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Summary 

In this twelfth report by the Cortinarius study-group of the "Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring" full descriptions, 
illustrations and discussions are given of Cortinarius cotoneus Fr., C. saturninus (Fr.: Fr.) Fr., C. bulliardii (Pers.) Fr., C. 
suillus Fr., C. fibulobtusus R. Henry, C. uraceus Fr., C. taniger Fr., C. valgus Fr., C. cavipes Favre, and C. incisus (Pers.: Fr.) 
Fr. 

Inleiding 

In dit twaaalfde rapport van de Cortinarius 
werkgroep worden 10 collecties beschreven die 
verzameld werden in 2004, nl. Cortinarius cotoneus 
Fr., C. saturninus (Fr.: Fr.) Fr., C. bulliardii (Pers.) 
Fr., C. suillus Fr., C. fibulobtusus R. Henry, C. 
uraceus Fr., C. laniger Fr., C. valgus Fr., C. cavipes 
Favre, C. incisus (Pers.: Fr.) 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 93 
Cortinarius cotoneus Fr. 

Vindplaats: omgeving Dourbes, Tienne aux 
Pauquis, IFBL: J5.31.43 
Datum: 19 september 2004 
Foto: JG 
Herbarium: AdH04083; VJ04084 
Habitat: humuslaag op kalkhoudende stenige bo 
dem. 
Begeleidende vegetatie: onder Carpinus betulus 
(Haagbeuk) met Crataegus laevigata (Tweestijlige 
meidoorn) en Buxus sempervirens (Palmboompje) 
in de onmiddellijke nabijheid. Tussen bladstrooisel 
met Thuidium tamariscinum (Gewoon thujamos) en 
Rhytidiadelphus triquetrus (Pluimstaart-haakmos) 
in de onmiddellijke nabijheid. 
Groeiwijze: in groepje bij elkaar, een vijftal exem 
plaren. 

MACROSCOPIE (Pl. 2, fig. 2) 
Hoed 35-65 mm diam.; jong halfbolvormig met 
ingebogen rand, later convex, rand iets ingebogen 
blijvend en wat golvend; soms met zwakke, brede, 

