook Kuyper (1986) al vaststelde.
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Status: Matig algemeen, n= 117, n<99: 14, n>99: 106, trend +++, RL08:
Kwetsbaar, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 17): voedselarm naaldbos 29%,
droog, voedselarm gemengd bos 24%, droog, voedselarm loofbos 18%,
droge, voedselarme lanen 6%, parken en plantsoenen 6%, vochtig,
voedselrijk loofbos 6%, jeneverbesstruweel 6%, droog heischraal grasland
6%. – Org (n= 6): spar 50%, lariks 33%, Zomereik 17%.

De Valse wolvezelkop is macroscopisch een dubbelganger van de
Gewone wolvezelkop (Inocybe lanuginosa; zie aldaar). Voor een
karakteristiek en verschillen zie bij die soort (zie hierboven). De
ecologie en verspreiding van beide soorten zijn vrijwel identiek.
Ook de Valse wolvezelkop is in Drenthe matig algemeen en sterk
toegenomen. Bovendien zal ongeveer de helft van de 123 opgaven
van de Wolvezelkop in brede zin (Inocybe lanuginosa sensu lato) op
deze soort betrekking hebben. De soort is wat minder gebonden aan
grote bosgebieden en lijkt aanmerkelijk schaarser in het zuidwesten
van de provincie. Bij recente inventarisaties in het Drents-Friese
Wold zijn alle wolvezelkoppen microscopisch gecontroleerd en
daaruit blijkt juist dat de Valse wolvezelkop twee tot drie keer zo veel
voorkomt als de Gewone wolvezelkop, althans in die regio. Het blijft
zaak om goed op te letten. Evenals de Gewone wolvezelkop groeit
de Valse wolvezelkop voornamelijk in bossen op zure, voedselarme
grond met een ontwikkelde humus- en strooisellaag. Het lijkt erop dat
de laatste soort wat meer bij naaldbomen voorkomt, maar het aantal
opgaven is te klein voor zekere conclusies. Ook de Valse wolvezelkop

is gevoelig voor stikstofdepositie (Kuyper & Arnolds, 1996) en staat
als kwetsbaar op de Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008)
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Inocybe xanthomelas
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Status: Matig algemeen, n= 133, n<99: 13, n>99: 122, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 28): droog, voedselarm loofbos
39%, voedselarm naaldbos 25%, droge, voedselarme lanen 18%, droge,
voedselarme bossingels 7%, parken en plantsoenen 4%, wilgenstruweel 4%,
rest 3%. – Org (n= 18): naaldbomen 55% (waarvan den 39% (waarvan Grove
den 28%), spar 11%, lariks 6%); loofbomen 45% (waarvan eik 39% (waarvan
Zomereik 11%, Amerikaanse eik 11%), linde 6%).

De Vale knolvezelkop combineert een okergele hoed met een witte,
geheel berijpte steel met gerande knol en is met enige oefening in het
veld wel te herkennen. Hij lijkt erg op de Gele knolvezelkop (Inocybe
mixtilis), maar hij mist het vettige van de hoed en de paarszweem in de
jonge lamellen. Ook de ecologie is verschillend. De Vale knolvezelkop
is in Drenthe een matig algemene soort met het zwaartepunt van
de verspreiding in de grotere bosgebieden van Midden-Drenthe, de
bossen bij Havelte en het Drents-Friese woud. In het noordwesten en
het zuidoosten van de provincie is de soort zeldzamer, ook in de grote
bosgebieden. Het overgrote deel (91%) van de vondsten is van na
1999; voordien werd de Vale knolvezelkop vaak niet onderscheiden
van de Gele knolvezelkop. Mogelijk is er tevens sprake van reëel
herstel na een periode van achteruitgang omdat de soort een voorkeur
heeft voor zeer voedselarme terreinen en dus te lijden heeft gehad van
vermesting. In Nederland is de Vale knolvezelkop matig algemeen met
de hoogste concentraties in Drenthe, op de Veluwe en de Utrechtse
heuvelrug (NMV, 2013). Opvallend is dat de soort in de duinstreek
vrijwel ontbreekt. De Vale knolvezelkop is karakteristiek voor loofen naaldbossen en lanen op zure, droge, voedsel- en humusarme
zandgrond. Vaak groeit hij aan de rand van zandverstuivingen, op
bospaden en langs zandige boswegen. Zoals alle vezelkoppen is de
soort een mycorrhizavormer. Naald- en loofbomen houden elkaar in
Laccaria proxima

Schubbige fopzwam

Drenthe ongeveer in evenwicht, waarbij het opvalt dat bij de loofbomen
vrijwel alleen eik wordt genoemd en één keer linde. De boomsoort is
echter bij slechts 18 vondsten vermeld, zodat er over een voorkeur
voor bepaalde mycorrhizapartners weinig te zeggen valt. Stangl (1989)
noemt de Vale knolvezelkop als een begeleider van voornamelijk Beuk
en daarnaast van Fijnspar en Zilverspar.
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Status: Zeer algemeen, n= 909, n<99: 311, n>99: 789, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 896): voedselarm naaldbos
26%, droog, voedselarm loofbos 17%, voedselarme lanen 13%, voedselarm
gemengd bos 11%, jeneverbesstruweel 10%, parken en tuinen 7%, heide en
schraalland 5%, wilgenstruweel 4%, rest 7%. – Org (n= 260): loofbomen 61%
(waarvan eik 19%, berk 17%, wilg 10%, Beuk 3%, linde 1%, Tamme kastanje
1%); naaldbomen 39% (waarvan den 27%, spar 8%, lariks 2%).

