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Summary 

Some interesting Russula species are described from collections from Flanders, northern Belgiurn, and their ecology and 
distribution is discussed, 
Russula insignis Quél. is a widespread but uncornmon species growing with Quercus on disturbed soil along roadsides and in 
parks. R. melliolens Quél. is a widespread but actually rather rare species growing with Quercus or Fagus. Russula melzeri Zvára 
is a rare species only known from the region around Brussels, growing with old Fagus or Castanea on Joam in forests and parks. 
Russula odorata Romagn. seems not uncommon and grows with Quercus in more or less sunny grassy roadsides or parks. The 
microscopical features of this species are variable; one collection with broader pileipellis hyphae might belong to R. odorata var. 
lilacinicolor (Blum) Romagn. but this could not be confirmed by macroscopical observations. Russula melliolens is a declining 
species in the area. The three other species seemed cornpletely overlooked in the past, even by mycologists experienced with the 
genus, and were only 'discovered' in the area for the last 20 years. 

Inleiding 

In dit artikel stellen we vier min of meer zeldzame en 
vroeger vaak miskende russula' s voor die in de cou 
rant gebruikte veldgidsen meestal niet worden afge 
beeld: Russula insignis Quél., R. melliolens Quél., R. 
melzeri Zvára en R. odorata Romagn. Voor iedere 
soort geven we een beknopte beschrijving, eco 
logische gegevens en de verspreiding in Vlaanderen. 

Russula insignis - Verkleurende karnrussula 
RussuIa insignis Quél., Assoc. Fr. Avancem. Sci. 16: 
588. 1888. 
syn.: Russuia livescens (Batsch) Quél. ss. Bres., 
Romagn. non Batsch (= Hygrophorus sp.), Russula 
pectinatoides Peck ss. Heinemann (1962). 

Beschrijvingen: Einhellinger (1985: 111), Galli 
(1996: 148-149), Marchand (1977: nr. 427), Romag 
nesi (1967: 672-674), Sarnari (1998: 475-480), van 
Vuure (1981), Van Yper (1988). 
Afbeeldingen: Courtecuisse & Duhem (1994: nr. 
1359, matig), Einhellinger (1981: pl. 6; 1985: pl. 8), 
Galli (1996: 149), Kreisel (1983: nr. 76), Kriegl 
steiner (2000: 540), Marchand (1977: nr. 427), 
Sarnari (1998: 477). 

Een middelgrote russula, zelden symmetrisch gevormd 
(invloed standplaats?). Hoed vaak onregelmatig 
gewelfd en vaak met bodempartikels bedekt, meestal 
somber bruin tot grijsbruin zoals Russula amoenolens, 
soms ook bleker zoals R. pectinatoides, naar rand toe 
gewoonlijk lichter; hoedrand scherp, gegroefd, in 

jonge toestand met duidelijke, lichtgele velurnresten 
(verdwijnen snel bij ouder worden of regen). 
Lamellen dicht opeen, grauw, grijswit. Steel 
onregelmatig gevormd, meestal relatief diep in de 
bodem verankerd, steelbasis vaak chroom- of 
citroengeel gekleurd of verkleurend; deze vergeelde 
plaatsen kleuren vuurrood met basen (KOH, NH40H). 
Vlees vuilwit, lokaal snel met grijsbruine vlekken. 
Smaak zacht. Geur vers zwak, bij ouder worden 
onaangenaam. Sporee crème, Hab. 
Sporen tot 8(8,5) urn lang, versierd met wratten, deze 
soms vrijstaand maar meestal met lijntjes verbonden of 
kammetjes vormend. Hoedhuid met gesepteerde 
hyfen, terminale elementen dikwijls langwerpig spits 
toelopend; bij vers materiaal en in water bekeken zijn 
sommige cellen geel gekleurd en met kleine kristallen 
bezet; dermatocystiden klein, onopvallend. 

