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SUMMARY 

In this thirteenth report by the Cortinarius study-group of the "Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring" full descriptions, 
illustrations and discussions are given of Cortinarius lucorum (Fr.) Cooke, C. bivelus (Fr.: Fr.) Fr., C. cfr. abietinus (Velen.) J. 
Favre ex Bon, C. diabolicus (Fr.: Fr.) Fr., C. subsafranopes R. Henry, Ci jubarinus Fr. ss. Moser, C. biformis Fr. ss. Moser and 
C. depressus (Weinm.) Fr. 

Inleiding 

In dit dertiende rapport van de Cortinarius-werk 
groep worden 8 collecties beschreven, die verzameld 
werden in 2005 en 2006, nl. Cortinarius lucorum 
(Fr.) Cooke, C. bivelus (Fr.: Fr.) Fr., C. cfr. abietinus 
(Velen.) J. Favre ex Bon, C. diabolicus (Fr.: Fr.) Fr., 
C. subsafranopes R. Henry, C. jubarinus Fr. ss. 
Moser, C. biformis Fr. ss. Moser en C. depressus 
(Weinm.) Fr. Voor de gevolgde werkwijze verwijzen 
we naar de vorige rapporten (de Haan et al. 1994 
etc.). Kleurcodes in de tekst volgen Séguy (1936, 
verder aangeduid als Sé). 

COLLECTIE 103 
Cortinarius lucorum (Fr.) Cooke 
syn.: Cortinarius impennis var. lucorum Fr. 

Vindplaats: Sint Agatha-Rode, IFBL: E5.42.34 
Datum: 09 oktober 2005 
Dia: RW4090 
Herbarium: AdH05044, VJ05077, RW4090 
Habitat: open zonnige bosrand op zure, strooiselarme, 
gleyige leembodem 
Begeleidende vegetatie: onder Fagus sylvaticus 
(Beuk), met Cortinarius talus, Chalciporus piperatus 
(Peperboleet), Amanita musearia (Vliegenzwam) en 
Paxillus involutus (Krulzoom) in de buurt. 
Groeiwijze: groep van 30-tal exemplaren, geïsoleerd 
ofin kleinere bundels. 

MACROSCOPIE (PL. 7, FIG. 1) 
Hoed 35-60 mm diam.; jong campanulaat met iets 
ingebogen, wat golvende, gespleten rand, later vlak 

wordend, met zwakke brede umbo; hazelbruin (Sé 
336, 337,132), zwak hygrofaan, na opdrogen bleek 
hazelbruin met iets donkerdere, zwakke streping (Sé 
338, 134), glad, fijn radiair vezelig; zijdeachtig 
aanvoelend, met witte tot iets crème velumresten, een 
band vormend op ongeveer 1 cm van de hoedrand. 
Lamellen breed uiteen, 5 lamellen/cm, 1-3 tussen 
lamellen, jong helder oker met zwakpaarse tint, later 
helder rosbruin tot roestbruin; lamelsnede witachtig, 
gekarteld tot fijn getand; bochtig aangehecht. Steel 
30-45 x 5-9 mrn; cilindrisch, wat gebogen; steelvoet 
zwak knotsvormig verdikt; wittig tot crème, met 
zilverige schijn; vlees wittig met iets paars bij jonge 
exemplaren; jong met zwakke mediane, vergankelijke 
velumzone, later vrijwel kaal. Geur iets rafanoïd bij 
kwetsen. Smaak zwak rafanoïd. Kleurreactie met 
KOR bisterbruin op de hoed, donkerbruin op de steel. 
Exsiccaat hoed bleek hazelbruin; steel bleek 
grijsbeige, vuilwit, basis wit. Sporee dunne laag, 
oranjebruin (Sé 192, 193). Fluorescentie bleek 
geelgroen. 

MICROSCOPIE (PI. 1) 
Sporen (6,6)7,5-9(10,3) x (5,1)5,5-6,5(7) urn, 
gem.(30) 8,2 x 5,8, Qgem. = 1,4; kort ellipsoïd tot 
ellipsoïd, soms subamygdalifonn in zijaanzicht, 
zonder of met zwakke supra-apiculaire indeuking; 
kort ellipsoïd tot ellipsoïd of subovoïd in voor 
aanzicht, met afgeronde top en basis; wand stevig, 
rosbruin in NHroplossing; geornamenteerd met 
onregelmatige wratten en korte kammetjes, meestal 
duidelijk in reliëf uitstekend, soms ook laag; zwak in 
de supra-apiculaire zone; soms sterker aan de top; 
apicule meestal klein, hoekig; inhoud met één grote 

11 



3 

l O um 

4 

Plaat 1. Cortinarius lucorum. Fig. I. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(xlOOO). 
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oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 25-36 x 6-9 IJ.m, 
slank knotsvormig; oude en ingeklapte exemplaren 
soms met bleekbruin necropigment; sterigmen kort 
doornvormig, ongeveer tot 5 IJ.m lang; gespen aan de 
septen. Cheilocystiden lamelrand fertiel, sporadisch 
vermengd met kleine groepjes, tot alleenstaande 
kleine, knotsvormige cheilocystiden, 14-20 x 6-8 IJ.m. 
Subhymenium enkele lagen korte, onregelmatig 
gevormde cellen. Trama regulair; opgebouwd uit 
cilindrische tot zwak gezwollen, gladde tot fijn 
geïncrusteerde hyfen, 3-25 IJ.m diam., bleek olijfbruin 
in NHroplossing; gespen aan de smallere hyfen, 
moeilijk waar te nemen aan de bredere. Hoedhuid 
bestaande uit een matig dikke laag (+15) cilindrische, 
gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, met bleekbruin 
intracellulair pigment en bleekgeel reflecterende 
wanden, 3-8 IJ.m diam.; hypoderm opgebouwd uit 
zwak tot duidelijk gezwollen, gladde, hyfen 8-20 IJ.m 
diam.; met grote gespen aan de septen. Velum 
tamelijk schaars, enkel bij jonge exemplaren, als 
overlangse vezels; 1-6 IJ.m brede, evenwijdige tot wat 
verweven, rechte tot wat kronkelige, kleurloze tot 
bleekgele, gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, 
frequent vertakt, met afgeronde eindcellen. 

BESPREKING 
Cortinarius lucorum wordt gekenmerkt door de 
stevige, zwak hygrofane vruchtlichamen met paarse 
tint in de steel en in de jonge plaatjes; microscopisch 
door de kort ellipsoïde sporen en de bijna gladde 
hoedhuidhyfen. 
Vanwege de eerder robuuste habitus, het duidelijk 
blauwe steelvlees, de paarse lamellen en het zwak 
hygrofane karakter van deze collectie, komen zowel 
de subgenera Serieeoeybe als Telamonia in aanmer 
king. Sleutelend met de diverse werken blijkt echter 
al snel dat in Serieeoeybe geen enkele passende soort 
te vinden is. In Telamonia en sleutelend met Horak 
(2005) komt men met de kenmerken van deze 
collectie terecht bij de "middelgrote soorten, met 
minstens blauw aan de steeltop en steel > 8 mrn". 
Indien hier keuze 1, "Geur duidelijk naar radijs" 
gevolgd wordt (bij onze collectie zwak rafanoïd) 
voert dit ons naar soorten die om diverse redenen niet 
in aanmerking kunnen komen. Indien keuze 1 *, 
"geen radijsgeur" wordt gevolgd, en er verder wordt 
gekozen voor "steel cilindrisch tot knotsvormig", 
"geen opvallend velum op hoed en steel", "steel 
zonder vliezige ring" en "steel eerder robuust", dan 
blijkt hier C. lucorum (Fr.) P. Karst, veruit de beste 
keuze. Gebruikt men Tartarat (1988) om' deze 
collectie uit te sleutelen, dan is de sectie "Bicolor" 
aangewezen. De eerste keuze hierin blijkt al moeilijk: 
moet hier worden gekozen voor een gladde steel, of 
toch eerder voor een steel met meer uitgesproken 
velum? De jonge exemplaren van deze collectie 
bezitten een zwakke, vergankelijke mediane velum 
zone, maar de volgroeide exemplaren vertonen eerder 
weinig velum. Indien de keuze " steel glad zonder 

annulaire zone" wordt gevolgd komt men nergens, de 
aangehaalde soorten blijken telkens weer om één of 
andere reden niet te passen. De richting "steel 
vertoont een annulaire zone of een ring" voert ons 
verder via de keuzes "steel niet wortelend", "lamellen 
violet", "hoed donkerbruin, lilabruin tot grijsbruin" 
"hoed niet vlokkig, pluizig of schubbig" naar twee in 
aanmerking komende opties. C. subviolaseens Hry, 
(een soort die volgens Brandrud et al. (1990) beter C. 
agathosmus Brandrud et al. wordt genoemd), komt 
o.m. vanwege het overvloedige velum niet in 
aanmerking en de tweede soort is C. lueorum, die 
voorheen ook al was uitgesleuteld met Horak. In 
Brandrud et al. (1994) lijkt de afbeelding (CI0) van 
C. lucorum inderdaad goed op onze collectie, maar 
ook plaat B22, C. ionophyllus Moser (deze soort 
wordt noch in Moser (1983), noch in Horak 
behandeld) is goed gelijkend. Wanneer beide soorten 
met elkaar vergeleken worden komt ook hier C. 
lucorum het beste uit de hoek. Volgens de diverse 
auteurs, heeft C. ionophyllus o.m. een wat schubbige 
hoed, geelachtig tot okerkleurig velum, een duidelijk 
ringachtige zone en veel duidelijker geprononceerde 
paarse tinten, en is hij minder algemeen. De 
voorliefde van C. lucorum voor POPLtlUS tremulus, 
zoals door sommige auteurs vastgesteld, kunnen wij 
niet beamen, deze collectie werd gevonden in een 
eerder monotoon beukenbestand. 