De Schubbige fopzwam verschilt van de nauw verwante Gewone
fopzwam (Laccaria laccata; zie aldaar) in de wat donkerder en meer
geschubde hoed en sterk vezelig gestreepte steel. In twijfelgevallen, en
die komen vaak voor, bieden de ovale, fijnstekelige sporen uitkomst. In
Drenthe is de Schubbige fopzwam zeer algemeen, hoofdzakelijk op de
hoge zand- en leembodems en met clusters in de grote boswachterijen.
In stedelijke gebieden, laagveenstreken en de veenkoloniën is hij veel
schaarser. In tegenstelling tot de Gewone fopzwam wordt deze soort
het meest gevonden in naaldbossen op voedselarme, vochtige tot
droge, zure, zandige bodems. Daarnaast komt hij ook veel voor in
loofbossen en lanen op soortgelijke gronden. In zure moerasbossen
en wilgenstruwelen is de Schubbige fopzwam minder talrijk en op
voedselrijke en basische bodem ontbreekt hij vrijwel. Opvallend is
het relatief grote aantal meldingen uit heideachtige vegetaties. Hier
is hij de talrijkste mycorrhizavormer met jonge opslag van loof- en
naaldbomen. In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen zijn
vruchtlichamen gevonden op kale keileem bij berkenkiemplanten van
drie maanden oud. In verhouding tot andere fopzwammen is het aantal

opgaven uit beboomde wegbermen opmerkelijk gering. De Schubbige
fopzwam is het meest gemeld als symbiont van dennen, op enige
afstand gevolgd door eiken, berken, wilgen en spar.
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Lactarius mammosus

Donkere kokosmelkzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 1, n>99: 5, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1981.

Deze melkzwam heeft een grijsbruine tot donkerbruine, zwak
gezoneerde, droge hoed, die donkerder is en zonder de roze tint
van de verwante Kokosmelkzwam (Lactarius glyciosmus; zie aldaar).
De Donkere kokosmelkzwam heeft eveneens een sterke kokosgeur,
maar zonder de zoetige component van de Kokosmelkzwam. De
Donkere kokosmelkzwam soort is in Nederland vrij zeldzaam.
In de Verspreidingsatlas staan spaarzame stippen op de hogere
zandgronden en een enkele in de duinen of op de Wadden (NMV,
2013). Ook in Drenthe is dit een schaarse soort met zes vindplaatsen.
Volgens de literatuur vormt de Donkere kokosmelkzwam in BadenWürttemberg uitsluitend mycorrhiza met naaldbomen, voornamelijk
Fijnspar (Krieglsteiner, 2000); in Scandinavië voornamelijk met Grove
den, maar ook met berken, in het bijzonder op kale, voedselarme,
minerale grond (Heilmann-Clausen et al., 1998; Knudsen &
Vesterholt, 2008). De habitats in Drenthe komen overeen met deze
laatste situatie. Vanaf 2004 wordt de Donkere kokosmelkzwam
jaarlijks gevonden in natuurontwikkelingsgebied Schepping
bij Holthe (Beilen, km 233-540) bij berkenopslag op vochtige,

in Zuid-Flevoland, komt ook van berk uit een vergelijkbaar milieu.
Een rijke Drentse vindplaats vormt het Modderveen bij Lhee (km
224-538, 225-538, 2006-2007): een uitgegraven laagte die zich niet,
zoals de bedoeling was, met water gevuld heeft, maar waar jonge

afgegraven, zeer voedselarme keileem. Aan de voet van de VAM
berg bij Drijber (km 232-533, 2009) komt deze paddenstoel voor in
een soortgelijke situatie bij berkjes op afgegraven keileem aan de
oever van een plas. Een vondst buiten Drenthe, op het Zilverstrand

dennen zijn opgeschoten op een deels zeer natte en sterk bemoste
ondergrond. Van de andere Drentse groeiplaatsen in Mensinge bij
Roden (km 225-570, 1981) en in Emmen (km 260-536, 2009) zijn
geen details bekend.

Lyophyllum tylicolor

Kleine grauwkop

OPN 1995: Tephrocybe tylicolor
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Status: Vrij algemeen, n= 218, n<99: 113, n>99: 127, trend -, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1961. – Hab (n= 304): jeneverbesstruweel 21%,
droog, voedselarm loofbos 16%, droog, voedselarm naaldbos en gemengd
bos15%, droge heide en heischraal grasland 9%, vochtige heide en
heischraal grasland 8%, droog, schraal, zandig grasland 8%, droge lanen
7%, moerasbossen en -struwelen 5%, zandverstuivingen 2%, rest 9%. – Sub
(n= 40): strooisel 43%, humus 33%, veen 10%, kadavers en braakballen 8%,
mest 3%, rest 3%.

De Kleine grauwkop is een wat onbestemd, grijsbruin paddenstoeltje
met buikige, bleke, smal aangehechte lamellen en een witvezelig
gestreepte steel. In het veld kan hij gemakkelijk voor een mycena
of een satijnzwam worden versleten, maar de sterke meelgeur en
-smaak zijn vaak doorslaggevend. Onder de microscoop zijn de
breed elliptische, fijnwrattige sporen zeer karakteristiek. Ook de
standplaats is vaak kenmerkend: de vruchtlichamen groeien op of
rond ammoniakrijke plekjes in een overigens voedselarme, zure
omgeving. Dat zijn meestal plaatsen in bossen en heideterreinen

waar grotere zoogdieren hebben geürineerd, minder vaak rond
kadavers van vogels of kleine zoogdieren, of rond mestplekken van
konijnen of reeën. In dergelijke micromilieus zijn de mossen dikwijls
afgestorven (‘verbrand’) als gevolg van de hoge dosis stikstof.
Dat geldt soms ook voor grassen en kruiden. De Kleine grauwkop
groeit hoogstzelden op de mest zelf. In de literatuur worden ook
brandplekken en rottende paddenstoelen als substraat genoemd
(Knudsen & Vesterholt, 2008). Geschikte micromilieus zijn in allerlei
vegetatietypen op van oorsprong voedselarme bodems te vinden:
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loof- en naaldbossen, jeneverbesstruwelen (oververtegenwoordigd
in de statuscijfers als gevolg van intensief mycosociologisch
onderzoek in de jaren zestig en zeventig), heidevelden en heischrale
graslanden. Gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren
tachtig werd deze soort in 76% van de proefvlakken in heischrale
graslanden en vochtige heide aangetroffen (n= 21), met maximaal
250 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Hoewel de Kleine
Mycena cinerella

Grijze mycena

grauwkop een voorkeur heeft voor droge terreinen, mijdt hij ook zure
wilgenstruwelen en berkenbroekbossen niet. In Drenthe is de Kleine
grauwkop vrij algemeen, maar stellig nog vaak over het hoofd gezien.
Hij groeit vooral in zandstreken en ontbreekt vrijwel in de oostelijke
veenontginningen en het lage, natte gebied bij Meppel. Ook in de
rest van Nederland is de soort vrij algemeen, voornamelijk op het
pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013).
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Status: Algemeen, n= 680, n<99: 193, n>99: 575, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 511): voedselarm naaldbos 21%,
jeneverbesstruweel 16%, droog, voedselarm loofbos 14%, droge lanen 12%,
droge heide 9%, droog heischraal grasland 8%, wilgenstruweel 4%, vochtige
heide en heischraal grasland 3%, droog, schraal, zandig grasland 3%, rest
10%.– Sub (n= 110), strooisel 92%, twijgen en spaanders 3%, rest 5%. – Org
(n= 55): berk 20%, Geoorde en Grauwe wilg 18%, Grove den 13%, spar
11%, Zomereik 9%, Wilde gagel 9%, Pijpenstrootje 8%, Braam 4%, Beuk
4%, rest 4%.

