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Summary 

In this eighth report by the Cortinarius study-group of the "Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring" 11 
collections found in 2000 are fully described, illustrated and discussed: Cortinarius cortinatus Hry., C. 
diasemospermus Lamoure, C. leucopus (Bull.: Fr.) Fr., C. miraculosus var. laccarioides var. nov., C. rigidus (Scop.) 
Fr. ss. Kühner & Romagn., C. alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr., C. sertipes Kühner, C. anomalus var. lepidopus (Cooke) 
J.E. Lange, C. romagnesii Hry., C. vermis var. rubescens var. nov. and C. diasemospermus var. leptospermus 
Lindstr. 

Inleiding 

ln dit achtste rapport van de Cortinarius 
werkgroep worden 11 collecties beschreven, 
verzameld in 2000; nl. Cortinarius cortinatus 
Hry., C. diasemospermus Lamoure, C. leuco 
pus (Bull.: Fr.) Fr., C. miraculosus var. lacca 
rioides var. nov., C. rigidus (Scop.) Fr. ss. 
Kühner & Romagnesi, C. alboviolaceus (Pers.: 
Fr.) Fr., C. sertipes Kühner, C. anomalus var. 
lepidopus (Cooke) I.E. Lange, C. romagnesii 
Hry., C. vernus var. rubescens var. nov. en C. 
diasemospermus var. leptospermus Lindstr. 
Voor de werkwijze verwijzen we naar vorige 
verslagen van de werkgroep (AMK-Medede 
lingen 1994-1998; de Haan et al. 2000-2001). 

COLLECTIE 51 (Pl. 1 & 4, fig. 1) 
Cortinarius cortinatus Hry. 
Syn.: C. jubarinoïdes Moser, ined. 

Vindplaats: Frasnes, 'Les Marais' Bois de Frasnes, 
lFBL J4.27.44. 

Datum: 22 april 2000. 
Dia: AdHOOOI0. 
Herbarium: AdHOOOI0; VJOOOI5. 
Biotoop: in Picea-bos op kalkhoudende bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Abies alba 

(Zilverspar) en Salix sp. (Wilg), tussen 
Sphagnum subsecundum (Moerasveenmos). 
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Groeiwijze: Twee kleine bundeltjes van 4 à 5 
exemplaren, steelbasis vergroeid. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter jong 15-20 mm, hoogte 8-12 mm; 
volgroeide exemplaren 25-40 mm, hoogte 8-10 
mm; jong smal campanulaat met ingekromde 
rand, later breed campanulaat tot vlak met ronde, 
zwak geprononceerde umbo; hoedrand eerst 
ingekromd, later onregelmatig golvend, uiterste 
rand doorschijnend gestreept; hoedhuid glad, 
zijdeachtig glanzend (vooral tijdens het drogen); 
vochtig wat vettig aanvoelend; donker rosbruin tot 
kastanjebruin (Kleurcode Séguy 111, 701), de 
rand iets bleker (Sé126, 691); vlees bruin; 
hygrofaan, vanuit de rand sterk streperig 
opdrogend, dan centrum oranjebruin (Sél77, 192) 
met een wat grijze tint; witte tot iets gelige 
velurnresten overvloedig aanwezig bij jonge 
exemplaren aan de hoedrand, bij oudere 
exemplaren slechts wat spaarzame vezelige resten. 
Steel: 45-75 mm lang, 5-8 mm dik; cilindrisch, 
gebogen tot wat golvend, al vlug hol wordend; 
steelvoet zwak verdikt tot 8 à 10 mm; beige tot 
vuil oker; met vuilwitte longitudinale vezels die 
het ganse steeloppervlak bedekken, vlees bruin 
met okerbruine streping; bij jonge exemplaren 
annuliforme resten duidelijk aanwezig 



1 

2 

• 

10 urn 

4 

5 
30 urn 

Plaat 1. Cortinarius cortinatus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 
5. velum op steel (xl 000) 
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Plaat 2. Cortinarius diasemospermus var. diasemospermus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 

3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel (xlOOO) 
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ongeveer 1 cm onder de steeltop, zwak 
aanwezrg bij volgroeide exemplaren. 
Lamellen: tamelijk breed uiteen, 5-6 ,. 
lamellen/cm met 3 tussenlamellen; jong 
okerbruin met oranje tint, later rosbruin; breed 
tot iets aflopend aangehecht; lamel snede recht 
tot zwak golvend, met dezelfde kleur als de 
vlakken. Geur: zwak aardappelachtig tot 
rafanoïd, fungoïd bij doorsnijden. Smaak: 
zwak rafanoïd tot fungoïd. Kleurreactie hoed 
vlees: met KOR zwartbruin, met fenol nihil. 
Exsiccaat: hoed bisterbruin, steel grijsbruin 
met iets groenige tint. Sporenkleur in massa: 
donkerbruin met iets rode tint (Sé 131, 162). 
Fluorescentie: op extract van exsiccaat, bleek 
geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6,4)7-8(8,7) x (4,2)4,5-5(5,4) urn, 
gem.(30l 7,5 x 4,7 urn, Qgem = 1,6; ellipsoïd, 
soms subamygdaliform, in zijaanzicht, soms 
met zwakke tot duidelijke supra-apiculaire 
indeuking; ellipsoïd tot soms subobovoïd in 
vooraanzicht, top breed en rond, basis soms 
wat versmald; rossig okerbruin in NRr 
oplossing; tamelijk dikwandig; geornamen 
teerd met grove wratten en korte onregelmatige 
kammen, soms gemengd met kleine wratjes, 
ornamentatie meestal duidelijk uitstekend, 
ongeveer gelijk verdeeld over oppervlak, wat 
zwakker in de supra-apiculaire zone en daar 
soms bijna glad; apiculus goed ontwikkeld, 
conisch en wat hoekig; inhoud met één grote, 
centrale oliedruppel. Basidiën: 4-sporig; 32,5- 
40,5 x 8,5-9,5 urn; knotsvormig; sterigmen tot 
4,5 urn lang; volgroeide basidiën met necro 
pigment; veelvuldig vermengd met kleine 
knotsvormige basidiolen; gespen aan de 
septen. Cheilocystiden: lamelrand fertiel, geen 
cheilocystiden gevonden. Subhymenium: 
bestaande uit enkele onregelmatige korte 
hoekige cellen. Trama: bestaande uit slanke 
cilindrische tot weinig gezwollen, gladde tot 
zeer fijn geïncrusteerde hyfen; diameter 3-10 
urn; geel tot bleek oranjebruin in NH3~ 
oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid: 
pileipellis opgebouwd uit een vrij dikke laag (+ 
15) cilindrische, soms vrij korte, gladde tot 
duidelijk geïncrusteerde, los op elkaar liggende 
hyfen; diameter 4,5-9,5 urn; met zeer grote 
gespen aan de septen; hypoderm eerder zwak 
ontwikkeld, bestaande uit korte gladde hyfen; 
diameter 12-20 urn; soms met duidelijk maar 
meestal zwak intracellulair- en membranair 
pigment en wat verspreide pigmentklonters; 

gespen aan de septen, meestal moeilijk te zien. 
Velum: 3-7 urn brede, kleurloze tot bleekgele 
hyfen, recht en evenwijdig tot kronkelig en sterk 
verweven, soms veelvuldig vertakkend, glad, 
dunwandig, met schaarse, afgeronde tot fusiforme 
eindcellen; grote gespen aan alle tussenschotten. 

BESPREKING 
Deze soort wordt gekenmerkt door vrij forse, wat 
gebundelde vruchtlichamen met breed uit elkaar 
staande lamellen, een donker rosbruine hoedkleur 
en overvloedig wit velum op de steel dat een 
duidelijke ringzone vormt. Microscopisch zijn 
vooral de grof geornamenteerde sporen samen met 
de bijna gladde hoedhuid typerend. 
De vrij ver uit elkaar staande lamellen en de 
hinnuleus-achtige habitus, werd in het veld al 
geopperd dat deze collectie zich waarschijnlijk in 
de buurt van Cortinarius hinnuleus zou bevinden. 
Moser (1983) bracht ons wel in de groep waarin 
ook C. hinnuleus wordt vermeld, maar hier komt 
enkel C. jubarinoides (ined.) in aanmerking, dit 
via de 'eerder kleine maar toch vlezige soorten' en 
de meer roodbruine kleuren. Ofschoon bij een 
vergelijk tussen onze collectie en de onuitgegeven 
soort van Moser, de sporenmaten, standplaats en 
kleur goede overeenkomsten tonen, wordt in de 
beschrijving geen gewag gemaakt van de toch 
opvallende ringzone die bij onze collectie 
persistent aanwezig was. Sleutelend met Tartartat 
(1988) loopt men via de gladde zijdeachtige, niet 
olijfkleurige, eerder bruinrode hoed rechtstreeks 
naar C. cortinatus. Maar ook hier geen 
vermelding van de ringvormige velumzone. In de 
nota 8, die bij deze soort hoort, schrijft hij toch 
"stipe fortement cortiné". 
Omdat Bidaud et al. (1997) een studie maakten 
rond de diverse soorten uit het hinnuleus-complex 
werd ook dit werk geraadpleegd. In de 
hoofd sleutel komt men via het sterk hygrofane 
aspect van de hoedhuid, de eerder doffere kleuren 
en het duidelijk aanwezig zijn van velum in de 
"Sous-section Hinnulei". In deze ondersectie moet 
de keuze worden gemaakt tussen 'spores 
échinulées of 'spores non échinulées'. Kiest men 
voor niet-stekelige sporen, dan komt men via, 
"niet alpiene soorten", "geen violette kleurreactie 
in de steelvoet" en het "duidelijk aanwezige 
velum" in de Serie Hinnuleovelatus. Doorlopen 
we deze sectie, dan vinden we geen enkele soort 
die overeenkomsten vertoont met onze collectie. 
Indien wordt gekozen voor sporen met stekelige 
ornamentatie, komt men in de sectie Hinnuloides 
rechtstreeks uit bij C. cortinatus, maar zoals 
verwacht tonen de sporen van deze soort niet 
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dezelfde ornamentatie als deze van onze 
collectie. Eigenaardig genoeg tekenen Bidaud 
et al. voor deze soort twee geheel verschillende 
sporen qua vorm en ornamentatie, bij het 
weergeven van twee vondsten (blz 55 & 58). 
Volgens de originele beschrijving van Henry 
(1942) moeten de sporen 'finement 
verruqueuses' zijn en de lamelsnede 'homo 
morph'. Bij Bidaud et al. (op. cit.) worden de 
sporen evenwel niet fijn geornamenteerd 
getekend; daarenboven vinden wij het kenmerk 
van een steriele lamelsnede bij Cortinarius niet 
erg constant. Bij Kühner & Romagnesi (1953) 
sleutelden wij ook tot Cortinarius cortinatus 
en komt ook de groeiplaats mooi overeen met 
de onze. 
Gezien deze sporenornamentatie zowat het 
enige verschil is tussen onze collectie en de 
diverse beschrijvingen en afbeeldingen van C. 
cortinatus vermoeden wij dat onze collectie 
binnen de variatiebreedte van deze soort valt. 