COLLECTIE 104 
Cortinarius bivelus (Fr.: Fr.) Fr. 
Gegordelde beukengordijnzwam 

Vindplaats: Kwaadmechelen (Ham), IFBL: C6.53.43 
Datum: 15 oktober 2005 
Dia: AdH05045, 05045-C 
Herbarium: AdH05045, 05045-C; VJ05078 
Habitat: vochtig loofbos op zanderige tot iets 
leemhoudende bodem 
Begeleidende vegetatie: onder Betuia pendula (Ruwe 
berk), Quereus robur (Zomereik) en Ainus glutinosa 
(Zwarte Els) tussen bladafval, Brachythecium 
rutabulum (Gewoon dikkopmos) en Eurhynchium 
praelongum (Klein laddermos), met Salix einerea 
(Grauwe wilg), Prunus serotina (Amerikaanse 
vogelkers) in de onmiddellijke buurt. 
Groeiwijze: min of meer gegroepeerd, ongeveer 10 
exemplaren/m- 

MACROSCOPIE (PL. 7, FIG. 2) 
Hoed 30-65 mm diam.; jong conisch tot parabolisch 
met ingekromde rand, later breed campanulaat tot 
vlak, met brede ronde umbo; hoedrand enkel bij 
volledig uitgegroeide exemplaren recht; oranjeoker 
tot oranjebruin (Sé 191, 193 wat minder groen); 
hygrofaan, na opdrogen helder beige-oker (Sé 202, 
203) met wat bruiner centrum, rand bleker (Sé 199); 
fijn viltig tot iets radiair vezelig, oud vrijwel glad tot 
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Plaat 2. Cortinarius bivelus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(x 1 000). 
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iets viltig, met witte tot iets crème, spinnen 
webachtige velumresten vooral bij jonge exemplaren 
aan de hoedrand, ook bij oudere exemplaren nog een 
fijne band vormend op ca. een halve cm van de 
hoedrand; verbruinend bij kneuzen. Lamellen tame 
lijk breed uiteen, 3-5 lamellen/cm, 3 tussenlamellen; 
bij jonge exemplaren bleek olijtbruin met zwakpaarse 
tint, later meer rosbruin; tamelijk breed en bochtig 
aangehecht, vrijwel recht, enkel iets buikig nabij de 
steel; oppervlak wat rimpelig; lamelsnede recht tot 
wat golvend, zelfde kleur als de lamelvlakken. Steel 
50-100 x 5-15 mm; cilindrisch, recht tot wat ge 
kromd, geleidelijk naar de basis wat verdikkend; 
steelvoet niet gerand knolvormig, 10-35 mm dik, bij 
sommige exemplaren dan weer wat penvormig 
uitlopend; geheel bedekt met overlangse witte vezels; 
vlees wit, in de steeltop wat paars, sterk verbruinend 
in de onderste steelhelft bij kwetsen; ongeveer in de 
helft van de steel met witte velumband, die bij jonge 
exemplaren een wat opstaande velumzone vormt, oud 
meer aangedrukt. Geur aangenaam fungoïd. Smaak 
aangenaam fungoïd, iets nootachtig. Kleurreactie 
met KOH op hoed olijf- tot bisterbruin, op de steel 
bisterbruin. Exsiccaat hoed bleek grijsbruin, leem 
kleurig, jong met iets paarsbruin, rand beigebruin; 
steel grijsbeige, onderaan wit. Sporee rosbruin, 
roestkleurig, in dunne laag met iets oranje tint (Sé 
131,191). Fluorescentie bleekgeel. 

MICROSCOPIE (PL. 2) 
Sporen (6,9)7,5-1 O( 11,1) x (4,7)5-6(6,2) urn, gem.(30) 
8,5 x 5,4 urn, Qgem = 1,6; ellipsoïd tot subamyg 
dalifonn in zijaanzicht, zonder of met zwakke, soms 
duidelijke, supra-apiculaire indeuking; ellipsoïd tot 
subcilindrisch, soms iets obovaal, met ronde, soms 
iets conisch toelopende top, de basis afgerond of iets 
versmald; wand stevig, rosbruin in NHroplossing; 
ornamentatie als vrij kleine, lage wratten en korte 
kammetjes, enkel aan de top duidelijk in profiel 
uitstekend, zwakker in de onderste helft, bijna 
ontbrekend in de supra-apiculaire zone; apicule goed 
ontwikkeld, wat conisch en hoekig; inhoud met één 
oliedruppel, soms vergezeld van enkele kleinere 
druppels. Basidiën 4-sporig; 22-29 x 7-9,5 urn, kort 
knotsvormig; sterigmen kort doornvormig, tot 4 urn 
lang; oude en ingeklapte exemplaren soms met 
onduidelijk, bleekbruin necropigment; gespen aan de 
septen. Cheilocystiden lamel rand fertiel, soms 
gemengd met kleine groepjes korte knotsvormige 
cheilocystiden, 14-20 x 5-8 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium vrijwel onbestaand, enkele 
onregelmatig gevormde cellen. Trama subregulair, 
opgebouwd uit gladde, cilindrische tot wat meer 
gezwollen, worstvormige hyfen, 4-30 urn diam., 
bleek olijfbruin in Nl-lj-oplossing; gespen aan de 
septen. Hoedhuid opgebouwd uit een redelijk dikke 
laag (+ 15) vrij rechte, gladde, cilindrische hyfen, 
meestal met donkerbruin intracellulair pigment, 4-8 
urn diam.; hypoderm goed ontwikkeld, bestaande uit 

gladde, cilindrische tot kort worstvormige hyfen; 
soms met bleekgeel intracellulair pigment en met 
bleekgele wanden, 8-30 urn diam.; gespen aan de 
septen, moeilijk te zien bij de gezwollen hyfen. 
Velum 2-5 urn brede, parallelle tot verweven, rechte 
tot wat kronkelige, soms vertakkende hyfen, kleur 
loos, glad, dikwijls onderling sterk verkleefd; met 
weinig vrije eindcellen; grote gespen aan de tussen 
schotten. 

BESPREKING 
Cortinarius bivelus is een stevige, vrij bleek 
oranjebruine Telamonia met duidelijke velumresten 
op de hoed en de witte steel. Microscopisch zijn er de 
ellipsoïde sporen en de gladde hoedhuidhyfen. 
Deze middelgrote soort dient zonder twijfel te 
worden uitgesleuteld in de groep die Moser (1983) de 
"grotere witstelige Telamonia' s met niet wortelende 
steel" noemt. De enige soorten die met de kenmerken 
van deze collectie in aanmerking komen zijn C. 
laniger Fr. en C. bivelus. Het microscopisch beeld 
van deze collectie sluit het best aan met dat van C. 
bivelus. Zoals vermeld bij onze eerdere bespreking 
van C. laniger (Collectie 99, de Haan et al. 2007) is 
de macroscopisch toch wel enigszins gelijkende C. 
bivelus, microscopisch eerder gemakkelijk te onder 
scheiden door de langwerpigere sporen (Q = 1.6 ver 
sus 1.45 bij C. laniger). Materiaal van C. bivelus uit 
Nederland (Jac Gelderblom 01151, Boswachterij 
Dorst; 14-1 0- 2001) dat werd vergeleken met deze 
collectie, toonde niet de geringste afwijkingen. De 
Nederlandse naam Gegordelde beukengordijnzwam 
valt wat moeilijk te begrijpen gezien de meeste 
vondsten gebeuren in de buurt van BetuIa. De soort 
staat als uiterst zeldzaam genoteerd in Nederland. 