De Grijze mycena is goed te herkennen aan de bleekgrijze tot
asgrauwe hoed in combinatie met aflopende lamellen en een sterke
meelgeur. Toch kennen veel natuurliefhebbers dit paddenstoeltje niet
omdat het opvallend weinig is afgebeeld in populaire veldgidsen.
Het is een typische soort van de late herfst met een maximale
fructificatie in november. In Drenthe is hij algemeen in de hogere
delen, veel minder in de veenkoloniën, bebouwde gebieden en het
lage gebied bij Meppel. De Grijze mycena groeit in groepjes of grote
zwermen saprotroof op ruw strooisel van allerlei bomen, struiken,
heideachtige en grasachtige planten in een vochtige tot droge, zure,
relatief voedsel- en basenarme omgeving. Hij stelt ook geen speciale
eisen aan het vegetatietype en is onder meer regelmatig gezien
in eiken- en berkenbossen, naaldbossen, jeneverbesstruwelen,
lanen, heidevelden en heischrale graslanden. In schrale graslanden
zijn dichtheden van meer dan 2000 vruchtlichamen per 1000 m2
waargenomen (Arnolds, 1981). In Nederland is de Grijze mycena

algemeen op de hogere zandgronden en in de kustduinen, elders
zeldzaam (NMV, 2013).

Hoofdstuk 24b
Mycena sanguinolenta

Kleine bloedsteelmycena
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Status: Algemeen, n= 588, n<99: 284, n>99: 387, trend -, RL08: Gevoelig
(trend), eerste jaar: 1934. – Hab (n= 1054): voedselarm naaldbos 20%,
droog, voedselarm loofbos 17%, jeneverbesstruweel 12%, moerasbossen
en -struwelen 10%, vochtige en droge heide 8%, vochtige en droge
heischrale graslanden 8%, droge lanen 7%, droog, voedselarm gemengd
bos 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, jonge bosaanplant 2%, houtwallen
en -singels 1%, rest 6%. – Sub (n= 202): strooisel en bladeren 51%, dode
twijgen 23%, dode takken 8%, dood hout onbepaald 5%, humus 4%, mossen
3%, rest 6%. – Org (n= 159): wilg 22% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg
15%, Kruipwilg 4%, Boswilg 1%), els 15%, berk 11%, Wilde gagel 10%, eik
8%, den 6%, spar 6%, lariks 4%, Jeneverbes 2%, Dophei 1%, rest 15%.

De Kleine bloedsteelmycena is een weinig opvallend, roodbruinig
paddenstoeltje, dat evenwel door zijn roodbruine melksap en rode
lamelsnede gemakkelijk op naam is te brengen. Hij was in Drenthe
algemeen in voedselarme zand- en veenstreken, maar schaars
in de brede stroomdalen, laagveenontginningen en de oostelijke
veenkoloniën. De soort komt voor in allerlei naald- en loofbossen op
natte tot droge, min of meer voedselarme, zure zand- en veengronden,
met inbegrip van wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. Buiten
bossen is de Kleine bloedsteelmycena vaak gemeld van droge en
vochtige heide, droog en vochtig (hei)schraal grasland en lanen.
De soort groeit saprotroof op blad- en naaldstrooisel van diverse
loof- en naaldbomen, heide en soms van taaie grassen (Arnolds,
1983); ook op daarmee gemengde stukjes hout. De in de status
genoemde verdeling over strooisel van verschillende boomsoorten
is vertekend vanwege het onevenredig grote aantal opgaven van
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen. Ogenschijnlijk gaat

het goed met de Kleine bloedsteelmycena in Drenthe, want de
soort is sinds 1999 in meer dan honderd nieuwe kilometerhokken
gevonden. Maar schijn bedriegt, want nadere beschouwing van de
gegevens toont aan dat de soort in deze eeuw is afgenomen als
gecorrigeerd wordt voor de toegenomen onderzoeksinspanning. Uit
mycosociologische studies in de jaren tachtig blijkt dat de Kleine
bloedsteelmycena destijds een van de talrijkste strooiselafbrekers
was in voedselarme milieus die weinig onderdeed voor de
Melksteelmycena (Mycena galopus). De Kleine bloedsteelmycena
werd destijds vastgesteld in 89% van de onderzochte voedselarme
eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), 74% van de beukenbossen (n=
19; Arnolds et al., 1994), 100% van de elzenbroekbossen en ElzenVogelkersbossen (n= 16), 94% van de wilgenstruwelen (n= 17)
(Arnolds, n.p.), 38% van de bermen met eiken en beuken (n= 76,
Keizer, 1994), alsmede in 71% van de heidevegetaties en heischrale
graslanden (n= 21, Arnolds, 1981), soms met dichtheden van meer
dan 1000 vruchtlichamen per 1000 m2. Dergelijke hoge presenties
en aantallen werden ongetwijfeld ook in naaldbossen bereikt, maar
die zijn niet mycosociologisch onderzocht. Tegenwoordig is de
vondst van enkele tientallen vruchtlichamen op een dagexcursie
van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe al een bijzonderheid. Ook
landelijk gaat het niet goed met deze soort. In de proefvlakken van het
paddenstoelenmeetnet laat de Kleine bloedsteelmycena, die met 144
meetpunten is vertegenwoordigd, sinds 2000 een sterke, significante
afname zien (Arnolds et al., 2011). Het aantal bezette atlasblokken
is in ons land in de periode 2000-2007 met de helft afgenomen ten
opzichte van de periode 1900-1983, zodat de soort nu als gevoelig op
de Rode lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Wat dat betreft wordt
de Kleine bloedsteelmycena wel vergeleken met de Huismus: beide
zijn wijdverbreide, vrij onopvallende soorten die ongemerkt sterk zijn
achteruitgegaan. De oorzaken van de afname zijn voor beide soorten
niet opgehelderd. Men heeft voor de Kleine bloedsteelmycena wel
verzuring en vermesting geopperd (Arnolds & Veerkamp, 2008),
maar het is raadselachtig waarom het dan de enige mycenasoort zou
zijn die zo gevoelig voor milieuverontreiniging is. Bovendien zet de
negatieve trend door in een periode waarin verzuring en vermesting
afnemen.
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Paxillus involutus

