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De paddestoelenflora van 
het Berken-Zomereiken- en 

Wintereiken-Beukenbos 

Nevelzwam 
[Clitocybe nebularis) 
afbreker van blad 
(soms naalden) op 
wat meer voedsel-
rijkere plaatsen 
(foto: Eef Arnolds). 

Bossen die potentieel tot eenzelfde 
bostype behoren hebben bepaalde 

floristische overeenkomsten. 
Desondanks kunnen ze door een 

kortere of langere bosgeschiedenis 
een andere boomsoortensamenstel
ling of door een ander beheer aan

zienlijk van elkaar verschillen. 
Komen deze verschillen ook tot uit

drukking in de paddestoelenflora? 

Mirjam T. Veerkamp 

In enkele bosreservaten behorend tot de 
potentieel natuurlijke vegetaties (pnv) 
Berken-Zomereikenbos en Wintereiken-
Beukenbos (Van der Werf, 1991) is de 
paddestoelenflora onderzocht. Onder de 
bestudeerde bossen zijn zowel floristisch 
karakteristieke bossen als bossen met een 
andere boomsamenstelling, floristisch 
niet-karakteristieke bossen, aanwezig. 

We proberen nu antwoord te geven 
op de volgende vragen. Zijn er verschillen 
in de paddestoelenflora tussen deze twee 
nauw verwante bostypen? Wat betekent 
een afwijkende boomsoortensamenstel
ling voor de paddestoelen? Is er een rela
tie met de leeftijd van de bosgroeiplaats 
en met het gevoerde beheer? 

Hoe zijn de gegevens verzameld? 
In de reservaten is alleen een transekt van 
100 X 10 meter binnen de kernvlakte op 
paddestoelen onderzocht. Omdat padde
stoelen een korte levensduur hebben en 

niet elk jaar vruchtUchamen vormen, zijn 
deze transekten 3-4 jaar achtereen en 2-3 
keer per jaar van augustus tot november 
op paddestoelen geïnventariseerd en zijn 
de vruchtlichamen geteld (Veerkamp, 
1992). Aan het einde van de onderzoeks
periode zijn per bosreservaat de gegevens 
samengevoegd tot één synthetische 
opname waarbij voor de abundantie het 
maximum aantal vruchtlichamen tijdens 
één bezoek is gebruikt. Het maximum 
aantal vruchtlichamen is de beste maat 
voor de potentiële verbreiding van het 
mycelium. In het hier beschreven onder
zoek zijn alleen met het oog zichtbare 
soorten in beschouwing genomen: plaat-
jeszwammen en boleten, plaatjesloze vlies-
zwammen (cantharellen, korstzwammen, 
knots- en koraalzwammen, stekelzwam-
men en buisjeszwammen), phragmobasi-
diomyceten zoals bijvoorbeeld trilzwam-
men, buikzwammen en zakjeszwammen 
(Arnolds et al., 1995). Ook van de vegeta-
tiegegevens binnen het transekt (gegevens 
IBN-DLO en eigen gegevens) is één syn
thetische opname geconstrueerd. 
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groeiplaats 

stuifzand en deiczand (arm) 

rivierstuifzand 

dekzand, l<eileem ondiep 

keileem, tertiaire klei 
en gladaal zand 

praeglaciaal (leemhoudend) zand 

bosreservaat 

Deelense start (Hoge veluwe) 
Lheebroekerzand 
Zeesserveld 
Nw. Milligen 
Riemstruiken 
Tussen de Goren 

Quin 

Starnumansbos 
Schoonloërveld 
Mantingerbos 
Oevermansbosje 

Roti 
Rot 2 , • 

Pijpebrandje 
Galgenberg 
Leesten 

pnv, subass. 

