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De paddestoelenflora in Midden-Drente
in het droge jaar 1959

J. J. BARKMAN.
(Mededeling no. 90 van het Biologisch Station Wijster*)

In het laatste nummer van Coolia (Coolia
6 (5/6), januari 1960) gaven verscheidene
mycologen hun indrukken van de droge
zomer 1959 weer. Het is misschien inte
ressant hieraan de ervaringen toe te voe
gen, die ik in Drente opdeed, waar, zoals
bekend, de droogte wel bijzonder extreem
was en voor de boeren catastrofale ge
volgen had. In Wijster viel van 1 mei tot
20 oktober 148 mm neerslag tegen normaal
377 mmo September 'en de eerste helft van
oktober waren met totaal 5 regendagen en
3,6 mm de droogste periode.
Voor een aantal terreinen is het mogelijk
de paddestoelenstand van 1959 met die
van 1958 te vergelijken. Het betreft hier
nl. permanente kwadraten (afgekort PQ)
van een biosociologisch onderzoek. Van
deze PQ's liggen er negen in bossen, zes
in heiden en vier in hoogvenen. De vege
tatie van elke PQ heeft een eigen karak
ter. Elke proefvlakte (de grootte varieert
van 50 tot 200 m2 ) wordt elke keer geheel
afgezocht en alle vruchtlichamen worden
verzameld en gedetermineerd. In 1958
werd nog niet op de aantallen per soort
gelet, zodat een kwantitatieve vergelijking
met dat jaar niet mogelijk is. De mossen en
lichenen worden eenmaal per jaar opge
nomen, de hogere planten twee tot drie
maal, de fungi in principe vele malen; af-

gelopen jaar echter slechts 3-5 maal, een
voudig omdat er de rest van de tijd geen
paddestoelen waren. De heer Den Boer,
die er elke week vangblikken leegt voor
een kwantitatief onderzoek van de fauna,
hield mij nl. geregeld van de stand der
fungi op de hoogte. Daardoor bleek het
achteraf geen bezwaar geweest te zijn,
dat ik van 12 augustus tot 23 september
geen waarnemingen heb kunnen doen door
een reis naar Canada en de Verenigde
Staten.
Terloops zij hier opgemerkt, dat in de
provincies New Brunswick en Nova Scotia
(oostkust van Canada) de mycoflora be
gin september zeer rijk was (wij vonden
meer dan 300 soorten macromyceten); hier
had het dan ook de gehele maand augustus
geregend. Maar in de bossen rond Mon.
treaL waar de zomer droog en zeer heet
was, waren de paddestoelen schaars.
Wat nu Drente betreft, wil ik allereerst
enige opmerkingen maken over de voor
jaarsflora buiten de PQ's. RussuIa claro
{lava Grv.. die telkenjare in juni in een
vochtig grasveldje onder berken achter het
Biologisch Station Wijster (B.S.) optreedt
en tot in augustus stand houdt. verscheen
vorig jaar in begin mei en was half juni
al geheel verdwenen. Er waren ook veel
minder vruchtlichamen dan anders. Som-
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Fig. 1. Coprinus atramentarius (de Ge
wone inktzwam) in de tuin van het Bio
logisch Station. Jonge exemplaren.

mige verdroogden al. terwijl ze uit de
grond kwamen. De herfstsoorten van dit
grasveldje, o.a. M ycena fibula (Fr. ex
Bul.) Kühn, M. swartzii Fr., Rhodophyl
lus sordidulus (Kühn. et Rom.) en R. stau
rosporus (Bres.) Lange verschenen il1 1959
helemaal niet. De hele voorjaarsmycoflora
was zeer arm. Vermeldenswaard is de
vondst van de zeldzame Morchella horten
sis Boud. op 23 april in een zandige, open
kuil in de heide bij het B.S. Andere voor
jaarsvondsten (niet alle zijn typische
voorjaarsfungi! ) waren: Ustulina deusta
(Hoffm. ex Fr.) Petrak op 17 april (De
Wijk. op voet van oude Beuk), Coprinus
atramentarius Fr. ex Bul. (Gewone inkt
zwam) op 7 mei (boomgaard B.S., onder
een perzik, fig. 1 en 2), Collybia platy
phylla Quél. op 29 mei (Amen, in voedsel
rijk eikenhakhoutbosje, Querceto-Carpi
neturn), Omphalia pyxidata Fr. ex Bul. ss.