Ecologie: in verspreide, kleine groepjes, soms bijna 
gebundeld op verstoorde, vaak verdichte bodem: in 
wegbermen, parken, langs paden, onder Eik (Quercus 
sp., in Vlaanderen vooral Zomereik) op zand, zand 
leem en leem. De voorkeur voor verstoorde bodems 
valt op wanneer in de buurt ook R. amoenolens 
groeit, die op deze groei plaatsen de meest verdichte 
bodems duidelijk mijdt. Eind juni - begin oktober. 
Volgens de literatuur indifferent ten aanzien van het 
boderntype, en ook bij andere boomsoorten waar 
genomen. 

Onderzochte collecties: 
Wingene, Blauwhuisstraat. C2.53.43, 30/7/2000, Walleyn 
R. 1861 (GENT). Schoten, De Zeurt, C4.18.12, 19/7/1999, 
Le Jeune G. 99020; ibid., 15/7/2000, Le Jeune G. 00023. 
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Antwerpen, Nachtegalendreef, C4.36, 9/81988, Van Yper l. 
8808090.02 (GENT). Hingene, Vleminckstraat (langs provo 
dom. d'Ursel), C4.54.32, 20/7/2004, Walleyn R. 3561 
(GENT). Schilde, Bellevuedreef, C5.2U2, schrale grazige 
eikendreef, 8/7/1999, Walleyn R. 1563 (GENT). Melle, 
Geerbosstraat, D3.34.34, schrale wegberm met Zomereik, 
22/9/1988, leg. R. Walleyn in Buyck B. 2725 (GENT); 
ibid., 18/10/1988, Walleyn R. 88-29 (GENT); ibid., 
5/9/1992, Walleyn R. z.n. (GENT); ibid., 28/9/1994, 
Verbeken A. 94-769 (GENT). Meise, park Nationale 
Plantentuin, D4.55.32, ) 3/8/l993, Walleyn R. z.n. (GENT). 
De Verkleurende karnrussula wordt meestal 
geklasseerd in de groep van Russula amoenolens 
(subsect. Foetentinae (Melzer & Zvara) Singer, serie 
Pectinatae ad. int.) maar Sarnari plaatst hem op 
grond van de aanwezigheid van geel gepigmenteerde 
velurnresten op hoedrand en steelbasis (vandaar de 
geïncrustreerde hoedhuidhyfen) in een aparte ver 
wante sectie: sect. Subvelatae Singer. De met basen 
rood verkleurende, min of meer intens geel gekleurde 
steelbasis is een goed kenmerk om de soort in het 
veld te herkennen. De velurnresten zijn vaak veel 
minder duidelijk aanwezig. 
In Vlaanderen is de soort vrij zeldzaam (15 vind 
plaatsen: kaart 1), maar waarschijnlijk is ze algeme 
ner gezien ze wellicht nog verward wordt met de 
nauw verwante Russula amoenolens (dezelfde 
kleuren) en R. pectinatoides ss. Romagnesi. Zeer 
opmerkelijk is dat ze vroeger volledig miskend bleef 
(eerste vondsten pas in 1988)! Verder op te sporen, 
vooral in Limburg en Brabant. In de Rode lijst staat 
ze nog als "zeldzaam" en "waarschijnlijk bedreigd", 
maar sindsdien zijn meer gegevens bekend en lijkt 
een bijsturing van deze status noodzakelijk. 

Russula melliolens - Honingrussula 
Russula melliolens Quél., Assoc. Fr. A vancem. Sci. 
30: 449. 1901. 
syn.: Russula melliolens var. cichoriata Melzer & Z. 
Schaefer, Holubinky: 21 (1944), R. m. var. cinnamo 
mea Melzer, Holubinky: 21. (1944), R. m. f. atro 
purpurea Singer (nom. nud., in Romagnesi 1967: 
672), R. m. f. viridescens, Moënne-Locc. & Reu 
maux, Russules rares ou méconnues: 285 (1996). 