ronde umbo; geelbruin met iets olijftint (Sé 176, 
iets meer olijfgroen), rand wat bleker, jonge exem 
plaren met duidelijk olijfgroene tint (Sé 296, 315, 
iets bruiner); met heel fijne, donker roodbruine 
ingegroeide vezelige schubjes over gans de hoed, 
aan de hoedrand wat meer vezelig; jonge exempla 
ren met wit tot bleekgeel velum aan de hoedrand, al 
vlug helemaal verdwijnend. Lamellen tamelijk 
dicht tot bijna breed uiteen, 5 à 6 lamellen/cm, 3 
tussenlamellen; jong donker olijfkleurig, met bleek 
gelige, omegelmatig getande snede, later roest 
bruin; bochtig en vrij smal aangehecht; weinig 
buikig, het breedste nabij de steel. Steel 48-62 x 9- 
15 mm; cilindrisch, geleidelijk knotsvormig verdikt 
tot bijna knolvormig 16-23 mm dik; daaronder 
meestal wat puntig toelopend; bij jonge exemplaren 
aan de top eerder witachtig tot bleekgeel, onderaan 
geelbruin met bruinige lengtevezels, naar onder toe 
bruiner wordend; later en bij kneuzing overal wat 
verbruinend; in de helft van de steel een duidelijke 
donkerbruine ringzone, daaronder met enkele 
zwakkere, bruinachtige velumplakjes die soms een 
zwakke ringachtige zone vormen en daardoor wat 
getijgerd lijkend; aan de basis met wat wollig, 
groengeel mycelium, vlees beige. Geur naar rauwe 
aardappelen. Smaak rafanoïd. Kleurreactie hoed 
vlees met KOH op de hoed: onmiddellijk wijnrood, 
op hoedvlees oranjebruin, later dofbruin, op vlees 
van de steelbasis wijnrood. Exsiccaat centrum hoed 
rosbruin, rand geelbruin; steel geelbruin met iets 
groenige tint. Spo ree donkerbruin met iets rode 
tint, Sé 162, 702 (iets meer rood). Fluorescentie 
geelgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 1) 
Sporen (7)7,5-9(9,4) x (5,9)6,5-7,5(8) urn, gem.(30) 
8,1 x 6,9 urn, Qgem. = 1,15; subsferisch tot sferisch, 
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Plaat 1. Cortinarius cotoneus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (x 1000),4. hoedhuid (x 500),5. 
velum op steel (xlOOO). Maatstreep = 10 urn. 
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soms kort ellipsoïd in zijaanzicht, zonder of met 
zeer zwakke supra-apiculaire indeuking; subsfe 
risch tot sferisch in vooraanzicht, met ronde top, de 
basis rond of soms iets versmald en dan kort obovo 
id; wand stevig, rossig geelbruin in NHroplossing, 
geornamenteerd met vrij grote hoekige wratten en 
korte tot tamelijk lange kammen, gemengd met 
kleine wratten, ongeveer gelijk verdeeld over het 
oppervlak, meestal iets zwakker in de supra 
apiculaire zone, soms wat sterker aan de top; apicu 
lus goed ontwikkeld, hoekig en wat conisch; inhoud 
meestal met één grote oliedruppel. Basidiën (2-)4- 
sporig; 35-47 x 9,5-12 urn, breed knotsvormig; 
sterigmen doornvormig tot recht, tot 6,5 urn lang; 
oude basidiën vlug collaps en gevuld met bleek 
bruin necropigment; gespen aan de septen. Cheilo 
cystiden lamelrand steriel; geheel bezet met knots 
vormige, soms bijna ronde cellen, 15-32 x 5-13 
urn; gespen aan de septen. Subhymenium bestaan 
de uit enkele hoekige, korte cellen. Trama regulair 
tot subregulair, opgebouwd uit eerder korte, weinig 
inflate hyfen, 5-16 urn diam.; glad en vrijwel hyali 
en, regelmatig doorweven met oleïfere hyfen met 
geelgroen intracellulair pigment en reflecterende 
wand; bleek olijfbruin tot geelgroen in NHr 
oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid pilei 
pellis opgebouwd uit een vrij dikke laag (+ 15) 
nogal sterk door elkaar geweven gladde hyfen met 
eerder korte segmenten, die regelmatig wat gebun 
deld uitsteken; 4-9 urn diam., met geelbruin tot 
geelgroen intracellulair tot membranair pigment; 
soms ook met pigmentklonters; hypoderm zwak 
ontwikkeld, bestaande uit sterk verweven gladde, 
korte en weinig buikige hyfen, 6-18 urn diam.; 
dikwijls doorkruist met oleïfere hyfen, met geel 
groen vacuolair pigment; gespen aan de septen. 
Velum 2-8 urn brede, evenwijdige tot verweven, 
rechte tot kronkelige, kleurloze tot bleekgele, dun 
wandige hyfen, soms wat moniliform of met korte 
uitgroeiingen, frequent vertakkend; met zeer weinig 
eindcellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius cotoneus is een vrij forse soort geken 
merkt door een geelbruine hoed met duidelijke 
olijftint, een vezelige tot fijnschubbige hoedhuid en 
een duidelijke raapachtige smaak. Microscopisch 
opvallend zijn de bijna bolvormige sporen met een 
duidelijke wrattige ornamentatie, de talrijke knots 
vormige cheilocystiden en de gladde hoedhuidhy 
fen met geelgroen intracellulair pigment. 
Deze soort is één van de weinige gordijnzwammen 
die met weinig veldkennis kunnen gedetermineerd 
worden. De overwegend olijfkleurige tinten leiden, 
tijdens het uitsleutelen met o.m. Maser (1983) of 
Horak (2005), vlot naar het subgenus Leprocybe, de 
sectie Leprocybe en vandaar vrij eenvoudig naar de 
soort. Cortinarius cotoneus is gebonden aan kalk 
rijke bodems en is niet uit Vlaanderen bekend. 

COLLECTIE 94 
Cortinarius saturninus (Fr.: Fr.) Fr. 

Vindplaats: Dourbes, Tienne aux Pauquis, IFBL: 
J5.31.23 
Datum: 19 september 2004 
Foto: JG 
Herbarium: VJ04085 
Habitat: op humusrijke, stenige kalkbodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Carpinus betu/us 
(Haagbeuk) en Quercus petraea (Wintereik) met 
Crataegus /aevigata (Tweestijlige meidoorn) en 
Buxus sempervirens (Palmboompje) in de onmid 
dellijke nabijheid. Tussen bladstrooisel met Thuidi 
um tamariscinum (Gewoon thujamos) en Rhytidia 
de/phus triquetrus (Pluimstaart-haakmos) in de 
onmiddellijke nabijheid. 
Groeiwijze: een vijftal exemplaren alleenstaand tot 
gebundeld. 

MACROSCOPIE (Pi. 2, fig. 3) 
Hoed 20-24 mm diam.; jong campanulaat met inge 
rolde rand, later breed campanulaat met duidelijke 
ronde umbo, rand recht; hazelnootbruin, centrum 
kastanjebruin (Sé 691-692), naar de rand toe meer 
grijsbruin (Sé ± 703) ; centrum soms wat rimpelig; 
fijn viltig tot fijn radiair vezelig, bijna glad; vooral 
bij jonge exemplaren met wollig wit velum aan de 
hoedrand. Lamellen tamelijk dicht bijeen, 4 à 5 
lamellen/cm, 1-3 tussenlamellen; jong paarsbruin 
met slechts iets blekere snede, later paarsgrijs met 
rossige tint; breed bochtig aangehecht; zwak buikig, 
het breedste in het midden. Steel boven 5-6 mm 
diam., knotsvormig tot clavaat, geleidelijk dikker 
naar de basis 7-12 mm diam., 52-55 mm lang; bo 
venaan duidelijk paars, naar onder toe witachtig, 
geheel bedekt met witte overlangse vezels; hele 
maal bovenaan met zwakke velumzone bij jonge 
exemplaren, later geheel verdwijnend; vlees in de 
bovenste steelhelft wit met duidelijk paarse tint, 
naar onder toe witachtig; zwak verbruinend. Geur 
zwak, iets ranzig, wat naar frietvet. Smaak fungoïd. 
Kleurreactie hoedvlees met KOH zwartbruin, 
steelvlees meer grijsbruin; op de hoed iets' bruin, 
dan traag donkerbruin. Exsiccaat hoed donkerbruin 
met olijftint; steel bruin, onderaan vuilbeige. Spo 
ree rosbruin (Sé 191, 201, wat minder oranje). 
Fluorescentie bleekblauw. 