Kühn. et Rom. op la juni (B.S., droge
greppelkant ) en Polyporus betulinus Bul.
ex Fr. (Berkenzwam) van mei tot decem
ber op dode berkestammen langs de weg
Wijster-Spier.
De PQ's gaven het voIgende beeld. In zes
bossen werden geen voorjaarsfungi waar
genomen. Slechts in 'een open, zandig den
nenbos (PQ E) werden diverse vrucht
lichamen gezien van Gyromitra esculen
ta Sch. (24 april. fig. 3), in een donker
Douglas&parrenbos op boomstompen vele
exemplaren van Hypholoma fasciculare
(Fr. ex Huds.) Kühn. et Rom. (Zwavel
kopje. 13 mei). op een kaal humeus walle
tje in een licht eikenkreupelbosje (PQ G,
fig. 4) Cenococcum geophilum Fries (20
mei). De laatste is een ascomyceet, die
half op, half in de grond leeft en zwarte
bolletjes van 2 mm doorsnede vormt.
De heiden waren volkomen verstoken van
fungi, de hoogveenterreinen waren er be
ter aan toe. In de vrij droge Sphagnum
buIten met Lavendelheide, Veenbes, Dop
hei en Eenarig wollegras vond ik half mei
veel Galerina paludosa (Fr.) Kühn. en
voorts Omphalia sphagnicola Berk. en
Lyophyllum palustre (Peck.) Sing. Eind
juni was alleen Omphalia nog aanwezig,
maar was voor de beide andere Galerina
tibiicystis (Atk.) Kühn. in de plaats ge
treden. In de natte Spagnumslenken met
Veenpluis, Snavelzegge, Kleine zonne
dauwen Witte snavelbies waren half
mei nog geen paddestoelen te zien;
hier trad Lyophyllum palustre pas in juni
op, vermoedelijk doordat deze slenken in
mei nog te nat en/of te koud zijn. Deze
interessante verschuiving demonstreert
overigens goed de noodzaak kwadraten
permanent te bemonsteren: een opname
alleen in mei zou tot de onjuiste gevolg
trekking kunnen leiden, dat Lyophyllum
palustre kenmerkend is voor ,de bulten,
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een opname alleen in juni zou een bin
ding aan de slenkenvegetatie suggereren.
Begin augustus werden alle PQ's opnieuw
zorgvuldig afgezocht. De droogte deed
zich nu gevoelig gelden. Slechts in één
terrrein werden fungi gevonden, nl. in
bovenvermeld eikenbosje G, Het waren
Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.
en Cantharellus cibarius Fr. (Cantharel),
beide in gering aantal. De cantharellen
stand, ook elders in de Staatsbossen van
Dwingeloo, was echter miniem vergeleken
met andere jaren. Nog erger was het ge
steld met de Weidechampignon, Agaricus
campester (L.) Fr., die nu in de paarden
weiden rond Wijster geheel ontbrak. Ook
uit culinair oogpunt was de mycoflora dus
zeer teleurstellend.
De eerste fungi werden pas eind november
weer waargenomen. De tweede helft van
oktober had het flink ,geregend. Toch was
de buit ook eind november nog schamel,
misschien doordat het voor vele soorten
al te laat was, enerzijds door hun erfelijk
vastgelegde periodiciteit, anderzij ds door
de nachtvorsten op 29 oktober, en op 1,
2, 5, 6, 7, 11, 17 en 21-23 november, vari
erend van ~2° tot _3° op 10 cm boven
de grond (waarnemingen op het B.S. te
Wijster ). Volgens de heer Bas was de
paddestoelenflora in de duinen in no
vember vrij rijk. Het is bekend, dat dicht
bij zee veel minder nachtvorsten optreden
dan in het binnenland, Vooral Drente is
berucht om ,zijn veelvuldige, vroege en
zware nachtvorsten, Ook Or, H, Jahn
deelt mede (Westfälische Pilzbriefe 2 (4),
1959, p, 63-64), dat zich in dennenbossen
in Westfalen in november slechts een
schamele mycoflora ontwikkelde, waarbij
ook de late herfstsoorten geen vruchtlicha
men meer ontwikkelden. Hij schrijft dit toe
aan beschadiging der mycelia door de
voorafgaande droogte.