Beschrijvingen: Blum (1961: 153), Einhellinger 
(1985: lll), Galli (1996: 352-353), Maire (1910: 
108-lll), Marchand (1977: nr. 475), Romagnesi 
(1935; 1967: 672-674). 
Afbeeldingen: Courtecuisse & Duhem (1994: nr. 
1449, weinig typisch), Einhellinger (1981, pl. 7), 
Galli (1996: 353), Kreisel (1983: nr. 130), 
Krieglsteiner (2000: 504), Marchand (1977: nr. 475), 
Schaeffer (1952: pl. 8, fig. 18), Reumaux (1996: 234, 
f. viridescens & var. chrismantiae), Romagnesi 
(1935), Vesterholt & Knudsen (1990: 29), Farbatlas 
Moser & Jülich: Russula 34 (niet treffend). 

Een middelgrote tot soms grote russuIa. Hoed 40- 
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90(110) mm, meestal regelmatig van vorm, convex, 
soms wat gelobd, later gewelfd en centraal ingedeukt, 
vettig, blinkend, glad; kleur variabel: rood, abrikoos 
kleurig, oranjerood, koperkleurig, dikwijls wat lichter 
naar de rand, in centrum zelden met donker purperen 
tinten, bij ouderdom nemen de gelige en bruine tinten 
toe. Hoedhuid voor een derde tot de helft aftrekbaar. 
Rand stomp, soms hier en daar wat gelobd. Lamellen 
jong vrij dicht bijeen, later wijder uiteen staand, breed, 
stomp bij de rand, jong wit, dan crème, bij oudere 
exemplaren vergelend met roestkleurige, bruine 
vlekken. Steel vast, meestal onregelmatig van vorm, 
wit, dikwijls met wat roze of rode vlek bij de basis, bij 
ouderdom sterk roestgeel verkleurend, vooral aan de 
voet. Vlees stevig maar niet hard, wit, later sterk geel 
en bruin verkleurend. Smaak zacht. Geur bij jonge 
paddestoelen soms moeilijk waarneembaar, maar oude 
en vers gedroogde vruchtlichamen met sterke 
honinggeur aan de verkleurde steelbasis. Gayac snel 
donkerblauw, FeS04 vuil roze. Sporee bleek crème, 
IIab. 
Sporen 8,5-11 x 8-9,5 urn, kort ellipsoïd tot bijna 
bolrond, met zeer fijne wratjes die door fijne lijntjes 
netvormig verbonden zijn (ornamentatie iets zwaarder 
dan tekening bij Romagnesi 1967). Hoedhuid met wat 
spits toelopende hyfentoppen en opmerkelijk lange, 
talrijk en vrij kort gesepteerde dermatocystiden. 

Ecologie: solitair of in verspreide kleine groepjes op 
schrale, vaak grazige plaatsen onder Eik (Quercus) of 
Beuk (Fagus) op lemig zand of leem. Eind juni - 
begin oktober. 

Onderzochte collecties: 
Schilde, Bellevuedreef, C5.21.12, schrale grazige 
eikendreef, 16/7/2000, Le leune G. 00-035; ibid., 
23/9/2000, Le Jeune G. 00-052; ibid., 25/7/2001, Le Jeune 
G. 01-004; ibid., slanke bleke exemplaren, 6/9/2002, 
Walleyn R. 2683 (GENT). Nazareth, Kortrijkseheerweg? 
("Keistraat, bij mil. domein"), D2.48, in grazige wegberm 
onder Quercus, 19/8/1983, Buyck B. 1294 (GENT). 
Destelbergen, Bergenkruis, eikendreef, 7/9/1997, Walleyn 
R. 1163 (BR). Melle, Geerbosstraat, D3.34.34, schrale 
wegberm met Zomereik, 25/7/1992 & 5/9/1992, Walleyn R. 
z.n. (GENT). Meise, park Nationale Plantentuin, D4.55.32, 
16/7/1992 & 21/9/1992, Walleyn R. z.n. (BR-031312,78; 
BR-031152,15). Linden, Bleekbos, ES. 14.24, 14/09/1996, 
Le Jeune G. 96082 (microscopische tekening), Le Jeune G. 
96-074 & Walleyn R. 498 (GENT). Groenendaal, 
Ganzepootvijver, E4.56.22, mostapijt onder Fagus, 
14/9/2004, Walleyn R. 3629 (GENT). Oignies-en 
Thiérarche, nabij Franse grens, langs rivier Alise, 
K5.13.14, bij Quercus, 22/9/1999, Walleyn R. 1673 
(GENT). Rossignol, cim. mil. française (1914-1918), 
L7.32.31, mostapijt onder Fagus, 28/7/2001, Walleyn R. 
2034 (GENT). 