BZ, typicum 
BZ, overgang Kraaiheide- Dennenbos 
BZ, deschamp. flexuosae 
BZ, deschamp. flexuosae 
WB, vaccinietosum 
vWB, molinietosum 

BZ, deschampsietosum flexuosae 

vBZ/vWB, molinietosum 
vWB, molinietosum 
WB, ilicetosum 
WB, ilicetosum 

vWB, molinietosum 
vWB, molinietosum 

WB, typicum 
WB, vaccinietosum 
WB 

fk-fnk 

fk 
fnk 
fnk 
fnk 
fk 
fnk 

fnk 

(fk) 
fnk 
fk 
fk 

fk 
fk 

fk 

(fk) 
fnk 

dominante boomsoort 

eik ' 
den, (eik) 
den 
den 
eik 
den 

den 

eik, den, berk 
lariks 
eik, hulst, berk 
eik, hulst, berk 

beuk, eik, berk 
eik, beuk 

beuk, eik 
den, eik, beuk 
douglas 

historie 

« 1 8 0 0 
20e stuifzand (1929) 
20e stuifzand (1910) 
20e heide (1945) 
«1800(1905) 
20e heide (1914) 

20e heide (1922) 

« 1 8 0 0 
20e heide (1935*) 
« 1 8 0 0 
« 1 8 0 0 

<1850 (1880-1900) 
<1850 (1880-1900) 

«1800(1835) 
19e heide (1894) 
19e heide (1945) 

* Tijdens de storm van 1972 zijn de meeste bomen omgegaan, het stormhout is geruimd. 

Tabel 1. Bosreservaten 

gerangschikt naar groeiplaats, 

met enkele karakteristieken. 

Onder het kopje pnv (poten

tieel natuurlijke vegetatie) 

staan de subassociaties van 

de bostypen Berken-Zomerei-

kenbos (BZ) en Wintereiken-

Beukenbos (WB) aangegeven, 

fk = floristisch karakteristiek, 

fnk = floristisch niet-karakte-

ristiek. 

In de kolom historie is aange

geven of het om een heel 

oude bosplaats gaat, voor 

1800of 1850,of omeen19e 

of 20e eeuwse heide- of stuif-

zandbebossing. 

Tussen haken is, voor zover 

bekend, het plantjaar van de 

huidige beplanting vermeld. 

aantal houtbewonende soorten 

100 

50 100 150 200 
aantal meter dood hout > 10 cm doorsnede 

^§0 300 

Figuur 1. Relatie tussen het 

aantal houtbewonende soor

ten en de hoeveelheid dood 

hout met een doorsnede van 

meer dan 10 cm (in meters). 

In het Zeesserveld (12) is het 

meeste dode hout over

groeid met vegetatie. 

1 = Mantingerbos; 

2 = Oevermansbos; 

3 = Deelense Start; 

4 = Roti; 
5 = Rot 2; 

e = Pijpebrandje; 

7 = Riemstruiken; 

8 = Starnumansbos; 

9 = Galgenberg; 

10 = Lheebroekerzand; 

11 = Nw. Milligen; 

12 = Zeesserveld; 

13 = Tussen de Goren; 

14 = Schoonloërveld; 

15 = Leesten; 

16 = Quin 

O m welke reservaten gaat het? 
Van 16 transekten in 15 bossen wordt de 
mycoflora vergeleken. In tabel 1 zijn 
enkele gegevens van de onderzochte bos
reservaten opgenomen. Het Mantinger
bos en het Oevermansbosje (beide in 
Drenthe) en Deelense Start (Hoge 
Veluwe) zijn geen bosreservaten. Ze zijn 
in het mycologisch onderzoek opgeno
men als referentie voor floristisch karak
teristieke bossen op oude bosgroeiplaat-
sen. 

In de onderzochte bossen is een 
reeks ontwikkelingsstadia van het 
Berken-Zomereiken en Wintereiken-
Beukenbos aanwezig. Er zijn gesloten 
beukenbossen met bij menging van Eik 
aanwezig die nog het dichtst bij het 
natuurlijke eindstadium van een Winter
eiken-Beukenbos komen, gesloten bos
sen waar de Eik nog domineert over de 
Beuk, oude niet beheerde eikenbossen op 
stuifeand en naaldbossen met weinig tot 
matig veel spontane loofhoutopslag. Ook 
verschillen de bossen in hoeveelheid 
dood hout (fig. 1). 