MICROSCOPIE (Pi. 3) 
Sporen (8,5)9-10,5(11) x (5,3)5,5-6(6,5) urn, 
gem·(30) 9,7 x 5,8 urn, Qgelll. = 1,7; amygdaliform tot 
ellipsoïd in zijaanzicht, met zwakke tot duidelijke 
supra-apiculaire indeuking; smal obovoïd tot ellip 
soied in vooraanzicht, met ronde, soms iets ver 
smalde top, de basis meestal iets tot duidelijk ver 
smald, soms afgerond; wand vrij stevig maar niet 
verdikt, geelbruin met iets rossige tint in NH3- 

oplossing, ornamentatie omegelmatig verdeeld over 
oppervlak, vrij zwak tot zwak, als kleine lage 
wratjes en kleine korstjes, niet of weinig in profiel 
uitstekend, soms enkel wat gemarmerd, bijna kaal 
in de supra-apiculaire zone, maar sterker en duide 
lijk uitstekend aan de top, als afgeronde bulten en 
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1. Hygrocybe miniata f. albida (typus, foto ex situ: R. Walleyn) 2. Cortinarius cotoneus (coll. 93, dia: 1. Paulussen) 

3. Cortinarius saturninus (coll. 94, foto: JG) 4. Cortinarius bulliardii (coll. 95, dia: AdH) 
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1. Cortinarius suillus ss. Lange (coll. 96, dia: AdH) 2. Cortinarius fibulobtusus (coll. 97, dia: AdH) 

3. Cortinarius uraceus (coll. 98, dia: AdH) 4. Cortinarius laniger (coll. 99, dia: AdH). 



Plaat 4. Cortinarius saturninus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(xl000). Maatstreep = 10 urn, 
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korte kammen; apiculus goed ontwikkeld, conisch 
en wat hoekig; inhoud met één, soms twee, olie 
druppels. Basidiën (2-)4-sporig; 35-47 x 8-12,5 
'.lITI, slank knotsvormig tot knotsvormig; sterigmen 
recht tot doornvormig, tot 6 urn lang; oude basidiën 
al vlug collaps en met bleekgeel necropigment; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden lamelrand 
vrijwel steriel, soms gemengd met enkele basidiën; 
12-30 x 7-13 urn, knotsvormig, rondachtig tot slank 
cilindrisch, tweede cel soms duidelijk breder dan de 
top; gespen aan de septen. Subhymenium opge 
bouwd uit enkele lagen onregelmatig gevormde 
cellen. Trama regulair, opgebouwd uit eerder kor 
te, gladde, vrijwel hyaliene, cilindrische tot zwak 
gezwollen hyfen, 5-20 urn diam.; bleek olijfbruin in 
Nll--oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid 
pileipellis bestaande uit een dunne laag (-10) gladde 
hyfen, 3-8 urn diam.; met bleekbruin intracellulair 
pigment; hypoderm vrij goed ontwikkeld, opge 
bouwd uit korte inflate tot worstvormige hyfen, 8- 
25 urn diam.; hyalien ofmet bleekgeel intracellulair 
pigment; gespen aan de septen, moeilijk zichtbaar 
aan de inflate hyfen. Velum 3-9 urn brede, kleurlo 
ze, dunwandige, evenwijdige tot wat verweven 
hyfen, dikwijls vertakkend; met schaarse, afgeronde 
eindcellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Cortinarius saturninus is een slanke, maar toch 
stevige Telamonia, gekenmerkt door een bruine, 
campanulate hoed, een wat clavate steel met boven 
aan een duidelijke paarstint en paarse tint in de 
jonge lamellen. Microscopisch door de amygdali 
forme sporen met vooral apicale ornamentatie en de 
gladde hoedhuidhyfen met intracellulair pigment. 
Via de duidelijke paarsachtige steeltop en de paars 
bruine lamellen komt men met Moser (1983) of 
Horak (2005) in de "Sectie Pulchelli" terecht, of bij 
de "grotere Telamonia's met paars in de steel(top). 
Gezien de eerder kleine exemplaren van deze col 
lectie is het niet duidelijk in welke van de twee 
groepen dient gesleuteld te worden. Vanwege de 
kleine hoedjes, tot ongeveer 25 mm, komt eerder de 
"Sectie Pulchelli" in aanmerking, maar de nogal 
robuuste stelen met diameter tot 7-12 mm aan de 
basis wijzen meer naar de tweede mogelijke keuze. 
De algemene indruk die deze collectie geeft is zeker 
niet slank en klein, maar voor alle zekerheid wordt 
toch de sectie "Pulchelli" doorlopen, waar, zoals 
verwacht, geen enkele soort in aanmerking komt. 
Bij de grotere soorten met paarse steel gaat de keu 
ze via "geen radijsgeur, steel cilindrisch tot wat 
knotsvormig, steel zonder ringzone, eerder slanke 
soorten, niet onder Spar in Sphagnum en tenslotte 
geen blauwachtige tinten in de hoedrand" recht naar 
keuze 20 bij Moser (bij Horak keuze 18). Hier moet 
de keuze gemaakt worden tussen roodbruine tot 
donkerbruine hoed, ofwel hoed met violetbruine tot 
leemkleurige tinten. De verzamelde exemplaren 
waren duidelijk wat uitgedroogd. Toch werd als 
kleur voor het centrum "kastanjebruin" genoteerd, 
waardoor de eerste keuze ons de beste lijkt en deze 
keuze leidt ons recht naar C. saturninus Fr. 

