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DE NEDERLANDSCHE AARDSTERREN.*) 

DEZE bijdrage dankt z'n ontstaan aan het zeer geslaagde streven van de redactie 
van De Levende Natuur om determineertabellen op te nemen, samengesteld door 
menschen, die van een speciaal onderdeel der systematiek uitgebreide studie maakten. 
Verder meen ik te hebben opgemerkt, dat de aardsterren een bijzondere aantrekkings

kracht schijnen uit te oefenen ook op menschen, die overigens weinig in de zwammen 
belangstellen, zoodat een determineertabel, voor Geasters vooral, voor diegenen wier 
exploratieterrein de duinen is, wellicht in De Levende Natuur op z'n plaats is. Tenslotte 
is de nomenclatuur der aardsterren gewijzigd, dank zij de aanneming van nomenclatuur-
regels op de nomenclatuurcongressen in Weenen en Brussel, zoodat de namen in het onvol
prezen paddenstoelenboekje van Cool en v. d. Lek niet meer up to date zijn. 

Aardsterren (Qeaster triplex). Foto J. POSTMA. 

Aan de hand van de figg. 1—8 het volgende ter inleiding. 
Endoperidium is een papierachtig bolletje, dat hetzij met een steel (gesteeld, of pedicellaat 

endoperidium), hetzij zonder steel (zittend of sessiel endoperidium) bevestigd is opihet 
exoperidium. 

Exoperidium is het in versche toestand brosvleezige, in gedroogde toestand papier
achtige, perkamentachtige, leerachtige of brosse onderdeel van de Geasterplant, hetgeen 
min of meer ver in een grooter of kleiner aantal slippen, welke naar beneden toe zijn 
omgebogen, is ingescheurd en waarop het endoperidium is bevestigd. In de jeugdtoestand 
der aardsterren is het exoperidium naar boven om het endoperidium heengeslagen, dit 
dus volkomen insluitende (fig. 2), zoodat de plant op een crocusbolletje gelijkt. 

Het exoperidium bestaat meestal uit twee lagen, waarvan binnenste laag genoemd wordt, 
die waarop het endoperidium is vastgehecht, tn buitenste laag, die welke met de grond-
substantie in direct contact staat. De buitenste laag is soms voor de determinatie belangrijk: 
b.v. bij enkele soorten afwezig (Geaster triplex, G. mammosus, Myriostoma coliformus, 
Astraeus hygrometricus); typisch okergeel, viltig bij G.saccatus; komvormig, omgekeerd in de 
grond achterblijvend bij G. quadrifidus (fig. 1). Deze laag is meestal een velletje of zanderig los. 

1) Zie voor de volledige monografie: Mededeelingen v. d. Ned. Mycologische Ver. v. W. XV. 
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Fig. i . 
Doorsnede door G. quadrifidus. 

Fig. 2. 
Doorsnede door 

jeugdtoestand 
van G. triplex. 

Bij de meeste soorten is de binnenste laag weer uit twee lagen opgebouwd, wier bestaan 
eerst duidelijk wordt bij indrogen of vergaan der plant. De allerbinnenste laag nl. laat 
dan los in onregelmatige, verbrokkelende schilfertjes en omkrullende schubjes en losse 
stukjes, welke makkelijk door regen worden weggewasschen, zoodat een van boven vol

komen glad exoperidium overblijft en een enkele maal het 
endoperidium ietwat gesteeld gaat lijken. 

Een saccaat exoperidium is een exope
ridium waarvan het centrum lager of op 
dezelfde hoogte ligt als de cirkelvormige 
verbindingslijn van de bases der s'ippen. 
Het oningescheurde deel is dus naar boven 
concaaf of vlak (fig. 6). Deze habitus is 
typeerend voor G.rufescens, G. mammosus, 
G. badius, G. saccatus. 

De exoperidia van Astraeus hygrometri
cus en G. mammosus zijn hygroscnpisch: 
bij droogte krimpen ze in en krullen sterk 
naar boven om^daarbij vaak het endoperi
dium indrukkend met de punten hunner 
slippen. 

Apophyse is een typische ringvormige 
zwelling van de basis van het endoperidium 

zooals dit b.v. bij G. coronatus, G. quadrifidus (fig. 1) en G. pectinatus voorkomt. Bij 
G. striatus neemt de apophyse de vorm aan van de voor deze soort 
kenmerkende kraag onder het endoperidium (fig. 4). 