Verschilt de paddestoelenflora in 
de diverse ontwikkelingsstadia? 
Met behulp van een DCA-ordinatie 
(Jongman et al., 1987) en het clusterpro-
gramma Flexclus (Van Tongeren, 1986) 
is de onderlinge verwantschap tussen de 
bestudeerde bosreservaten bepaald. Dit is 
gebeurd op basis van de vegetatie-
opnamen (terrestrische kruid- en 
moslaag) en op basis van de paddestoe-
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Witte paardehaartaailing 

(Marasmius quercophilus) 

breekt vooral eikenbladen 

af en veroorzaakt een 

sterke bleking van het 

blad. Ontbreekt in de 

meest voedselarme bos

sen (foto: Aldert Gutter). 

lenflora. Voor de ordinatie zijn de abun-
dantiegegevens van de vegetatie en de 
paddestoelenflora getransformeerd naar 
een negendelige, respectievelijk vierdelige 
schaal. Omdat er binnen de paddestoelen 
groepen onderscheiden kunnen worden 
met een geheel verschillende functie in 
het bos zijn bovengenoemde bewerkingen 
per fiinctioneie groep uitgevoerd. De drie 
belangrijkste functionele groepen zijn 
mycorrhizasoorten, bodemsaprofyten en 
houtafbrekende soorten (zie kader). 

Vegetatie 
De vegetaties van de Wmtereiken-Beu-
kenbossen op oude bosbodems behorend 
tot de subassociaties ilicetosum, molinie-
tosum en typicum en zonder naaldhout 
verschillen sterk van alle overige bestu
deerde bossen. Op grond van de vegetatie 
worden de looifcossen op stuifeand met 
veel bosbes, Riemstruiken en de Deelense 
Start, niet onderscheiden van de naald
bossen. 

Mycorrhizasoorten 
Mycorrhizasoorten brengen een duidelijk 
onderscheid aan in de bossen met loof-
en naaldbomen. Van de naaldbossen 
nemen het Leesten en het Schoonloër-
veld een aparte positie in. In het Leesten, 
een puur douglasbos, zijn veel looflDoom-
begeleiders waargenomen. Voor het 
Schoonloërveld, een lariksbos, geldt dit 
minder. In dennenbossen met een dikke 
humuslaag en in oudere douglasbossen 
komen tegenwoordig mycorrhizasoorten 
voor die vroeger alleen bij loofljomen 
werden gevonden. 

De beukenbossen, het natuurlijke 
eindstadium van de successie van Winter
eiken-Beukenbossen, onderscheiden zich 
hier niet van de overige looftjossen, door
dat de specifieke beukenbegeleiders in het 
Pijpebrandje om onbekende redenen ont
breken. Wel nemen de twee transekten in 
't Rot, bossen met zowel Eik als Beuk, 
een aparte positie in. Hier komen wel aan 
Beuk gebonden soorten voor, maar daar-

Functionele groepen binnen de paddestoelen 
Saprotrofe schimmels leven van dood organisch materiaal; de belangrijkste koolstof-

bronnen zijn cellulose en/of lignine. Parasitaire schimmels zijn in tegenstelling tot de 

vorige groep in staat koolstof uit levende organismen te onttrekken, die daardoor 

verzwakken en afsterven. Binnen de parasieten kan onderscheid gemaakt worden in 

necrotrofe en biotrofe parasieten. Deze laatste groep kan uitsluitend leven op 

levende organismen en verdwijnen dus na de dood van hun gastheer. Dit in tegenstel

ling tot necrotrofe parasieten die na het afsterven van de gastheer nog een tijd als 

saprotroof organisme doorleven. Mutualistische symbionten zijn schimmels die met 

wederzijds voordeel samenleven met andere organismen. Mycorrhizavormende pad

destoelen leven samen met de wortels van houtige planten in ectomycorrhiza's. Deze 

zijn waar te nemen, ook met het blote oog, als mantels van schimmeldraden rond de 

worteltopjes. 

naast zijn in 't Rot soorten waargenomen 
met een voorkeur voor iets rijkere bodem. 

Bodemsaprofyten 
Van alle hier onderzochte groepen indice
ren de bodemsaprofyten het beste de 
voedselarme bostypen en de verschillende 
stadia ervan. Het Wintereiken-Beukenbos 
subassociatie vaccinietosum en de typische 
subassociatie van het Berken-Zomereiken-
bos nemen een intermediaire positie in 
tussen de Wintereiken-Beukenbossen sub-
associaties typicum, ilicetosum en moli-
nietosum en de bossen met naaldbomen 
die potentieel behoren tot het Berken-
Zomereiken en het Wintereiken-Beuken
bos. Riemstruiken en de Deelense Start 
die op basis van de vegetatie niet worden 
onderscheiden van de naaldbossen, onder
scheiden zich daarvan op basis van de 
saprofyten wel. Van deze laatste twee 
bossen heeft de Deelense Start (Berken-
Zomereikenbos) nog de meeste soorten 
gemeen met de naaldbossen. 