COLLECTIE 52 (Pl. 2 & 4, fig. 2) 
Cortinarius diasemospermus Lamoure var. 
diasemospermus 

Vindplaats: Houwaart, "De kwade hoek", TFBL 
05.56.41. 

Datum: 10 september 2000. 
Dia: AdH00072. 
Aquarel: VDKO 707 (BR). 
Herbarium: VDKO 644 (BR); AdH00072; 

VJ00126. 
Biotoop: Op vochtige leemhoudende bodem, onder 

loofhout, naast bospad. 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus robur 

(Zomereik) en Corylus avellana (Hazelaar). Met 
in de onmiddellijke buurt Geum urbanum 
(Gewoon nagelkruid), Carex remota (Ijle 
zegge), Cardamine [lexuosa (Bosveldkers), 
Polygonum hydropiper (Waterpeper) en Rubus 
sp. (Braam). 

Groeiwijze: Verspreid, soms enkele bij elkaar. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 10-30 mm; jong parabolisch 
tot campanulaat, later uitspreidend tot convex, 
uiteindelijk vlak met opgerichte rand, soms 
met zwakke stompe umbo; hoedrand bij oudere 
exemplaren sterk golvend tot gekarteld (niet 
ingesneden); ongeveer Y4 doorschijnend 
gestreept; viltig aanvoelend; reebruin (Sé133- 
703 wat geler), centrum donkerder tot rossig 
bruin (Sé131-702), met grijsachtige tint 
vanwege het aanwezige velum; sterk 

38 

hygrofaan, na opdrogen de rand okerbruin 
(Sé203) met rossig centrum (Sé201 iets grijzer); 
velum wit, overvloedig met hele fijne 
velumdraden spinnenwebachtig tot viltig over 
gans de hoed. Steel: 30-60 x 3-6 mm, cilindrisch, 
wat golvend, wit tomenteus aan de basis; 
bovenaan bleekbruin naar de basis toe meer 
donker- tot bisterbruin, bedekt met witte 
overlangse glanzende vezels; jonge exemplaren 
met duidelijke annuliforme resten, die al vlug 
verdwijnen, bij oudere exemplaren enkel nog 
zwak aanwezig in de onderste steel helft. 
Lamellen: breed uiteen, 4 lamellen/cm met 3 
tussenlamellen; jong oker- tot bleek okerbruin, 
later rossig okerbruin tot kàneelkleurig; buikig; 
breed en bochtig aangehecht; snede fijn 
gewimperd en witachtig. Geur: fungoïd. Smaak: 
fungoïd. Kleurreactie hoedvlees: met KOR 
zwartbruin, met fenol nihil. Exsiccaat: hoed 
donker grijsbruin tot kaneelkleurig, steel 
bisterbruin. Sporenkleur in massa: rossig 
okerbruin (Sé192, 203 In dunne laag). 
Fluorescentie: op extract van exsiccaat, bleek 
geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6,9)7,5-9,5(10,4) x (4,3)4,5-5,5(5,7) 
urn, gem.(30) 8, I x 5 urn, Qgem = 1,6; min of meer 
breed amygdaliform in zijaanzicht, meestal met 
iets versmalde top en zwakke tot duidelijke supra 
apiculaire indeuking; ellipsoïd tot subfusiform.. 
soms obovoïd, in vooraanzicht, basis afgerond, 
soms iets versmald; rossig geelbruin in NHr 
oplossing; tamelijk dunwandig, met onregel 
matige wratjes en korte kammetjes, ongeveer 
gelijk verdeeld over sporenoppervlak, meestal iets 
sterker nabij de top, soms zwak en bijna glad; 
apiculus klein, wat conisch; inhoud met één grote, 
centrale oliedruppel. Basidiën: 4-sporig; 31-42 x 
8-9 urn; slank knotsvormig; oude collapse 
exemplaren met bleekgeel necropigment; 
sterigmen doornvormig, tot ong. 4 urn lang; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden: lamelrand 
meestal geheel steriel, opgebouwd uit een 
aaneenschakeling van kleine knotsvormige cellen, 
7-16 x 5,5-9,5 urn; soms vermengd met enkele 
basidiën; gespen aan de septen. Subhymenium: 
bestaande uit meerdere lagen hoekige cellen. 
Trama: bestaande uit slanke cilindrische gladde 
tot fijn geïncrusteerde hyfen, diameter 3-14 urn; 
bleekbruin met iets groenige tint in NHr 
oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid: 
pileipellis opgebouwd uit een dunne laag (5-12) 
fijn tot duidelijk geïncrusteerde, en met 
druppelvormige pigmentkorrels beklede hyfen; 



diameter 4-8 urn; hypoderm duidelijk 
ontwikkeld met korte, soms bijna bolvormige 
&.eïncrusteerde hyfen, met tevens verspreide 
kleine pigmentklonters, diameter 8-25 urn; 
gespen aan de septen, maar zeer moeilijk te 
vinden bij de inflate hyfen. Velum: 3-5 urn 
brede, evenwijdige tot verweven hyfen, recht 
tot sterk golvend, soms wat moniliform, glad 
of fijn geïncrusteerd, dunwandig, kleurloos; 
met grote, soms open gespen. 

BESPREKING 
Cortinarius diasmospermus var. diasemo 
spermus wordt gekenmerkt door de nogal 
bleekbruine hoedkleur, wat grijzig door het 
witte velum en de anuliforme velumresten op 
de steel; microscopisch door de amandel 
vormige sporen, de cheilocystiden en de 
geïncrusteerde hoedhuidhyfen. 
De volgens de literatuur kenmerkende 
(zwakke?) pelargoniumgeur 'with mild 
perfume component', werd door ons niet 
waargenomen, de andere macroscopische 
kenmerken komen echter goed overeen met de 
beschrijving van Brandrud et al. (1998), die 
verder stellen dat er soms violette tinten in 
steeltop en lamellen kunnen aanwezig zijn. 
Ook de ellipsoïde tot amygdaliforme sporen 
van onze collectie zijn naar vorm en grootte 
zeer goed overeenkomstig. De nauwe 
verwantschap die er volgens Brandrud et al. 
(loc. cit.) bestaat met C. paleaceus is o.i. niet 
helemaal terecht, gezien de grote verschillen in 
microscopische kenmerken tussen deze beide 
soorten. Zo zijn er o.a. duidelijke afwijkingen 
in sporengrootte en is de hoedhuidstructuur 
tussen beide opvallend anders. De foto in 
Moser & Jülich (Cortinarius pl. 47) lijkt 
helemaal niet, de breed uiteenstaande lamellen 
en de rosachtige kleur duiden ons inziens op 
een andere soort. In Breitenbach & Kränzlin 
(2000) komen pl. 316 en de bijbehorende 
teksten goed overeen met onze collectie. De 
soort wordt uit Nederland niet vermeld. 

COLLECTIE 53 (Pi. 3, & 4, fig. 3) 
Cortinarius leucopus (Bull.: Fr.) Fr. 
Slanke witsteelgordijnzwam ! 

Vindplaats: Weelde statie, Dombergstraat, IFBL 
B5.38.31. 

Datum: 17 september 2000. 
Dia: AdH00079, RW. 
Herbarium: AdH00079, (coll. 53bis AdH00080); 

VJ00135. 
Biotoop: wegberm op voedselrijke bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus robur 

(Zomereik) en Q. rubra (Amerikaanse eik), tussen 
kort gras Poa nemoralis (Schaduwgras), P. 
pratensis (Veldbeemdgras), Agrostis stolonifera 
(Fiorinegras), Brachythecium rutabulum (Gewoon 
dikkopmos) en Rhytidiadelphus squarrosus 
(Gewoon haakmos). 

Groeiwijze: gegroepeerd tot gebundeld. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 10-30 mm, hoogte 5-10 mm; jong 
campanulaat, later breed campanulaat tot convex 
met duidelijke maar niet scherpe umbo; hoedrand 
recht, bij oudere exemplaren wat opgericht en fijn 
ingesneden; duidelijk doorschijnend gestreept tot 
5 mm ver, droge exemplaren niet meer 
doorschijnend gestreept; hoedhuid fijn viltig 
vezelig, oud vrijwel glad behalve aan de 
hoedrand; glad tot viltig aanvoelend; okerbruin tot 
geelbruin (Sé 162, 191, minder geel), centrum 
meer donkerbruin (Sé701, 702), rand meer 
grij soker (Sé 134); tamelijk sterk hygrofaan, vanuit 
de rand opdrogend naar bleekbeige oker (Sé249, 
134) centrum bruin blijvend (Sé132); witte fijne 
velumresten spinnenwebachtig over gans de hoed 
bij jonge exemplaren, later enkel zwak aan de 
rand. Steel: 50-75 x 3-4 mm; cilindrisch, steelvoet 
meestal knolvormig verdikt tot 5-7 mm; kleur van 
het oppervlak wit, met overlangse glanzende, 
zilverig witte vezels; steelvlees beige; annuli 
forme velumresten zwak bij jonge exemplaren in 
de onderste steelhelft. Lamellen: tamelijk breed 
uiteen, 5 lamellen/cm, 1 tot 3 tussenlamellen; bij 
jonge vruchtlichamen okerbruin, later rossigbruin; 
buikig; lamelrand met zelfde kleur als de vlakken, 
snede fijn golvend; smal aangehecht. Geur: zwak 
rafanoïd. Smaak: iets rafanoïd. Kleurreactie 
hoedvlees: met KOR zwartbruin. Exsiccaat: 
hoedeentrum donker grijsbruin, centrum bleker en 
met groenige tint, steel bleekbeige tot grijswit. 
Sporenkleur in massa: helder okerbruin, 
geelbruin (Sél92, 193, 201). Fluorescentie: op 
extract van exsiccaat, helder geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (7,8)8-10(10,3) x 5-6 urn, gem.(30) 9,1 x 
5,4 urn, Qgem = 1,7; ellipsoïd tot subamygda 
liform, soms subcilindrisch, in zijaanzicht, soms 
met zwakke indeuking boven de apiculus; 
ellipsoïd tot subobovoïd in vooraanzicht, met 
ronde top, de basis afgerond of soms iets 
versmald; geel tot licht geelbruin in NHr 
oplossing; tamelijk dunwandig; ornamentatie 
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Plaat 3. Cortinarius leucopus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 
5. velum op steel (x 1000) 
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met kleine ronde tot wat kamvormige wratjes, 
weinig uitstekend, min of meer gelijk verspreid 
over oppervlak, dikwijls wat meer gepronon 
ceers aan de top, soms sterk verspreid tot bijna 
glad; apiculus klein, wat hoekig; inhoud met 
één grote, centrale oliedruppel. Basidiën: 4- 
sporig; 30-41 x 9-12 urn; breed knotsvormig; 
sterigmen doornvormig tot 4 urn; collapse 
basidiën met bleek geelbruin necropigment; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden: 
sporadisch in toefjes aanwezig tussen de 
basidiën; kort knotsvormig; 15-25 x 7,5-12 
urn; gespen aan de septen. Subhymenium: 
bestaande uit enkele lagen korte, onregelmatig 
gevormde cellen tussen de basidie en de hyfe. 
Trama: bestaande uit cilindrische tot zwak 
worstvormige, gladde tot fijn geïncrusteerde 
hyfen, diameter 4-22 urn; bleek grijsbruin in 
een NH3 oplossing; gespen aan de septen. 
Hoedhuid: pileipellis bestaande uit een dunne 
laag (5-12) gladde, fijn tot soms sterk 
geïncrusteerde hyfen, meestal ook met talrijke 
kleine pigmentklonters bezet, diameter 4-8 urn, 
gespen aan de septen; hypoderm opgebouwd 
uit meer gezwollen, soms bijna rechthoekige, 
gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, met 
donkerbruin membranair pigment, diameter 
9,5-22 urn. Velum: 3-6 urn brede, kleurloze, 
evenwijdige tot wat verweven hyfen, recht tot 
kronkelig, soms moniliform, dun- tot iets 
dikwandig, meestal glad, soms met druppel 
vormige afzetting, weinig vrije eindcellen; 
grote gespen aan alle tussenschotten. 