Oleba of sporenklos is de inhoud van het endoperidium, bestaande 
uit het capillitium (van geen belang voor de determinatie), de sporen 

en de columella (een vlokkig-compacte as in het 
endoperidium, onbelangrijk voor de determinatie, 
afgebeeld in de figg. 1, 2, 5 en 6 >. De sporen 
zijn gestekeld (figg. 7, 8), opvallend klein bij G. 
rufescens (nl. 3—4 JJ-) en daar dus voor de deter
minatie van nut, evenals bij de differentiatie tus
schen G, Schaefferi en G. coronatus (welke bij 
oude, verweerde exemplaren van eerstgenoemde 

soort soms lastig is) waarbij de laatst genoemde soort de sporen grover gestekeld zijn 
(1000 X vergrooting!). De sporenkleur, zooals we die 
kunnen waarnemen door een endoperidium op wit papier 

uit te kloppen is bruinachtig 
of bruin-purperachtig. 

Het peristoom is de ope
ning boven in het endope
ridium, waardoorheen de 
sporen ontsnappen; voor 
de determinatie levert het 
eenige zeer belangrijke ei
genschappen: 

Een „gevormd" peristoom 
is een peristoom dat uit
steekt boven het oppervlak 
van het endoperidium en 
niet slechts zonder meer een 
structuurloos gat is in de 
endoperidiumwand, zooals 

zulks het geval is bij Myriostoma coliformis, Astraeus hygrometricus. 
Een gevoord of pectinaat peristoom (C. striatus, G. nanus, G. pectinatus, G. badius) 

Fig, 3. 
Peristoom van 

G. minimus. 

Fig, 4. 
Endoperidium van 

G. striatus. 

Fig. 6. 
Doorsnede door G. rufescens 

(buitenste laag niet afgebeeld). 

Fig. 5. 
Doorsnede door endoperidium van 

G. pectinatus. 
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heeft regelmatige, min of meer fijne groeven of plooien op het buitenoppervlak van het 
peristoom (fig. 4). 

Een gewimperd of fimbiiaat peristoom is glad van oppervlak, fijn harig-vezelig (fig. 3). 
De hoek tusschen een pectinaat peristoom en het endoperidiumoppervlak is verder scherper, 
kleiner dan de hoek tusschen een fimbriaat peristoom en het endo

peridium oppervlak (vgl. figg. 4 en 5 
met fig. 3 en vooral 6). 

Een hof om het peristoom (figg. 1, 3) 
is een cirkelvormige area, anders (meestal 
lichter) gekleurd dan de rest van het 
endoperidium en t.o.v. het oppervlak 
van het endoperidium hetzij iets pro-
mineerend (fig. 1), hetzij iets ingezonken 
(«g- 3). 

De nu volgende determineertabel is 
gebaseerd op gedroogd materiaal en wel om twee redenen: Ie. Verreweg het grootste 
gedeelte van het gevonden materiaal vindt men in gedroogden toestand. 2e. De kenmerken 
van gedroogde exemplaren zijn constanter. Zoo kreeg ik bijv. eens toegestuurd eenige 
versche exemplaren van G. quadrifidus, welke moeilijkheden bij de determinatie opgeleverd 
hadden wegens het ontbreken van een duidelijke steel. Na een paar dagep in de kamer 
gelegen te hebben vertoonden de exemplaren echter een pracht steel en waren daarmee 
typische exemplaren van G. quadrifidus geworden. 

Eerst volge nog ter vergelijking links de lijst der Nederlandsche aardsterren onder de 
oude nomenclatuur, rechts de lijst der voor Nederland bekende soorten onder de nieuwe 
nomenclatuur. 

Fig- 7. 
Sporen van G. ironatus. 

Pig. 8. 
Sporen van G. Schaefleri. 
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10. 
11. 
12. 
13. 

G. Bryantii Berk. 
G. Cesatii Rab. 
G. coliformis Bicks. 
G. fimbriatus Fr. 
G. fornicatus Huds. 
G. hygrometricus P. 
G. limbatus Fr. 
G. mammosus Fr. 
G. pectinatus P. 
G. Schmideli Vitt. 
G. striatus B. C. 
G. triplex Jungh. 
G. vulgatus Vitt. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

G. striatus B. C. 
G. minimus Schwein. 
Myriostoma coliformis (Pers.). 
G. rufescens P. 
G. quadrifidus P. (p. p.). 
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg 
G. coronatus P. 
G. mammosus Chev. 
G. pectinatus P. 
G. nanus P. 
G. badius P. 
G. triplex Jungh. 

G. saccatus Fr. 
G. Schaefferi Vitt. 

Determineertabel. 

[Afkortingen: exop. = exoperidium; endop. = endoperidium; perist. = peristoom; 
Sp.ki. = sporenkleur op wit papier waargenomen; Duinstr. = duinstreek; vr, a. = vrij 
algemeen; a. = algemeen; z. a. = zeer algemeen; n. a. = niet algemeen; z. = zeldzaam 
(5—10 vindplaatsen); z. z. = zeer zeldzaam (1 —5 vindplaatsen)]. 