De bodemsaprofytenflora van het 
lariksbos is nauw verwant met die van de 
dennenbossen. Maar de saprofyten van 
het douglasbos (Leesten) vertonen een 
grotere overeenkomst met de loofbossen 
dan met de naaldbossen. 

Houtafbrekende soorten 
Op basis van de houtafbrekende soorten 
worden de bosreservaten duidelijk in twee 
groepen verdeeld: loofbossen en naaldbos
sen. Het type substraat, loof- of naald-
hout, is kennelijk de belangrijkste factor 
die de soortensamenstelling bepaalt. Star-
numansbos en Galgenberg, te boek staand 
als floristisch karakteristiek, gedragen zich 
hier als naaldbos omdat het meeste dode 
hout afkomstig is van de Grove den. De 
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Mantingerbos 

• Oevermansbos 

Deelense Start 

Pijpebrandje 

Riemstruiken 

Starnumansbos 

Galgenberg 

Lheebroekerzand 

Nw. Milligen ^ 

Zeesserveld 

Tussen de Goren 

Schoonloërveld ^ 

. Leesten 

Legenda 

50 75 100 
aantal soorten 

125 150 

groene planten 

f ^ ^ " " " ^ l paddestoelen 

ftiyc st am pb se pnh sh 

Figuur 2. Totaal aantal soorten 
groene planten, aantal soorten 
paddestoelen per functionele 
groep en het totaal aantal soor
ten paddestoelen. De volgende 
functionele groepen worden 
onderscheiden: mycorrhizasoor
ten (myc), bodemsaprofyten 
(inclusief soorten op kruidach

tige plantendelen, st), soorten 
die geassocieerd zijn met mos 
(soms parasitair, am), biotrofe 
parasieten (pb, hier niet op 
hout), soorten op mest (se), 
necrotrofe parasieten (zie kader) 
op hout (pnh) en saprotrofe 
soorten op hout (sh). 

variatie in de houtzwammenflora binnen 
de loofbossen is groter dan die in de 
naaldbossen door de aanwezigheid van 
groot dood hout en van oudere, minder 
vitale bomen in deze bossen. 

Soms worden loofhoutsoorten op 
naaldhout aangetroffen, ook in de bosre-
servaten. Dit wordt in verband gebracht 
met een hogere stikstofdynamiek in het 
tegenwoordige naaldbos (Veerkamp et al., 
1997). Dit laatste wordt ook als oorzaak 
gezien van de achteruitgang van veel 
naaldhoutsoorten in Nederland ondanks 
een toename van dood hout door een 
gewijzigd beheer van het bos. 

Soortenrijkdom 
In fig. 2 wordt per bosreservaat het totale 
aantal waargenomen terrestrische groene 
planten en mossen, paddestoelen en het 
aantal soorten per functionele groep weer
gegeven. De grootste soortendiversiteit 
onder de paddestoelen is waargenomen in 
de floristisch karakteristieke bossen, dus 
de loofbossen, nl. 79-128 soorten. Het 
aantal soorten in de floristisch niet karak
teristieke (naald-)bossen is met 45-94 
soorten beduidend lager. 

Gemiddeld zijn de loofbossen rijker 
aan mycorrhizasoorten (gem. 15,3 soor
ten) dan de naaldbossen (gem. 7,6 soor
ten). Het rijkst zijn de transekten in 't 
Rot. Het is een iets voedselrijker bostype 
met mogelijke kenmerken van het Kam-
perfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos. De 
oude klei en de keileem liggen zeer 
ondiep op bewortelbare diepte. Ook het 
voorkomen van enkele mycorrhizasoorten 
die een hogere voedselrijkdom indiceren, 
zoals Gele stekelzwam {Hydnum repan-
duni), wijst hier op. Op de Deelense 
Start, een eikenbos dat al sinds 1650 op 
de kaart staat, komen relatief veel mycor
rhizasoorten voor. Kenmerkende soorten 
van het Berken-Zomereikenbos en van 
het Berken-Zomereikenbos subassociatie 
leucobryetosum (Jansen, 1981) zijn onder 
andere Gele knolamaniet (Amanita 
citrind). Roodbruine slanke amaniet {A. 
fulvd). Gewone pelargoniumgordijnzwam 
{CorUnariuspaleaceus), Bruine knolvezel-
kop {Inocybe napipes}, Zwavelmelkzwam 
{Lactarius chrysorrheus) en Kruidige melk-
zwam (i. camphoMtus). Het aanwezige 
uitermate voedselarme stuifiand, gecom
bineerd met overstuiving van het profiel 
in het recente verleden waardoor bodem
successie teruggezet wordt, zal hiervan de 
oorzaak zijn. Riemstruiken vertoont qua 
structuur, huidige vegetatie en voorge-