Gewone krulzoom
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Status: Zeer algemeen, n= 1718, n<99: 486, n>99: 1656, trend ++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 1611): droog, voedselarm
loofbos 22%, voedselarme lanen 20%, voedselarm naaldbos 15%,
voedselarm gemengd bos 12%, jeneverbesstruweel 6%, moerasbos en
-struweel 5%, voedselarme boomsingels 4%, voedselrijke lanen 3%, rest
13%.– Sub (n= 527): humus 76%, veen 8%, strooisel 8%, leem 1%, dood
hout 1%, rest 6%. – Org (n= 553): loofbomen 78% (waarvan berk 27%, eik
24%, Beuk 6%, wilg 4%, linde 1%); naaldbomen 22% (waarvan spar 9%,
den 9%, lariks 2%).

Ondanks de lamellen aan de onderzijde van de hoed is de
Gewone krulzoom nauwer verwant met boleten dan met andere
plaatjeszwammen. De vruchtlichamen hebben jong een sterk
ingerolde, viltige hoedrand die geleidelijk bijna vlak en kaal wordt bij het
ouder worden. In Drenthe is deze soort een van de meest algemene
mycorrhizapaddenstoelen die in principe overal te verwachten is. Door
zijn afhankelijkheid van bomen is hij schaarser in boomarme gebieden,
zoals in de hoogveenontginningen benoorden Emmen en bij Smilde en
in de weidegebieden ten noorden van Meppel. De Gewone krulzoom
is talrijk in bossen op zure, voedselarme bodems en groeit vaak in een
dikke strooisellaag, zowel in loofbossen, lanen en gemengde bossen
als, wat minder vaak, in zuivere naaldbossen. Hij staat zowel in zompige

berkenbroekbossen als in kurkdroge eikenstrubben en dennenbossen.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd de
Gewone krulzoom in alle 37 proefvlakken van het Eiken-verbond
vastgesteld en in 68% van de beukenbossen op overeenkomstige
groeiplaatsen, soms met meer dan 300 vruchtlichamen per 1000 m2
(Jansen, 1984; Van Steenis, 1992). In bossen en lanen op neutrale,
basenrijke bodems is hij zeer schaars. Als een van de weinige
mycorrhizavormers kan deze soort een hoge stikstofdepositie goed
verdragen. In Drenthe groeit de Gewone krulzoom vooral bij berken
en eiken, op enige afstand gevolgd door sparren, dennen en de Beuk.
Onder elzen wordt zijn plaats ingenomen door de Elzenkrulzoom
(Paxillus filamentosus; zie hoofdstuk 19b).

Peziza badia

Bruine bekerzwam

Status: Matig algemeen, n= 144, n<99: 43, n>99: 114, trend +, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1934. – Hab (n= 48): droge, voedselarme lanen
21%, voedselarm gemengd bos 19%, voedselarm naaldbos 17%, heide,
heischraal grasland, zandverstuiving 10%, parken en tuinen 6%, graslanden
en open wegbermen 6%, houtwallen en -singels 4%, wilgenstruweel 4%,
buitenmuren 2%, rest 11%. – Sub (n= 35): humus 40%, humusarm zand
34%, leem 9%, veen 3%, grond onbepaald 14%.

De Bruine bekerzwam is een vrij grote, donkerbruine bekerzwam die
vanaf mei tot in december gevonden kan worden. De binnenkant van
de beker is kastanjebruin en heeft soms een olijftint. Bij beschadiging
komt er kleurloos vocht vrij dat bruin opdroogt. Hij kan verward worden
met (oude exemplaren van) de Zwavelmelkbekerzwam (Peziza
michelii) die veelal een violette tint heeft en geel opdrogend vocht
uitscheidt en met de Bruine modderbekerzwam (Peziza limnaea)
die aan de binnenzijde meer olijfkleurig is en beperkt is tot natte
standplaatsen. Bovendien heeft de laatste soort onder de microscoop
sporen met geïsoleerde wratjes, in plaats van een netvormige tekening
zoals bij de Bruine bekerzwam. In Drenthe is de Bruine bekerzwam
vrij algemeen, voornamelijk in grotere boscomplexen op het plateau.
In de veenkoloniën en laagveenstreken is hij schaars en doorgaans te
vinden op opgebracht zand. Dit sluit aan bij het patroon in Nederland:
vrij algemeen op het pleistoceen, in Zuid-Limburg en in de duinen,
elders zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe wordt de soort voornamelijk
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vermeld van naaldbossen, gemengde bossen en lanen op min of
meer voedselarme grond. De Bruine bekerzwam staat zelden echt
op strooisel in het bos, maar doorgaans op en langs bospaden,
greppelkanten en andere plekken met minerale tot licht humeuze,
weinig begroeide, vaak recent verstoorde, zandige of lemige grond.
Hij kan zich ook snel vestigen in natuurontwikkelingsgebieden,
bijvoorbeeld in Schepping bij Beilen al drie jaar na de ontgronding. De
soort is daar wel afhankelijk van de opslag van bomen, want volgens
recente inzichten vormt de Bruine bekerzwam mycorrhiza met bomen
(Kuyper, 2007). In Schepping gaat het om jonge berken en wilgen.
Opmerkelijk is dat er bij de biotoopvermeldingen geen enkele keer
loofbos is aangegeven, terwijl hij daar volgens de literatuur toch
zeker thuishoort, hetgeen bevestigd wordt door waarnemingen
bij loofbomen in lanen en natuurontwikkelingsgebieden. Buiten
bosgebieden groeit de Bruine bekerzwam soms in open wegbermen,
heidevegetaties, graslanden, parken en tuinen. De twee opgaven
van wilgenbroekstruweel betreffen wellicht toch de Bruine
modderbekerzwam en ook een melding op een buitenmuur betreft
Pholiota lubrica

Witvlokkige bundelzwam
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hoogstwaarschijnlijk een andere soort. De Bruine bekerzwam is in
Drenthe matig toegenomen.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2000.