COLLECTIE 105 
Cortinarius cfr. abietinus (Velen.) J. Favre ex Bon 

Vindplaats: Kwaadmechelen, IFBL: C6.53.43 
Datum: 03 november 2005 
Dia: AdH05060 
Herbarium: AdH05060; VJ05085 
Habitat: vochtig broekbos op zanderige tot lemige 
bodem 
Begeleidende vegetatie: onder Betula pendula (Ruwe 
berk), Alnus glutinosa (Gewone Els) en Salix cinerea 
(Grauwe wilg), met Pinus sylvestris (Grove den) en 
Prunus serotinus (Amerikaanse vogelkers) in de 
onmiddellijke buurt. Tussen bladafval, Carex acuti 
formis (Moeraszegge), Brachythecium rutabulum 
(Gewoon dikkopmos), Eurhynchium praelongum 
(Klein laddennos) en Rhytidiadelphus squarrosus 
(Gewoon haakmos); met Mycena vitilis (Papil 
mycena) en RiekenelIa swartzii (Paarsharttrechtertje) 
in de nabijheid. 
Groeiwijze: verspreid tot gezellig, een 10-tal 
exemplaren per nl. 
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Plaat 3. Cortinarius cfr. abietinus. Fig. l. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. eheiloeystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op 
steel (xlOOO). 
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MACROSCOPIE (PL. 7, FIG. 3) 
Hoed 30-60 mm diam.; jong campanulaat tot breed 
campanulaat, later vlak, soms met stompe tot bijna 
spitse umbo; hoedrand sterk en onregelmatig gol 
vend, eerst wat ingebogen, later opgericht, aan de 
rand zwak doorschijnend gestreept, bij oudere exem 
plaren wat opensplijtend; centrum kastanjebruin 
(Sé 176, 702, 701), naar de rand toe meer hazelnoot 
bruin (Sé 191, 336 minder groen), satijnachtig, iets 
vettig tot wat boterachtig aanvoelend, droog 
zijdeachtig glanzend; fijn radiair vezelig; zwak 
hygrofaan, bij drogen vanuit de rand, streperig 
verblekend tot okerbruin met roodachtige tint, als 
roodkoper (SéI62, 132); witte tot iets beige wollige, 
vezelige velumresten vooral aan de hoed rand bij 
jonge exemplaren, bij de wat oudere exemplaren wat 
minder, maar toch nog goed te zien. Lamellen 
tamelijk dicht opeen, 4-5 lamellen/cm, 3 tussen 
lamellen; bij jonge exemplaren geeloker, later 
rosachtig okerbruin, lamelsnede golvend, wat 
onregelmatig getand; bochtig en smal aangehecht; 
weinig buikig tot bijna recht, iets buikig nabij de 
steel. Steel 70-120 x 3-8 mm; cilindrisch, sterk 
golvend, meestal wat versmallend naar de basis toe, 
stee 1 voet meestal wat wortelend; oppervlak met 
zilverige tot grijsachtige, overlangse vezels, boven 
aan bleekbruin; vlees donker vaalbruin, in de 
steelvoet donker grijsbruin; onderste steelhelft hier en 
daar met zwakke aangedrukte, witachtige velurn 
zones, die zeer snel verdwijnen bij aanraking of bij 
wat oudere exemplaren. Geur fungoïd. Smaak 
aangenaam fungoïd. Kleurreactie met KOR op hoed, 
steel en vlees bisterbruin. Exsiccaat hoed donker 
hazelbruin met iets rode tint; steel grijsbeige 
bovenaan, grijs tot donkergrijs naar de basis toe, de 
basis grijswit. Sporee kaneelbruin met rossige tot 
oranje tint (Sé 131, 132, 193). Fluorescentie bleek 
geelgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 3) 
Sporen (4,9)5,5-6,5(6,7) x (3,7)4-4,5(4,6) urn, 
gem.(30) 5,8 x 4,1 urn, Qgem = 1,4; kort ellipsoïd, kort 
subamygdaliform tot soms subsferisch in zijaanzicht, 
supra-apiculaire indeuking ontbrekend, soms zwak 
afgetekend; kort ellipsoïd, subsferisch tot kort ovoïd 
in vooraanzicht, de basis meestal afgerond, soms iets 
versmald en dan wat obovoïd tot pitvormig, de top 
afgerond of iets conisch versmald; wand tamelijk 
stevig, rossig geelbruin in Nl-lj-oplossing; ornamen 
tatie onregelmatig, meestal tamelijk zwak en enkel 
aan de top in reliëf uitstekend, als enkel wratten en 
korte kammetjes, soms meer verdeeld over het 
oppervlak, meestal laag, soms duidelijk in reliëf 
zichtbaar, supra-apiculaire zone bijna kaal; apicule 
klein, wat hoekig; inhoud amorf of met een 
oliedruppel. Basidiën 4-sporig; 20-28 x 6-8,5 urn; 
kort knotsvormig, dikwijls in het midden wat 
ingesnoerd; sterigmen tot 4 urn lang; sommige oude 
en ingeklapte exemplaren met bleekgeel necropig- 

ment, gespen aan de septen. Cheilocystiden lamel 
rand fertiel, basidiën regelmatig vermengd met 
talrijke groepjes knotsvormige tot ballonvormige 
cheilocystiden; 12-25 x 9-14 urn, Subhymenium 
bestaande uit enkele hoekige korte cellen. Trama 
regulair tot subregulair; opgebouwd uit gladde, 
vrijwel hyaliene cilindrische tot wat meer gezwollen 
hyfen, 5-25 urn diam., bleek grijsbruin in NRr 
oplossing; gespen aan de smalle hyfen. Hoedhuid 
opgebouwd uit een eerder dunne laag (-15) gladde tot 
fijn geïncrusteerde cilindrische hyfen, 2,5-9 urn 
diam., met bleekgele wanden; hypoderrn goed 
ontwikkeld bestaande uit gladde, zwak tot duidelijk 
gezwollen hyfen, met donkerbruin intracellulair 
pigment en geelachtig reflecterende wanden, 11-40 
urn diam.; gespen aan de septen, moeilijk tot vrijwel 
niet te zien aan de gezwollen hyfen. Velum zeer 
schaars, slechts enkele vezeltjes op de steelcortex, 2- 
4 urn brede, dunwandige, kleurloze hyfen, recht tot 
wat gebogen, soms met iets versmalde eindcellen, 
met grote gespen. De hyfen van de steelcortex wat 
dikwandig, 3-8 urn breed, recht, parallel, sterk 
onderling verkleefd, bleekbruin, glad tot fijn 
geïncrusteerd; gespen klein. 

BESPREKING 
Cortinarius cfr. abietinus valt op door zijn breed 
campanulate tot vlakke, gladde, kastanjebruine hoed, 
de nogal bleke lamellen en het vluchtige velum op de 
steel. De kleine, kort ellipsoïde sporen en de 
knotsvormige cheilocystiden zijn microscopisch 
kenmerkend. 
De macroscopische kenmerken van deze vondst 
leiden ons met Moser (1983) en Horak (2005) naar de 
"grauwbruine, donkerbruine tot zwartbruine eerder 
vlezige Telamonia's". Vanwege de vrij kleine sporen 
van deze collectie, komt hier maar één soort in 
aanmerking, namelijk C. adalbertii 1. Favre ex 
Moser, in Horak vermeld onder de recentere naam C. 
depressus Fr. Bij deze determinatie werd opgemerkt 
dat de exemplaren van onze vondst duidelijk slanker 
waren dan deze getoond in Brandrud (1992) en dat de 
sporen van onze collectie ook een wat andere vorm 
hadden. Na het vinden van collectie 110 (zie ook de 
tekst aldaar) werd bovenstaande determinatie in vraag 
gesteld, zo geleek collectie 110, niet alleen 
macroscopisch maar ook microscopisch, veel beter 
op C. depressus dan collectie 105. Dit hield in dat er 
opnieuw moest gesleuteld worden. 
Werkend met Tartarat (1988) komt men met de 
kenmerken van collectie 105 terecht in de "Brunnei", 
waar twee soorten vermeld worden met kleine 
sporen, namelijk C. adalbertii en C. abietinus Vel. 
Na lectuur van beide beschrijvingen blijkt dat C. 
abietinus misschien wel de betere keuze is voor deze 
collectie. De beschrijving van Favre (1960) sluit de 
soort niet uit en de opgegeven sporenmaten en -vorm 
zijn gelijkaardig met deze van onze vondst. Het is 
echter duidelijk dat er een grote verwantschap bestaat 
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Plaat 4. Cortinarius diabolicus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (xlOOO), 4. hoedhuid (x500), 
5. velum op steel (xlOOO). 
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tussen de collecties 105 en 110; de microscopische 
kenmerken van beide collecties komen in grote mate 
overeen, enkel de sporengrootte en -vorm tonen een 
toch wel opmerkelijk verschil. De Q-waarde van de 
sporen uit collectie 105 bedraagt 1,4, deze van 
collectie 110, met haar wat slankere sporen, bedraagt 
1,6. Of dit voldoende is om beide vondsten als aparte 
soorten te beschouwen, blijft voor ons onzeker. 

COLLECTIE 106 
Cortinarius diabolicus (Fr.: Fr.) Fr. 
non C. diabolicus Fr. ss. Rieken 

Vindplaats: Zoersel, Zoerselbos, TFBL: C5.13.42 
Datum: 12 november 2005 
Dia: AdH05067 
Herbarium: AdH05067; VJ05090 
Habitat: brede gras strook naast wegrand 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus rubra (Ame 
rikaanse eik) en jonge Salix spec.; tussen kort gras en 
bladafval, met Rubus spec. (Braam), Aegopodium 
podagraria (Zevenblad), Cirsium arvense (Akker 
distel) en Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers) 
in de onmiddellijke buurt. 
Groeiwijze: gegroepeerd tot verspreid, ± 10 exem 
plaren/rrr' 

MACROSCOPIE (PL. 7, FIG. 4) 
Hoed 40-75 mm diam., 10-15 mm hoog; jong 
conisch-parabolisch tot iets campanulaat met 
ingebogen rand, later breed campanulaat tot vlak, 
soms met brede zwakke umbo, hoedrand recht, oud 
sterk golvend en wat gespleten; rossig okerbruin in 
het centrum (Sé 132, 134), grijsbeige naar de rand 
(Sé 704 grijzer); zwak hygrofaan, slechts iets bleker 
wordend naar geeloker tot beigebruin; glad tot fijn 
vezelig, aan de rand duidelijk radiair vezelig; witte, 
later crème tot iets beige velumresten, een duidelijke 
spinnenwebachtige band vormend op een 0,5 tot 1 cm 
van de hoedrand. Lamellen breed uiteen, 4-5 
lamellen/cm, 3 tussenlamellen; jong paarsbeige tot 
licht paarsbruin, later meer vaalbruin tot leemkleurig 
(als bij Hebeloma); smal en bochtig aangehecht; sterk 
buikig, het breedst in het midden; lamelsnede wat 
golvend, kleur als de vlakken. Steel 50-80 x 8-20 
mm, cilindrisch, verbreed naar de basis toe tot 15-25 
mm; steelbasis zwak tot duidelijk knotsvormig, 
daaronder wat puntig uitlopend; oppervlak paars bij 
jonge exemplaren, later wit tot crème; vlees wit tot 
crème, zwak verbruinend, paars in de steeltop; met 
zeer zwakke spinnenwebachtige velumzone op 
ongeveer 1 cm van de steeltop, verder met witte, 
wollige, overlangse vezels over gans de steellengte. 
Geur zwak rafanoïd. Smaak duidelijk rafanoïd. 
KJeurreactie zwak olijfbruin met KOH op hoed, 
zwak geelachtig op het steelvlees. Exsiccaat hoed 
bleekbeige met grijze tint; steel wit tot bleek beige, 
onderaan bleekbruin, jong paars in bovenste helft. 