WÊÊ 
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schiedenis grote overeenkomsten met de 
Deelense Start. Alleen behoort dit reser
vaat potentieel tot het Wintereiken-Beu
kenbos en het heeft juist een soortenarme 
mycorrhizaflora. Het stuifeand in Riems-
truiken is dan ook voedselrijker. 

In het Mantingerbos en het Oever-
mansbosje, loofbossen behorend tot het 
Wintereiken-Beukenbos subassociatie ili-
cetosum, komen zeer weinig en alleen zeer 
algemene mycorrhizasoorten voor. Beide 
bossen hebben een humusprofiel van 
meer dan 25 cm dik. Onderzoek in eiken-
(Jansen, 1981) en beukenbossen (Arnolds 
et al., 1994) op arme zandgrond in 
Drenthe laten vergelijkbare trends zien. 
De eikenbossen behorend tot het Berken-
Zomereikenbos subassociatie leucobryeto-
sum zijn het rijkst aan soorten (helaas is 
dit bostype nagenoeg verdwenen), gevolgd 
door de overige Berken-Eikenbossen en 
het Wintereiken-Beukenbos. De hul
strijke variant van deze laatste is het minst 
rijk aan soorten. In aangeplante beuken
bossen in Drenthe is in de jaren 1989-
1991 het hoogste aantal mycorrhizasoor
ten gevonden in de beukenbossen 
behorend tot het Berken-Zomereikenbos 
subassociatie leucobryetosum, gemiddeld 
24 mycorrhizasoorten, en afnemend in de 

richting van de typische subassociatie van 
het Berken-Zomereikenbos (16 mycorrhi
zasoorten) en het Wintereiken-Beukenbos 
(4-9 mycorrhizasoorten). 

Het gemiddeld aantal bodemsaprofy-
ten ligt nauwelijks hoger in loofbossen 
(19,9 soorten) dan in naaldbossen (16,7 
soorten). Wel is het aandeel met mossen 
geassocieerde paddestoelen in de naald
bossen hoger dan in de loofbossen. Dit is 
gecorreleerd met de hogere bedekkings
percentages van mos in de naaldbossen. 

Het gemiddeld aantal houtafbre-
kende soorten, parasieten en saprotrofe 
paddestoelen tezamen, is in de loofbossen 
groter (68,1 soorten) dan in de naaldbos
sen (36,1 soorten, inclusief Galgenberg 
waar het meeste dode hout van de Grove 
den is). Hogere aantallen necrotrofe para
sieten (zie kader) komen vooral voor in 
bossen met oudere bomen en relatief veel 
groot dood hout. In deze bossen en in het 
Starnumansbos zijn ook de grootste aan
tallen saprotrofe houtpaddestoelen gevon
den (fig. 2). De grote soortendiversiteit in 
loofbossen is vooral het gevolg van het 
hoge aantal necrotrofe parasieten en 
saprofyten op hout in de loofbossen. 

Het aantal biotrofe parasieten (zie 
kader) is laag en verschilt niet tussen bos

sen met loofbomen en met naaldbomen. 
In alle onderzochte bossen overtreft 

het aantal terrestrische paddestoelen (dus 
zonder de houtbewonende soorten) het 
aantal hogere planten en mossen teza
men. In 't Rot, Pijpebrandje en Deelense 
Start is het aantal paddestoelen zelfs twee 
tot drie keer zo groot. In het hulstrijke 
Mantingerbos en Oevermansbosje is het 
verschil in aantal slechts klein evenals in 
het Leesten, Lheebroekerzand en Nw. 
Milligen. 