De Witvlokkige bundelzwam lijkt op een wat klein uitgevallen, intens
gekleurde Slijmerige blekerik (Pholiota lenta; zie aldaar), met een
even slijmerige, maar tenminste in het centrum roodbruine hoed. Door
sommigen wordt hij niet als aparte soort beschouwd (Krieglsteiner,
2003), maar de meeste auteurs onderscheiden deze soorten wel
(Knudsen & Vesterholt, 2008; Noordeloos, 2011). De Witvlokkige
bundelzwam is in Nederland een zeldzame soort van voornamelijk
de pleistocene zandgronden, met daarbuiten één vindplaats bij Den
Helder (NMV, 2013). Hij is landelijk sterk achteruitgegaan, vooral in
Brabant, en staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp,
2008). In Drenthe dateren alle acht vondsten juist van na 1999,
verspreid over de zandige delen van de provincie. De Witvlokkige
bundelzwam lijkt ook ecologisch sterk op de Slijmerige blekerik, maar
groeit vaker op naaldhout. Hij groeit saprotroof op, vaak ondergronds,
hout van loof- en naaldbomen en soms op strooisel in bossen. Over
de standplaatsen in Drenthe is niet veel bekend. Hij is twee maal
gevonden in voedselarm gemengd bos, waarschijnlijk op naaldhout,
één maal op een kapvlakte van een voormalig dennenbos op
begraven hout, één maal op de golfbaan in Assen en één maal in een
‘oninteressant loofbos’.
Psilachnum chrysostigmum

Berijpt varenschoteltje

OPN 1995: Pezizella chrysostigma
Status: Verdwenen, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Berijpt varenschoteltje is een wit, maximaal 0,5 mm breed
kelkje met een onopvallend, kort steeltje. Het hymenium
kleurt geel bij ouderdom en beschadiging. De buitenzijde lijkt
glad, maar is kort behaard met knotsvormige, gladde haren
van ongeveer 40 x 3 µm. De sporen zijn klein en een beetje
knotsvormig: 5-6 x 1-1,5 µm. Het substraat is kenmerkend: de
schoteltjes groeien in winter en voorjaar op dode bladstelen
van niervarens en zouden volgens Ellis & Ellis (1997) in GrootBrittannië algemeen zijn op Mannetjesvaren. In ons land geldt
het Berijpt varenschoteltje nog als zeldzaam met het zwaartepunt
in Noord-Brabant en Zuid-Limburg (NMV, 2013) maar dat beeld
kan uiteraard veranderen als er door veldmycologen beter

op de kleintjes gelet wordt. Van de vijf meldingen uit Drenthe
zijn er vier afkomstig van het mycosociologisch onderzoek in
moerasbossen in de jaren tachtig toen dat inderdaad het geval
was. De vier bekende vindplaatsen zijn nu: een wilgenstruweel
bij Wittelte (km 215-538, 1983, herb. L), een gagelstruweel
in het Bongeveen bij Bunne (km 230-569, 1982, 1985, herb.
WBS), het elzenbroekbosje ’t Waal bij Roderwolde (km 228577, 1985, herb. WBS) en een naaldbos op droog zand bij
Lheebroek (km 226-539, 1984, herb. WBS). Alle vondsten
zijn afkomstig van dood blad of bladstelen van niervarens
(Dryopteris). De geconstateerde afname moet men met een
korreltje zout nemen.
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Roridomyces roridus

Slijmsteelmycena

OPN 1995: Mycena rorida
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Status: Vrij algemeen, n= 215, n<99: 68, n>99: 171, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 156): droog, voedselarm
loofbos 45%, voedselarm naaldbos 19%, voedselarm gemengd bos 14%,
jeneverbesstruweel 13%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, voedselarme
lanen 3%, gagelstruweel 3%, vochtige heide 1%. – Sub (n= 23): strooisel
39%, dode twijgen 35%, dode takken 17%, dode stengels 9%. – Org (n= 19):
loofbomen 79% (waarvan eik 26%, Wilde gagel 16%, Es 11%, Hazelaar 5%,
berk 5%); naaldbomen 16% (waarvan spar 11%), grasachtige planten 5%.

De Slijmsteelmycena is een van de talrijke kleine, bleke, mycenaachtige plaatjeszwammen, maar hij is toch van andere soorten goed
te onderscheiden door de steel die in een dikke, doorzichtige slijmlaag
is gehuld. De soort is lang tot het geslacht Mycena gerekend,
maar wordt sinds kort in een eigen geslacht ondergebracht, onder
meer op grond van de structuur van de hoedhuid die uit bolronde
tot peervormige cellen bestaat. In Drenthe is de Slijmsteelmycena
vrij algemeen, voornamelijk in grote bossen in de zandgebieden.
In de hoogveenontginningen, beekdalen en laagveenstreken is
hij veel zeldzamer. Dit hangt samen met een sterke voorkeur voor
ruw strooisel en afgevallen twijgen in bossen op zure, voedselarme

gronden. De Slijmsteelmycena komt zowel in voedselarme loof- als
naaldbossen voor, waaronder ook natte gagelstruwelen en droge
jeneverbesstruwelen. Hij groeit bij uitzondering buiten bossen in
heidevegetaties op strooisel van heide en grassen. De aantallen
zijn overal zeer laag en daardoor blijft een vondst van dit markante
paddenstoeltje op een excursie toch altijd een prettige verrassing.
De Slijmsteelmycena is in ons land vrij algemeen op de hogere
zandgronden en Zuid-Limburg, minder algemeen in de duinen en
elders zeldzaam (NMV, 2013).

Russula albonigra

Zwartwitte russula
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 1, n>99: 5, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1988.