Wat ons gebied betreft, was bv. geen
enkele fungus te vinden in een fraai Hy
grophorusweitje bij het B.S. (Festuceto
Thymetum op zandgrond). waar ik herfst
1958 de volgende soorten noteerde: H ygro"
phorus miniatus Fr. (Vuurzwammetje) , H.
nigrescens Quél., H. niveus Fr. ex Scop.,
Geoglossum nigritum Cooke, Clavaria fu
siformis (Fr.) Corner, C. uermicularis Fr.,
Humaria rutilans Sacc., Leptoglossum re
tirugum (Fr, ex Bul.) Kühn, et Rom. en
Pleurotellus mutilis (ss, Joss. ) .
In het hoogveen traden in de bulten alleen
coprofiele fungi op en wel twee fungi im
perfecti: de oranjeroze Stilbella fimetaria
(Pers.) Lindau op konijnekeutels en de
goudgele "Stilbum" aureum Cronan op
muizekeutels, beide in de droge veenmos
bulten. De laatstigenoemde soort was vol
gens de heer Van Brummelen tot nu toe
slechts van twee vindplaatsen bekend uI.
van Finistère (Bretagne, ook op muize-

Bg. 2. Als fig. 1, maar oudere exem
plaren.
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keutels) en uit de buurt van Hamburg.
In de slenken groeide eind november H y~

pholoma elongatum (Pers. ex Fr.) Rieken.
Van deze slanke, niet in bundels of op
hout groeiende Hypholoma werden op 300
m2 200 exemplaren geteld, op 300 m 2 van
aangrenzende bulten geen enkele. Eind de~

cember waren ze weer allemaal verdwenen.
De vier vochtige (!) heideterreinen hadden
ook eind november 'geen enkele paddestoel
en zo is het tot het eind van het jaar ge~

bleven. In de droge he~den met verspreide
Jeneverbessen kwamen wel fungi voor.
Wij hebben van dit type twee heiden in
studie, een Calluna~Ericaheidemet mossen
en veel lichenen (vnl. Cladonia impexa)
en een Empetrumheide met weinig liche~

nen en een gesloten mosdek van hoofd~

zakelijk Pleurozium schreberi. Het eerste
PQ leverde eind november op 100 m2

-+- 100 exemplaren M arasmius andro~

saceus en 1 exemplaar M ycena epipterygia
Fr. ex Scop. var. viscosa R. Maire (onder
een Jeneverbes ) op, begin januari 1960
daarentegen geen dezer soorten, maar 10
exemplaren Mycena galopoda Fr. ex Pers.
De kraaiheidevegenatie bevatte eind no~

vember ,(resp. begin januari) op 100 m2

5 (0) ex. M arasmius androsaceus, 9 (34)
ex. M ycena epipterygia var. viscosa (hier
ook in de open heide) en 6 (31) ex. My~
cena galopoda.
Sommige soorten hebben dus in december
hun schade enigszins ingehaald. waar~

schijnlijk door de voor december norma.]e
regenval en het zachte weer. Van 9 tot 16
december, toen het hier flink vroor, waren
de mycelia door een sneeuwdek beschermd
en na die datum hadden slechts vier dagen
(onbeduidende) nachtvorst. Ook de dag~

temperaturen waren abnormaal hoog. Nog
fraaier zien wij deze toename in december
bij 'een d.icht, 4~~ m hoog jeneverbes~

bosje. De soorten en aantallen waren
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hier in eind november (resp. begin janu~

ari): M ycena epipterygia var. viscosa 10
(27), M. galopoda 3 (13), Marasmius an
drosaceus 2 (0), Galerina sideroides (Fr.
ss. Riek.) Kühn. 0 (2), G. hyprLOrum
(Schrank ex Fr.) Kühn. 0 (3), Lyo~

phyllum cf. inolens (Fr.) Kühn. et
Rom. sens. lat. 0 (1) en Coriolus versico~

lor (L. ex Fr.) Quél. 0 (1). Bovendien
vond ik hier de verdorde vruchtlichamen
van het vorige jaar van de zeldzame aard
ster Geastrum pectinatum Pers.
Zeer merkwaardig is, dat geen der eerste
zeven soorten in 1958 is waargenomen;
daarentegen zag ik toen vijf soorten, die
in.1959 ontbraken, te weten Flammula pe~