Romagnesi (1967) klasseert Russula melliolens 
samen met Russula viscida Kudrna in de subsectie 
Melliolentinae Singer van de sectie Polychromae 
Maire. Binnen deze sectie vallen ze vooral op door 



hun crème sporee, het bij ouderdom sterke 
vergelende v lees en de lange, talrijk gesepteerde 
dermatocystiden. Zowel de bijna bolronde, fijn 
netvormig versierde sporen als de vorm der 
dermatocystiden maken van R. melliolens een 
microscopisch gemakkelijk te herkennen soort. Maire 
(1910) beschrijft een var. chrismantiae die enkel 
verschilt door een duidelijk scherpe smaak (op te 
sporen). 
In Vlaanderen is de Honingrussula vrij zeldzaam en 
tijdens de laatste decennia gevoelig achteruitgegaan, 
vooral door het verdwijnen of verruigen van schrale 
lanen (kaart 2). Zo was deze soort in de Antwerpse 
regio, waar ze in 1935 reeds door Louis lmler is 
verzameld, enkele decennia terug geen ongewone 
verschijning, terwijl nu enkel de Bellevuedreef in 
Schilde een standplaats is waar men met grote 
zekerheid de soort kan waarnemen. In deze streek 
verdwenen of verruigden ook zeer veel schrale lanen 
met Eik. Voor Limburg, Oost- en West-Vlaanderen 
ontbreken oude gegevens. In Limburg is de soort 
mogelijk op nog meerdere plaatsen op te sporen, 
maar in West- en Oost-Vlaanderen dateren de 
vindplaatsen meestal nog van begin jaren 1980; daar 
is deze soort zeer zeldzaam geworden. Enkel in 
Centraal Brabant houdt ze klaarblijkelijk stand. In de 
Rode lijst staat ze als Kwetsbaar, en ze is ook 
opgenomen in de Rode lijsten Nederland, Duitsland 
en Noord-Frankrijk (Walleyn & Verbeken 2000). 
Mogelijk is ze algemener in Zuid-Europa. 

Russuia melzeri - Pluche russula 
RussuIa melzeri Zvára, Arch. pr. vyzk. Cech. 17(4): 
83.1927. 

Beschrijvingen: Blum (1953: 440-422, 1961: 182), 
Einhellinger (1985: 123-124), Galli (1996: 326-327), 
Kobler (1985), Legros (2004), Romagnesi (1967: 
633-635). 
Afbeeldingen: Courtecuisse & Duhem (1994: nr. 
1440, weinig typisch), Galli (327: enkel links onder 
scherp en representatief), Kobler (1985, zeer goed), 
Legros (2004: te rood), Schaeffer (1952: pl. 10, fig. 
32), Farbatlas Moser & Jülich: Russula 10 (te rood). 

Een kleine rode russuIa. Hoed 15-35 mm, convex, 
later gewelfd en centraal ingedeukt, mat, purperrood, 
wijnrood, scharlakenrood, centrum zwartpurper, 
aftrekbaar tot 1/3, aan de rand of soms over een 
grotere oppervlakte met zeer fijne concentrische 
barstjes (craquelé), randzone (karmijn)rozerood uitble 
kend. Lamellen matig dicht tot wijd uiteen, 
tussenlamellen zeer schaars, crème tot lichtgeel bij 
oudere exemplaren. Steel fragiel, tot 25-50 mm lang 
en 5-8 mm breed, onderaan bij grotere exemplaren 
knotsvormig verdikt, wit, hol wordend of gekamerd bij 
oudere exemplaren; steeltop iets bepoederd. Vlees wit; 
met gayac snel blauw, met KOH iets crème, met 