Van boven zwart tot bruinzwart en van onderen vrij dicht opeenstaande, witte lamellen en een witte steel: precies wat de Nederlandse
én wetenschappelijke naam benoemen. Met dien verstande dat
deze forse russula in de groep zit waarbij het vlees aan de lucht
zwart verkleurt en de steel al spoedig vergrauwt en tenslotte zwart
wordt. De smaak is mild met een mentholachtige component.
De Zwartwitte russula is in Nederland een schaarse soort op de
hogere zandgronden met daarnaast één vindplaats bij Schoorl en
één in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij is als gevolg van vermesting
sterk afgenomen en staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds &
Veerkamp, 2008). In Drenthe is deze russula zeer zeldzaam, maar
omdat vóór 1999 slechts één vindplaats bekend was (Oranjekanaal,
Odoornerveen, km 249-540, 1988, 1989) zou je kunnen zeggen
dat de Zwartwitte russula sterk is toegenomen nu er inmiddels vijf
recente vindplaatsen zijn: de Anserdennen bij Ansen (km 220-534,
2000, herb. L), het Westerzand bij Havelte (km 212-535, 2000),
een stuifzandje ten westen van Westlaren (km 239-567, 2006), het

Moltmakersstuk in het Mensingebos bij Roden (km 225-570, 2010)
en bij de spartelvijver in het Ter Horsterzand bij Beilen (km 230539, 2010). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) is de soort
een symbiont van loofbomen op voedselarme tot matig voedselrijke
zand- en leembodems. Elders is deze russula ook of vooral een
mycorrhizapartner van naaldbomen, voornamelijk Fijnspar en soms
Grove den, meestal op lichtzure tot iets basische bodems met een
laag gehalte aan stikstof (Krieglsteiner, 2000; Knudsen & Vesterholt,
2008). De situatie in Drenthe is intermediair. Hier is de Zwartwitte
russula drie maal waargenomen bij Grove den en even vaak bij
Zomereik. De vondsten bij dennen betreffen twee keer de rand van
stuifzandplekken en één keer de berm van een schelpenfietspad op
humusarm zand met een dunne strooisellaag. Onder eiken groeide
de soort bij Odoornerveen in een schrale, grazige wegberm onder
oude eiken; bij Ter Horst en bij Roden op kaal of schaars begroeid,
voedselarm zand in eikenbos. Van de overige vindplaatsen zijn geen
details bekend.

Hoofdstuk 24b
Russula emetica sensu lato Braakrussula in wijde zin (inclusief
(inclusief Russula silvestris)
Loofbosbraakrussula)
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Status: Algemeen, n= 652, n<99: 182, n>99: 608, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1930. – Hab (n= 446): droog, voedselarm loofbos
25%, droge, voedselarme lanen 22%, voedselarm gemengd bos 19%,
droog, voedselarm naaldbos 15%, bossingels en houtwallen 6%, vochtig,
voedselarm naaldbos 4%, jeneverbesstruweel 1%, berkenbroekbos 1%, rest
5%. – Org (n= 205): loofbomen 67% (waarvan eik 46% (waarvan Zomereik
18%, Amerikaanse eik 3%), Beuk 12%, berk 3%); naaldbomen 33% (waarvan
den 24% (waarvan Grove den 13%), spar 5%, lariks 2%.

Met zijn felrode hoed en zuiver witte lamellen en steel is de
Braakrussula een fotogenieke paddenstoel die het mooi doet tegen
een mosgroene achtergrond. De geur is subtiel fruitig, maar de
smaak zeer scherp; vandaar de Nederlandse naam. Slakken trekken
zich daar niets van aan en verorberen deze soort met smaak. De
Braakrussula is een variabele paddenstoel, onder meer wat betreft
grootte van de vruchtlichamen en standplaats. In het Overzicht
(Arnolds et al., 1995) worden drie vormen onderscheiden: forma
emetica met grote vruchtlichamen (hoed 5-12 cm), sporen van
9-10,5 x 7,5-9 µm en uitsluitend onder naaldbomen groeiend; forma
silvestris met kleinere vruchtlichamen (hoed 3-6 cm), sporen van 7-10
x 6-8 µm en zowel onder naald- als loofbomen groeiend, en forma
longipes, verschillend van de eerste vorm door een opvallend lange
steel. In de nieuwe Standaardlijst (Arnolds & Van den Berg, 2013) zijn,
in navolging van onder meer Sarnari (1998), de eerste twee vormen
tot soorten gepromoveerd, respectievelijk de Naaldbosbraakrussula
(Russula emetica sensu stricto) en Loofbosbraakrussula (Russula
silvestris). Forma longipes wordt nu als een standplaatsvariant van
de Naaldbosbraakrussula beschouwd. Omdat bij de meeste Drentse
vondsten van de Braakrussula de forma niet gemeld is, worden deze
soorten hier samen behandeld. Uit de verhouding tussen de 56 opgaven
van forma emetica (inclusief longipes) en de 507 opgaven van forma
silvestris kan wel worden opgemaakt dat de Naaldbosbraakrussula
veel zeldzamer is dan de Loofbosbraakrussula. In Nederland is de
Braakrussula algemeen in de duinen en op de hogere zandgronden,
elders schaars of ontbrekend (NMV, 2013). In Drenthe is hij zeer

algemeen in de grotere bosgebieden, maar schaars in de veenkoloniën
en rond Meppel. Het is een van de weinige mycorrhizapaddenstoelen
die aanmerkelijk meer voorkomt in bossen dan in lanen en bermen met
bomen. In tegenstelling tot veel andere russula’s lijkt de Braakrussula
minder last te hebben van een dikke, verzuurde strooisellaag en ook
niet zo gevoelig te zijn voor stikstof. In Drenthe is hij twee keer zo vaak
aangetroffen bij loofbomen als bij naaldbomen. Onder de loofbomen
is de eik veruit favoriet. Ook Beuk wordt regelmatig genoemd (13%).
In dat geval is verwarring met de Stevige braakrussula (Russula
mairei), een exclusieve beukenbegeleider, niet altijd uit te sluiten.
Van de vondsten in naaldbos zijn de meeste afkomstig van den. Daar
blijven spar en lariks duidelijk bij achter. De foto heeft betrekking op de
Naaldbosbraakrussula.