Plaat 41 van deel IJ van de "Atlas des Cortinaires" 
(Henry et al. 1990), is zeer treffend voor onze 
vondst, alsook de bij horende microscopische en 
macroscopische gegevens (fiche 81). Indien gesleu 
teld wordt met Tartarat (1988), gaat de keuze via 
"de eerder zwakke velumzone, geen wortelende 
steel, lamellen met violet, hoed bruin, geen menge 
ling van bruin met violet en hoed glad" ook recht 
naar C. saturninus. Het enige wat de determinatie 
hindert is de eerder kleine habitus, maar niet alle 
exemplaren waren volledig uitgegroeid en ook de 
ongewone, aanhoudende warmte kan hier een rol 
hebben gespeeld. 

COLLECTIE 95 
Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. 
Roodvoetgordijnzwam 

Vindplaats: Mariembourg, Tienne aux Pauquis. 
IFBL: J5.31.23 
Datum: 19 september 2004 
Dia: JP4548-4549-4550-4551; ADH04065. 
Herbarium: AdH04065; VJ04086 
Habitat: op humusrijke, kalkhoudende, stenige 
bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus petraea 
(Wintereik), Corylus avellana (Hazelaar), Carpinus 
betulus (Haagbeuk), Crataegus laevigata (Tweestij 
lige meidoorn) en Buxus sempervirens (Palmboom 
pje), Tussen bladstrooisel met Rubus spec. (Braam), 
Carex sylvatica (Boszegge), Thuidium tamarisci 
num (Gewoon thujamos), Fissidens taxifolius (klei 
vedermos), Amblystegium serpens (Pluisdraadmos) 
en Brachytechium rutabulum in de onmiddellijke 
buurt. 
Groeiwijze: verspreid, een tiental exemplaren op 
Im? 

MACROSCOPIE (Pl. 2, fig. 4) 
Hoed 25-66 mm diam.; jong breed conisch tot 
campanulaat met wat ingerolde rand, later breed 
campanulaat tot uitspreidend; vrijwel steeds met 
lage brede umbo; glad, okerbruin tot bleek roze 
bruin (Sé 134, 204 minder roze), zwak hygrofaan, 
verblekend tot bleekbruin of beigebruin (Sé 249- 
250) na enige tijd; glad, duidelijk radiair vezelig; 
met sporadische, iets roodachtige vezeltjes over 
gans de hoed, vooral aan de hoedrand, die bij dro 
gen iets opwerpen; hoedrand vooral bij jonge 
exemplaren met spinnenwebachtig roodachtig ve 
lum. 
Lamellen vrij breed uiteen 3-4 lamellen/cm 3 tus 
senlarnellen; jong bleekoker, met wat blekere geë 
rodeerde snede, later rossig oker; nogal breed boch 
tig aangehecht; zwak bogig, het breedste nabij de 
steel. Steel 6-13 mm diam., meestal aan de basis 
duidelijk knolvormig en onderaan spoeivormig 
versmald en dikwijls puntig uitlopend, 9-17 mm 
diam.; 40-75 mm lang; al vlug hol; bovenaan wit, 
bedekt met rozerode, overlangse velumvezels, bo 
venaan dikwijls met zwakke paarse tint; onderaan 
prachtig rozerood; met rozerood vilt aan de basis; 
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Plaat 5. Cortinarius bullardii. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 

(x 1000). 
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vlees in de hoed bleekbruin, in de steelbasis bleek 
grijsbruin. 
Geur zwak, fungoïd tot wat ranzig. Smaak wat 
nootjesachtig, iets scherp. Kleurreactie met KOH 
op het hoedvlees olijfkleurig, in de steelvoet don 
kerpaars, op de hoed bruin met iets paarse tint. 
Exsiccaat hoed donkergrijs met iets paarse tint; 
steel boven grijsbruin, naar onder roze tot oranjero 
ze. Spo ree rosbruin (Sé 191,192). Fluorescentie 
bleekblauw. 