BESPREKING 
Voor deze soort zijn de slanke vruchtlichamen 
met zilverig witte steel en bleke gladde hoed 
kenmerkend. Microscopisch zijn er de vrij 
grote ellipsoïde, weirug geornamenteerde 
sporen, de kleine verspreide cheilocystiden en 
de fijn geïncrusteerde hoedhuidhyfen. 
Deze collectie werd in de onmiddellijke 
nabijheid gevonden van een grote groep 
Cortinarius casimiri, waardoor aanvankelijk 
werd aangenomen dat het één van de vormen 
van deze soort was. Na een wat aandachtiger 
studie bleken er toch nogal wat verschillen. De 
blinkende, vrijwel gladde, okerbruine tot 
geelbruine hoed, met duidelijk doorschijnend 
gestreepte rand, en de zuiver witte steel met 
bleek beige vlees zijn daar voorbeelden van. 
Toen ook de microscopie (vooral de 
sporengrootte en -ornamentatie) sterk bleek te 
verschillen werd het klaar dat er naar een 
andere soort moest gesleuteld worden. Via de 

macroscopische kenmerken kom je bij Moser 
(1983) al vlug in de groep 'Kleine, weisstielige 
arten, st. unter 6 mm dick, mit oder ohne velum'. 
Cortinarius jubarinus met wortelende steel en 
andere sporenvorm valt weg; C. hoeftii met 
vrijwel ronde sporen komt niet in aanmerking, dus 
moet de keuze tussen C. leucopus en C. pygmaeus 
worden gemaakt. Van deze twee komen de 
kenmerken van C. leucopus het best overeen met 
deze van onze collectie. De soort uitsleutelend 
met Tartarat (1988) leidt ons eveneens in de 
'Pygmaei' groep, maar hier blijkt de beste keuze 
C. krombholzii te zijn. Dit omdat in dit werk de 
wat eigenaardige keuze moet gemaakt worden 
tussen "Espèse venant en touffes" of "Espèce ne 
venant pas en touffes". In onze collectie werden 
meestal solitaire exemplaren gevonden maar ook 
enkele duidelijk gebundeld. Hou je geen rekening 
met het wel of niet gebundeld voorkomen, sleutel 
je recht naar C. leucopus. Tijdens het nalezen van 
de beide beschrijvingen valt op dat in feite beide 
soorten in aanmerking kunnen komen, al zou C. 
krombholzii een minder witte steel hebben en 
meer pruniforme sporen. Het zou ons niet 
verbazen als blijkt dat C. krombholzii en C. 
leucopus tot eenzelfde soort behoren. In 
Breitenbach & Kränzlin (2000) lijkt de afbeelding 
van C. leucopus goed, maar onze collectie 53 had 
een meer glanzende hoed met doorschijnend 
gestreepte rand en wat slankere stelen, de 
microscopie komt echter zeer goed overeen. 
Cortinarius leucopus is na 1978 niet meer uit 
Nederland gemeld (Arnolds et al., 1995) en de 
oude opgaven slaan vermoedelijk grotendeels op 
Cortinarius leucopus ss. Rieken (verwant of zelfs 
identisch aan C. flexipes ss. Kühner (1916), 
hoewel men deze bij Tartarat terugvindt bij de 
Privigni": vlezige soorten zonder velum en met 
witte steel, toch een merkbaar andere sectie) of C. 
leucopus ss. Cool & Van der Lek (vermoedelijk 
identiek met C. obtususï. De soort zou daar 
gevonden zijn bij Salix en Pinus, een geheel ander 
biotoop dan deze van onze vondst. Voor België 
zijn ons geen andere opgaven bekend. 

COLLECTIE 54 (Pl. 6 & 4, fig. 4) 
Cortinarius miraculosus Melot var. laccarioides de 
Haan & Volders var. nov. 
Fopgordijnzwam ! 

A typo varietatis lamellis confertioribus arcuatis et 
habitu Laccariae simili differt; typus: A. de Haan 
00108 (BR, dupl. hbo de Haan, Volders et Melot). 
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3. Cortinarius leucopus (colI. 53, dia: RW) 

2. Cortinarius diasemosperums (coll. 52, dia: AdH) 

4. Cortinarius miraculosus var. laccarioides (coll. 54, dia: AdH) 
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1. Cortinarius rigidus (coll. 55, dia: AdH) 
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3. Cortinarius sertipes (coll. 57, dia: AdH) 

2. Cortinarius alboviolaceus (RW 1725) 

4. Cortinarius anomalus var. lepidopus (coll. 58, dia: AdH) 
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Plaat 6. Cortinarius miraculosus var. lacarioides. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 
4. hoedhuid, 5. velum op steel (xl000) 
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Vindplaats: Hengelhoef Houthalen-Helchteren, 
IFBL D7.31.1l. 

Datum: 14 oktober 2000. 
Dia: ~dHOOI08. 
Herbarium: AdHOOl08; VJ00145. 
Biotoop: Op zure vochtige bodem 
Begeleidende vegetatie: Onder Sorbus aucuparia 

(Wilde lijsterbes), Betula pendula (Ruwe berk), 
tussen Polytrichum commune (Gewoon 
haarmos) en Leucobryum glaucum (Kussentjes 
mos), met Prunus serotina (Amerikaanse 
vogelkers), Yaccinum myrtillus (Blauwe bos 
bes), en !lex aquifolium (Hulst) in de onmiddel 
lijke omgeving. 

Groeiwijze: gezellig tot verspreid, soms met enkele 
bij elkaar. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 20-35 mm, hoogte 10-15 mm; 
jong halfbolvonnig, later convex tot breed 
convex met zwak umbo daardoor soms 
campanulaat; hoedrand onregelmatig golvend 
en zwak doorschijnend gestreept; oppervlak 
rimpelend; zijdeachtig glanzend en glad tot fijn 
radiair vezelig; kastanjebruin tot bruin met een 
iets oranje tint (SéI76, 131); rand bleker 
(Sél9l minder geel, doffer); hygrofaan vanuit 
het centrum, centrum dan rossig bruin 
opdrogend (Sé191, iets doffer), naar de rand 
toe meer geelbruin tot dof okerbruin (Sél92- 
193), sommige exemplaren met donkerbruine 
streping tijdens het drogen; velumresten wit, 
fijn spinnenwebachtig vezelig over gans de 
hoed bij jonge exemplaren, bij oudere 
exemplaren enkel nog aan de hoedrand. Steel: 
40-90 x 3-7 mm; cilindrisch, soms wat 
versmallend naar de basis; bleek beigebruin 
met witte overlangse vezels, (sterk gelijkend 
op Laccaria laccata), bij jonge exemplaren 
bovenste helft grijsviolet; met zwakke 
onduidelijke velumzone in de onderste 
steelhelft; vlees beigebruin later okerbruin; al 
vlug hol wordend. Lamellen: dicht bij elkaar, 
10 lamellen/cm, 1-3 tussenlamellen; bij jonge 
exem-plaren bleek grijsviolet, later oker- tot 
kaneel-kleurig; smal, weinig buikig (zoals bij 
Collybia); smal en bochtig aangehecht; 
lamelsnede getand en iets bleker. Geur: 
fungoïd. Smaak: fungoïd. Kleurreactie hoed 
vlees: met KOH op de hoed olijfkleurig tot 
groen, met Fenol nihil. Exsiccaat: hoed donker 
kastanjebruin, roodbruin aan de rand; steel 
donkerbruin, lichtbruin aan de basis. Sporee: 
helder okerbruin, tot geebruin met iets rossige 
tint (Sé 192, 191, 201). Fluorescentie: op 
extract van exsiccaat, geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6)6,5-8(8,3) x (4,2)4,5-5(5,4) urn, gem. 
(n= 30) 6,9 x 4,8 urn, Qgem = 1,35; kort ellipsoïd 
tot subamygdaliform in zijaanzicht, zonder of met 
zwakke supra-apiculaire indeuking; ellipsoïd tot 
kort ovoïd in vooraanzicht, basis afgerond, soms 
iets versmald en dan wat obovoïd, top breed en 
rond; heldergeel tot licht geelbruin in NHr 
oplossing; tamelijk dunwandig; met enkele 
tamelijk grote wratten of korte kammen aan de 
top, naar de basis toe met verspreide kleine 
wratjes, onderste helft bijna glad, glad in de supra 
apiculaire zone; apiculus zeer klein, soms bijna 
ontbrekend; inhoud met één grote, centrale olie 
druppel. Basidiën: -l-sporig; 23,5-27 x 7-8 urn; 
knotsvormig, mees-tal duidelijk ingesnoerd in het 
midden; sterig-men tot 4,5 urn lang; basidiolen 
meestal wat utriform; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden: lamelrand fertiel, hier en daar 
met kleine groepjes korte, soms bijna ronde 
cheilocystiden; 9,5-12 x 7,5-9,5IJ.m; gespen aan de 
septen. Subhymenium: vrijwel onbestaande. 
Trarna: bestaande uit cilindrische tot zwak 
worstvormige, gladde hyfen; diameter 4-17 IJ.m; 
bleek-geel in een Nl-lj-oplossing; gespen aan de 
septen. Hoedhuid: pileipellis opgebouwd uit een 
dunne laag (5-10) gladde hyfen, diameter 3-7 urn; 
hypoderm bestaande uit sterk gezwollen, soms 
vrijwel ronde gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, 
meestal ook met duide-lijk bruin membranair 
pigment; diameter 13-43 IJ.m; gespen aan de 
septen, vrijwel niet te zien aan de inflate hyfen. 
Velum: sterk verweven, smalle tot vrij brede 
hyfen, 4-15 IJ.m breed, kleurloos tot geel in NHj- 
oplossing, meestal glad, de smallere soms fijn 
geïncrusteerd, dun- tot iets dikwandig; weirug 
eindcellen, afgerond of spoelvormig; gespen 
aanwezig. 