Endop. met veel steeltjes en veel perist.: Myr. coliformis (peperbus). Exop. kaneelbruin-
kleurig. Endop. iets meer grijzig, zeer fijn wrattig, perist niet gevormd. Spkl. geelbruin, 
Grootte 4—15 c.M. Duinstr. z. 
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Endop. met één perist., ongesteeld of met één steel 
I. P e c t i n a t i : gevoord perist. 

A. P e d i c e l l a t i : endop. gesteeld. 
a. Afstaande kraag aan basis van endop.: G. striatus (baretvormige aardster) 

Fig. 4. Exop.: donkerbruin. Endop.: typisch afgeplat, baretvormig, bronsbruin-
paarszwartbruin, fijn wit berijpt (vooral aan basis), meestal zonder hof om 
perist. Spkl. zwartbruin-paarsachtig. Grootte 1,5—5 cM. Duinstr. z. z. 

b. Geen kraag aan basis van endop. 
1. Plant klein, kort gesteeld, hof om perist.: G. nanus1 (Heide-aardster). Exop.: 

bruingelig-verbleekend. Endop.: met meestal onduidelijke apophyse, hof om 
perist. duidelijk en iets lichter van kleur. Sp.kl. zwartbruin-paarsachtig. 
Grootte 1 - 3 cM. Duinstr. en naaldbosschen, heidegrond vr. a. 

2. Plant groot, forsch geteeld, geen hof om perist.: G. pectinatus (gesteelde 
gevoorde aardster) Fig. 5. Exop.: donker paarsbruingrijs-verbleekend. Endop.: 
met soms een apophyse, soms basis van endop. zwak, ondiep en grof 
geplooid. Duinstr. en naaldbosschen. Spkl. paarszwartbruin. Grootte 
4—10 cM. n. a. 

B. S e s s i l i : endop. ongesteeld: G. badius (ongesteelde gevoorde aardster). Exop.: 
geelbruingrijsacntig, saccaat. Endop.: zelfde kleur, fijn wit bestoven, geen hof om 
perist., lang, diep en recht of kort, ondiep en kronkelig gevoord perist. (over
gangen!). Spkl. grijsbruin. Grootte 1,5—3 cM. Duinstr. z. z. 

II. F i m b r i a t i ; glad harig-vezelig perist. 
A. P e d i c e l l a t i : endop. gesteeld. 

a. Exop. 4-slippig, buitenste laag ervan komvormig in grond achtergebleven: 
G. quadrifidus (vierslippige aardster) Fig 1. Exop.: paarsachtig-donkerbruin 
met bruin-geelwitte onderlaag, welke bij afschilfering bloot komt. Slippen staan 
pl.m. loodrecht op de grond. Endop.: met apophyse, donkerpaarsbruin, fijn 
wit bestoven, zeer duidelijke schijfvormige hof om perist. met opstaand randje 
afgegrensd en lichter van kleur (lichtbruingeel). Spkl. zwartbruinpaars. Grootte 
1,5—5 cM. In naaldbosschen en duinstr. a. 

b. Exop. meer-slippig, buitenste laag tegen rest van exop. aan. 
1. Plant klein, papierachtig na indroging: G. minimus (kleine aardster) Fig. 3. 

Exop.: bruingeel-paarsachtig. Endop.: kort gesteeld, met apophyse, donker-
bruinpaars, fijn berijpt, hof om perist. Bij indroging exop. en endop. ver
bleekend tot bruingeel-geelwit-vuilgrijs. Spkl. van lichtbruin tot zwartpaars-
bruin. Grootte 0,75 — 3 cM. Duinstr. a. a. 

2. Plant forsch, exop. dik: G. coronatus (forsche aardster). Exop. stevig, dik, 
grof-harig aan de buitenkant, donkerpaarsbruin-vuilgrijsgeelwit. Endop.: met 
apophyse, zelfde kleur als exop., stevige dikke steel, perist. als regel zonder 
hof. Spkl. paarszwartbruin. Sporen grof gestekeld. Grootte tot 12 cM. 
Duinstr. z. z. 

B. S e s s i l i : endop. ongesteeld. 
a. Exop. hygroscopisch. 

1. Binnen (= boven-)kant van exop. fijn gebarsten, perist. niet „gevormd": 
Astraeus hygrometricus (hygrometrische aardster). Exop.: sterk hygrosco
pisch, zonder buitenste laag, binnenste laag uit 2 lagen bestaande waarvan 
de buitenste bruinolijfkleurig-lichtgrijs, de binnenste bruingroen succade-
achtig fijn gebarsten (crêpe schoenzolen!). Endop.: tepelvormig, bruin-olijf-
grijsachtig, iets ruw van oppervlak. Spkl. rosebruin. Sporen groot (7,5—10 
p.). Grootte 5 — 8 cM. Midden, Oosten en Zuiden van Nederland, a. 