netrans Fr., Rhodophyllus cetratus (Fr.
ss. Riek) Kühn. et Rom., Ramaria invalii
(Cott. et Wakef.) Donk, Clitocybe clavi~

pes Fr. ex Pers. en Hygrophorus laetus
Fr. ex Pers. Hieruit blijkt wel dat het on
derzoek van de PQ's op fungi nog ver~

scheidene jaren moet worden voortgezet,
wil het eni'germate aanspraak maken op
volledigheid.
Een arm, zuur eikenbosje met een dikke
laag eikeblad en weinig ondergroei (H)
leverde ook in de late herfst geen enkele
paddestoel op, terwijl het het jaar tevoren
vrij rijk was. Een ander eikenbosje van
ongeveer gelijk karakter (het beroemde
PQ G, dat op 100 m2 slechts 8 vaatpJan~

ten. maar 42 mossen en lichenen en tot
nu toe 22 fungi herbergt) telde :deze herfst
8 soorten paddestoelen (vorige herfst 13
totaa,l andere!). Eind november zag ik er
aHeen Galerina hypnorum, begin januari
Marasmius androsaceus, Mycena galopo
da en M. galerieulata Fr. ex Scop. ss.
Schroet., Galerina mniophilia (Lasch. ex
Fr.) Kühn., Hypholoma capnoides (Fr.)
Kühn. et Rom., Stereum purpureum (Fr.
ex Pers.) Fr. en Tremella mesenterica
Fr. (Gele trilzwam).



Fig. 3. Gyromitra esculenta in een licht, zandig dennenbos. Staatsbossen bij Lhee.

Zeer interessant is het Mantinger bos.
onder andere vanwege de hu1stbomen van
6-9 meter. die op vele plaatsen onder een
hoge boomlaag van Eik. Berk en Lijsterbes
een gesloten tweede kronendak vormen.
dat dit enigszins voedselrijke wintereiken
berkenbos op glaciale keileem zomer en
winter zeer donker maakt en waardoor de
loofV'er:liezende. hoge boo:mlaag van de
grond af vaak niet te zien is. Wij hebben
goede reden om aan te nemen. dat in het
grootste ded van Drente dit het oorspron
kelijke bostype was en zijn mycoflora dus
ook een beeld geeft van de oorspronkelijke
bosflora van dit gebied. Doordat men in
dit natuurreservaat de zieke en dode stam
men niet weghaak is de mycoflora van
rottend hout er zeer rijk.
Typerend zijn het massaal optreden van

de Oesterzwam. Pleurotus ostreatus (Jacq.)
Fr.. op stervende en dode stammen van de
Hulst. van de pyrenomyceet Phacidium
aquifolii (De) Schm. op dorre huIstbla
deren (te zien als kleine z;warte puntjes)
en van de zeer kleine. witte Marasmius
epiphylloides Rea op klimopblad van het
vorig jaar. De laatste vindt men pas dooi:
het verse klimopstrooisel op te lichten. De
onderaan bruine steel is slechts 2-10 mm
lang. de witte hoed 2-6 mm in doorsnede;
beide zijn bezet met verspreide. afstaande.
stijve. witte haartjes. Typisch zijn ook de
weinige (3-10). smal.le lamellen. die soms
gereduceerd zijn tot plooien of helemaal
verdwenen zijn (zo ·wordt een Agaricaal
tot Aphyllophoraal!). Nadat Dr. Maas
Geesteranus mij op het specifieke milieu
van deze ,soort attent gemaakt had. vond
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ik haar in 19.58 binnen een week op drie
plaatsen, te weten Mantinge, Wijster (ter~