BESPREKING 
Cortinarius miraculosus var. laccarioides is goed 
gekenmerkt door het Laccaria-achtig uitzicht, een 
dunvlezige, convexe hoed met wat oranjebruine 
tot roodbruine kleur; smalle, dicht opeenstaande 
lamellen en een slanke, bijna gladde steel. 
Microscopisch door de kort ellipsoïde sporen, aan 
de top met enkele grote ronde wratten en de 
gladde hoedhuidhyfen. 
In het veld werd eerst niet eens gedacht aan een 
Cortinarius, het ongewone uitzicht ervan deed op 
eerder denken aan een wat eigenaardig gekleurde 
Laccaria. Door de merkwaardige combinatie van 
smalle lamellen en een dunvlezige bruine hoed 
zou de soort zelfs op het eerste zicht voor een 
Psathyrella hebben kunnen doorgaan. De 
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Plaat 7. Cortinarius rigidus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel (xlOOO) 

46 



roestbruine sporen en het spinnenwebachtig 
velum (schaars aanw~zig bij jonge exem 
plaren) wezen evenwel naar het genus 
Cortinarius. Sleutelend met o.a. Moser (1983) 
kwamen wij in de buurt van Cortinarius 
multicolor, maar het door ons opgevraagde en 
nagekeken herbariummateriaal van deze soort 
toont, ten minste microscopisch, geen enkele 
gelijkenis. Met Tartarat (1988) sleutelt men via 
het weinig opvallende velum, de soms iets 
versmallende steelbasis en de niet verdikte 
steeltop naar de sectie Obtusi, de groep waarin 
onder meer C. julvescens wordt vermeld. In 
Breitenbach & Kränzlin (2000) lijkt de foto 
van C. abtusus wel enigszins, maar om diverse 
redenen kan men deze soort uitsluiten. Wij 
vroegen raad bij Jacques Melot, dewelke 
antwoordde "Votre cortinaire m'a frappé par 
sa ressemblance (tant macro- que micro 
scopique) en certains points avec Cortinarius 
miraculosus (Melot ]980). Voyez notamment la 
description du stipe. Sous Ze microscope, la 
pigmentation de C. miraculosus se révèle 
cependant être nettement moins marquée. 
L'ornementation de la spore est aussi plus 
délicate, plus fine, che: C. miraculosus" Een 
vergelijking van onze collectie met enkele 
typische collecties van C. miraculosus toonde 
inderdaad zeer sterke microscopische overeen 
komsten, de opbouwen structuur van de 
hoedhuid en trama, tramakleur, sporengrootte, 
-vorm en -ornamentatie gelijken sterk. Toch 
moet worden vermeld dat de sporen van C. 
miraculosus zoals beschreven door Melot, met 
7,25-9 x 4,5-5,5 urn, duidelijk langer zijn en 
een iets andere ornamentatie hebben. Macro 
scopisch blijft het feit dat het velum van deze 
collectie niet rood verkleurt zoals dit het geval 
is bij C. miraculosus, en is er de eigenaardige 
opval-lende habitus van de paddestoelen uit 
onze collectie. Met de bestaande literatuur is 
deze collectie niet op naam te brengen, al zou 
dat gezien het opvallende uitzicht van deze 
soort toch vrij simpel moeten zijn. Door de 
opvallende microscopische overeenkomsten, 
zijn wij er wel van overtuigd dat deze collectie 
zeer nauw verwant is aan C. miraculosus 
Melot. De afwijkende macroscopische ver 
schillen nopen ons tot het creëren van een 
aparte variëteit. De naam' laccarioides' duidt 
op. de macroscopische gelijkenis (vooral de 
steel) met Laccaria laccata. De Nederlandse 
naam 'Fopgordijnzwam' lijkt ons dan ook 
toepasselijk. 

COLLECTIE 55 (Pl. 7 & 5, fig. 1) 
Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. ss. Kühn. & 
Romagn. ~ Kale pelargoniumgordijnzwam 
(Aanvullend bij collo 31) 

Vindplaats: Houthalen-Helchteren, Hengelhoef, IFBL 
D7.31.11. 

Datum: 14 oktober 2000. 
Dia: AdHOOI07. 
Herbarium: AdHOOI07; AdH00151; VJ00148. 
Biotoop: op vochtige zandige zure bodem in gemengd 

bos. 
Begeleidende vegetatie: onder Picea abies (Fijnspar) 

en Quercus robur (Zomereik), tussen kort gras, 
Rhytidiadelphus squarrosus (Gewoon haakmos), en 
Calliergonella cuspidata (Gewoon puntmos). 

Groeiwijze: gezellig tot wat gebundeld. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 10-40 mm; jong campanulaat, 
later breed campanu1aat tot vlak met bijna scherpe 
tot brede, stompe umbo; aan de hoedrand zwak 
doorschijnend gestreept, golvend tot soms bijna 
geplooid; glad tot zeer fijn vezelig; eerder mat; 
donker kastanjebruin (Sé176), de rand bleker 
meer okerbruin (SéI93); vrij sterk hygrofaan, 
vanuit de rand met radiaire streping opdrogend, 
dan oker bruin met rosbruin centrum (Sé 199-204 
minder rood, centrum Sé 192, bruiner); velum wit, 
spinnenwebachtig bij jonge exemplaren, later 
enkel nog spaarzaam aan de hoedrand. Steel: 50- 
65 x 4-8 mm; cilindrisch, recht tot wat gebogen, 
soms wat golvend; vlees in de steeltop donker 
bruin, neerwaarts meer okerbruin wordend, 
steelbasis donkerbruin; oppervlak rossig oker 
bruin, met overlangse beige vezels; met duide 
lijke annuliforme velumresten op 1/3 vanaf de 
steeltop, daaronder met een of meerdere 
velumzones. Lamellen: tamelijk breed uiteen, 5 
lamellen/cm, 3 tussenlamellen; bij jonge vrucht 
lichamen kaneel- tot okerbruin, later rosbruin; 
lamelsnede iets bleker en wat golvend; bochtig 
aangehecht en nogal buikig. Geur: fungoïd, iets 
zoetig. Smaak: fungoïd, iets nootachtig. Kleur 
reactie hoedvlees: met KOR zwartbruin tot 
zwart, met Fenol nihil. Exsiccaat: hoed bister 
bruin, rand bleker grijsbruin, steel bisterbruin. 
Sporee: rossig kaneelbruin (Sé 191-192). Fluores 
centie: op extract van exsiccaat, bleek geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6,3)7,5-10(10,9) x (4,3)4,5-5,5(6) urn, 
gem.(30) 8,6 x 4,9 urn, Qgcm = 1,75; amygdaliform 
tot subellipsoïd in zijaanzicht, basis soms 
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Plaat 8. Cortinarius alboviolaceus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën (xlOOO), 3. hoedhuid (x800), 
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versmald en dan sublarmiform, met zwakke tot 
duidelijke supra-apiculaire indeuking; obovoïd 
tot druppelvormig in vooraanzicht, met ronde 
top en versmalde, soms puntig toelopende 
basis; rossig okerbruin in NH3-oplossing; 
tamelijk dikwandig; met tamelijk grote wratten 
en korte kammen aan de top en meer 
verspreide kleine wratjes in de onderste helft, 
supra-apiculaire zone bijna glad; apiculus 
tamelijk groot, conisch en wat hoekig; inhoud 
met één grote centrale oliedruppel. Basidiën: 
meestal 4-sporig, maar ook enkele 2-sporige 
aanwezig; 22-29 x 6-8,5 urn; knotsvormig; 
sterigmen doornvormig tot 4,5 urn lang; 
volgroeide basidiën met necropigment; gespen 
aan de septen. Cheilocystiden: ontbrekend. 
Subhymenium: bestaande uit enkele hoekige 
korte cellen. Trama: meestal bestaande uit 
duidelijk tot sterk geïncrusteerde lange slanke 
cilindrische hyfen, met talrijke donkerbruine 
pigmentklodders; diameter 5,5-13,5 urn, soms 
wat meer gezwollen, diameter tot 30 urn; 
donker rosbruin in Nl-lj-oplossing; gespen aan 
de septen. 
Hoedhuid: pileipellis bestaande uit een dunne 
laag (5-10) gladde tot zwak geïncrusteerde 
hyfen, diameter 4,5- 7,5 urn; hypoderm 
opgebouwd uit korte gladde hyfen, diameter 
11,5-20 urn, meestal met heel wat 
pigmentklonters; lager gelegen hyfen inflaat, 
diameter tot 30 urn; gespen aan de septen, 
moeilijk te vinden bij de inflate hyfen. Velum: 
3-8 urn brede, gladde, kronkelige hyfen, 
dikwijls vertakkend, kleurloos en dunwandig, 
met talrijke, afgeronde eindcellen; gespen aan 
alle tussenschotten. 

BESPREKING 
Deze soort heeft een donkerbruine 
campanulate hoed, aan de rand bedekt met zeer 
fijne wittige schubjes. Microscopisch goed te 
herkennen aan de obovale sporen met duidelijk 
versmalde puntige basis, de kleine basidiën en 
de zwak geïncrusteerde hoedhuidhyfen. 
Deze collectie werd aanvankelijk als 
Cortinarius flexipes var. inolens Lindstr. 
bepaald, maar na het uittekenen van de diverse 
microscopische structuren bleken een aantal 
elementen niet overeenkomstig. Vooral de 
druppelvormige sporen van deze collectie 
vertoonden weinig gelijkenis met deze van var. 
inolens. Sleutelen in het 'flexipes-complex' 
bracht ons via het sporadisch aanwezige velum 
bij C. rigidus, een soort die vroeger reeds door 
ons was gevonden (coll. 31, de Haan et al. 

1998). De vergelijking tussen beide collecties 
toonde onmiddellijk de sterke microscopische 
overeenkomst aan. De voornaamste reden tot het 
aanvankelijk verkeerd determineren van deze 
collectie moet vermoedelijk worden gezocht in de 
niet waargenomen pelargoniumgeur en het sterk 
gebundeld voorkomen van deze collectie. 

COLLECTIE 56 (PI. 8 & 5, fig. 2) 
Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr. 
Lila gordijnzwam 

Vindplaats: Wingene, Blauwhuisstraat, IFBL C2.53.43. 
Datum: 22 oktober 2000. 
Dia: AdH00123, RW 1725. 
Herbarium: AdH00123; VJ00154; RW 1725, van 

hetzelfde mycelium verzameld op 10/10/99 
(GENT). 

Biotoop: wegberm op humusrijk zand, met 
kleihoudende ondergrond. 

Begeleidende vegetatie: onder Quercus rohur 
(Zomereik), tussen Eurhynchium praeiongum 
(Klein laddermos), en Poa trivialis (Ruw 
beemdgras), met Amanita musearia (Vliegen 
zwam), Cortinarius subbalaustinus (Roodbruine 
gordijnzwam), Mycena jlavoalha (Bleekgele 
mycena) en Chalciporus piperatus (Peper-boleet) in 
de onmiddellijke buurt. 