FeS04 intens crème. Smaak zacht. Geur aangenaam, 
fruitig. Sporee gelig, Illab. 
Sporen klein, gemiddeld 7 ,5( -8,5) x 6,5 urn, 
geornamenteerd met stompe, tot 1 urn hoge stekels, 
meestal geïsoleerd, soms met kort lijntje verbonden. 
Hoedhuid opgebouwd uit opmerkelijk brede (5-10 
urn) en kort gesepteerde hyfen en dermatocystiden. 
Ecologie: solitair, of verspreid in kleine groepjes, op 
schrale al dan niet mosrijke plekjes maar ook in 
dikker strooisel, in het gebied vooral bij oude(re) 
beuken (Fagus sylvatica), maar ook bij oude 
kastanjes (Castanea sativa) op zure leembodems in 
parken en loofbos, volgens de literatuur tevens bij 
Eik (Quercus). Juli - sept. (okt.). 

Onderzochte collecties: 
Meise, park Nationale Plantentuin (domein van Bouchout), 
D4.55.32, bij oude Castanea, 4/7/1994, Van De Kerckhove 
O. 309 (BR); ibid., 15/9/1994, leg. R. Walleyn in Verbeken 
A. 94-724 (GENT), beide eerst gedetermineerd als R. 
minutula; 08-1997; ibid., 15/7/1997, Le Jeune G. 97044. 
Park van Tervuren, nabij Kasteelvijver, E4.38.23, 
15/9/1996, Walleyn R. 513 (GENT). Watermaal-Bos 
voorde, Verdronken Kinderen, E4.46.23, 1/8/1997, Lacha 
pelle J. 97-08-31/2 (BR, als R. zonatulat; ibid., 29/8/2004, 
Le Jeune G. 04011. Watermaal-Bosvoorde, Tamboerdreef 
en Graaf van Vlaanderendreef, E4.47.13, 3/10/1999, Dielen 
F. z.n. (GENT) & Lachapelle J. 99/10/03/1 (BR). Water 
maal-Bosvoorde, Zoniën, Hendrickxdreef, E4.47.32, 
27/08/2002, Le Jeune G. 02009. Groenendaal, bosres. 
Kersselaerspleyn (Zoniënwoud), E4.56.42, 19/7/2001, 
Walleyn R. 2024 (GENT). Halle, Hallerbos, bosres. Jans 
heideberg, F4.14.34, 19/10/2004, Walleyn R. 3777 
(GENT). Rossignol, cim. mil. française '1914-1918', 
L7.32.31, 4/8/1997, Walleyn R. 1222 (GENT); ibid., 
28/7/2001, Walleyn R. 2035 (GENT); ibid., 22/8/2004, 
Walleyn R. 3579 (GENT). 

Russula melzeri behoort tot het groepje van kleine, 
rode, zacht smakende russula's, die meestal 
gebonden zijn aan Beuk. In het veld vormen het 
donkere, jong zwartpurperen hoedcentrum en de 
uitgebleekte, fijn gecraqueleerde hoedrand goede 
kenmerken. Microscopisch vallen de vaak brede en 
kort gesepteerde dermatocystiden op. 

In Vlaanderen is deze soort zeldzaam, en beperkt tot 
Midden-Brabant (Zoniënwoud, Meise, Hallerbos: 
kaart 3; tevens één oncontroleerbare waarneming uit 
Pellenberg bij Leuven, G. Buelens 2004). Vreemd 
genoeg kennen wij geen waarnemingen ouder dan 
1994; nochtans is dit verspreidingsgebied voorheen 
vrij goed onderzocht qua russula's. Vermoedelijk 
werd de soort vroeger volledig miskend (bv. door 
Heinemann 1963), of verward met andere kleine rode 
russula's. We verwachten dat ze in de toekomst op 
nog andere plaatsen zal gevonden worden, maar ze 
lijkt nergens in Europa algemeen. Ook in Nederland 
is ze uiterst zeldzaam (Vuure 1995). In de Vlaamse 
Rode lijst is ze opgenomen in de categorie 
"zeldzaam" . 
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RussuIa odorata - Geurige russula 
Russula odorata Romagn., Bull. Mens. Soc. Linn. 
Lyon 19: 76.1950. 
non Russula odorata Kucera, Mykologia 6 (4-5): 54 
(1929), nom. nud. 