rein B.S.) en Glimmen (Gr.). De soort
gold in ons land als zeer zeldzaam. Het
zoeken is nu nog naar een andere zeer
kleine Marasmius, nl. M. hudsoni (Pers.
ex Fr.), die typisch zou zijn voor huIst
bladeren en dus zeker in het Mantinger
bos verwacht mag worden.
De Oesterzwam is in het Mantinger bos
absoluut gebonden aan de Hulst, hoewel!
er genoeg stervende Berken en Eiken
staan. 'Toch is deze paddestoel helemaal
niet exclusief voor /lex. Terloops zij echter
opgemerkt, dat de vruchtlichamen in het
Mantinger bos alle tot de gewone. grijze
tot okergeelachtige vorm behoren, terwijl
een haHdode Berk bij Wijster jaar in jaar
uit uitsluitend de blauwgrijze var colum
binus (Quél.) Cooke draagt. Bij gebrek
aan verdere waarnemingen kan ik niet be
oordelen of dit een algemeen verschijnsel
is.
Kenmerkend voor het Mantinger bos is
voorts het massale optreden van CIava
rieae (Clavaria fistulosa Holmskj., Ty
phula juncea (A. et S. ex Fr.) Karst.. T.
erythropus :pers. ex Fr. en T. phacorrhiza
Reich. ex Fr.). Van deze soorten was in
1959 echter geen spoor te vinden. Ook
de meeste plaatjeszwammen zoals Russula
fellea Fr., Mycena mucor (Batsch ex Fr.)
Gi1let, Crepidotus pubeseens ss. Schroet.,
C. subsphaewphorus (Lange) Kühn. et
Rom., TuSaria furfuracea (Pers. ex Fr.)
Gillet. Stropharia aeruginosa (Fr. ex.
Curt.) Kühn. et Rom .. Collybia platyphylla
Fr. ex Pers. en andere paddestoelen zoals
de stinkzwammen Phallus impudicu:5 (L.)
Pers. en Mutinus caninus (Huds. ) Fr.
en de boleet Boletus chrysenteron Fr. ex
Bul. lieten verstek gaan.
Phacidium aquifolii was ook in 1959 uiterst
ta'lrijk. M arasmius epiphylloides maakte

zeHs de indruk talrijker te zijn dan in 1958.
In het beroemde Thijn's bosje bij Mantin
ge, een gemengd berken-ratelpopulieren
lijsterbessenbos met Eiken en weinig Hulst,
groeiplaats van de zeer zeldzame Krans~

bladsalomonszegel (Polygonatum verticil
latum), noteerde ik eind november 75
vruchtlichamen op 100 m2 • Voorts werden
in het Mantinger bos zelf op 24 november
gezien: Mycena galopoda, M. cf. maculata
Karst. (det. C. Bas; de fungus heeft vol
gens hem echter ook kenmerken van M.
occidentalis Joss.) en op hout: H ypholoma
fasciculare, M ycena galericulata, Penio~

phora quercina (Fr. ex Pers.) Cooke.
Tremella mesenterica Fr., Dacrymyces
deliquescens (Fr. ex BuL), Stereum
gausapatum (Fr.) Fr. en de ascomyceten
Helotium aciculare (Pers.) S. F. Gray,
Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Fr. en
(op dood eikebIad) Ciboria sydowiana
Rehm. Op oudejaarsdag waren al deze
fungi (op Phacidium en Mycena galeri
culata na) verdwenen, maar hadden de
Oesterzwammen zich massaal ontwikkeld.
Als vulling van enige fazanten sloe
gen zij een uitstekend figuur op onze
nieuwjaarsdis.
Zo rest dan nu nog de naaldbossen te
bespreken. De jeneverbesbosjes kwamen
reeds ter sprake. In studie zijn voorts een
dennen-. een Douglassparren- en een la
riksbos. Verreweg het rijkst was het Dou_
glasbos, dat een dikke laag naaIdenstrooi
sel en vrijwel geen mos- en kruidlaag
bezit. Arm waren het dennenbos, waar
kruid- en moslaag resp. 30 en 70 %
van de bodem bedekken. en het lariksbos,
waarvoor deze cijfers 50 en 90% bedra
gen. Dit is dus in frappante tegenspraak
,met wat Jahn vond (Westf. Pilzbriefe 2
(4), 1959, p. 63-64), nl. dat in Westfalen
in de herfst 1959 fungi vrijwel niet 0'P~

kwamen in de naaldbossen met open naal-



Fig. 4. Oud eikenkreupelhout in de Staatsbossen bij Spier (PQ G), zeer rijk aan
mossen, korstmossen en paddestoelen.