Groeiwijze: gegroepeerd tot in kleine bundeltjes van 2 
à 3 exemplaren bij elkaar. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 30-70 mm; jong, halfbolvormig 
tot conisch met stompe top, later convex tot vlak 
soms met ronde stompe umbo; hoedrand 
ingekromd bij jonge exemplaren, later recht tot 
opgericht; glad, satijnachtig glanzend; iets vettig 
aanvoelend; jong wit met een blauwachtige tint 
(Sé 240-680, ook 180 en 700 maar minder paars), 
later meer verbruinend en dan bleekbruin met een 
grijsachtige tint (Sé705, 180 maar bruiner); niet 
tot zwak hygrofaan; witte velumresten 
spinnenwebachtig over gans de hoed, bij 
volwassen exemplaren enkel nog aan de 
hoedrand. Steel: 30-50 x 5-10 mm, cilindrisch 
met sterk knotsvormig verdikte basis (tot 12-20 
mm, soms met gerande knol); oppervlak wit, 
vooral bij jonge exemplaren bovenaan met lila 
tint, bij volgroeide exemplaren is deze tint meestal 
weg; jong met duidelijke ringvormige zone op 
ongeveer 10 mm vanaf de top, later maar zeer 
zwak aanwezig; vlees witachtig, waterig, jong met 
lila tint in bovenste steelhelft. Lamellen: tamelijk 
dicht opeen, 6-7 lamellen/cm, 3 tussenlamellen; 
bij jonge vruchtlichamen grijs met een lila tint, al 

49 



2 

10 urn 

3 

4 30 11111 

Plaat 9. Cortinarius sertipes. Fig. l . sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel (xIOOO) 
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lug rossig okerbruin; smal en bochtig 
aangehecht; lamel snede sterk gekarteld tot 
getand; zelfde kleur als de vlakken. Geur: 
nihil, jonge exemplaren dikwijls met 
afstotende zoete geur. Smaak: aangenaam tot 
zwak rafanoïd. Kleurreactie hoedvlees: met 
KOR grijsbruin op de hoed, geen 
kleurverandering op het steelvlees; met Fenol 
nihil. Exsiccaat: hoed grijs tot bleek 
grijsbruin, steel donker grijsbruin. Sporen 
kleur in massa: rossig geelbruin, kaneelbruin 
met iets rode tint (Sé 192, 134 in dunne laag). 
Fluorescentie: op extract van exsiccaat, 
geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (5,7)6-7,5(7,7) x 4-5 urn, gem.nO) 6,8 
x 4,3 urn, Qgem 1,6; ellipsoïd tot 
subamygdaliform in zijaanzicht, met zwakke 
tot duidelijke supra-apiculaire indeuking; 
ellipsoïd tot ovoïd in vooraanzicht, basis rond, 
soms wat versmald en dan wat obovoïd, top 
wat versmald of breed en afgerond; geelbruin 
in NR3-oplossing; tamelijk dikwandig; 
geornamenteerd met wratjes en lage, korte 
kammetjes, zwak tot soms bijna glad in de 
onderste helft, meer geprononceerd nabij de 
top en daar dikwijls als grove wratten en korte 
kammen; apiculus duidelijk ontwikkeld, wat 
conisch en hoekig; inhoud met één oliedruppel. 
Basidiën: 4-sporig; 28,5-31,5 urn lang; slank 
knotsvormig, dikwijls verbogen, sterigmen 
doornvormig tot ongeveer 4,5 urn lang; gespen 
aan de septen. Cheilocystiden: ontbrekend, 
geen gevonden. Subhymenium: bestaande uit 
een dunne laag (1-3) korte hoekige cellen. 
Trama: opgebouwd uit lange, gladde, cilin 
drische hyfen, diameter 4-12 urn; gespen aan 
de septen; subregulair, bleek grijsbruin tot 
bijna kleurloos in NRroplossing. Hoedhuid: 
pileipellis bestaande uit een vrij dikke laag 
(15-25) liggende gladde hyfen, die vooral bij 
jongere exemplaren samen met het aanwezige 
velum een duidelijk trichoderm uitzicht geeft; 
diameter 3-9,5 urn; hypoderm zwak ontwik 
keld, opgebouwd uit korte, soms bijna 
vierkante tot kort rechthoekige, gladde tot zeer 
fijn geïncrusteerde hyfen, diameter 11-21 urn; 
gespen aan de septen. Velum: smalle, 2-4 urn 
brede, evenwijdige tot verweven hyfen, recht 
tot kronkelig, kleurloos, soms bedekt met 
olieachtige druppeltjes, gespen talrijk. 

BESPREKING 
Cortinarius alboviolaceus IS met ZIJn nogal 

robuuste vruchtlichamen, de gladde, witte tot iets 
lila hoed en de witte knotsvormige steel, jong met 
duidelijke paarse tint goed, en de wat raapachtige 
smaak goed gekenmerkt. Microscopisch zijn er de 
nogal kleine, ellipsoïde, duidelijk geornamen 
teerde sporen en de gladde hoedhuidhyfen. 
Deze soort sleutelt zonder veel problemen uit. 
Jonge vruchtlichamen hebben meestal een sterke, 
soms wat afstotende, zoete geur, die meestal bij 
oudere exemplaren verdwijnt, maar in het 
gedroogd materiaal terug waarneembaar is. 
Cortinarius alboviolaceus staat in de Nederlandse 
Rode lijst als ernstig bedreigd, wegens sterke 
achteruitgang en gevoeligheid voor eutrofiëring 
en verzuring van de standplaatsen. 

COLLECTIE 57 (Pl. 9 & 5, fig. 3) 
Cortinarius sertipes Kühner 
Siersteelgordijnzwam 
(Aanvullende collectie bij collo 22) 
Syn.: C. flexipes ss. Kühner (1961), non ss. 
Arnolds et al. (1995, = C. decipiensi 

Vindplaats: Wingene, natuurreservaat Gulke Putten, 
IFBL D2.13.24. 

Datum: 22 oktober 2000. 
Dia: AdH00125, RW (z.n.). 
Herbarium: AdHOOI25; VJOOI55. 
Biotoop: naast bospad in Elzen- Wilgenbroek op 

vochtige humusrijke bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Alnus glutinosa 

(Gewone els) en Salix sp. (Wilg), tussen kort gras, 
Urtica dioica (Grote brandnetel), Ranunculus 
repens (Kruipende boterbloem) en Symphytum 
officinale (Smeerwortel), met Populus x canadensis 
(Canadapopulier) in de omgeving. 

Groeiwijze: verspreid groeiend tot gezellig, soms 
enkele exemplaren gebundeld. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 20-55 mm; jong, campanulaat, 
later vlak tot iets ingedeukt met zwakke tot 
duidelijke, soms bijna spitse umbo; hoedrand 
sterk golvend, bij oudere exemplaren rimpelig en 
ingesneden; hoedhuid radiair vezelig, viltig tot 
glad; bisterbruin met roodpaarse tint in het 
centrum (Sé701), enkel aan de hoedrand wat 
bleker, meer grijsbruin (Sé703); sterk hygrofaan, 
vanuit de hoedrand, na opdrogen centrum bruin 
met wijnrode tint, rand grijsbruin met paarsrode 
tint (Sé703); witte velumresten overvloedig, 
spinnenwebachtig op hoed en hoedrand bij jonge 
vruchtlichamen, later enkel aan de hoedrand. 
Steel: 40-60 x 3-10 mm; cilindrisch, recht tot 
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zwak gebogen, steelvoet iets verdikt; 
oppervlak witachtig, jonge exemplaren aan de 
top met duidelijke paarse tint; vlees 
paarsachtig in de top, midden meer grijsbruin 
tot dofbruin, naar de basis toe meer 
donkerpaars; witte anuliforme velumresten 
duidelijk aanwezig bij jonge vruchtlichamen, 
later nog zwak aanwezig aan de onderste 
steelhelft. Lamellen: breed uiteen, 4 
lamellen/cm, 3 tussenlamellen; bleek paars 
bruin tot iets olijfkleurig bij jonge 
vruchtlichamen, later dofbruin met ol ijfkleu 
rige tint; smal en bochtig aangehecht; 
lamelsnede golvend en iets bleker. Geur: 
zeepachtig, iets zoetig, bij drogen zwak naar 
cederhout. Smaak: aangenaam fungoïd. 
Kleurreactie hoedvlees: met KOH zwart 
bruin, met Fenol nihil. Exsiccaat: hoed 
donkerbruin tot bisterbruin, rand bleker meer 
geelbruin met grijze tint; steel grijsgeel met 
donkerbruine vlekken. Sporenkleur in massa: 
helder kaneelbruin met iets rossige tint (SéI91, 
162 minder rood, 134 in dunne laag). 
Fluorescentie: op extract van exsiccaat, 
geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6,8)7,5-8,5(9,3) x (4,3)4,5-5,5(5,7) 
urn, gem.(30) 7,9 x 5,1 urn, Qgcm = 1,55; 
ellipsoïd tot subamygdaliform in zijaanzicht, 
met zwakke tot tamelijk duidelijke supra 
apiculaire indeuking; ellipsoïd in vooraanzicht, 
basis meestal breed afgerond, soms versmald 
en dan wat obovoïd, top breed en rond; rossig 
geelbruin in NHroplossing; wand stevig; 
geornamenteerd met kleine wratjes en enkele 
grotere, aan de top meestal met grove, sterk 
uitspringende, dikwijls hoekige wratten en 
korte kammen; apiculus klein tot goed 
ontwikkeld, wat hoekig en conisch; inhoud met 
één grote, centrale oliedruppel. Basidiën: 4- 
sporig; 28-35 x 8-9,5 urn; kort knotsvormig; 
sterigmen tot 5 urn lang; collapse basidiën met 
bleekgeel necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden: zeer sporadisch aanwezig op 
de lamelrand tussen de basidiën. 
Subhymenium: vrijwel onbestaande. Trama: 
bestaande uit lange cilindrische tot zwak 
worstvormige, gladde tot zeer fijn 
geïncrusteerde hyfen; diameter 4-26 urn; 
regulair tot subregulair, bleek vaalbruin met 
iets rode tint in Nl-l.-oplossing; 
gespen aan de septen. Hoedhuid: pileipellis 
opgebouwd uit een dunne laag (5-10) gladde 
tot fij n geïncrusteerde hyfen, diameter 4-10 
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urn, gespen aan de septen; hypoderm bestaande 
uit korte gezwollen worstvormige hyfen met 
bleekbruin membranair pigment, diameter 11,5-47 
urn; cellen meestal korter dan 100 urn; gespen aan 
de septen maar vrijwel niet te zien bij de inflate 
hyfen. Velum: dikwijls smalle, 2-5 urn, soms 
bredere, 5-8 urn brede hyfen, kleurloos tot 
bleekbruin, evenwijdig tot verweven, glad en 
dunwandig, weinig vertakkend, met schaarse 
eindcellen. 