Sporee donker rosbruin (Sé l31, 691). Fluorescentie 
helder geel groen. 

MICROSCOPIE (Pl. 4) 
Sporen (7,2)8-9(10) x (6)6,5-7(7,8), gem.30 8,4 x 6,8 
urn, Qgem. = 1,25; subsferisch tot kort ellipsoïd in 
zijaanzicht, supra-apiculaire indeuking ontbrekend, 
soms zeer zwak afgetekend; sferisch tot subsferisch, 
soms kort obovoïd in vooraanzicht, top breed 
afgerond, basis afgerond tot soms wat versmald; 
wand zeer stevig, iets dikwandig, donker rosbruin 
met iets oranje tint in Nl-l--oplossing, geornamen 
teerd met onregelmatige wratten en korte tot soms 
langere kammen, meestal ± gelijk verdeeld over het 
oppervlak, zwakker in de supra-apiculaire zone, 
meestal duidelijk in profiel uitstekend, soms laag; 
apicule tamelijk goed ontwikkeld; inhoud meestal 
met één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig; 34-41 
x 8-9,5 urn; smal knotsvormig, meestal in het midden 
wat ingesnoerd; sterigmen kort doornvormig, tot 
ongeveer 5 urn lang; sommige oude basidiën met 
bleekbruin necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden lamel rand fertiel, basidiën gemengd 
met talrijke kleine groepjes, kleine, knotsvormige 
cheilocystiden, 13-20 x 6-11 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium opgebouwd uit enkele rijen 
onregelmatig gevormde cellen. Trama regulair, 
opgebouwd uit gladde, cilindrische tot zwak 
gezwollen hyfen, 3-20 urn diam., bleek grijsbruin 
met iets olijftint in Nl-l--oplossing; gespen aan de 
septen. Hoedhuid opgebouwd uit een matig dikke 
laag (10-15), een zeer losse, sterk warrige, 
opgeworpen gladde hyfen met bleekgele inhoud en 
bleekgeel reflecterende wand, op sommige plaatsen 
bijna een trichoderm lijkend; 4-10 urn diam.; 
hypoderm eerder zwak ontwikkeld, opgebouwd uit 
gladde, kort worstvormige tot bijna bolronde hyfen, 
12-30 urn diam.; gespen aan de septen. Velum 
tamelijk schaars; 3-10(13) urn brede, rechte tot 
kronkelige, hyfen, kleurloos en dunwandig, 
regelmatig vertakkend, met afgeronde, soms cystide 
achtige eindcellen. 

BESPREKING 
Cortinarius diabolicus is een forse soort met bleek 
okerbruine, zwak hygrofane hoed en duidelijk paars 
getinte plaatjes en steeltop. De bijna bolronde sporen 
tonen de verwantschap met C. anomalus. De hoed 
huid met gladde, opgeworpen hyfen en de talrijke 
knotsvormige cheilocystiden zijn kenmerkend. 
Zowel met Moser (1983) als met Horak (2005) komt 
men met de kenmerken van deze collectie terecht in 
de sectie "Anomali". Via de lamelkleur met paarse 
tint en de rossig okerbruine hoedkleur komt men in 
deze werken terecht bij Cortinarius diabo!icus Fr. 
Ook Tartarat (1988) voert ons vlot naar de 
"Anomali", hier komt men via de keuzes "blauwe 
lamellen", "hoed zonder blauw of violet", uit bij C. 
viscidulus of C. diabolicus. De viskeuze hoedhuid, 
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kenmerkend voor C. viscidulus, werd in onze vondst 
niet vastgesteld, zodat ook hier C. diabolicus de beste 
keuze is. Omdat Bidaud et al. (1992) in hun "Atlas 
des Cortinaires" een sleutel tot de Sectie Delibuti 
hebben voorzien, was het evident om bovendien met 
dit werk even te sleutelen. Ook hier komen we al 
spoedig via het witachtige velum van deze collectie 
in de "Sous-section Anomali" terecht, ondermeer 
vanwege de paarse lamellen, verder naar de "Serie 
Azureus" en vandaar vanwege het eerder schaarse 
velum al vlug naar de keuze tussen C. azureus en C. 
diabolicus, waar C. diabolicus duidelijk de beste 
optie blijkt. Om er zeker van te zijn dat deze vondst 
geen afwijkende vorm is van C. Anomalus, werd toch 
ook even de Serie "Anomali" nagekeken, waar geen 
enkele soort past. Breitenbach & Kränzlin (2000) 
vermelden overigens dat de sporen van C. anomalus 
iets smaller zouden zijn dan deze van C. diabolicus, 
de sporenwaarden van deze collectie sporen vallen 
duidelijk binnen deze van C. diabolicus, wat onze 
determinatie enkel maar bevestigt. 
De afbeelding en de beschrijving van C. diabolicus in 
Marchand (1983: pl. 749), kloppen zeer goed, al werd 
de rimpelige hoedhuid daar beschreven, in onze 
collectie niet vastgesteld. De bijhorende foto's tonen 
inderdaad een wat rimpelige hoed, maar of dit een 
determinerend kenmerk is voor deze soort, of eerder 
een signaal van al wat oudere exemplaren is ons niet 
duidelijk. De afbeelding in Breitenbach & Kränzlin 
lijkt als twee druppels water op onze vondst, toch 
wordt ook hier in de bij horende tekst de gerimpelde 
hoedhuid aangehaald, terwijl de afgebeelde padden 
stoelen dit kenmerk helemaal niet tonen. 
Voor Vlaanderen is dit blijkbaar de eerste geregis 
treerde vondst. 

COLLECTIE 107 
Cortinarius subsafranopes R. Henry 

Vindplaats: Zoersel, Zoerselbos, TFBL: C5.13.41 
Datum: 12 november 2005 
Dia: AdH05069 
Herbarium: AdH05069; VJ05092 
Habitat: brede grasstrook naast wegrand 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus rubra 
(Amerikaanse eik); tussen kort gras en bladafval. 
Groeiwijze: gegroepeerd tot solitair, ± 10 
exemplaren/nr' 

MACROSCOPIE (Pl. 8, fig. I) 
Hoed (20)25-60 mm diam., 8-15 mm hoog; jong 
onregelmatig conisch tot campanulaat, later breed 
campanu1aat tot convex, onregelmatig vlak, soms met 
brede zwakke umbo; hoedrand ingebogen, soms 
recht, gespleten en wat doorschijnend gestreept; jong 
kastanjebruin, bleek kastanjebruin tot roodbruin (Sé 
702, 131, 176), centrum donker roodbruin (Sé 176, 
70 I, 706), rand bleker rossig okerbruin tot beigebruin 
(Sé 133, 338, 694); glad, iets vettig tot zijdeachtig 
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aanvoelend; sterk hygrofaan vanuit het centrum; met 
witte spinnenwebachtige velurnresten aan de 
hoedrand, ook bij oudere exemplaren nog aanwezig. 
Lamellen breed uiteen, 3-4 lamellen/cm, 3 tussen 
lamelIen; jong helder okerkleurig, later rossig 
okerbruin; breed en bochtig aangehecht; nogal buikig 
nabij de steel; lamelsnede met dezelfde kleur als de 
vlakken, wat golvend. Steel 30-65 x (3)5-15 mm; 
cilindrisch, zwak tot duidelijk verdikt naar de soms 
duidelijk knotsvormige basis, daar tot 15-20 mm; 
oppervlak wittig glanzend door de overlangse, 
beigeoker vezels over gans de steellengte, basis bruin 
tot donkerbruin; vlees bleekbeige bovenaan, oranje 
geel tot saffraankleurig in de steelbasis; jong met 
duidelijke witte, annuliforme velumresten, later 
verdwijnend. Geur fungoïd. Smaak fungoïd. Kleur 
reactie met KOH op hoed paarsbruin, op steelvlees 
paarszwart. Exsiccaat hoed grijsbruin; steel 
grijsbruin met donkerder streping. Spo ree tamelijk 
donker kaneelbruin met iets rosse tot oranje tint (Sé 
191 iets minder oranje, 131 wat rosser). Fluo 
rescentie bleek blauwgroen. 