·MICROSCOPIE (Pl. 5) 
Sporen (7)7,5-9(10,2) x (4,8)5-6(6,3) urn; gem.(30) 
8,1 x 5,5 urn; Qgem = 1,45; amygdaliform tot ellip 
soïd in zijaanzicht, met zwakke tot duidelijke supra 
apiculaire indeuking; ellipsoïd, soms subovoïd in 
vooraanzicht, met afgeronde, meestal wat conisch 
versmalde top en afgeronde tot iets versmalde ba 
sis; wand stevig tot iets verdikt, tamelijk donker 
rosbruin in NHroplossing; geornamenteerd met 
kleine tot vrij grote, hoekige wratten en korte kam 
metjes, aan de top samenvloeiend tot onregelmatige 
grove wratten en korsten; meestal duidelijk in pro 
fiel uitstekend, soms kleiner en vrij laag; supra 
apiculaire zone meestal kaal en soms goed afgete 
kend (plage); apiculus tamelijk goed ontwikkeld, 
conisch en hoekig; inhoud met één grote oliedrup 
pel. Basidiën 4-sporig, soms 2-sporig, zeer spora 
disch l-sporig; 27-39 x 7-10 urn; knotsvormig, 
regelmatig wat buikig of ingesnoerd onder de top; 
volgroeide en collapse exemplaren met donkerbruin 
necropigment; sterigmen doomvormig, tot 5 urn; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden lamelrand 
steriel, bezet met knotsvormige tot soms bijna bol 
ronde cellen, 16-40 x 7-18 urn; gespen aan de sep 
ten. Subhymenium bestaande uit enkele hoekige 
korte cellen. Trama regulair, opgebouwd uit even 
wijdige tot iets verweven, gladde, ei lindrische tot 
weinig intlate hyfen, met vrij sterk golvende wan 
den, 4-15 urn diam.; met bleekgeel intracellulair 
pigment, bleek olijfbruin in NHroplossing; gespen 
aan de septen. Hoedhuid pileipellis bestaande uit 
een dunne laag (-10) ci lindrische gladde tot uiterst 
fijn geïncrusteerde hyfen, 2,5-8 urn diam.; regelma 
tig H-vormig vertakkend; met bleek geelachtig 
retlecterende wanden; hypoderm vrij goed ontwik 
keld, opgebouwd uit inflate hyfen met worstvormi 
ge tot soms bijna ronde segmenten, 9-32 urn diam.; 
juist onder de pileipellis met oranjebruin intracellu 
lair pigment, daaronder vrijwel hyalien; gespen aan 
de septen, moeilijk te zien aan de inflate hyfen. 
Velum bundels van evenwijdige tot verweven, 2-5 
urn brede, rechte hyfen, kleurloos en dunwandig, 
veelvuldig vertakkend; met schaarse, afgeronde 
eindcellen; met grote, soms medaillonmedaillon 
vormige gespen aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius bulliardii is een forse soort, met vlezige 
hoed en raapvormig verdikte steel met in de onder 
ste helft een heldere rozerode velumzone. Micro 
scopisch zijn kenmerkend de amygdaliforme tot 

ellipsoïde sporen, met vrij grove ornamentatie en de 
talrijke knots- of bolvormige cheilocystiden. 
Deze opvallende soort is vanwege het velmiljoen 
rode velum, dat vrijwel de hele onderste helft van 
de steel prachtig rood kleurt, ongetwijfeld één van 
onze mooiste Telamonia's. Deze vondst bood ons, 
behalve de talrijke exemplaren, ook het hele gamma 
van ontwikkelingsstadia. 
Men hoeft geen gordijnzwammenkenner te zijn om 
deze vondst uit te sleutelen, maar de, zowel in Mo 
ser (1983) als in Horak (2005) beschreven, bleekvi 
olette tint in jonge plaatjes werd door ons niet 
waargenomen. 

COLLECTIE 96 
Cortinarius suillus Fr. ss. Lange. 
Diksteelgordijnzwam 

Vindplaats: Frasnes, Bois de Frasnes, IFBL: 
14.37.44 
Datum: 20 september 2004 
Dia: AdH04069; JP4584, 4585 
Herbarium: AdH04069; N04126 
Habitat: vochtig naaldbos op kalkrijke bodem. 