BESPREKING 
Cortinarius sertipes is goed gekenmerkt door de 
slanke vruchtlichamen met donkere, campanulate 
hoed en duidelijke, blijvende, witte velumbanden 
op de steel. Microscopisch vallen de breed 
ellipsoïde, sterk geornamenteerde sporen en de 
zwak geïncrusteerde hoedhuidhyfen op. 
Reeds in het veld werd deze vondst zonder veel 
twijfel Cortinarius sertipes genoemd. Zoals 
gebruikelijk werden evenwel ook hier de 
volledige macro- en microscopische kenmerken 
genoteerd en uitgetekend. Cortinarius sertipes 
werd beschreven door Kühner (1955), die deze 
later reduceert tot een vorm van C. flexipes, naast 
de welke hij ook een "f typica" onderscheidt 
(Kühner 1961). De afwijkingen die hij aangeeft 
tussen beide vormen, komen goed overeen met de 
variabiliteit die ook wij constateerden bij onze 
collectie en een vroegere collectie C. sertipes 
(coll. 22, de Haan et al. 1997). Zo meldt Kühner 
ondermeer dat de sporen van f. sertipes kleiner 
zijn, een andere Q-waarde hebben en ook minder 
sterk geornamenteerd zijn dan deze van f. typica. 
De sporenvorm voor f. sertipes wordt beschreven 
als ellipsoïd tot obovaal en voor f. typica als 
ellipsoïd. Zoals reeds aangehaald, namen we deze 
variabiliteit waarbij onze twee collecties, echter 
niet specifiek voor één collectie, maar gemengd 
voorkomend tussen beide. 
Naast deze microscopische afwijkingen merkt 
Kühner ook op dat er tevens macroscopische 
verschillen tussen de beide vormen zijn, o.a. een 
minder paarse steel en kleinere vruchtlichamen 
voor de f. typica. Ook hier toont de vergelijking 
tussen onze collecties aan, dat er inderdaad 
verschillen zijn, maar ook hier niet noodzakelijk 
in de volgorde zoals die door Kühner worden 
aangegeven. 
Zowel micro- als macroscopisch worden bepaalde 
aspecten door Kühner aangegeven voor bv. de 
vorm typica, aangetroffen in de vorm sertipes en 
omgekeerd. Wat ons doet besluiten dat al de 
bovenstaande verschillen binnen de 
variatiebreedte van één soort vallen. Buiten deze 



door Kühner aangehaalde afwijkingen 
constateerden wij ook nog de veel bredere 
velumhyfen van deze collectie en een wat 
sterker geïncrusteerde hoedhuid. 

COLLECTIE 58 (PI. 10 & 5, fig. 4) 
Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr. var. 
lepidopus (Cooke) J.E. Lange 
Syn.: C. anomalus f. lep idop us (Cooke) 
Kühner & Romagn. 
Vaaggegordelde gordijnzwam 

Vindplaats: Maria-Aalter, Schuurio, IFBL 
C2.54.32. 

Datum: 22 oktober 2000. 
Dia: Adh00126, RW 1912. 
Herbarium: AdH00126; VJ00156; RW1912, zelfde 

mycelium, d.d. 22/09/2000 (GENT). 
Biotoop: Tussen akker en wegberm, op vochtige 

humusrijke bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus rubra 

(Amerikaanse eik), tussen Eurhynchium 
praeiongum (Klein laddermos), Polytrichum 
commune (Gewoon Haarmos), en Dicranella 
heteromalla (Pluisjesmos), met Poa pratensis 
(Veldbeemdgras), P. trivialis (Ruw beemdgras), 
Atrichum undulatum (Rimpelmos) en Laccaria 
laccata var. pallidifolia (Fopzwam) in de 
onmiddellijke buurt. 

Groeiwijze: gegroepeerd, soms in kleine bundeltjes 
van 3 à 4 exemplaren bij elkaar, tot ± 15 ex/ms. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 30-70 mm; jong, 
halfbolvormig tot convex, met ingerolde rand, 
later breed convex tot vlak, soms met zwakke 
brede umbo; hoedrand zwak tot sterk golvend, 
gerimpeld; grijsbruin met olijfkleurige tint 
(Sé132, 131, 176); zwak hygrofaan, vanuit de 
rand grijs kaneelbruin (via Sé134 naar 203- 
204, centrum iets rosser) opdrogend, wat 
bleker aan de rand; oppervlak viltig, met kleine 
verweven, viltige vezeltjes; geelachtige 
velumresten overvloedig over gans de hoed bij 
jonge exemplaren, later enkel nog aan de 
hoedrand en dan wat bruiner. Steel: diameter 
60-110 x 8-12 mm; cilindrisch met iets 
knotsvormig verdikte basis, tot 15 mm; 
oppervlak wit, onderaan meer geelbruin; vlees 
wit met paarse tint, in de steelbasis geel; 
velumresten overvloedig aanwezig bij jonge 
exemplaren, 4 tot 7 afzonderlijke gele tot 
geelbruine banden vormend, later wat bruiner 
en veel minder opvallend; al vlug hol wordend. 
Lamellen: breed uiteen, 5 lamellen/cm, 3 
tussenlamellen; bij Jonge vruchtlichamen 
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grijspaars, later leemkleurig; smal en bochtig 
aangehecht; lamelsnede iets golvend en wat bleker 
van kleur. Geur: sterk zoetig bij jonge 
vruchtlichamen, later zoet maar onduidelijk. 
Smaak: iets rafanoïd. Kleurreactie hoedvlees: 
olijfgroen met KOR. Exsiccaat: hoed 
kaneelkleurig tot donkerbruin, rand geelbruin; 
steelokerbruin, donker gevlekt. Sporenkleur in 
massa: okerbruin met iets rossige tint, warm 
kaneelbruin (Sé 191, 201 minder geel). 
Fluorescentie: op extract van exsiccaat, 
bleekblauw. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (5,3)5,5-7(7,4) x 4,5-5,5(5,7) urn, 
gem.(30) 6,2 x 5,1 urn, Qgem = 1,2; subsferisch tot 
kort ellipsoïd in zijaanzicht, soms met zwakke 
supra-apiculaire indeuking en dan sublarmiform; 
subsferisch tot kort ellipsoïd in vooraanzicht, 
soms met iets versmalde basis en dan kort 
obovoïd, met brede ronde top; geelbruin in NHr 
oplossing; wand stevig; geornamenteerd met 
onregelmatige wratten en korte kammetjes, 
ongelijk verdeeld over het oppervlak, aan de top 
sterker geprononceerd, zwak tot bijna glad in de 
supra-apiculaire zone, soms zeer zwak over 
gehele oppervlak en enkel wat gemarmerd; 
apiculus klein wat conisch; inhoud één grote, 
centrale oliedruppel. Basidiën: 4-sporig; 32,5-41 
x 6-7 urn; lang en slank knotsvormig, met 
bleekgeel pigment, sterigmen tot 6 urn lang; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden: 
ontbrekend. Subhymenium: vrijwel onbestaande. 
Trama: opgebouwd uit cilindrische tot kort 
worstvonnige, gladde hyfen, diameter 5,5-25 urn; 
subregulair, met evenwijdige tot wat verweven 
hyfen; bleekgeel met iets groenige tint in NRr 
oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid: 
pileipellis opgebouwd uit een dunne laag (6-10) 
gladde hyfen, diameter 7,5-15,5 urn, met grote 
gespen aan de septen; hypoderm zwak 
ontwikkeld, vrijwel hyalien, soms met zwak 
membranair- tot intracellulair pigment; bestaande 
uit korte, inflate tot soms bijna ronde hyfen, 15-40 
urn breed, gespen aan de septen maar vrijwel niet 
te zien bij de inflate hyfen. Velum: 2-10 urn 
brede, kleurloze tot gele hyfen, kronkelige en 
frequent vertakkend, glad en dunwandig, met 
schaarse afgeronde, tot versmalde eindcellen; 
gespen talrijk en groot. 

BESPREKING 
Cortinarius anomalus var. lepidopus is een vrij 
forse maar toch slanke Telamonia met convexe tot 
vlakke, weinig hygrofane hoed met bleek 
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Plaat 10. Cortinarius anomalus var. lepidopus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 
4. velum op steel (xIOOO). 
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l. Cortinarius romagnesii (coll. 59, dia: AdH) 
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3. Cortinarius diasemosperums var. Leptospermus (coll. 61, dia: AdH 

2. Cortinarius vernus var. rubescens (coll. 60, dia: Ad.H) 

4. Entoloma moliniophilum (type, dia: RW) 
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Plaat 12. Cortinarius romagnesii. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel 
(xlOOO). 
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grijsbruine tot beige kleur. De witte steel heeft 
duidelijke gelige velumzones. De bijna ronde 
sporen zin bij deze variëteit klein en zwak 
geornamenteerd; basidiën smal en de 
hoedhuihyfen glad. 
Deze collectie is in alle macroscopische 
opzichten identiek is aan C. anomalus (Fr.: Fr.) 
Fr., maar de sporenmaat (5,5-7,5 x 4,5-5,5 urn) 
verschilt nogal wat met deze die in de 
literatuur worden opgegeven: bv. 7,5-9 x 6-9 
urn bij Kühner & Romagn. (1953), 8-9 x 6-7,5 
urn bij Moser (1983), 7-9(10) x 5,5-7,5 bij 
Marchand (1983). Daarnaast merkten wij in 
vergelijking met oudere vondsten van C. 
anomalus, nogal wat verschillen in hoedhuid 
structuur en de vonn van de cheilocystiden 
enz. Collecties met dergelijke kleine sporen 
worden soms Cortinarius lepidopus Cooke 
genoemd (bv. Orton 1958). Volgens Kühner & 
Romagnesi (1953) en Kuyper (in Arnolds et al. 
1995) komen evenwel een hele reeks 
tussenvormen voor. Phillips (1981) geeft voor 
"C lepidopus' bv. 6,5-8,5 x 5,5-7 urn op als 
sporenmaat. Andere auteurs (Marchand 1983, 
Courtecuisse & Duhem 1994, Soop 2001) 
geven vooral macroscopische verschillen om 
beide taxa te onderscheiden (donkerder bruine 
hoed, meer gele velumresten). In afwachting 
van verder gedetailleerder onderzoek, 
verkiezen wij collectie 58 voorlopig als een 
variëteit te beschouwen van Cortinarius 
anomalus, maar wij sluiten niet uit dat in dit 
soortcomplex "kleine soorten" kunnen worden 
onderscheiden. 

COLLECTIE 59 (Pl. 12) 
Cortinarius romagnesii R. Henry 
Voorjaarsgordijnzwam 

Vindplaats: Wachtebeke, Weidestraat, omgeving 
Heidebos, IFBL C3.35.41. 

Datum: 4 november 2000. 
Dia: AdH139. 
Herbarium: AdHOOI39; VJ00160. 
Biotoop: Kort gemaaide wegberm, naast gracht, op 

zandige bodem 
Begeleidende vegetatie: onder Fagus sylvatica 

(Beuk), tussen kort gras en Brachythecium 
rutabulum (Gewoon dikkopmos), met in de 
onmiddellijke nabijheid Rubus spec. (Braam), 
Molinia caerulea (Pijpenstrootje), lnocybe 
flocculosa var. flocculosa (Vlokkige vezelkop), 
Tricholoma argyraceum (Zilverige 
ridderzwam), Calvatia excipuliformis (Plooi 
voetstuifzwam). 