MICROSCOPIE (pl. 5) 
Sporen (6)7-8,5(9,4) x (4,3)4,5-5,5(6,1) urn, gem'(30) 
7,7 x 5 1l111, Qgel11 = 1,55; ellipsoïd tot subamyg 
daliform, de basis dikwijls wat versmald en dan 
sublarmiform, met meestal duidelijke tot sterke 
supra-apiculaire indeuking; obovoïd tot subellipsoïd 
in vooraanzicht, met brede, ronde top en meestal 
conisch versmalde basis, de basis soms puntig toe 
lopend en dan pitvormig; wand stevig, rossig 
geelbruin in Nl-lj-oplossing; ornamentatie ongelijk 
verspreid over het oppervlak, meestal sterk in de 
bovenste helft, als duidelijk uitstekende wratten en 
kammen, zwakker in de onderste helft, als kleine 
wratten en puntjes; zwak tot ontbrekend in de supra 
apiculaire zone, soms ook meer gelijk verdeeld; 
apicule klein, conisch en hoekig; inhoud meestal met 
één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig; 32-40 x 7- 
9,5 urn; slank knotsvormig, oude en ingeklapte basi 
diën met donkerbruin tot zwartbruin necropigment; 
sterigmen recht tot doornvormig, tot 4 urn lang; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden lamelrand 
vrijwel steriel, opgebouwd uit kleine, slanke 
cheilocystiden, hier en daar vermengd met enkele 
basidiën; 11-26 x 5-10 urn; gespen aan de septen. 
Subhymenium bestaande uit enkele onregelmatig 
gevormde cellen. Trama regulair, overwegend 
opgebouwd uit evenwijdige, smalle, cilindrische tot 
zwak gezwollen, gladde tot duidelijk geïncrusteerde 
hyfen, 4-20 urn diam., bleek olijfbruin in NHr 
oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid 
opgebouwd uit een vrij dikke laag (15-20) gladde tot 
duidelijk geïncrusteerde, cilindrische hyfen, met 
bleekgele wanden, 3-9,5 urn diam.; hypoderm 
bestaande uit gladde tot zwak geïncrusteerde, kort 
worstvormige tot soms bijna bolronde hyfen met 
bleekgele inhoud, 10-30 urn diam.; hier en daar met 
bleekbruine pigmentklonters; gespen aan de septen, 
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Plaat 5. Cortinarius subsafranopes. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op 
steel (xlOOO). 
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vrijwel niet te zien aan de gezwollen hyfen. Velum 
schaars; 4-7 urn brede, rechte tot kronkelige, soms 
vertakkende, kleurloze tot bleekbruine, dunwandige 
hyfen, glad tot zeer fijn geïncrusteerd; met grote 
gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Cortinarius subsafranopes wordt, zoals verwante 
soorten uit het hinnuleus-complex, gekenmerkt door 
de roodbruine hoedkleur en de breed uiteenstaande 
plaatjes. Bij deze soort is het vlees in de steelbasis 
oranjegeel en verkleurt donkerpaars met KOH. De 
duidelijk geornamenteerde sporen hebben meestal 
een wat versmalde basis en de hoedhuidhyfen zijn 
geïncrusteerd. 
Sleutelend met "Les Cortinaires Hinnuloides" 
(Bidaud et al. 1997) wordt vanwege de kenmerken 
van deze collectie gekozen voor de sectie "Hinnulei". 
Verder wordt er gesleuteld naar de serie "Safra 
nopes" en in deze serie naar de stirps "Tortipes". In 
deze stirps voldoet echter geen enkele soort vanwege 
de niet passende sporengroottes. Lezen we echter de 
tekst bij C. tortipes dan blijkt dat hier andere 
sporenwaarden gehanteerd worden dan in de sleutel! 
Hierdoor komt de naam C. tortipes toch in 
aanmerking voor deze collectie, een soort die we 
vroeger reeds uitsleutelden in collectie 92 (de Haan et 
al. 2005). 
Ter controle wordt ook de aansluitende stirps 
"Safranopes" doorlopen, waar C. subsafranopes ook 
in aanmerking komt als naam voor deze collectie. Bij 
kritische lectuur van de beschrijvingen van beide 
soorten lijkt dat ze slechts enkel macroscopisch te 
onderscheiden zijn. C. tortipes heeft eerder slanke 
wat gedraaide stelen (waarschijnlijk vanwege het 
sterk bundelig groeien) terwijl C. subsafranopes meer 
forsere en rechtere stelen heeft (deze soort groeit 
kennelijk soms ook in kleine bundels). Hierbij kan 
natuurlijk de vraag gesteld worden of deze eerder 
minieme verschillen toelaten om hier twee soorten te 
handhaven 
Indien er van uitgegaan wordt dat beide soorten 
identiek zijn, heeft de naam C. subsafranopes prio 
riteit en moet ook onze collectie 92 C. subsafranopes 
heten. 

COLLECTIE 108 
Cortinarius jubarinus Fr. ss. Moser 

Vindplaats: Kwaadmechelen, Steengroeven, IFBL: 
C6.53.44 
Datum:_l5 oktober 2006 
Dia: AdH06037 
Aquarel: OVDK.966 
Herbarium: AdH06037, VJ06088 
Habitat: matig vochtig dennenbos op arme zanderige 
bodem. 
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Begeleidende vegetatie: onder Pinus sylvestris 
(Grove den), tussen Eurhynchium praelongum (Fijn 
laddermos), met even verder wat jonge BetuIa 
pendula (Ruwe berk) opslag. 
Groeiwijze: verspreid tot iets gegroepeerd, ± 20 
exemplaren/rrr'. 

MACROSCOPIE (PL. 8, FIG. 2) 
Hoed 20-45 mm diam.; jong conisch tot campanulaat 
met ingebogen rand, later breed campanulaat tot vlak, 
rand opgericht en sterk golvend; hoedrand niet 
doorschijnend gestreept; jong kastanjebruin, wat 
grijsachtig door het aanwezige velum (Sé 176), later 
centrum rosbruin (Sé 191, 201) en lang zo blijvend, 
rand meer oranjebruin (Sé 203); glad, iets radiair 
vezelig, wat satijnachtig glanzend; vettig aanvoelend; 
hygrofaan, langzaam verkleurend vanuit de rand tot 
oker met rossig centrum; iets zwartachtig verkleurend 
bij kwetsen; velumresten overvloedig spinnen 
webachtig over gans de hoed, vooral uitgesproken 
aan de rand, bij oudere exemplaren enkel nog wat aan 
de hoedrand. Lamellen tamelijk breed uiteen, 4-5 
lamellen/cm, 3 tussenlamellen; bij jonge vrucht 
lichamen beige met zwakke paarse tint, later rossig 
okerbruin; sterk bochtig aangehecht, lamel snede met 
dezelfde kleur als de vlakken, iets golvend; buikig 
nabij de steel. Steel 45-95 x 3-6 mm; cilindrisch tot 
wat afgeplat, recht tot sterk golvend, geleidelijk 
verdikkend naar de meestal knolvormige basis, daar 
10-15 mm dik; soms wat puntig uitlopend; jong 
zuiver wit overlangs vezelig, later zwak verbruinend, 
ook bij kwetsen; vlees wit tot beige, bruin in de hoed; 
met verspreide witte annuliforme velumresten; snel 
hol wordend. Geur fungoïd. Smaak aangenaam 
nootachtig. Kleurreactie met KOH zwartbruin op 
hoed en steelvlees. Exsiccaat hoed dof kastanjebruin, 
steel grijsbruin met witte vlekken (velum). Sporee 
oranjebruin tot roestbruin (in dikke laag) (Sé 193, 
191). Fluorescentie geelgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 6) 
Sporen (6, I )6,5-8(8,5) x (4,1 )4,5-5(5,2) urn, gem.(30) 
7,3 x 4,5 urn, Qgem = 1,6; subellipsoïd, subamyg 
daliform tot amygdaliform in zijaanzicht, met ronde 
tot conisch versmalde top, supra-apiculaire indeuking 
zwak tot tamelijk duidelijk; ellipsoïd tot smal ovoïd, 
soms sub cilindrisch in vooraanzicht, met afgeronde 
basis, de top afgerond of wat conisch; wand stevig, 
rosbruin in Nl-l--oplossing, geornamenteerd met 
omegelmatige wratten, korte kammetjes en fijne 
puntjes, tamelijk verspreid en min of meer gelijk over 
het oppervlak, meestal laag en enkel aan de top 
duidelijk uitstekend, soms vrij zwak en enkel wat 
gemarmerd; apicule vrij klein, conisch en hoekig, 
inhoud met één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig; 
25-32 x 7-9,5 urn; knotsvormig; sterigmen tot 5 urn 
lang; oude en ingeklapte basidiën soms met 
bleekbruin tot grijsbruin necropigment; gespen aan de 
septen. 
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Plaat 6. Cortinariusjubarinus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (xlOOO), 4. hoedhuid (x500), 5. 
velum op steel (xIOOO). 
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Cheilocystiden lamelrand steriel, opgebouwd uit 
grote aantallen kort clavate tot soms bijna 
rondachtige cellen, 10-25 x 5-9 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium bestaande uit enkele hoekige, 
korte cellen. Trama subregulair, met evenwijdige tot 
verweven, gladde, meestal cilindrische tot weinig 
gezwollen hyfen, bleek vaalbruin in NHroplossing, 
5-16 urn diam.; gespen aan de septen. Hoedhuid 
opgebouwd uit een eerder dunne laag (-15) gladde tot 
uiterst fijn geïncrusteerde losse, door elkaar geweven, 
opgeworpen hyfen, 3-7 urn breed; hypoderm goed 
ontwikkeld, bovenste hyfen eerder kort, glad en 
weinig inflaat, lager gelegen hyfen wat meer 
gezwollen, meestal glad, maar ook met zebra-achtige 
incrustaties, regelmatig ook met donkerbruine 
pigmentklonters, 9-25 urn diam.; gespen aan de 
septen, vrijwel niet te zien aan de meest gezwollen 
hyfen. Velum 2-6 urn brede, gladde tot soms fijn 
geïncrusteerde, kleurloze hyfen, in bundeltjes, 
dikwijls vertakkend; met talrijke afgeronde eind 
cellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Cortinarius jubarinus is een vrij kleine, slanke 
Telamonia met kastanjebruine hoed, veel velum aan 
de rand en een tamelijk lange, witte steel. 
Microscopisch zijn er de amandelvormige sporen en 
de hoedhuid met gladde, opgeworpen pileipellis 
hyfen. 
Sleutelend met Tartarat (1988) komt men met de 
kenmerken van deze collectie (eerder kleine soort 
met witte stelen) in de sectie "Pygmaei " terecht. Hier 
loopt het via niet wortelende lange slanke stelen en 
amygdaliforme sporen recht naar C. jubarinus Fr. ss. 
Moser. Ook met Moser (1983) komt men met vrijwel 
dezelfde kenmerken bij deze soort. 
Cortinarius jubarinus zoals opgevat in Horak (2005) 
blijkt ronde sporen te hebben en sluit daarbij veel 
beter aan met de C. jubarinus Fr. ss. Henry in 
Tartarat (1988) en deze in Breitenbach & Kränzlin 
(2000). Deze soort werd in het verleden reeds kort 
besproken door Jac Gelderblom in KAMK-Mede 
delingen 2006/4. 
In de "Farbatlas" van Moser-Julich (1985) staat een 
goed gelijkende foto (Cortinarius 68), die onze 
collectie goed weergeeft. 

