Op zoek naar de Pruikzwam
Kees Verweij
Een behoorlijk aantal jaren ben ik al met de pad
destoelen bezig. De meesten van u zullen wel
weten, dat paddestoelen een bijzondere groep in
onze flora vormen, die qua uiterlijk, kleur, voor
komen e.d. sterk opvalt. Bovendien raak men nooit
uitgestudeerd, want in Nederland zijn er liefst niet
minder dan 3000 soorten. Daar komt verder bij,
dat onze duinstreek zeer rijk bedeeld is met een
groot aantal soorten. Om een groot aantal mooie
paddestoelen te kunnen zien behoeft men dus
zeker geen verre reizen te ondernemen.
Een van de paddestoelen, die steeds op mij grote
indruk maakt, is de Pruikzwam (Hericium eri
naceus), een bijzonder fraaie houtzwam, die
vooral op oude, dode beuken voorkomt. Hij ziet er
een beetje uit als een kluit met tal van dunne, naar
beneden hangende ijspegels. Ik had hem tot voor
kort nog nooit gezien, maar Frans van den Berg,
de grote paddestoelenkenner uit onze streek, wist
mij daarover boeiend te vertellen. De vindplaats
hield hij angstvallig geheim. Daar hij ruim 1 0 jaar
geleden nog veel te vroeg gestorven is, heeft hij
"zijn geheim" letterlijk in zijn graf meegenomen.
Bij mijn vele paddestoelentochten hield ik elke
dikke stam amgstvallig in het oog in de hoop hem
daar te vinden, maar tot nog toe tevergeefs. Totdat
ik enkele weken geleden te horen kreeg, dat op
een excursie van de KNNV een exemplaar van
deze prachtige zwam was ontdekt op het landgoed
Woestduin bij Vogelenzang. Omtrent de vindplaats
ontving ik slechts een vage beschrijving, zodat het
niet mee zou vallen hem te vinden temidden van
de vele andere duizenden paddestoelen, die dit
landgoed rijk is.
Met een paar andere fervente paddestoelenliefheb
bers hebben we op een gegeven moment de
stoute schoenen aangetrokken en togen op weg
naar Woestduin.
Vele dikke stammen onderwierpen wij een een
nauwkeurige inspectie, maar helaas geen resul
taat. Maar opeens ontdekten wij een plek, die min

of meer zou kunnen voldoen aan de beschrijving
van het terrein, waarop hij zou kunnen voorkomen.
Er lag een groot aantal stammen op de grond,
waar hij misschien tussen zou kunnen groeien. We
waren al een poosje bezig met kijken, totdat een
van ons groepje ons luid toeschreeuwde: "Daar
hangt ie".
Groot was onze opwinding, toen we hem daar in
derdaad zagen hangen, diep verborgen onder een
grote omgevallen Beuk. Daar was die dan, het
"pronkstuk" van Frans van den Berg.
Het behoeft geen betoog, dat we hem van alle kan
ten uitgebreid hebben gefotografeerd, zodat straks
tal van anderen ook van deze prachtige houtzwam
kunnen genieten.
Nog even een paar gegevens: De Pruikzwam is in
onze streek uiterst zeldzaam. In het oosten van
ons land is de kans om hem aan te treffen mis
schien iets groter, maar niettemin staat hij op de
lijst van zeldzaMe, in geheel Europa sterk be
dreigde soorten.
Zo ziet u maar: ook in onze overbevolkte streek
zijn zeldzame ontdekk:ngen bepaald niet uitge
sloten.
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Zoals bekend bestaat onze bibliotheek voor een
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schap van Jan Verwey. Daarnaast worden uit
eigen middelen regelmatig nieuwe boeken
aangeschaft. De nieuwste aanwinsten worden
hieronder besproken:
Hagemeijer W.J.M. & Blair M.J. ( Eds.) 1997. The
EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their
Distribution and Abundance. T. & A.D. Poyser
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Er zijn inmiddels in veel Europese landen broedvo
gelatlassen verschenen. Frankrijk en Groot-Brittan
nië hebben zelfs al een tweede inventarisatieronde
achter de rug. Het wachten was echt op een
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boekwerk waarin al deze inspanningen bijeen
waren gebracht. Het idee om te komen tot een
Europese atlas werd al in het begin van de jaren
tachtig gelanceerd. Het realiseren van dit idee
bleek echter een geheel ander verhaal. In landen
als Zweden en Spanje had men gewerkt met kaart
blokken van 50x50km. Per blok staat dan
aangegeven of de soort er broedt of niet. In ons
dichtbevolkte landje met relatief gezien veel vo
geltellers waren de gegevens verzameld in 5x5km
blokken. Een gigantische klus om dit diverse
materiaal geschikt te maken voor presentatie op
Europese schaal. Daarnaast kwam het probleem
welke periode in kaart gebracht moest worden.
Afgesproken werd dat het zou gaan om de periode
1 985-88. Sommige landen haalden dat niet en