Groeiwijze: gezellig tot verspreid, een 20-tal 
exemplaren per m". 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 20-40 mm; campanulaat met 
ingekromde rand, later breed campanulaat tot 
bijna vlak, met stompe tot soms bijna acute umbo; 
hoedrand golvend tot recht, oudere exemplaren 
met ingesneden rand; oppervlak zijdeachtig 
glanzend, wat radiair vezelig; glad aanvoelend; 
centrum donker kastanjebruin (Sé 701 donkerder, 
111, 116), rand meer rosbruin; hygrofaan, vanuit 
de rand licht olijfbruin, roodbruin tot kaneelbruin 
opdrogend (Sé176, 191, 162, 7] minder rood); 
witte velumresten enkel bij heel jonge 
exemplaren. Steel: 25-45 x 3-6 mm, cilindrisch, 
weinig tot niet verdikt naar de basis toe iets 
gekromd; oppervlak wit zilverig langsve~elig, 
vlug verdwijnend (vooral bij aanraking); vlees 
bleekbruin; geen paars of violet, ook niet aan de 
steeltop; witte longitudinale velumresten enkel 
aanwezig bij heel jonge exemplaren. Lamellen: 
breed uiteen, 4 à 5 lamellen/cm, 3 tussenlamellen; 
beigebruin bij jonge exemplaren, al vlug 
roestbruin tot oranjebruin; buikig; lamelsnede 
lichtjes golvend, iets bleker tot met dezelfde kleur 
als de vlakken; smal en bochtig aangehecht. 
Geur: fungoïd. Smaak: fungoïd. Kleurreactie 
hoedvlees: met KOH, zwart tot zwartbruin. 
Exsiccaat: hoed donker kastanjebruin tot 
bisterbruin, rand bleker en met rossige tint; steel 
grijs, donkerbruin gevlekt. Sporenkleur in 
massa: donker kaneelbruin, rossigbruin met iets 
groenige tint (SéI91, 336). Fluorescentie: op 
extract van exsiccaat, bleekgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6,7)7-9(9,5) x (4,1-5(5,5) urn, gem.(30) 
8,1 x 4,7 urn, Qgem = 1,7; ellipsoïd tot 
subamygdaliform in zijaanzicht, zonder of met 
zwakke supra-apiculaire indeuking, top rond of 
iets versmald; ellipsoïd tot subcilindrisch in 
vooraanzicht, soms basis wat versmald en dan 
smal obovoïd; geelbruin in Nl-lj-oplossing; wand 
stevig; geornamenteerd met kleine wratjes, naar 
de top wat groter, meer uitstekend en dikwijls 
verlengd tot korte kammetjes, soms bijna glad en 
enkel wat ruw tot gemarmerd; apiculus goed 
ontwikkeld, wat conisch en hoekig; inhoud met 
één grote, centrale oliedruppel. Basidiën: 4- 
sporig; 23,5-34,5 x 7,5-9 urn; knotsvormig; 
sterigmen tot 4,5 urn lang; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden: ontbrekend. Subhymenium: 
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Plaat 13. Cortinarius vernus var. rubescens. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 
4. hoedhuid, 5. velum op steel (xlOOO) 
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bestaande uit enkele hoekige cellen. Trama: 
opgebouwd uit cilindrische tot zwak gezwollen 
gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, diameter 
5,5~17 urn; regulair tot subregulair, met 
evenwijdige tot wat verweven hyfen; bleekgeel 
met iets groenige tint in Nl-lj-oplossing; gespen 
aan de septen. Hoedhuid: pileipellis bestaande 
uit een dunne laag (5-10) gladde tot fijn 
geïncrusteerde hyfen, diameter 3-8 urn; gespen 
aan de septen; hypoderm goed ontwikkeld, 
bestaande uit inflate tot kort rechthoekige 
hyfen, met dik membranair en soms 
geïncrusteerd pigment, diameter tot 25 urn; 
gespen aan de septen, moeilijk te zien bij de 
dikste hyfen. Velum: schaars, 2-5 urn brede, 
kleurloze tot lichtbruine, verweven hyfen, 
recht tot kronkelig, soms wat moniliform, 
dunwandig en glad, weinig vertakkend, met 
talrijke, afgeronde eindcellen; grote gespen aan 
alle tussenschotten. 

BESPREKING 
Cortinarius romagnesii is een vrij kleine 
Telamonia met kastanjebruine, gladde hoed en 
steel zonder velumgordels; de sporen zijn 
ellipsoïd en duidelijk geornamenteerd vooral 
aan de top, de hoedhuidhyfen zwak 
geïncrusteerd. 
Deze collectie bevindt zich bij Moser (1983) in 
de nogal moeilijke te interpreteren groep van 
'kleine dkl.- braune Telamonien ohne weisse 
V -gürtel am st.' De hele discussie die wij 
voerden rond collectie 27 (C, helobius 
Romagn.), kon hier opnieuw gevoerd worden 
(zie de Haan et al. 1997). Sindsdien konden wij 
meermaals C. helobius ss. Brandrud (eerder 
geelbruin, bleek geelbruin tot 'soms roodbruin) 
en C. helobius ss. Romagnesi (kastanjebruin, 
acajoubruin tot "bistre-foncé") met elkaar 
vergelijken en tot de slotsom komen dat beide, 
ondanks het verschil in uiterlijk, microscopisch 
identisch zijn. Hiermede lijkt onze beslissing 
van toen, om collectie 27 C. helobius te 
noemen terecht. De enige soort die voor 
collectie 59 ook in aanmerking kon komen was 
Cortinarius romagnesii Hry., die o.a. volgens 
Kühner & Romagnesi (1953) verschilt van C. 
helobius door de veel minder sterk 
geörnamenteerde sporen en het voorkomen op 
brandplekken (bv. Schavey 1974). Intussen is 
C. romagnesii op meerdere locaties ook 
aangetroffen buiten brandplaatsen (De Cock 
Buning 1977), waardoor alleen het verschil in 
sporenornamentatie als scheidend kenmerk 

blijft. De sporen van deze collectie zijn duidelijk 
minder sterk geornamenteerd dan deze van 
collectie 27, terwijl de andere kenmerken quasi 
identiek zijn. Nazicht van herbariummateriaal, al 
of niet terecht weggeborgen als C. romagnesii, 
toonde een grote variatie in sporenornamentatie, 
terwijl de macroscopische kenmerken meestal 
dezelfde waren. Wij blijven dan ook vermoeden 
dat beide soorten wel eens variaties op één thema 
zouden kunnen zijn, verder onderzoek moet dit 
kunnen uitwijzen. Gezien deze collectie sporen 
heeft met een eerder zwakke ornamentatie, 
noemen WIJ deze voorlopig Cortinarius 
romagnesii. 

COLLECTIE 60 (Pl. 13) 
Cortinarius vernus Melot var. rubescens de Haan 
& Volders var. nov. 

A typo varietatis habitu robustiore, velo rubescente, 
basi stipitis rubescente differt; typus A. de Haan 00140 
(BR, dupl. hh. de Haan, volders et MeLot). 

Vindplaats: Wachtebeke, Weidestraat, omgeving 
Heidebos, lFBL C3.35.41. 

Datum: 4 november 2000. 
Dia: AdH00140. 
Herbarium: AdHOO 140; V JOO 16l. 
Biotoop: kort gemaaide wegberm, naast gracht, op 

zandige bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Fagus sylvatica (Beuk), 

tussen kort gras (Poa nemoralis, Schaduwgras; Poa 
pratensis, Veldbeemdgras) en Dicranoweisa cirrata 
(Sikkelsterretje ), met lnocyhe fuscomarginata 
(Bruinsnedevezelkop) en Amanita musearia 
(Vliegenzwam) in de onmiddellijke nabijheid. 

Groeiwijze: gegroepeerd, soms bijna gebundeld, 
gezellig tot verspreid, soms tot een 20-tal 
exemplaren per m". 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 25-60 mm, 10-25 mm hoog; 
onregelmatig halfbolvormig met sterk ingekromde 
rand, volgroeide exemplaren onregelmatig 
campanulaat tot vlak, sterk golvend, al of niet met 
stompe umbo of met iets ingedeukt centrum, 
hoedrand sterk golvend en ingesneden, 
uiteindelijk opgericht; hoedhuid zijdeachtig 
glanzend, iets radiair vezelig, centrum bij oudere 
exemplaren fijnschubbig wordend; glad 
aanvoelend; donker kastanjebruin tot zwartbruin 
in het centrum (Sé41, 56, 706) rand wat bleker (Sé 
686, 71, 691), zwak hygrofaan, vanuit de rand 
opdrogend tot licht kastanjebruin, hazelnoot 
kleurig (Sé126, 131, 176, 703); witte tot beige 
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velumresten enkel bij jonge exemplaren 
spinnenwebachtig aanwezig over gans de hoed, 
later enkel nog aan de hoedrand; velum wordt 
rozerood bij kneuzen. Steel: 30-60 x 5-15 mm, 
soms plaatselijk verdikt tot 25 mm, 
onregelmatig buikig, in de onderste helft 
onregelmatig gedeukt en afgeplat; hol 
wordend; steelvoet versmald tot puntig; 
grijsbruin tot olijfbruin, zilverig glanzend; bij 
kneuzen zwartbruin wordend; bovenaan eerder 
oranjebruin; basis met wijnrood tot roze zone 
van myceliumvilt; steelvlees beigebruin in de 
voet wijnkleurig, annuliforme velumresten 
enkel bij zeer jonge exemplaren spinnenweb 
achtig aanwezig op de steel, zeer vlug 
verdwijnend, later enkel met wat zilverkleurige 
lengtevezels aan de onderste steelhelft; velum 
wijnrood tot roze bij kneuzing. Lamellen: 
breed uiteen, 4 lamellen/cm, 3 tussen lamellen; 
bruin bij jonge vruchtlichamen, later rosbruin 
tot donker rosbruin; sterk buikig; lamelrand 
golvend, met dezelfde kleur als de vlakken; 
smal en bochtig aangehecht. Geur: nihil 
Smaak: fungoïd. KIeurreactie hoedvlees: vrij 
snel zwartbruin met KOH. Exsiccaat: hoed 
bister tot zwartbruin; steel bruin met grijze 
streping. Sporen kleur in massa: kaneel 
kleurig tot rossig geelbruin (Sé 191, 192 iets 
minder rood, 176 in dikke laag). Fluores 
centie: op extract van exsiccaat, bleekgeel. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (7,1)7,5-9(9,3) x (4,8)5-6(6,3) urn, 
gem.(30) 8,2 x 5,5 urn, Qgel1l = 1,5; kort ellip 
soïd tot kort amygdaliform in zijaanzicht, soms 
versmald aan de basis en dan sublarmiform; 
obovoïd tot kort ellipsoïd in vooraanzicht, met 
brede ronde top en meestal wat versmalde 
basis; wand stevig, rossig geelbruin in NH3- 

oplossing; geornamenteerd met kleine tot vrij 
grote, onregelmatige wratten en korte 
kammetjes, vooral aan de top duidelijk 
uitstekend en daar dikwijls wat hoekig, zwak 
tot ontbrekend in de supra-apiculaire zone; 
apiculus klein tot goed ontwikkeld, wat 
hoekig; inhoud met één centrale oliedruppel. 
Basidiën: (2-)4-sporig; 29,5-37 x 8,5-10,2 urn, 
knotsvormig, sterigmen meestal lang, tot 8 urn; 
met necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden: sporadisch 111 toefjes 
aanwezig op de lamelrand, 9-18 x 8,5-12 urn; 
gespen aan de septen. Subhymenium: 
bestaande uit enkele hoekige, korte cellen. 
Trama: opgebouwd uit cilindrische tot zwak 
gezwollen, gladde, fijn- tot sterk geïncrus- 
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teerde hyfen, diameter 4-16 urn; regulair, met 
evenwijdige tot iets verweven hyfen; grijsbruin 
met iets rode tint in Nlij-oplossing; gespen aan de 
septen. Hoedhuid: pileipellis opgebouwd uit een 
dunne laag (5-8) gladde tot duidelijk 
geïncrusteerde hyfen, diameter 3,5-8,5 urn; 
gespen aan de septen; hypoderm goed ontwikkeld, 
bestaande uit grote, blazige cellen met 
donkerbruin membranair en intracellulair 
pigment, diameter 15-43 urn; h ier en daar 
vermengd met enkele smallere, sterk 
geïncrusteerde cilindrische hyfen; gespen aan de 
septen, maar vrijwel niet te zien bij de inflate 
hyfen. Velum: 3-10 urn brede, kleurloze tot 
bleekgele, evenwijdige tot verweven hyfen, sterk 
onderling verkleefd, recht tot kronkelig, 
dunwandig en glad, soms vertakt, met schaarse, 
afgeronde tot wat versmalde eindcellen; gespen 
groot en talrijk. 