2. Binnen ( = boven )kant van exop. glad, perist. „gevormd": G. mammosus 
(getepelde aardster). Exop.: saccaat, sterk hygroscopisch, zonder buitenste 
laag, binnenste laag uit 2 lagen bestaande, waarvan de buitenste vuilgeel-
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witzilverachtig, de binnenste donkerolijfzwartbruin en volkomen effen glad. 
Endop.: grijsgeelachtigbruin-donkerbruinpaarsachtig, perist. ruigharigvezelig 
met hof. Spkl. zwartbruin. Sporen klein (3—4,5 p.). Grootte 2,5—5 cM. 
Duinstr. z. z. 

b. Exop. niet hygroscopisch. 
Hieronder vallen: G. triplex (gekraagde aardster), G. rufescens (gewimperde 
aardster) Fig. 6, G. saccatus ^iltige aardster), G. Schaefferi (Schaeffer'sche 
aardster). Hun onderlinge differentiatie van elkaar is lastig, vooral bij oude 
verweerde exemplaren. (G. triplex kan b.v. z'n kraag hebben verloren; enkele 
kunnen schijnbaar een saccaat exop. gekregen hebben etc). Vijf kenmerken 
zijn de leiddraad voor de determinatie: 
Ie. de kraag, een, in versche toestand brosvleezige, op het exop. staande, 

het endop. komvormig omgevende laag. 
2e. de hof om het perist., welke bij G. triplex soms ontbreekt bij sterk ver

weerde exemplaren. 
3e. de okergele, viltige typeerende buitenste laag van het exop. zooals die 

slechts bij één soort (G. saccatus) voorkomt. [Afkorting: okergele viltlaagj. 
4e. het saccate exop. 
5e. de sporengrootte, een volmaakt constante eigenschap. 

1. Wel een kraag, wel een hof, geen okergele viltlaag, geen kleine sporen, geen 
saccaat exop.: G. triplex. 

2. Geen kraag, geen hof, geen okergele viltlaag, wel kleine sporen, wel saccaat 
exop.: G. rufescens. 

3. Geen kraag, wel hof, wel okergele viltlaag, geen kleine sporen, wel saccaat exop.: 
G. saccatus. 

4. Geen kraag, geen hof, geen okergele viltlaag, geen kleine sporen, geen saccaat 
exop.: O. Schaefferi. 

G. triplex: Geen buitenste laag van het exop. Heele plant donkerbruin-geelbruingrijs. 
De eerst vleezige kraag schrompelt bij indroging tot een verbrokkelde ring bovenop exop. 
Spkl. grijsbruin. Grootte tot 12 cM. Jeugdvorm (fig. 2) tot 2,5 cM., kastanjebruin, ruw 
van oppervlak, met bosje myceliumdraden aan de basis. Duinstr. a.a. 

Bij Vogelenzang werden een aantal exemplaren gevonden met een wit endop., witte 
gleba en bijna ongekleurde (op wit papier uiterst lichtgele) sporen, welke ik als O. triplex 
var. leucospora nov. var. beschreef. G. L. Eijndhoven en ik zelf vonden verder nog drie 
exemplaren met gele sporen, op drie verschillende vindplaatsen. 

O. rufescens: Buitenste laag een wit vlokkig velletje, binnenste laag nog van buiten 
typisch bekleed met uiterst dun wit vliesje wat vooral in de hoeken der inscheuringen 
van het exop. in slippen, duidelijk is te zien. Bij loslating der buitenste laag is daarom 
de buitenkant glanzend stroogeel. Heele plant duinzandkleurig, bruingrijsgeel. Spkl. grijs-
geelbruin. Sporen klein ( 3 - 4 p.) uiterst zwak gestekeld. Grootte 2,5—4 cM. Duinstr. 
(hoewel ook bij Wapenvelde en Assen gevonden) vr. a. 

Door Dr. K. Boedijn werd gevonden één exemplaar van een aardster met eigenschappen 
analoog aan die van G. triplex var. leucospora: G. rufescens var. leucospora nov. var. 

O. saccatus: Exop.: roodbruin tot donker of lichtgeelbruin, witachtig aan de buitenkant 
na verwijdering der makkelijk loslatende okergele-geelgrijze viltlaag. Endop.: zelfde kleur. 
hof om perist. meestal met opstaand randje afgegrensd, iets lichter van kleur. Spkl. grijs
bruin. Grootte tot 6 cM Duinstr. z. z. 

G. Schaefferi: Heele plant donkerbruin tot vuilgrijsbruingelig. Endop. soms gesteeld 
schijnend, soms met apophyse (soms met onduidelijke hof). Spkl. grijsbruin. Grootte 
3,5—8 cM. Deze soort heeft geen enkele typeerende eigenschap. Duinstr. z. z. 

Haarlem, April 1928. E. KITS VAN WAVEREN. 