Mycologische waarden 
In tegenstelling tot jonge primaire bossen 
(onder andere Ozinga & Baar, 1997) zijn 
oudere bossen op voedselarme bodem 
waar in de loop van de tijd een dik 
humusprofiel is ontstaan, arm aan 
mycorrhizasoorten en komen vooral tri
viale soorten voor. Van de bossen met 
loofbomen zijn het meest voedselarme 
Zomereiken-Berkenbos, de Deelense 
Start, en het meest voedselrijke in de 
serie, 't Rot, in dat opzicht, nog het meest 
waardevol. In beide bossen komen twee 
mycorrhizasoorten uit de Rode Lijst 
(Arnolds & Van Ommering, 1995) voor. 
Verder komen er mycorrhizasoorten voor 
die elders in bossen voor een groot deel al 

Dennesatijnzwam 

{Entoloma cetratum) 

groeit op strooisel in 

dennenbossen en in 

het voedselarme 

Berl<en-Zomereil<enbos 

(foto: Eef Arnolds). 
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verdwenen zijn en nu vooral nog voorko
men in wegbermen, waar zich minder 
strooisel ophoopt (Keizer, 1993). Zo 
komen in 't Rot Beukerussula {Russuia 
fillea), Stevige braakrussula (R. mairei), 
Grofplaatrussula {R. nigricans), Zwart-
purperen russuia {R. undulatd) en Smake
lijke russuia {R. vesca) voor. Mogelijk spe
len ook lagere stikstofdeposities in deze 
bossen een rol. Van de hier onderzochte 
bossen met naaldbomen komen alleen in 
het Starnumansbos en in Tussen de 
Goren nog bijzondere dennenbegeleiders 
voor als Appelrussula {Russuia paludosa, 
in beide bossen), Papilrussula {R. coeru-
lea) en Duivelsbroodrussula {R. drimeid), 
de laatste alleen in de greppels van Tussen 
de Goren. 

Bodemsaprofyten van de Rode Lijst 
zijn vooral aanwezig in de Deelense Start, 
het Starnumansbos (in het deel met loof-
bomen behorend tot het vochtige Ber-
ken-Zomereikenbos) en in het open, 
mosrijke deel van het Schoonloërveld 
(vochtige Wintereiken-Beukenbos met 
naaldbomen). 

In elk onderzocht bos komt wel een 
houtafbrekende soort van de Rode Lijst 
voor. De eerder vermelde relatie tussen 
het aantal houtbewonende soorten en de 
hoeveelheid (groot) dood hout is niet 
gevonden als we alleen naar de houtbe
wonende soorten van de Rode lijst kij
ken. De meeste houtpaddestoelen uit de 
Rode Lijst vinden we in de naaldbossen 
met weinig dood hout. Dat komt omdat 
vele strikte naaldbospaddestoelen de laat
ste decennia achteruitgegaan zijn. 

Een natuurlijke ontwikkeling van 
bossen op voedselarme bodem gaat 
meestal ten koste van een waardevolle 
mycorrhizaflora en van soorten die 
gebonden zijn aan van nature niet of wei
nig in Nederland voorkomend substraat. 
Daarentegen vindt er een verrijking 
plaats binnen de houtbewonende soor
ten, zowel van parasieten als van saprofy-
ten. 

Conclusies 
Paddestoelen vormen goede indicatoren 
voor de verschillende ontwikkelingsstadia 
in bostypen van voedselarme bodem. 
Vooral op basis van de soortensamenstel
ling en de abundantie van de bodem
saprofyten worden de bostypen goed 
onderscheiden. Niet alleen worden de 
loofbossen van de naaldbossen onder
scheiden, maar er wordt binnen de loof
bossen ook onderscheid gemaakt tussen 

bossen op oude bosbodem met kenmer
ken van het natuurlijke eindstadium, 
relatief jonge bossen en oude bossen op 
extreem voedselarme bodem. De saprofy-
tenflora van douglasbossen is intermediair 
tussen die van loof- en overige naaldbos
sen. 