COLLECTIE 109 
Cortinarius biformis Fr. ss. Moser 

Vindplaats: Averbode, Catselt, IFBL: D6.31.11 
Datum: 4 november 2006 
Dia: AdH06058 
Herbarium: AdH06058; VJ06100 
Habitat: grazige bosrand op mosrijke zanderige 
bodem 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus robur 
(Zomereik) tussen kort gras en Pseudoscleropodium 
purum (Groot laddermos), met o.m. Rumex acetosella 
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(Schapenzuring), Hypericum perforatum (Sint Jans 
kruid) en Crepis capillaris (Klein streepzaad) in de 
onmiddellijke buurt. 
Groeiwijze: verspreid tot gegroepeerd, soms iets 
gebundeld met 3 tot 4 exemplaren bij elkaar. 

MACROSCOPIE (PL. 8, FIG. 3) 
Hoed 13-35 mm diam.; jong halfbolvormig tot 
campanulaat, later breed campanulaat met duidelijke, 
soms scherpe umbo; hoedrand eerst wat ingebogen, 
spoedig recht, oud wat gespleten; jong hazelbruin (Sé 
703 tot 133), rand wat bleker (Sé 204 wat minder 
oranje), later geeloker met iets donkerder centrum; 
hygrofaan; na drogen glanzend bruin met iets rode 
tint (Sé 199); glad tot fijn radiair vezelig; satijnachtig 
glanzend; vooral de jonge exemplaren met witte, 
overvloedige velurnresten aan de hoedrand, bij 
oudere exemplaren vrijwel geheel verdwijnend. 
Lamellen breed uiteen, 3 lamellen/cm, 3 tussen 
lamellen; jong bleekoker, al vlug rosbruin; lamel 
snede golvend en iets bleker van kleur dan de vlak 
ken; smal bochtig aangehecht; buikig, het breedst 
nabij de steel. Steel 40-55 x 3-7 mm; cilindrisch, min 
of meer golvend tot gebogen; soms wat versmallend 
naar de basis; oppervlak witachtig tot crème, met 
overlangse witte, blinkende vezels vooral in de 
onderste steelhelft, daardoor soms een afscheiding 
met het hogere steeldeel vormend, bovenaan met 
flauwe velumzone; verbruinend, met iets rode tint bij 
kwetsen en ouderdom; glanzend bruinachtig met iets 
rode tint na drogen; vlees witachtig, in de steelbasis 
iets bruinig. Geur zwak fungoid. Smaak aangenaam 
fungoid tot iets nootachtig. Kleurreactie met KOH 
op hoed en steel eerst olijfkleurig, daarna snel 
bisterbruin tot zwartbruin; op het vlees olijfbruin. 
Exsiccaat hoed hazelbruin met donkere vlekken; 
steel vaalbruin, grijsbruin in onderste helft. Sporee 
rosbruin, geelbruin met iets oranje tint in dunne laag 
(Sé 191, 202). Fluorescentie bleek blauwgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 9) 
Sporen (6,7)8-9(10) x (4,6)5-5,5(5,8) urn, gem.(30) 
7,9 x 5,2 urn, Qgem. = 1,5; ellipsoïd tot subamyg 
daliform, soms sublarmiform in zijaanzicht, supra 
apiculaire indeuking zwak tot duidelijk; ellipsoïd tot 
obovoïd in vooraanzicht, met breed afgeronde top, de 
basis meestal iets tot duidelijk versmald, soms 
afgerond; wand tamelijk stevig, geelbruin met iets 
rosse tint in Nl-lj-oplossing; ornamentatie zwak tot 
duidelijk, vooral in de bovenste helft en daar als vrij 
lage, brede wratten en korte kammen, enkel aan de 
top wat meer uitstekend, soms zeer zwak en enkel 
wat gemarmerd; apicule meestal klein, wat hoekig; 
inhoud met één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 
sporadisch 2-sporig; 27-35 x 6-7 urn, slank 
knotsvormig; sterigmen doornvormig, tot 6 urn lang; 
ingeklapte en oude basidiën met vuilbruin necro 
pigment; gespen aan de septen. Cheilocystiden 
lamelrand steriel, opgebouwd uit een dikke laag kort 
clavate tot slank clavate, soms bijna cilindrische 
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Plaat 9. Cortinarius biformis. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(x 1 000). 

27 



cellen, 7-20 x 5-9 urn; gespen aan de septen. Sub 
hymenium bestaande uit enkele hoekige korte cellen. 
Trama regulair, met evenwijdige tot iets verweven, 
overwegend gladde tot duidelijk geïncrusteerde, 
cilindrische tot iets gezwollen hyfen, hier en daar met 
wat vuilbruine pigmentklonters, 3-16 urn diam.; 
gespen aan de septen. Hoedhuid opgebouwd uit vrij 
dunne laag (-15) gladde, fi jn- tot duidelijk 
geïncrusteerde, aanliggende hyfen, 5-9 urn diam.; 
hypoderm bestaande uit korte gezwollen, soms bijna 
ronde, duidelijk geïncrusteerde hyfen, regelmatig met 
donkerbruine pigmentklonters bezet, 8-28 urn diam.; 
gespen aan de septen. Velum 2-8 urn brede, gladde, 
kleurloze hyfen, sterk verweven of in evenwijdige 
bundeltjes, soms vertakkend; met schaarse 
eindcellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Deze soort wordt gekenmerkt door vrij slanke, maar 
toch stevige vruchtlichamen, met oker- tot 
hazelbruine, gladde hoed en witachtige steel. De 
ellipsoïde tot obovoïde sporen zijn zwak 
geornamenteerd en de hoedhuidhyfen duidelijk 
geïncrusteerd. 
Op grond van de "wittige stelen" en het "vlezige 
uiterlijk" komt men met het werk van Tartarat (1988) 
in de "Privigni" terecht. Hier komt men via de 
stappen "eerder donkerbruin gekleurde soorten", 
"geen violette tinten", "een eerder onopvallende 
umbo","stelen eerder lang" en ""eerder bruine 
soorten" vlot bij Cortinarius biformis Fr. ss. Moser. 
Met Horak (2005) komt men zonder veel moeite, als 
gekozen wordt voor "witte stelen" en "vlezige 
soorten", in de groep terecht, waar ook de "Privigni" 
in staan. Via de stappen "steelbasis niet knollig", 
"steel niet opvallend lang", "steel vrijwel cilin 
drisch", "velum weinig opvallend" en "steel langer 
dan hoed breed" komt men uiteindelijk voor de keuze 
te staan tussen C. biformis en C. dilutus. Deze laatste 
vervalt vanwege de te grote sporen. 