Begeleidende vegetatie: onder Picea (Spar), tussen 
Hypnum cupressiforme sl, (Veenklauwtjesmos). 
Groeiwijze: verspreid tot iets gegroepeerd, ± 20 
exemplaren/m-. 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. I) 
Hoed 30-45 mm diam., 12-15 mm hoog; jong onre 
gelmatig conisch-campanulaat, met ingebogen rand, 
later breed campanulaat, met duidelijke ronde, soms 
bijna acute umbo; hoedrand eerst sterk ingebogen, 
later ingebogen tot recht en onregelmatig golvend, 
soms wat ingesneden; bleek okerkleurig tot beige 
bruin of bleek hazelnootkleurigï Sé 134, 694), 
vochtig iets donkerder (Sé 703); zwak hygrofaan, 
na enige tijd beigebruin tot hazelnootkleurig, wat 
grijsachtig door het aanwezige velum; zeer fijn 
radiair vezelig, jong bedekt met witachtig velum; 
glad tot satijnachtig aanvoelend; jonge exemplaren 
geheel bedekt met witte velumvezeltjes. Lamellen 
tamelijk dicht tot bijna breed uiteen, 6-7 lamel 
len/cm, 1-3 tussenlamellen; jong bleek paarsbruin 
met wat grijsachtige tint, later rosbruin; lamelsnede 
golvend en onregelmatig getand; smal en bochtig 
aangehecht; weinig buikig. Steel 35-50 x 6-12 mm, 
cilindrisch, wat verbredend naar de basis, steelvoet 
sterk knotsvormig tot knolvormig verdikt; 15-25 
mm diam.; vuilwit met witachtige overlangse ve 
zels, jong met paarse tint; zijdeachtig glanzend; 
vlees vaalwit tot beige, iets verbruinend; met witte 
vluchtige cortina-achtige zone op 1/2 tot 1/3 van de 
top; basis met wit, wollig myceliumvilt. Geur aan 
genaam fungoïd. Smaak aangenaam fungoïd. 
Kleurreactie met KOH bleekbruin op hoed en 
hoedvlees, iets paarsbruin in de steelvoet. Exsic 
caat hoed bleek grijsbruin; steel grijsbeige. Sporee 
oranjebruin (Sé 201,192,193). Fluorescentie bleek 
geelgroen. 
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MICROSCOPIE (PI. 6) 
Sporen (7,9)8,5-10(11,5) x (4,9)5,5-6,5(7) urn, 
gem.(30) 9,5 x 5,9 urn, Q(30) = 1,6; ellipsoïd tot 
amandelvormig in zijaanzicht, zonder, of met 
zwakke supra-apiculaire indeuking; ellipsoïd tot 
subovoïd in vooraanzicht, met ronde tot iets conisch 
toelopende top en afgeronde, soms iets versmalde 
basis; wand tamelijk stevig maar niet verdikt, geel 
met iets rossige tint in NHroplossing; ornamentatie 
zwak tot zeer zwak, als, lage, kleine wratten en 
korstjes, soms enkel maar gemarmerd, enkel aan de 
top wat meer geprononceerd en min of meer duide 
lijk in profiel uitstekend, meestal ongeveer gelijk 
verdeeld over het oppervlak, in de supra-apiculaire 
zone zwak tot ontbrekend; apiculus tamelijk goed 
ontwikkeld; inhoud meestal met één grote oliedrup 
pel, soms amorf. Basidiën 4-sporig, sporadisch 2- 
sporig; 35-46 x 8-11 urn, overwegend smal en 
slank, soms in het midden wat vernauwend, ver 
mengd met zeer slanke, soms grillig gevormde 
basidiolen; collapse exemplaren met bleekbruin 
necropigment; sterigmen kort doornvormig, lengte 
tot ongeveer 4 urn; gespen aan de septen. Cheilo 
cystiden ontbreken. Subhymenium bestaande uit 
enkele lagen korte, onregelmatig gevormde cellen. 
Trama regulair tot subregulair; meestal opgebouwd 
uit gladde, vrij lange cilindrische tot sterk kronke 
lende, onregelmatig gevormde hyfen, 4-12 urn 
diam.; bleekbruin met iets groene tint in NHr 
oplossing. Hoedhuid pileipellis bestaande uit een 
matig dikke laag (10-15) gladde, vrij vlug collapse 
cilindrische hyfen, met bleekgeel intracellulair 
pigment en zwak bleekgeel reflecterende wand, 3- 
11 urn diam.; uiteinden soms wat knotsvormig 
gezwollen; hypoderm weinig ontwikkeld, overgang 
met pileipellis moeilijk vast te stellen; opgebouwd 
uit gladde, soms grillig gevormde, weinig inflate 
hyaliene hyfen, met meestal korte segmenten, hier 
en daar met wat pigmentklonters; 11-20 urn diam.; 
gespen aan de septen, maar moeilijk te zien. Velum 
2-7 urn brede, parallele tot verweven, rechte tot wat 
kronkelige, kleurloze, dunwandige hyfen, soms 
vertakkend; met afgeronde eindcellen. 