\

denstrooisel en wel in die met grassen.
varens, mossen enz. Graag zou ik in ver
band met mijn onderzoek weten. welke
ervaringen de Nederlandse mycologen op
dit punt hebben opgedaan.
Het aan grassen en mossen rijke lariksbos
leverde pas op het nippertje (30 decem
ber) een fungus op, H ypholoma capnoides
(Fr.) KÜ·hn. et Rom. (vorig jaar drie. alle

andere soorten). In het dennenbos (PQ
E) vond ik (weer op 100 m2 ) eind no
vember (resp. begin januari) 6 (14) ex.
M ycena galopoda, 6 (0) ex. M arasmius
androsaceus, 0 (1) ex. Galel'ina mniophila
en 0 (3) ex. Cystoderma amianthinum
(Scop. ex. Fr.) Fayod var. longisporum
Kühn. (in 1958 vijf. alle andere soorten).
Voor het Douglasbos zijn de cijfers (21



nov./30 dec./8 jan.): M ycena epipterygia
a/Sa/IS, M. vulgaris Fr. ex Pers. 0/0/28,
M. galericulata 4/1/0, M. cinerella Karst.
ss. Lange 0/20/10, M. pseudogracilis
(Kühn et Maire) Kühn. et Rom. 0/1/0,
Galerina sideroides (Fr. ss. Riek.) Kühn.
0/6/0, en wat de houtpaddestoelen betreft:
Hypholoma fasciculare 1/10/4, H. capno~

ides 2/1/4, Tremella encephala (Fr.)
Pers. 0/3/3, T. mesenterica Fr. a/a/la,
Panellus mitis (Fr. ex. Pers.) Kühn.
0/20/20 en Xylaria hypoxylon (1.) Grev.
(Geweizwam) 0/0/50.
Frappant is dat er eind november slechts
drie soorten fungi waren, een maand later
al negen. Verder valt op, hoe snel de myco~

flora zelfs in de winter blijkbaar in één
week kan veranderen. Dit blijkt voora.l uit
het gedrag van M ycena epipterygia, die in
één week van 50 tot 15 exemplaren terug
liep, terwijl M ycena vulgaris ploltseling
met 28 exemplaren kwam opdagen. In het
najaar van 1958 werden in dit Douglasbos
zes fungi gesignaleerd, waarvan alleen
M !Jcena epipterygia en galericulata vorig
jaar weer gezien werden. De overige soor~

ten van 1958 waren: Rhizina inflata
(Schaeff.) Sacc., Mutinus ravenellii (Bk.
et Curt.) E. Fisch.. Phallus impudieus (1.)
Pers. en Lepiota rhacodes Fr. ex. Vitt.
Buiten de PQ's werden bij Wij-ster deze
winter nog gevonden: M ycena iodiolens
Lund SIS. Kühn. et Rom. (grazige weg~

berm in het bos, 3 januari), Collybia
lJelutipes Fr. ex Curt. (op wortels van
Chamaecyparis sp. in de tuin van het B.S.,
30 januari) en Inonotus radiatus (Sow. ex.
Fr.) Karst. (op een levende stam van
Alnus incana in een sparrenbosje,

la februari).
Naast een aantal PQ's voor het onderzoek

van de totale vegetatie zijn op het B.S. nog
enkele objecten speciaal voor fungi in
onderzoek. Het betreft stammen van ver~

schillende boomsoorten. die op 29 januari
1959 geveld en daarna in verschillende
terreintypen in de tuin van het B.S. zijn
neel'gelegd teneinde de mycoflora op
rottend hout en haar successie na te gaan.
In principe is op elke standp'laats de ge~

hele serie neergelegd in de hoop aldus de
invloeden van standplaats en substraat te
kunnen scheiden. De standplaatsen zijn:
1. een donker, jong sparrenbos zonder
ondergroei, 2. een dic'ht gemengd bos van
Berk. Grauwe els, Beuk en Eik met wat
Sparren en een dicht bodemtapijt van
Klimop, 3. een licht eikenbos met veel
bra.men en opslag van Amerikaanse vogel
kers. 4. dieht hakhout van Hazelaar, Berk

. en Beuk. 5. natte. grazig·e plekjes tussen
2~3 m hoog struweel van Amerikaanse
bosbes (Vaccinium corymbosum), 6. een
Calluna~Empetrumheide. De gebruikte
boomsoorten zijn: Grauwe els, Zachte berk,
Beuk. Japanse lariks, Spar en Zomereik.
Door de droge zomer kwamen er pas in het
late najaar fungi op de stammen. Ook is
het hout natuurlijk nog weinig verrot. Tot
nu toe zijn drie soorten waargenomen:
Bulgaria polymorpha (Oed.) Wettst.
(= Phaeobulgaria inquinans) op Eiken
(2 van de 3 biotopen), N ectria cinnaba~

rina (Tode) Fr. (Meniezwammetje) op
Beuken (4 van de 5 biotopen) en Stereum
gausapatum (Fr.) Fr. op Grauwe els (1
van de 2 standplaatsen), De afhankelijk
heid van het substraat is dus duidelijk.
Van een invloed van het overige milieu is
nog niets gebleken. Interessant is het op
treden van het Meniezwammetje alleen op
de Beuken, terwijl deze fungus toch op
allerlei soorten hout kan optreden. Mis~

schien verrot beukehout sneller en vormt
het daardoor eerder een geschikt substraat
dan de overige bomen. Het onderzoek
wOf'dt uiteraard voortgezet.