COLLECTIE 110 
Cortinarius depressus Fr. 
syn: Cortinarius adalbertii 1. Favre ex Moser, 
Cortinarius pateriformis ss. Rieken 
Vissige gordijnzwam 

Vindplaats: Turnhout, Bels lijntje, IFBL: B5.37.22 
Datum: 16 november 2006 
Dia: AdH06065; PV 0611161 
Herbarium: AdH06065; VJ06110 
Habitat: vochtige wegberm naast oude opgehoogde 
spoorweg. 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus robur 
(Zomereik), tussen bladstrooisel in humus; met hier 
en daar wat zeer jonge Rubus spec. (Braam) 
Groeiwijze: verspreid tot gebundeld, ± 20 ex.zrn- 
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Macroscopie (PL. 8, FIG. 4) 
Hoed 15-50 mm diam.; jong breed campanulaat, al 
vlug uitspreidend tot vlak met zwakke tot duidelijke 
ronde umbo; hoedrand recht, bij volgroeide exem 
plaren nogal golvend, later wat opgericht; vochtig 
hazelbruin tot kastanjebruin (Sé 176, 708 minder 
rood, 112, 701) enkel aan de rand wat bleker van 
wege het aanwezige velum; zwak hygrofaan, vanuit 
de rand traag opdrogend naar geel- tot roodbruin, 
centrum donker roodbruin blijvend; satijnachtig 
glanzend, zeer fijn radiair vezelig; iets vettig aanvoe 
lend; witte velumresten, bij jonge exemplaren, over 
gans de hoed aanwezig, lang blijvend, later enkel aan 
de hoedrand. Lamellen tamelijk breed uiteen, 4-5 
lamellen/cm, 3 tussenlamellen; bij jonge vrucht 
lichamen bleek beigebruin, later slechts iets 
donkerder tot beigebruin; smal en bochtig aange 
hecht; wat buikig, het breedst nabij de steel; lamel 
rand iets golvend, iets bleker dan de vlakken. Steel 
25-80 x 3-7 mm; cilindrisch, zwak verdikkend naar 
de basis toe, daar 10-12 mm, soms iets puntig 
toelopend; oppervlak aanvankelijk wit met fijne over 
langse vezels, deze al vlug verdwijnend bij aanraken 
of bij oudere exemplaren; vlees bleekbruin met iets 
rode tint; soms met zwakke velumzone die vlug 
verdwijnt; vlug hol wordend. Geur fungoïd. Smaak 
aangenaam, naar noten. Kleurreactie met KOH op 
hoed zwartbruin, op steel bruin, bleekbruin op het 
vlees. Exsiccaat hoed donkerbruin tot zwartbruin; 
steel bruin met beige vlekken. Sporee kaneelbruin 
met rosse tint (Sé 336 minder groen, 191 minder 
rood). Fluorescentie helder geelgroen. 

Microscopie (PL. 10) 
Sporen (5,9)6,5-7,5(8,3) x (3,7)4-4,5(5) urn, gem.(30) 
6,9 x 4,3 urn, Qgem = 1,6; amygdaliform tot subellip 
soïd in zijaanzicht, met zwakke tot duidelijke supra 
apiculaire indeuking; ovoïd tot smal ovoïd in voor 
aanzicht; met meestal duidelijk versmalde, conische 
top, de basis dikwijls afgerond, soms wat versmald en 
dan subfusiform of obovoïd; wand tamelijk stevig, 
geelbruin met zwakke rossige tint in NHroplossing, 
ornamentatie zwak tot zeer zwak, meestal enkel als 
een marmering van puntjes en wratjes, enkel aan de 
top soms wat meer in profiel uitstekend; apicule 
klein, wat conisch; inhoud met één centrale 
oliedruppel. Basidiën 4-sporig; 23-31 x 7-8,5 urn; 
overwegend knotsvormig, maar soms duidelijk 
ingesnoerd in het midden; sterigmen eerder kort, tot 5 
urn; geen necropigment gevonden; gespen aan de 
septen. Cheilocystiden lamelrand fertiel, sporadisch 
vermengd met enkele, of kleine groepjes, kort 
knotsvormige cellen, 9-16 x 7-9 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium bestaande uit enkele hoekige 
korte cellen. Trama subregulair, opgebouwd uit 
gladde, meestal cilindrische tot zwak gezwollen 
hyfen, 5-20 IlID diam., vaalbruin in NHroplossing; 
gespen aan de septen. Hoedhuid opgebouwd uit een 
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Plaat 10. Cortinarius depressus. Fig. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel (xlOOO). 
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dunne laag (± 10) gladde, aanliggende hyfen, 3-9,5 
urn diam.; hypoderm goed ontwikkeld bestaande uit 
gladde, korte, nogal sterk opgezwollen, soms bijna 
ronde, vrij dikwandige hyfen, met donkerbruin 
membranair pigment, 9-36 urn diam.; gespen aan de 
septen, vrijwel niet te zien aan de meest gezwollen 
hyfen. Velum 2-8 urn brede, evenwijdige tot sterk 
verweven hyfen, kleurloos tot bleekbruin, glad of 
soms zeer fijn geïncrusteerd; met schaarse, afgeronde 
eindcellen; gespen aanwezig maar niet aan alle 
septen. 

BESPREKING 
Cortinarius depressus valt op door de gebundelde 
vruchtlichamen met vlakke, kastanjebruine hoed en 
de bruine steel overtrokken met witte velumvezels. 
Opvallend zijn ook de kleine, bijna gladde sporen en 
de gladde hoedhuidhyfen. 
Na het vinden van deze collectie bleek al spoedig dat 
collectie 105 verkeerd gedetermineerd was (zie de 
bespreking bij deze collectie). Het sleutelen naar C. 
depressus liep zowel met Moser (1983), Tartarat 
(1988) als met Horak (2005) zonder problemen. De 
afbeelding en tekst in Brandrud et al. (1993) lijken 
sprekend en ook de sporentekeningen in dit werk 
tonen een grote gelijkenis. De visachtige geur, 
aangegeven in de Nederlandse naam werd door ons 
niet opgemerkt! Deze vondst is vrijwel zeker de 
eerste geregistreerde voor Vlaanderen. In Nederland 
is de soort, voor zover kon worden nagegaan, nog 
niet gevonden. 

Correctie COLLECTIE 79 
damascenus -> Cortinarius fragrantior Gaugué 
syn.: C. fragrans Gaugué (1974) non C. fragrans 

Smith 
misv.: C. velenovskyi ss. Henry (1967), C. rigens ss. 

Melot (1980) 

Van Patriek Reumaux ontvingen wij de opmerking 
dat onze collo 79 (de Haan et al. 2004) er voor 
Cortinarius damascenus "dróle" uitzag. Ze verschilt 
inderdaad nogal van C. damascenus zoals die bij 
voorbeeld recent beschreven wordt door Legros & 
Paquay (2006): uitgesproken gebundeld groeiend, en 
een hoed met roodbruine tinten. Ondertussen was ons 
de treffende gelijkenis van onze collectie met foto's 
en beschrijvingen van Cortinarius fragrantior bij 
Gminder & Schwöbel (1999) en Vesterholt (2007) al 
opgevallen. We herdetermineren nu collectie 79 als 
Cortinarius fragrantior, een soort die overigens al 
reeds eerder door onze Waalse collega's in Frasnes is 
gevonden (zie Icones Marchalii in www.br.fgov.be). 
Waar zat dan onze determinatiefout? Met Moser 
(1983), bij de Duracini, hadden we niet mogen kie 
zen voor echt gebundeld maar "gesellig", en dan 
sleutelt men naar "C. velenovskyi" mits men in acht 
neemt (1) dat de karakteristieke cederhoutgeur ont- 
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brak (enkel jodoformcomponent is geroken, mogelijk 
te wijten aan droog weer) en (2) onze sporenmaten 
wat kleiner zijn: 7x5,5 urn t.o.v. 8x5,5 urn (bij 
Gaugué 1974), 8-9x5,5 urn (Henry 1967), 8x5,6 urn 
(Gminder & Schwöbel 1999), 7-8x5,5-6 urn (Vester 
holt 2007). Bij Tartarat (1988) kom je er niet, want 
wordt ze uitgesleuteld in de Obtuso-Brunnei, wat niet 
strookt met de sleutel tot de groepen want die leidt 
ook hier probleemloos naar de Duracini. Ook Gmin 
der & Schwöbel (1999) wijzen op determinatie 
problemen, omdat je door het bijna bundelig groeien 
van C. fragrantior snel zal uitsleutelen naar C. da 
mascenus, die zoals we al aangaven anders gekleurd 
is. Gminder & Schwöbel stellen ook dat de sporen 
van C. damascenus kleiner zijn dan deze van C. 
fragrantior, maar dat lijkt niet te kloppen met de 
sporenmaten die elders in de literatuur worden 
opgegeven. 
Cortinarius fragrantior wordt meestal gevonden in 
naaldbos, maar ook loofbos. In het noorden van zijn 
verspreidingsgebied gewoonlijk op (warmere) kalk 
bodems. 

REFERENTIES 

BIDAUD A., MOËNNE-Loccoz P. & REUMAUX P., avec la 
collaboration du docteur HENRY R, (1992) - Atlas des 
Cortinaires, Pars IV., Fédération Mycologique Dauphiné 
Savoie. 

- (1997) - Les cortinaires hinnuloides. Atlas des 
Cortinaires, suppl. I. Féd. Mycol. Dauph.-Savoie. 

BRANDRUD T.E., LINDSTRÖM H., MARKLUND H., MELOT J. 
& MUSKOS S. (1989-1998) Cortinarius, Flora Photo 
graphica. 1-4. Matfors, Cortinarius HB. 

BREITENBACH 1. & KRÄNZLIN F. (2000) - Pilze der 
Schweiz. Band 5. Blätterpilze Teil 3. Cortinariaceae. 
Luzem, Mykologia. 

DE HAAN A., LENAERTS L. & VOLDERS 1. (1994) - Verslag 
van de werkgroep Cortinarius. Meded. Antwerpse 
Myeol. Kring 1994: 104-121. 

DE HAAN A., VOLDERS 1., GELDERBLOM 1. & W ALLEYN R. 
(2004) - Bijdrage tot de kennis van het subgenus 
Telamonia (Cortinarius) in België. 10de verslag van de 
werkgroep Cortinarius. Sterbeeekia 24: 17-47. 

- (2005) - Bijdrage tot de kennis van het subgenus 
Telamonia (Cortinarius) in België. 11 de Verslag van de 
werkgroep Cortinarius. Sterbeeckia 25: 41-61. 

