Terugblik op de paddestoelencursus
Kees Verweij
Op het moment, waarop dit artikel in deze Strand
loper verschijnt, is de Paddestoelencursus van dit
jaar al weer een tijdje achter de rug.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde cur
sus met een behoorlijk aantal enthousiaste deelne
mers.

Prachtvlamhoed

Op woensdag 27 augustus vond er een introductie
bijeenkomst plaats, waarbij belangstellenden zich
konden opgeven. In het kort werd verteld, wat
deze cursus zou inhouden. Een en ander werd ver
lucht met diabeelden van vorige cursusjaren.
Tevens was er gelegenheid bepaalde wensen
t.a.v. de cursusinhoud naar voren te brengen.
Op woensdag 17 september vond er een theorie
avond plaats, waarop een en ander werd verteld
over de paddestoel zelf. Daarbij werd getracht
inzicht te geven in de verschillen tussen de diverse
families, hetgeen van groot belang is om enigszins
thuis te geraken in de omvangrijke paddestoelen
wereld. Deze verschillen werden nog met dia
beelden nader toegelicht. Na de pauze konden ce
deelnemers aan de slag met het determineren van
een aantal echte paddestoelen aan de hand van
een determinatietabeL
Op 2 1 september, 12 oktober en 26 oktober jl. wer
den excursies ondernomen naar respectievelijk de
landgoederen Leeuwenhorst te Noordwijkerhout,
de Horsten te Wassenaar en de Keukenhof te
Lisse. In het begin liet het zich aanzien, dat weinig
te vinden zou zijn. Juist de twee laatste zomer
maanden zijn bijzonder droog geweest en droogte
is een van de grote vijanden van de paddestoel.
Midden september ging het gelukkig weer een
beetje regenen, zodat de meeste paddestoelen, zij
het wat verlaat, voor ons toch net op tijd kwamen.
Hoewel werd getracht juist de aandacht te ves
tigen op de meest voorkomende soorten konden
we niet om enkele opvallende soorten heen. Zo
zagen wij in Leeuwenhorst heel mooi de Kostgan
gersboleet, een paddestoel, die parasiteert op een
andere paddestoel.
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Opvallend was ook het grote aantal Parelamanie
ten.
De Horsten leverden weer een andere aanblik, het
geen voor een groot deel wordt bepaald door de
ligging en het karakter van het landschap. Dit blijkt
ook weer door het voorkomen van een aantal
aparte soorten. Een van de vele leuke waarnemin
gen was de Eikhaas, die op verschillende plaatsen
als een soort bloemstuk tegen eikenstammen
aangedrukt zit.
Eveneens op hout groeit de Prachtvlamhoed, die
zijn naam zeker eer aandoet. Zijn fel oranje grote
hoed zet het wat sombere herfstbos ineens in vuur
en vlam. Gelukkig ontdekten we op z'n oude
plekje, bijna aan het eind van de excursie, de
Witte Kluifjeszwam, een paddestoel met witte flap
pen in plaats van een hoed.
Ook de excursie op het landgoed Keukenhof was
een succes. Oorspronkelijk was het de bedoeling
op deze dag naar de Coepelduynen te gaan, maar
door de droogte van de afgelopen tijd viel het aan
tal paddestoelen daar wat tegen. Vandaar, dat
werd uitgeweken naar het landgoed Keukenhof.
Een leuke, ook voor mij nieuwe waarneming, was
de zg. Radijsvaalhoed, die inderdaad opvalt door
zijn sterke radijsgeur. Er stond daar zo veel, dat

Witte Kluifjeszwam

wij nauwelijks verder gekomen zijn dan 500 meter
van de ingang aan de Loosterweg. Het vaststellen
op naam viel dit keer niet mee, want er waren tal
van verschillende mycene-, collybia- en franje
hoedensoorten te zien, die zonder hulp van een mi
croscoop soms moeilijk op naam te brengen zijn.
Kortom: we hebben weer een heerlijke tijd gehad
en volop genoten van de mooie en kleurrijke pad
destoelenflora in onze directe omgeving.
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