Paddenstoelen van loof- en naaldbossen
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Thelephora terrestris

Gewone franjezwam
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Status: Algemeen, n= 508, n<99: 169, n>99: 403, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 355): voedselarm naaldbos
27%, jeneverbesstruweel 17%, voedselarm gemengd bos 17%, droge,
voedselarme lanen 9%, droog, voedselarm loofbos 8%, heide, schraal
grasland en zandverstuiving 6%, parken en tuinen 3%, houtwallen en
-singels 3%, elzenbroekbos 2%, droog, schraal, zandig grasland 2%,
kapvlaktes 1%, jonge bosaanplant 1%, rest 4%. – Org (n= 135): loofbomen
51% (waarvan berk 13%, eik 10% (waarvan Zomereik 3%, Amerikaanse eik
2%), wilg 7% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 4%, Kruipwilg 3%), els 5%,
Beuk 5%, linde 1%, Haagbeuk 1%, loofbomen onbepaald 11%); naaldbomen
49% (waarvan spar 17%, den 16% (waarvan Grove den 9%), lariks 5%,
Douglasspar 2%, Zilverspar 1%, naaldbomen onbepaald 7%).

De meest voorkomende vorm van de Gewone franjezwam bestaat
uit waaiervormige vruchtlichamen van een paar cm breed die tot een
rozet of strook vergroeid zijn. Plantenresten en grassprieten worden
daarbij ingesloten. De bovenzijde is bruin viltig met een witte groeirand,
het hymenium kaneelkleurig en gerimpeld. De Gewone franjezwam
kan ook als aanliggende korsten (resupinaat) groeien; dunne vormen
ervan zijn in het veld niet te onderscheiden van rouwkorstjes (geslacht
Tomentella) die nauw verwant zijn. Het is een algemeen voorkomende
mycorrhizapaddenstoel en als zodanig een pionier. Hij vormt vooral
mycorrhiza’s met jonge boompjes, soms van slechts één of twee jaar oud,
bijvoorbeeld veelvuldig op zeer voedselarme, recent vergraven keileem
in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen. Vaak staat hij op de
kale grond en valt de paddenstoel meer op dan het jonge boompje.
Ook in boomkwekerijen en kerstboomplantages kan de Gewone
franjezwam talrijk zijn. Bij een sterke ontwikkeling van de schimmel kan
de symbiontische leefwijze overgaan in parasitisme en kunnen jonge

Tomentella ferruginea

Roestig rouwkorstje

boompjes het loodje leggen. De soort is echter niet aan jeugdige opslag
gebonden. Hij treedt net zo goed op bij volwassen bomen, maar dan
doorgaans langs wegen en paden, aan de rand van stuifzanden of op
anderszins verstoorde, open, voedselarme, minerale grond. In Drenthe
treden loof- en naaldbomen even vaak op als partners. Het meest is
hij gemeld van spar, den, berk en eik. De Gewone franjezwam wordt
in uiteenlopende biotopen gevonden: vooral in naald- en loofbossen
en in beboomde bermen, maar ook in jonge bosaanplant en buiten
bossen in heidevelden, natuurontwikkelingsterreinen, op kapvlaktes,
jeneverbesstruwelen en schrale graslanden, mits er opslag van jonge
bomen aanwezig is. In natte biotopen, zoals elzen- en wilgenbroek, is
de soort schaars. Uit mycosociologisch onderzoek van eikenbossen
in Drenthe bleek een duidelijke voorkeur voor het meest voedselarme
type eikenbos (Jansen, 1984). In Nederland is de Gewone franjezwam
algemeen op de pleistocene zandgronden, in Zuid-Limburg en in de
duinen; elders is hij zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is hij algemeen
en werd hij reeds in 1911 gemeld uit de omgeving van Eelde. Hij is het
meest verbreid in grotere en kleinere bosgebieden op het plateau. In
de hoogveenontginningen komt hij veel minder voor. Het minst wordt
hij gevonden in de stroomdalen en de laagveengebieden rond Meppel
en het Leekstermeer.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2000.

Het Roestig rouwkorstje heeft een min of meer los liggend,
spinnenwebachtig of meer gesloten hymenium dat meestal groen tot
olijrfbruin van kleur is. De randzone van uitstralende hyfen is opvallend
oranje- tot roestbruin, waaraan de soort zijn naam te danken heeft
en waaraan hij in het veld min of meer herkenbaar is. In de rand
en onder het hymenium zijn rhizomorfen aanwezig. In de randzone
komen naast hyfen van 2-3,5 µm met gespen ook dunnere hyfen van
1,5-2 µm zonder gespen voor. De sporen van 7-8,5 µm zijn vanaf de
buikzijde gezien afgerond driehoekig en voorzien van stekels van ca.
1 µm lang. De basidiën kleuren blauw in loog. De vruchtlichamen van

het Roestig rouwkorstje groeien volgens de literatuur op dood loof- en
naaldhout en gaan over op aangrenzende mossen en strooisel, maar
het mycelium vormt mycorrhiza met wortels van bomen. In Drenthe
is het Roestig rouwkorstje bekend van drie kilometerhokken: op een
dode eikentak in het Spaarbankbos bij Hoogeveen (km 227-530,
2000, herb. B. de Vries); op hetzelfde substraat in een gemengd bos
in de Wijken van Eleveld bij Tiendeveen (km 231-529, 2011) en op de
schors van lariks in het Sleenerzand (km 247-535, 2007). De soort
lijkt een voorkeur te hebben voor voedselarme standplaatsen. Elders
in Nederland is de soort zeer zeldzaam op het pleistoceen en in de
duinen (NMV, 2013).

Hoofdstuk 24b
Tomentella stuposa

Gezwollen rouwkorstje
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2000.