Oudere bossen op voedselarme 
bodem hebben als gevolg van ophoping 
van stikstofrijk strooisel in het algemeen 
een soortenarme, weinig waardevolle 
mycorrhizaflora. Dit geldt vooral voor de 
bossen behorend tot het floristisch karak
teristieke Wintereiken-Beukenbos en de 
naaldbossen. In de oudere naaldbossen 
komen vooral in Nederland algemeen 
voorkomende soorten voor die ook in 
loofbossen groeien. Hieruit mag niet de 
conclusie getrokken worden dat bossen 
met aangeplante naaldbomen niet waar
devol kunnen zijn. Naaldbossen op kalk-
rijke bodem (Flevopolder, duinen) en 
open naaldbossen op zeer voedselarme en 
humusarme zandgrond in het binnenland 
kunnen mycologisch zeer waardevol zijn 
(Keizer, 1997; Kuyper, 1998). 

Het wordt interessant om te volgen 
wat er gebeurt als er gaten in het bos ont
staan doordat er bomen omvallen en het 
profiel wordt verstoord. In de buiten
landse referentiebossen Neuenburger 
Urwald en in Bentheim, beide weliswaar 
met rijkere bodem, zien we juist op die 
plekken veel vruchtlichamen van mycor-
rhizasoorten. 

In de kussentjesmosvariant van het 
Berken-Zomereikenbos zijn in het verle
den de hoogste aantallen soorten en 
vruchtlichamen van mycorrhizasoorten 
waargenomen. Helaas is dit weinig pro
ductieve bos op uiterst voedselarm zand 
met een dunne humuslaag in ons land 
vrijwel verdwenen. Dit bostype was van 
groot belang voor de paddestoelenflora. 

Floristisch karakteristieke en floris
tisch niet-karakteristieke bossen worden 
door de samenstelling van de houtbewo
nende soorten duidelijk in twee clusters 
gescheiden. Dit wordt vooral door het 
type substraat (loof- of naaldhout) 
bepaald. 

Het aantal necrotrofe houtparasieten 
(zie kader) en saprotrofe soorten van hout 
is gecorreleerd met de hoeveelheid groot 
dood hout. Dit verklaart waarom in vele 
loofbossen waar het beheer langere tijd 
gestopt is en dus veel oudere bomen en 
(groot) dood hout aanwezig is, grotere 
aantallen houtbewonende soorten voor
komen. 

§ij de aanwijzing van de reservaten 
heeft het mycologische aspect geen enkele 
rol gespeeld. Toch komen er in elk bos, in 
diverse functionele groepen, soorten van 
de Rode Lijst voor. In de meest voedsel
arme loofbossen (Berken-Zomereikenbos) 
zijn dat vooral mycorrhizasoorten en 
bodemsaprofyten. In de voedselarme 
naaldbossen worden soorten uit deze lijst 
vooral bij de houtsaprofyten waargeno
men. Dit pleit voor het behoud van een 
grote diversiteit in onze bossen. 

Belangrijke voorwaarden voor een 
rijke paddestoelenflora zijn enerzijds een 
dunne, stikstofarme humuslaag en ander
zijds veel groot dood hout en oude afster
vende bomen. In natuurlijk ontwikkelde 
bossen op voedselarme bodem zijn beide 
voorwaarden, zeker bij de huidige stikstof
depositie, niet verenigbaar. Een rijke 
mycorrhizaflora kan zich alleen handhaven 
als de vervuilde strooisellaag regelmatig 
verwijderd wordt. Natuurlijke ontwikke
ling in voedselarme bossen gaat ten koste 
van de rijkdom aan mycorrhizasoorten. 

Summaiy 
The f ungi of the Betulo-Quercetum roboris and 

the Fagus-Quercetum-petraea. 

The fungus flora of 15 forest reserves, of which the 

potential natural vegetation belongs to either the 

Betulo-Quercetum roboris or Fago-Quercetum petraea 

(van der Werf, 1991), has been studied. Floristically non-

characteristic forests, i.e. forests in which conifers are 

dominant, differ in fungal species composition and rich-

ness from floristically characteristic forests. These diffe-

rences have been noted in ectomycorrhizal species, lifter 

and humus saprotrophs, and wood-inhabiting fungi. 

Especially lifter saprotrophs are good indicators for the 

different stages of forest type development. The ectomy

corrhizal flora in floristically characteristic forests on old 

forest sites with a thiclc humus layer and in floristical 

non-characteristic forests is poorly developed. The higher 

species number in forests on old forest sites is mainly 

explained by larger quantities of dead wood and old, 

less vital trees. Fungal species that according to the Red 

data list are threatened or vulnerable occur both in floris

tically characteristic and non-characteristic forests. 
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