BESPREKING: 
Cortinarius suillus is een vrij forse soort, wat gelij 
kend op C. urbicus en zoals deze behorend tot de 
sectie Serieeoeybe. De campanulate hoed is zwak 
hygrofaan en heeft een ingekromde hoedrand. De 
steel is wit en heeft een knotsvormige basis. De vrij 
grote ellipsoïde sporen zijn zwak geornamenteerd 
en de hoedhuidhyfen glad, met bleekgeel intracellu 
lair pigment. 
Zoals het ons wel eens meer overkomt, was de 
keuze tussen sleutelen bij Serieeoeybe of Telamonia 
niet duidelijk. Besloten werd om beide richtingen te 
volgen en omdat de soort zwak hygrofaan bleek, 
startten we in Telamonia. Sleutelen met Moser 
(1983) en Horak (2005) leidt ons naar "vlezige 
soorten met tenminste in de steeltop enig violet" en 
na het doorlopen van de sleutel blijkt de enige soort 
die in aanmerking zou kunnen komen C. umidicola 
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Kauffman te zijn. Omdat de plaat van deze soort in 
het werk van Bidaud et al. (plaat 255-256, pars IX, 
1999) helemaal niet lijkt op onze vondst wordt deze 
piste verlaten. Indien men abstractie maakt van de 
paarse steeltop, is de enige andere mogelijke sectie 
bij Telamonia, de "grotere ± witstelige Telamonia's 
met niet wortelende steel". Ook hier dienen twee 
richtingen gevolgd te worden, omdat de keuze 
"steelbasis knolvormig of eerder zwak knotsvor 
mig" moeilijk te maken is. Wordt de eerste keuze 
"steelbasis knolvormig" gevolgd, dan komt men 
met enige goede wil bij Cortinarius triformis Fr., 
maar de collectie vertoont micro- noch macroscopi 
sche gelijkenis met C. triformis zoals we deze eer 
der beschreven (coll. 84, de Haan et al. 2004). 
Wanneer de tweede richting "steel basis zwak 
knotsvormig" wordt gevolgd, komt enkel C. pseu 
doprivignus Henry in aanmerking, maar deze soort 
heeft volgens de diverse literatuur slankere sporen 
met een heel andere Q-waarde en de voorhanden 
zijnde afbeeldingen gelijken niet. De volgende 
logische stap is sleutelen in Serieeoeybe, waar de 
beschikbare kenmerken ons naar de sectie "Opimi, 
Arguti, Turgidi" voeren. Via "lamellen jong met 
wat violet", "eerder robuuste steel" en "geen spe 
ciale geur" komen we terecht bij Cortinarius opi 
mus Fr. ss. Rieken en C. suillus Fr. ss. Lange. C. 
suillus blijkt de beste keuze, enkel de standplaats, 
onder loofhout, past niet. De afbeelding van deze 
soort in Breitenbach & Kränzlin (2000) gelijkt goed 
en ook de bijgevoegde microscopische kenmerken 
komen goed overeen met deze van onze vondst. In 
dit werk wordt ook verwezen naar C. suillus Fr. ss. 
Favre een soort die zowel onder loofhout als onder 
naaldhout zou voorkomen, maar deze soort vervalt 
vanwege o.m. te kleine sporen. 

COLLECTIE 97 
Cortinarius fibulobtusus R. Henry 

Vindplaats: Frasnes, Bois de Frasnes, IFBL: 
J4.37.44 
Datum: 20 september 2004 
Dia: JP4580-4581-4582; AdH04067 
Herbarium: AdH04067; VJ04127 
Habitat: vochtig Picea-bos op kalkhoudende bo 
dem. 
Begeleidende vegetatie: onder Picea abies (Fijn 
spar) tussen Thuidium tamariscinum (Thujamos) en 
Hypnum cupressiforme s.l. (Klauwtjesmos). 
Groeiwijze: verspreid tot sterk gegroepeerd, soms' 
wat gebundeld, 2-4 bij elkaar; 20-30 exernpla 
ren/m-. 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 2) 
Hoed 15-25 mm diam., 10-15 mm hoog; jonge 
exemplaren smal conisch met ingekromde rand, 
later conisch tot subcampanulaat met wat ingebo 
gen en soms wat gespleten rand; rossig okerbruin 
tot rossig kastanjebruin in het centrum (S2 696, 
702), de rand meer oranjebruin (Sé 191); sterk 
hygrofaan vanuit het centrum, opdrogend naar 
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Plaat 6. Corünariu'SuHlus. I. sporen (x3000). 2. basidi'n, 3. ho'dhuid, 4. velum op 'teel (x I 000). M"""""p " 1011lll. 
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helderoker tot beige met iets oranje tint; glad; zeer 
fijn radiair vezelig, iets viltig aanvoelend; door 
schijnend gestreept tot 1/3 van de radius; witte 
velumresten bij jonge exemplaren verspreid over 
het ganse hoed oppervlak, bij oudere exemplaren 
enkel nog aan de hoedrand aanwezig; vlees bleek 
beigebruin, maar bruin onder de hoedhuid. Lamel 
len tamelijk breed uiteen, 5-6 lamellen/cm, 1-3 
tussen lamellen; bij jonge vruchtlichamen bleeko 
ker, later rossig okerbruin; smal aangehecht, weinig 
buikig; lamelsnede wat golvend, iets bleker dan de 
vlakken; oppervlak wat geaderd, rimpelig. Steel 25- 
40 x 2-4 mm; cilindrisch, recht tot wat gekromd; 
steelvoet weinig tot niet verdikt; oppervlak witach 
tig met witte overlangse glanzende vezels, vlees 
bleekbeige; witte wollige velumzone enkel bij jon 
ge exemplaren. Geur zwakke jodoformgeur aanwe 
zig aan de basis van de steel. Smaak fungoïd. 
Kleurreactie met KOH zwartbruin op hoed en 
steel. Exsiccaat hoed kastanjebruin; steel bleek 
grijsbeige met bruine vlekken. Sporee dunne laag, 
oranjebruin, rossig okerbruin (Sé 202,192). Fluo 
rescentie bleekblauw. 