- (2007) - Bijdrage tot de kennis van het subgenus 
Telamonia (Cortinarius) in België. 12de Verslag van de 
werkgroep Cortinarius. Sterbeeekia 26: 21-46. 

FAVRE J. (1960) - Catalogue descriptif des champignons 
supérieurs de la zone subalpine du Parc National suisse. 
Rés. Reeh. Seient. Entr. Parc. Nat. Suisse VI (N.F.) 42 : 
323-610, pl. 1-8. 

GAUGUE G. (1974) - Révision des Cortinaires: 11. Doe. 
Myeol. 4(15) : 43-50. 

- (1977) - Novitates. Cortinarius fragrantior Gaugué 
nom. nov. Doe. Myeol. 7(27-28): 54. 

GELDERBLOM J. (2006) - Enkele interessante Cortinarius 
vondsten van de werkweek in Heer. Meded. Antwerpse 
Myeol. Kring 2006: 96-98. 

GMINDER A. & SCHWÖBEL H. (1999) - Cortinarius 
fragrantior - eine kaum bekannte Art aus der Sektion 



Duracini. Beih. Z. Mykol. 9: 91-96. 
HENRY R. (1967) - Etude provisoire du genre Hydrocybe: 

Hydrocybes à pied attenué à la base. Bull. Trim. Soc. 
Mycol. France 83: 989-1046. 

HORAK E. (2005) - Röhrlinge und Blätterpilze in Europa 
6.,völlig neu bearbeitete Auflage fussend auf Moser, 5. 
Auflage (1983): Kleine Kryptogamenflora, Band TT, Teil 
b2. Bestimmungsschlüssel für Polyporales (p.p.), 
Boletales, Agaricales, Russulales. Elsevier, 555 p. 

LEGROS J.-P. & PAQUAY J.-P. (2006) - Cortinarius 
damascenus Fr. Rev. Cercle Mycol. Bruxelles 6 : 49-52. 

MARCHAND A. (1983) Champignons du Nord et du Midi. 
Tome 8. Les Cortinaires (fin) Perpignan. Soc. Myc. 
Pyrénées. Médit. 278 p. 

MELOT J. "1979" (1980) - Eléments de la Flore Myco 
logique du Baar, 1. Bull. Trim. Soc. Mycol. Fance 95: 
193-238. 

MOSER M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpilze, Kleine 
Kryptogamenflora, Band Il/2. 

MOSER M. & JÜLlCH W. (1985-2007) - Farbatlas der 
Basidiomyceten. 1-24. 

SEGUY E. (1936) - Code universel des couleurs, 
Encyclopédie du naturaliste. 

TARTARAT A. (1988) - Flore anaIytique des Cortinaires. 
Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie. 

VESTERHOLT J. (2007) - Daddelbrun Slerhat (c. fragran 
tior) ny for Danmark. Svampe 56 : 60-61. 

INDEX STUDIES CORTINARIUS-WERKGROEP 

cfr. abietinus (Velen.) J. Favre ex Bon - Collo 105 
acutus (Pers.: Fr.) Fr. - Coll. 43 
acutostriatulus R. Henry - Coll. 75 
albovariegatus (Velen.) Melot - Col!. 67 
alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr. - Col!. 56 
alnetorum (Ve!.) Mos. - Collo 40 
alnetorum f. iliopodius (Bull.: Fr.) A. de Haan & Volders - Coll. 82 
anomalus (Fr.: Fr.) Fr. var. lepidopus (Cooke) J.E. Lange - Coll. 58 
anthracinus (Fr.) Fr. - Col!. 89 
armillatus (Fr.: Fr.) Fr. - Collo 81 
bibulus Qué!. - Col!. 44 
biformis Fr. ss.Moser - Col!. 109 
bivelus (Fr.: Fr.) Fr. - Col!. 104 
bolaris (Pers.) Fr. - Col!. 37 
bonii Bidaud et. a!. - Col!. 66 (als aff. romagnesii) 
brunneus (Pers.: Fr.) Fr. var. brunneus - Col!. 35 
brunneus Fr. f. mesosporus ad. int. - Coll. 78 
bulliardii (Pers.) Fr. - Collo 95 
candelaris Fr. Ss. Henry - Collo 77 
caninus (Fr.) Fr. - Col!. 69 
casimiri (Velen.) Huijsman - Col!. 9 
cavipes Favre - Col!. 101 
cohabitans P. Karst. - Co1l2. (als saturninus var. bresadolae), 29, 38, 50 
comptulus Mos. - Col!. 21, 42 
conicus (Velen.) R. Henry - Collo 64 
cortinatus - zie earinus 
cotoneus Fr. - Col!. 93 
damascenus - zie fragrantior 
decipiens (Pers.: Fr.) Fr. - Coll. 4, 5 (als umbrinolens), 14 
decipiens var. atrocaeruleus (Moser) Lindstr. - Collo 80 
decoloratus (Fr.: Fr.) Fr. - Col!. 72 
depressus (Weinm.) Fr. - Col!. IlO 
diabolicus (Fr.: Fr.) Fr. - Col!. 106 
diasemospermus Lamoure ss. CFP - Collo 52 
diasemospermus var. leptospermus Lindstr. - Col!. 61 
dunensis A. de Haan & Volders - Collo 49 
earinus Romagn. - Col!. 51 (als cortinatus) 
erythrinus - zie vernus 
fibulobtusus R. Henry - Col!. 96 
flabellus Fr. - Col!. 47 
jle.xipes Fr. - Col!. 7 (als paleaceus) 
fle.xipes var. inolens Lindstr. - Collo 73 
flos-paludis Melot - Collo 10 
fragrantior Gaugué - Col!. 79 (als damascenus) 
fulvescens Fr. - Collo 91 
fulvostriatulus Hry. - Coll. 23 
fusisporus Küh.n. - Col!. 32 
fusisporus f. vinosobrunneus de Haan & Volders - Col!. 74 
helobius Romagn. - Col!. 27 

31 



helvelloides (Fr.: Fr.) Fr. - Col!. 76 
helveolus (Bul!.) Fr. - Coli. 17 
hemitrichus Fr. - Coll. 13 
hinnuleus ver.furfuraceus zie incisior 
hinnuloides R. Henry - Collo 65 
holophaeus lE. Lge. - Collo 18 
jubarinus Fr. - Coll. 108 
incisior Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux - Coll. 11 (als hinnuleus vei.furfuraceusi 
incisus (Pers.: Fr.) Fr. ss. Moser - Coll. 102 
illuminus Fr. ss. Brandrud et al. - Col!. 12 (als saturatus) 
laniger Fr. - Coll. 99 
lanigeroides P.D. Orton- Col!. 75 
lepidus Moënne-Locc. - Col!. 41 
leucopus (Bul!.: Fr.) Fr. - Coll. 53 
lucorum (Fr.) Cooke - Coll. 103 
malachius (Fr.: Fr.) Fr. - Col!. 90 
miraculosus Melot - Col!. 68 
miraculosus Melot var.laccarioides A. de Haan & Volders - Col!. 54 
ochrophyllus Fr. - Col!. 83 
ovatisporus Hry. - Col!. 25 
paleaceus - zie.flexipes 
parvannulatus - zie rigidiannulatus & sp. 
parvannulatus f. rigidiannulatus (de Haan et a!.) de Haan & Volders - Col!. 39, 88 
pholideus Fr.: Fr. - Col!. 71 
privignofulvus Hry. - Coll. 28 
privignoides Hry. - Coll. 3 
psammocephalus (Bul!.) Fr. - Collo 33 
pulchripes J. Favre - Col!. 30 
raphanoides (Pers.: Fr.) Fr. - Col!. 8 (cfr.) 
renidens Fr. - Collo 24 
rigens (Pers.: Fr.) Fr. - Coll. 87 
rigidiannulatus : zie parvannulatus f. rigidiannulatus 
rigidus Fr. ss. Kühn. & Romagn. - Collo 31, 55 
romagnesii R. Hry. - Coll. 59 
aff. romagnesii - zie bonii 
safranopes var. thermophilus R. Henry - Collo 70 
saniosus (Fr.) Fr. - Coll. 6, 15 
saturatus - zie illuminus 
saturninus (Fr.: Fr.) Fr. - Col!. 94 
saturninus var. bresadolae - zie cohabitans 
sertipes Kühn. - ColL 22, 57 
sordipes de Haan & Volders - Col!. 62 
sp. - Coll. 20 (als parvannulatus) 
stemmatus Fr. ss. Moser - Col!. 63 
striaepilus J. Favre - ColL 46 
striatuloides Hry. - Col!. 36 
subbalaustinus Hry. - Coll. 1 
subrhombispora nom. provo - ColL 16 
subsafranopes R. Henry - Col!. 107 
suillus Fr. ss. Lange - Coll. 96 
tortipes Moënne-Locc. - Col!. 92 
torvus (Fr) Fr. - Col l. 19 
trifortnis Fr. - Coll. 84 
umbrinolens P.D. Orton - Col!. 10 (als « sp. »),26 (als brunneus var. glandicolor), 48 
uraceus Fr. ss. Kühner - Collo 98 
urbicus Fr. - Col!. 45 
valgus Fr. - Coll. 100 
venustus P. Karst. - Coll. 86 
vermis H. Lindstr. & Melot - Collo 34 (als erythrinusy 
vermis var. rubescens A. de Haan & Volders - Col!. 60 
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