Beschrijvingen: Donelli (2005: 264-268), Einhellinger 
(1985: 111), Galli (1996: 352-353), Jahn (1973: 121- 
125), Legros (2004: 9-11), Romagnesi (1967: 672- 
674), Van Yper (1986). 
Afbeeldingen: Courtecuisse & Duhem (1994: nr. 
1437), Donelli (2005: 267), Einhellinger (1985: pl. 
21), Galli (1996: 315: onder), Legros (2004: 8). 

Een (vrij) kleine, broze russula, Hoed (10)15-35(50) 
mm, glanzend, variabel gekleurd: paarsroze, wijnroze, 
wijnpurper, rozerood, in het centrum gewoonlijk 
donkerder, vaak sterk uitblekend vooral aan de hoed 
rand, soms met groenige tinten of zelfs (groen)geel; 
hoedhuid voor meer dan de helft aftrekbaar; hoedrand 
stomp, soms lichtjes kort gestreept. Lamellen smal 
aangehecht, matig dicht bijeen, later iets wijder, stomp 
bij de rand, jong crème met gelige vlekken, later 
okergeel. Steel 20-50 x 6-10 mm, meestal 
knotsvormig kort en gebogen, bij ouderdom aan de 
basis of ook aan de top vergelend. Vlees bros, wit, 
later plaatselijk vergelend, zwak reagerend met 
FeS04. Smaak zacht. Geur bij jonge paddestoelen 
soms niet goed waarneembaar, maar oudere vruchtli 
chamen duidelijk fruitig zoals bij Russula fellea. 
Sporee geel, IV(b)c. 
Sporen 7,5-8,5(9)x 5-6,5 urn, gemiddeld 7,75 x 6,75 
urn, breed ellipsoïd, met fijne wratjes en stekeltjes die 
gedeeltelijk tot kleine richels verbonden zijn en 
meestal een onvolledig netwerk vormen, ornamentatie 
0,5-1(1,25) urn hoog, soms met enkele kromme 
stekels (Walleyn 3565), meestal forser dan de figuren 
660 en 664 bij Romagnesi (1967) aangeven. Hoed 
huid opgebouwd uit 2-4 urn brede hyfen, meestal met 
een variabel aandeel spits toelopende eindcellen; 
dermatocystiden variabel, 4-9 urn breed, min of meer 
talrijk gesepteerd, soms met kleine uitstulpingen. 

Ecologie: solitair of in verspreide kleine groepjes op 
schrale, grazige plaatsen, uitsluitend (?) onder Eik 
(Quercus, vooral Q. robur) op zand en leem. Vooral 
in lichtrijke lanen, wegbermen en parken. Juni - half 
okt. 

Onderzochte collecties: 
Wortel, dreven bij Geweldadigheidskolonie, B5.25.22, 
8/7/1999, Walleyn R. 1555 (GENT). Turnhout, 
Oombergstraat, B5.58.31, 4/1 0/2003, Le Jeune G. 03008 
(GENT). Wingene, Blauwhuisstraat, C2.53.43, schrale 
wegberm met Quercus robur, 10/10/1999, WaLLeyn R. 1724 
(GENT); ibid., Mestdagh J. 46, 220, 7/10/2004 & 45, 
20/10/1999 (GENT). Fort van Merksem, C4.17.21, 
6/6/2000, Le Jeune G. 00014. Hingene, wegbermen ten W 
langs het provo domein, C4.54.32, 20/7/2004, Walleyn R. 
3562 & 3563 (GENT). Schilde, Bellevuedreef, C5.21.12, 

schrale grazige eikendreef, 20/7/2000, Le Jeune G. 00042. 
Aalter, kasteelpark van Poeke, 02.25.24, 4/9/1999, Walleyn 
R. 1624 (GENT). Westerlo, De Beeltjes, 05.17.21, 
13/7/2004, hbo Volders J. 04043. Houwaart, Walenbos, 
Oolaag, 05.56.41, 18/7/2004, Walleyn R. 3549 (GENT) & 
Le Jeune G. 04003. Houthalen, 06.27.34, wegberm, 
9/9/1995, WaLLeyn R. 336 (GENT). 