Alles bij elkaar genomen moet geze'gd



worden dat ook in Midden~Drentehet jaar
1959 opvallend arm aan paddestoelen was.
Het minst gold dit voor ascomyceten en
houtJ?addestoelen, het meest voor de
grondbewonende basidiomyceten, speciaal
de grote soorten: van de soortenrijke ge~

slachten Amanita, Lepiata, Lactarius, Tri~

choloma en Boletus s.l, werd g'een enkele
vertegenwoordiger gezien, van het genus
Russula slechts één, Ook andere soorten~

rijke geslachten zoals Cortinarius. H ygro~

phorus en Clavaria schitterden door af~

wezigheid, Merkwaardig is, dat van het
omvangrijke geslacht Marasmius, waarvan
de vruchtlichamen droogte zo goed

schijnen te kunnen weerstaan dat zij na
een regenbuitje weer opleven, slechts
twee soorten vruchtlichamen ontwikkelden.
Relatief het best vertegenwoordigd waren
twee genera met tere vruchtlichamen:
Mycena met acht en Galerina met vijf
soorten! Uit oecologisch oogpunt was 1959
een zeer interessant paddestoelenjaar.
Tenslotte betuig ik mijn hartelijke dank
aan Dr. J. A. von Arx, C. Bas, J. van
Brummelen, Dr. M. A. Donk en Dr. R. A.
Maas Geesteranus, die mij in enkele moei~

lijke gevallen bij determinaties hebben ge~

holpen dan wel deze zelf hebben uit~

gevoerd.

,

S ummary.

The present paper deals with the influence of the excessive drought of 1959 upon the mycoflora in the
province of Drenthe. 19 Permanent quadrats in different vegetation types, including Sphagnum bogs,
heathland. climax oak~birch forest and conifer plantations, were qualitatively surveyed for fungi in the
autumn of 1958 and quantitatively throughout 1959. In 1959 the mycoflora as a whoIe was very pOOl'
indeed. Ascomycetes and wood fungi suffered less than terrestrial basidiomycetes, especiaIly those w;th
large fruit-bodies: the genera Amanita, Lepiota, Lactarius, Tricholoma, Cortinarius, Boletus and (but for
one single species) Russuia were entirely absent. Mycena and Galerina were comparatively weIl
represented.
In many quadrats the mycoflora' in 1959 had not a single species in common with that of 1958. The
moist to wet heathlands and one of the acid oakwoods were devoid of fungi throughout the year. In the
Sphagnum bogs clear-cut seasonal aspects and an interesting "shift" of LyophyIlum palustre from the
hummocks (May) to the hoIlows (June) were observed. .
Autumnal mushrooms only appeared as late as the end of November. Among them many increased their
number of carpophores and new species appeared during the month of December. Even within the first
week of January 1960 important changes in the mycoflora could be observed.
Contrary to observations made in Westphalia (Jahn, 1959), a coniferous wood with a verythin cover of
herbs and bryophytes appeared to be much richel' in fungi than those with a rich and dense undergrowth.

Een op Terschelling waargenomen il1erkwaardige
overgang van waardplant door de schildwants

Chlorochroa juniperina L.
w. H. GRAVESTEIN.

Onder ausplClen van de Stichting voor
Wetenschappe'lijk Duinonderzoek mocht
ik reeds verscheidene zomers in het Bio~

logisch Station "Schellingerland" door~

brengen om van hieruit de Terschellingse
wantsen- en cicadenfauna te onderzoeken.

In de laatste twee weken van juni 1954
ving ik in het binnenduin, dicht achter de
zeereep, verscheidene exemplaren van
Chlorochroa juniperina op en onder Kraai~

heide (Empetrum nigrum).
Deze mooie groene schildwants (fig. 1)