In het veld is er niets bijzonders aan dit rouwkorstje te zien dat
bruin tot donkerbruin en glad is. Ook de rand heeft geen bijzondere
kenmerken. Het Gezwollen rouwkorstje is zo genoemd naar het
opzwellen van een aantal basaalhyfen in kaliloog. Opvallend zijn de
bruine sporen, die kogelrond zijn (8-12 µm diameter) en voorzien
zijn van prachtige, lange (2-3 µm) stekels. Het verwante Roestgeel
rouwkorstje (Tomentella bryophila zie aldaar) heeft ook dergelijke
sporen, maar die zijn meestal geel. Het Gezwollen rouwkorstje is pas
in 2000 in Drenthe ontdekt en nu van acht verspreide kilometerhokken
bekend dankzij de toegenomen belangstelling voor rouwkorstjes.
Het fructificeert op dode stammen en takken van zowel naald- als
loofbomen, waarschijnlijk bij voorkeur in droge, voedselarme bossen.
In Drenthe zijn tot nu toe alleen spar en Ratelpopulier als substraat
herkend. De soort is buiten Drenthe slechts op enkele plaatsen in ons
land aangetroffen, op het pleistoceen, in de duinen en in Flevoland
(NMV, 2013)

Trechispora mollusca

Raatzwammetje

Status: Matig algemeen, n= 104, n<99: 25, n>99: 85, trend ++, RL 08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 43): jeneverbesstruweel
30%, droog, voedselarm loofbos 23%, droog, voedselarm naaldbos 14%,
voedselarm gemengd bos 14%, wilgenstruweel 5%, vochtig, voedselrijk
loofbos 5%, rest 9%. – Sub (n= 84): dode takken 63%, dode stammen 8%,
dode stronken 1%, dood hout onbepaald 27%. – Org (n= 82): naaldbomen
60% (waarvan Jeneverbes 18%, Grove den 16%, Douglasspar 7%, spar
6%); loofbomen 40% (waarvan eik 18%, berk 4%, wilg 4%).

Het Raatzwammetje kan men, met inbegrip van het Blazig dwergkorstje (Trechispora hymenocystis; zie aldaar), in het veld herkennen.
Het lijkt op een verzameling kleine, sneeuwwitte wespenraatjes,
waarvan de gaatjes 0,3-1 mm breed zijn met zeer dunne en tere
wanden. Op de bodem van de gaatjes is spinnnenwebachtig
weefsel te zien en daaronder schemert het rotte hout. Een echte
basislaag ontbreekt dus. Aan de rand zijn uitstralende hyfenbundels

(rhizomorfen) die bij het Blazig dwergkorstje kogelronde opzwellingen
bevatten en bij het Raatzwammetje niet. De sporen zijn klein (3,5-4
µm) en met fijne stekeltjes. De soort is in Drenthe matig algemeen
en vrijwel beperkt tot de hogere zandgronden. Dat sluit aan bij het
verspreidingspatroon in Nederland, waar hij vrij algemeen is op het
pleistoceen en daarbuiten op enkele plaatsen in de duinen voorkomt
(NMV, 2013). Het Raatzwammetje vindt men wereldwijd op sterk
verteerd hout van diverse loof- en naaldbomen. De soort heeft in
Drenthe een voorkeur voor naaldbossen, jeneverbesstruwelen en
Berken-Eikenbossen op matig vochtige tot droge, voedselarme
zandgrond.
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Trechispora stellulata

Varendwergkorstje
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2000.

Het Varendwergkorstje is een kleine, resupinate korstzwam, verwant
aan het Kleinsporig dwergkorstje (Trechispora microspora; zie aldaar).
Het verschilt daarvan door de kruimelige of rechthoekige in plaats
van naaldvormige kristallen. De sporen zijn nog iets kleiner (3,5-4 x
3-3,5 µm) en hebben minder stekeltjes. Ze lijken af en toe stervormig.
In het weefsel kunnen ronde celletjes voorkomen die zeer dunne,
naaldvormige uitsteeksels hebben. Het is materiaal van een gist van
het genus Sterigmatomyces (Jülich, 1984). Het Varendwergkorstje is
in Drenthe in vijf kilometerhokken aangetroffen: bij Ruinen (km 220532, 2000, herb. B. de Vries), bij Kraloo (km 225-534, 2000, herb.
Tubulicrinis gracillimus

Smalsporig oploskorstje

B. de Vries), bij Odoorn (km 250-543, 2000, herb. B. de Vries), in
Rheebruggen bij Uffelte (km 216-533, 2002), in Boswachterij Gees
(km 240-531, 2002, herb. Wassink) en in de Grondelooze Kuil aan
de zuidzijde van Assen (km 233-554, 2010). De soort is ook in de
rest van ons land zeer zeldzaam op het pleistoceen, met daarbuiten
één bezet atlasblok op Goeree (NMV, 2013). Het Varendwergkorstje
groeit saprotroof op allerlei hout en strooisel en is in Drenthe bekend
van dood hout van Ratelpopulier, Zomereik, Jeneverbes, lariks en
strooisel van Pitrus, steeds in bossen op zure, voedselarme bodem.
De Nederlandse naam Varendwergkorstje is hier dus niet toepasselijk.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1977.

Oploskorstjes herken je niet als zodanig in het veld. Wel kun je met een
goed loep zien dat de vruchtlichamen fijnbehaard zijn. Het Smalsporig
oploskorstje is dikker (0,2 mm) dan verwante soorten die vaak erg
dun zijn. Jonge delen zijn fijn korrelig, oudere delen korstvormig en bij
droogte gebarsten in kleine, onregelmatige stukjes. De kleur is vuilwit
tot roomkleurig. De cystiden zijn dikwandig, meer dan 100 µm lang en
6-10 µm breed; ze reageren met jodium grijs tot blauw. Zoals bij alle
oploskorstjes lossen de cystiden op in loog. De sporen zijn cilindrisch
en meten 8 x 2 µm. In Drenthe kennen we het Smalsporig oploskorstje
van vijf kilometerhokken: de Schoonloër strubben bij Schoonloo (km
243-547, 1977, herb. WBS), het Oosterzand en het Westerzand bij

Havelte (km 215-536, 2004; km 213-536, 2005), en twee plekken in
het Dieverveld bij Diever (km 216-549, 2006; km 218-542, 2007). Hij
werd drie keer vastgesteld op verrotte, liggende stammen van Grove
den en twee keer op dood hout van Zomereik in gemengde bossen en
loofbossen op droge, voedselarme zandgrond. Dat komt overeen met
de situatie in Baden-Württemberg, waar het Smalsporig oploskorstje
zeven keer is waargenomen op naaldhout (waaronder twee maal op
Grove den) en drie keer op Zomereik (Krieglsteiner, 2000). Elders in
Nederland is de soort zeer zeldzaam en vrijwel beperkt tot de hogere
zandgronden met daarbuiten één vindplaats in de duinen (NMV,
2013).