Russula odorata behoort tot de subsectie Puellarinae 
Singel' van de sectie Tenellae (Quél.) Sarnari, die een 
aantal zachtsmakende en min of meer vergelende 
soorten bevat. De soort is herkenbaar aan haar 
kleurenpalet (typisch uitblekend vuilroze tot 
wijnpurper), de gele plaatjes, de fruitige geur, de 
standplaats onder Eik en de halfnetvormig versierde 
sporen, maar is wel zeer variabel, wat reeds leidde tot 
de beschrijving van een reeks kleurenvariëteiten: een 
dieprode var. rutilans Sarnari, een gelige var. 
sufflavocremea Donelli ad. int. en een groenige f. 
viridata Donelli (ad. int.). De taxonomische waarde 
van deze in Russula niet ongewone varianten lijkt 
niet erg hoog. Microscopisch is er ook variatie bij de 
dermatocystiden (Romagnesi 1967, ook in onze 
collecties) en de hoogte van de sporen versiering: van 
laagwrattig tot duidelijk stekelig. Romagnesi 
beschrijft o.a. een var. lilacinicolor (Blurn) Romagn. 
(comb. inval.) die door verschillende auteurs als een 
aparte soort wordt opgevat (Bon 1988, Donelli 2005, 
Sarnari 1998: inleiding). Deze verschilt door een wat 
blekere sporee (IVab), een zwakke geur en stompere, 
volumineuzere hoedhuidharen. Een foto van deze 
soort is ons nog niet bekend, en een moderne 
vergelijking tussen beide soorten o.b.v. originele 
gegevens ontbreekt voorlopig in de literatuur. Eén 
van onze vondsten (uit Walenbos, Le Jeune G. 
04003), komt microscopisch goed overeen met var. 
liacinicolor (Romagnesi 1967: fig. 661), maar het 
betrof platgetrapte exemplaren die zich niet meer 
leenden tot een sporee. Gedetailleerdere observaties 
bij atypische odorata-vondsten in Vlaanderen zijn 
gewenst. 

In Vlaanderen is de Geurige russuIa pas voor het 
eerst gedetermineerd in 1985 (Van Yper 1986, 
vondst uit park van Brasschaat). Dan volgen waarne 
mingen in Limburg (Lenaerts 2003). Daarna wordt 
de soort beter herkend, en ondertussen is ze bekend 
van ca. 30 vindplaatsen (kaart 4), vooral in de 
Kempen, waaruit wij besluiten dat ze in Vlaanderen 
lang miskend werd, en wellicht verward is met 
soorten als Russula puellaris of Russula versicolor'l 
Verdere inventarisaties zullen het verspreidingsbeeld 
in Vlaanderen zeker nog wijzigen. Tn de Rode lijst 
staat ze als zeldzaam en 'Kwetsbaar', en ze is ook 
opgenomen in de Rode lijsten van Nederland, 
Duitsland en Noord-Frankrijk (Walleyn & Verbeken, 
2000). In mediterrane eikenbossen is ze algemeen. 
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Kaart 4. Russuia odorata (s.l.) in Vlaanderen. Vindplaatsen vóór 1980 ( ) en sinds 1980 (.). 
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Fig. 1. Russula insignis (Le Jeune 00023) Fig. 2. Russuia melliolens (Le Jeune 01004) 
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Fio 3 R O' . ussula m l . e zen (L J e eune 02009) Fiz 4 R o' . ussula ad orata (L J e eune 00014) 
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Fio 5 R O' • ussul . . a insignis (Le J eune 03008) 
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Jg. 6. Russuia . , melliolens (L J e eune 04003) 
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1. Russula insignis (RW 3561). 

3. Russula melzeri (RW 3579) 

2. Russula melliolens (foto: J. Paulussenen,). 

4. Russula odorata (RW 1724). 
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