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Op de eerste dag van september maakten

we een fikse wandeling op landgoed Bleek

en Berg, in de Kennemerduinen nabij

Bloemendaal. Heerlijk weer, een graad of

twintig, en een prachtig gebied om de

benen te strekken. Dit duingebied, met het

mooie Oostermeer en Vogelmeer (met een

drietal Grote zilverreigers op een eilandje)

wordt begraasd door groepen Schotse

hooglanders. Deze 'sullige' koeien met hun

vervaarlijk uitziende hoorns kom je ook

regelmatig tegen op de paden, zodat je je

er soms langs moet wurmen. Dit doet

sommige wandelaars besluiten zich door

het hoge struweel met veel dauwbraam, 'te

worstelen, in een poging om er in een

wijde boog omheen te gaan. 

Uiteraard kom je overal de uitwerpselen

van deze beesten tegen. Deze 'koeienflat-

sen' zijn voor paddenstoel-geïnteresseerden

bij uitstek geschikt voor nader onderzoek.

Zij zaten vol met Vlekplaten en op een

grassig deel vond ik op zo’n koeienhoop

twee Witte mestinktzwammen (Coprinus

niveus), fel wit afstekend tegen de omgeving

en reeds van verre zichtbaar. De vlekplaten

die hier werden aangetroffen waren de

Franjevlekplaat (Paneolus sphinctrinus) en

de Gezoneerde vlekplaat (Paneolus

subbalteatus). Leuke vondsten op zo’n

zonnige septemberdag!

Joop de Wit is paddestoelenliefhebber en

woont in Hengelo.
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Joop de Wit

Kijken naar koeienflatsen

KIESKEURIGE PADDESTOELEN
Mesthopen van vooral koeien en paarden zijn bij

uitstek goede vindplaatsen van diverse soorten

paddenstoelen, zoals Inktzwammen (Coprinus),

Franjehoeden (Psathyrella) en Vlekplaten (Panaeo-

lus). Sommige schimmels hebben een sterke voor-

keur voor een speciale soort mest, anderen zijn

minder kieskeurig. De hier getoonde Vlekplaten

vind je op zowel koeien- als paardenmest, evenals

de gefotografeerde Witte mestinktzwam. Andere

soorten komen vrijwel uitsluitend voor op paarden-

mest, bijvoorbeeld de Wortelende inktzwam

(Coprinus cinereus). Er is zelfs een soort Psathyrella

die alleen op mest van Wilde zwijnen voorkomt.

Boven: Witte mestinktzwam. 

Midden: Franjevlekplaat.

Onder: Gezoneerde vlekplaat.
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