BESPREKING 
Cortinarius vern.us var. rubescen.s valt op door de 
kortstelige nogal forse vruchtlichamen met bijna 
zwartbruine hoed, de duidelijke roodverkleuring 
van het velum op de steel en de gebundelde 
groeiwijze. Microscopisch zijn de breed 
ellipsoïde, grof geornamenteerde sporen, de 
cheilocystiden en de geïncrusteerde hoedhuid 
hyfen kenmerkend. 
Deze collectie, bestaande uit nogal robuuste 
exemplaren, lijkt zeer sterk op de afbeelding van 
C. erubescens Moser (Brandrud et al., pl. D51). 
Wanneer het velum werd aangeraakt, verkleurde 
het onmiddellijk rood, een kenmerk dat ook voor 
deze soort wordt vermeld. Het microscopisch 
beeld liet echter niet toe om deze collectie C. 
erubescens te noemen, gezien de sporen uit onze 
collectie kort ellipsoïd waren, terwijl deze vrij 
klein en smal zouden moeten zijn. We vroegen 
advies aan de Franse mycoloog Jacques Melot, die 
rondom de soorten met een rood verkleurend 
velum behoorlijk wat ervaring heeft. Diens visie 
luidde: "Ce cortinaire a effectivement quelque 
chose de [amilier pour moi, mais je ne suis pas 
sûr qu'il s'agisse de C. vernus. La date de La 
récolte, ta rdive, constitue tout de même une 
indication dans ce sens (Les espèce vern.ales 
peuvent avoir des apparitions tardives, surtout en 
pLaine). Le rougissement observé che: C. vernus 
est variabLe, mais en généraL faible bien que 
perceptible (voile, chair à la base du stipe}. Votre 
description s 'accorde asse: bien avec celle de 
notre espèce (épaisseur du stipe mise à part, mais 
je crois me souvenir de récoltes à stipe robuste". 
Verder stelde hij dat de sporen tekeningen van 



onze collectie 34 (C vernus, als C. erythrinus, 
de Haan et al. 2000) niet erg typisch zijn, 
omdat deze soort normaal nogal puntig 
geornamenteerde sporen moet hebben. 
Intussen hadden wij het uitgetekende materiaal 
van collectie 60 vergeleken met col!. 34. 
Microscopisch bleken deze soorten zeer goed 
overeen te komen, al zijn de sporen van collo 
34 iets kleiner. Indien de vruchtlichamen van 
deze vondst wat minder robuust zouden zijn 
geweest en de velum verkleuring wat minder 
opvallend, dan zou deze collectie gewoon C. 
vernus zijn genoemd. We menen echter dat 
aangehaalde verschillen toelaten om deze 
vondst als een variëteit van C. vernus te 
beschouwen. Gezien het opvallend roodver 
kleurend velum, stellen wij de naam var. 
rubescens voor. 

COLLECTIE 61 (Pl. 14) 
Cortinarius diasemospermus var. 
leptospermus Lindstr. 

Vindplaats: Wachtebeke, Weidestraat, omgevmg 
Heidebos, lFBL C3.35.41. 

Datum: 4 & 5 november 2000. 
Dia: AdHOOl43 
Herbarium: AdH00143; VJOOI63. 
Biotoop: kort gemaaide wegberm, naast gracht, op 

zanderige bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Fagus syLvatica 

(Beuk), tussen kort gras; met Tricholoma 
argyraceum (Zilverige ridderzwam) in de 
onmiddellijke buurt. 

Groeiwijze: gebundeld tot gezellig, soms solitair. 

MACROSCOPIE 
Hoed: diameter 15-30 (40) mm, hoogte 5-10 
mm; jong campanulaat met iets ingekromde 
rand, later breed campanulaat tot vlak, 
onregelmatig ingedeukt met zwakke tot 
onduidelijke umbo; hoedrand eerst recht, later 
golvend en ingesneden; hoedhuid glad, iets 
vezelig viltig; glad aanvoelend; kastanjebruin, 
hazelnootkleurig (SéI76), wat grijzer aan de 
rand door het aanwezige velum (SéI31, 133); 
sterk hygrofaan, vanuit het centrum opdrogend 
tot geelbruin, met rossige tint in het centrum 
(SéI93, 249 wat bruiner); bij jonge exemplaren 
gans de hoed bekleed met fijne vezeltjes die 
soms kleine schubjes vormen. Steel: diameter 
3-5 mm, lengte 20-40 mm; cilindrisch, steel 
voet iets knotsvormig verdikt tot 4 à 6 mm; 
oppervlak bruin in bovenste steelhelft, met 
duidelijke en blijvende witte annuliforme 

banden in de onderste steelhelft, verder met 
overlangse vezels; steelvlees bruin. Lamellen: 
tamelijk breed uiteen, 4 à 5 lamellen/cm, 3 
tussenlamellen; bij jonge vruchtlichamen bleek 
geelbruin met iets roodpaarse tint, later rossig 
kaneelbruin; lamel-snede getand en iets bleker; 
bochtig aangehecht. Geur: fungoïd, bij drogen 
zwak naar pelargo-nium. Smaak: fungoïd. 
Kleurreactie hoedvlees: met KOH zwartbruin. 
Exsiccaat: hoed bruin met iets groenige tint, 
donker olijfbruin; steel met dezelfde kleur, met 
gelige velumresten in de on-derste steel helft. 
Sporenkleur in massa: donker kaneelbruin, 
rosbruin (Sé191, 131 meer rood). Fluorescentie: 
op extract van exsiccaat, bleek geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (6,9)8-9,5(10,6) x 4,5-5(5,6) urn, gem.(30) 
8,7 x 4,7 urn, Qgem = 1,85; smal amygdaliform tot 
subellipsoïd in zijaanzicht, met zwakke tot 
duidelijke supra-apiculaire indeuking, top meestal 
wat versmald, soms rond; subellipsoïd tot smal 
ovoïd, soms wat fusiform in vooraanzicht, basis 
meestal versmald, soms afgerond; bleek geelbruin 
in NHroplossing, nogal dunwandig; geornamen 
teerd met fijne wratjes, ongeveer gelijk verdeeld 
over oppervlak, soms zwaarder aan de top en daar 
als onregelmatige lage wratten en korte kammen, 
soms bijna glad en enkel wat ruw tot gemarmerd; 
apiculus tamelijk groot, conisch en wat hoekig; 
inhoud met één grote oliedruppel. Basidiën: (2-) 
4-sporig, 23,5-30 x 7-8,5 urn; meestal onregelma 
tig van vorm; oudere basidiën vlug collaps en met 
necropigment; sterigmen tot 5 urn lang; gespen 
aan de septen. Cheilocystiden: sporadisch in 
toefjes op de lamelrand; bestaande uit kleine 
kleurloze cellen, diameter 8-12 x 6-8 urn; gespen 
aan de septen. Subhymenium: vrijwel onbestaan 
de. Trama: opgebouwd uit cilindrische tot zwak 
gezwollen gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, 
pigmentklonters overal aanwezig, diameter 6-16 
urn; regulair, met evenwijdige tot iets verweven 
hyfen; bleek roodbruin in Nl-lj-oplossing; gespen 
aan de septen. Hoedhuid: pileipellis bestaande uit 
een dunne laag (5-10) gladde, fijn tot duidelijk 
geïncrusteerde hyfen, talrijke pigmentklonters 
aanwezig, diameter 4-7,5 urn; gespen aan de 
septen; hypodenn opgebouwd uit korte, inflate 
gladde tot geïncrusteerde hyfen, diameter 11-25 
urn, cellen meestal duidelijk korter dan 100 urn; 
met talrijke pigmentklonters; gespen aan de 
septen, soms moeilijk te zien. Velum: 2-5 urn 
brede, sterk verkleefde, rechte hyfen, bleekbruin 
en geïncrusteerd met rosbruin pigment; daarnaast 
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Plaat 14. Cortinarius diasemospermus var. leptospermus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 
3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel (xlOOO) 
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ook 3-10 urn brede verweven, kleurloze hyfen, 
wat kronkelig, frequent vertakkend, met 
afgeronde tot wat versmalde eindcellen. 

BESPREKING 
Cortinarius diasemospermus var. leptospermus 
heeft een hazelnootkleurige campanulate hoed 
met zwakke umbo, een duidelijke ringzone in de 
onderste steelhelft en een zwakke Pelargonium 
geur. Meest opvallend zijn de lange, smal 
amandelvormige sporen met zwakke orna 
mentatie. De hoedhuidhyfen zijn duidelijk 
geïncrusteerd. 
Toen deze collectie, die thuis hoort in de sectie 
Jncrustati Melot, werd verzameld, gingen wij er 
van uit dat ze waarschijnlijk als aanvulling zou 
fungeren op een vroeger gevonden collectie uit 
deze groep. Een eerste blik onder het microscoop 
toonde ons echter lange smalle sporen en uit deze 
sectie hadden wij geen enkele collectie met zulke 
kenmerken. De conventionele determinatiesleutels 
brachten geen raad, maar de collectie geleek 
microscopisch zeer sterk op de enkele weken 
eerder gevonden collectie 52, die wij C. 
diasemospermus hadden genoemd. Brandrud et al. 
(1998) beschrijven een variëteit van deze soort 
met langwerpige sporen, als var. leptospermus. 
Cortinarius tiliaceus Arnold en C. stenospermus 
Lamoure beschouwen ze als synoniemen, met 
enige overgangskenmerken naar de var. diasemo 
spermus. Onze collectie komt macro- en micro 
scopisch hiermee zeer sterk overeen. Een sterk 
gelijkende, misschien wel identieke soort uit deze 
groep is C. violilamellatus A. Pearson ex P.D. 
Orton, die verschilt door een meer zemelig 
geschubde hoed en de associatie met Pinus op 
arme zandbodems. 

Dankwoord 

Hierbij danken wij Jacques Melot (Ijsland) voor de 
suggesties en commentaren bij onze collecties 54 en 
60, en Annemieke Verbeken (GENT) voor de Latijnse 
diagnoses. 
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