MICROSCOPIE (Pl. 7) 
Sporen (6)7-8(8,8) x (3,5)4-5(5,5) urn, gem.(30) 7,3 
x 4,4 urn, Qgem = 1,65; ellipsoïd tot subamygdali 
form in zijaanzicht, supra-apiculaire indeuking 
meestal ontbrekend, soms zwak aanwezig, ellipsoïd 
tot ovoïd in vooraanzicht, met afgeronde, dikwijls 
iets conische top; wand tamelijk stevig, geel met 
iets rossige tint in Nll-oplossing; ornamentatie 
zwak, als kleine, weinig uitstekende wratjes, soms 
bijna glad en slechts wat gemarmerd, soms iets 
meer geprononceerd en in profiel meer afgetekend, 
min of meer gelijk verdeeld over oppervlak, soms 
tamelijk verspreid; apiculus goed ontwikkeld, wat 
hoekig; inhoud met één, soms twee oliedruppels, 
soms amorf. Basidiën 4-sporig, 22-31 x 7-9,5 urn; 
knotsvormig, meestal met wat golvende wand; 
sterigmen recht tot zwak doornvormig, lengte tot 4 
urn; collapse basidiën met bleekbruin necropig 
ment; gespen aan de septen. Cheilocystiden lamel 
rand vrijwel steriel, soms hier en daar vermengd 
met groepjes basidiën; knotsvormig tot soms bijna 
rondachtig; 14-30 x 8-15 urn; gespen aan de septen. 
Subhymenium opgebouwd uit enkele onregelmatig 
gevormde cellen. Trama subregulair, opgebouwd 
uit evenwijdige tot wat verweven, cilindrische tot 
wat meer gezwollen onregelmatig, tot grillig ge 
vormde en duidelijk geïncrusteerde hyfen, dikwijls 
met opvallende pigmentklonters; 5-20 urn diam.; 
helder rosbruin in Nl-lj-oplossing; gespen aan de 
septen. Hoedhuid pileipellis opgebouwd uit een 
zeer losse laag door elkaar verweven, hyaliene, 
gladde, dikwijls H-vormig vertakkende, hyfen met 
eerder korte segmenten, met een zwakke bleekgeel 
reflecterende wand, 4-13 urn diam.; eindelementen 
meestal duidelijk versmallend naar de top; hier en 
daar vermengd met hyfen met wat worstvormige tot 
bijna rondachtige cellen; hypoderm eerder zwak 
ontwikkeld, bovenste laag glad en hyalien, lager 
gelegen hyfen meestal duidelijk en sterk geïncrus- 
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teerd en regelmatig voorzien van kleine tot grote 
pigmentklonters, 9-35 urn diam.; gespen aan de 
septen, moeilijk tot niet te zien bij de meer inflate 
elementen. Velum schaars; bundeltjes van 3-12 urn 
brede, evenwijdige tot verweven, rechte tot kronke 
lige hyfen, soms vertakkend, kleurloos, dunwandig, 
soms iets dikwandige aan de septen; met schaarse 
eindcellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius .fibulobtusus is een kleine Telamonia 
met conisch-campanulate hoed, rossig okerbruine 
kleur, doorschijnend gestreepte hoedrand en jodo 
formgeur aan de steelbasis; microscopisch geken 
merkt door de kleine, zwak geornamenteerde, ellip 
soïde sporen, de talrijke, knotsvormige cheilocysti 
den en de gladde, los verweven hoedhuidhyfen. 
Indien men deze collectie tracht uit te sleutelen met 
Moser (1983), Horak (2005) of Tartarat (1988), 
komt men steeds terecht bij C. obtusus. Maar deze 
vondst lijkt niet echt op C. obtusus, zo heeft onze 
collectie duidelijk kortere sporen met een andere Q 
waarde, heeft de hoed een pluizig uitzicht en is de 
steel niet vernauwd naar de basis toe. In het verle 
den is uit ons onderzoek reeds gebleken dat niet al 
de C. obtusus-achtigen ook tot deze soort behoren 
(zie collectie 25 de Haan et al 1997). Gezien Bi 
daud et al. (2003) het dertiende deel van hun "Atlas 
des Cortinaires" voor een groot stuk gewijd hebben 
aan dit "obtusus"-complex, werd ook met dit werk 
gesleuteld. Vermits bij deze collectie het velum op 
steel geen ring zone vormt en de steel niet echt pun 
tig uitloopt, komen wij terecht in de "Serie Ob 
tusus". In de "clé des stirps", loopt men via de keu 
zes "soorten uit naaldbos", "soorten met een eerder 
geringe grootte" en "sporen met een Q-waarde 
tussen 1.6/1.8" naar de stirps Obtusotinctus. Met de 
kenmerken "sporen kleiner dan 10 urn", "ellipsoïde 
sporen" en "sporen die niet groter zijn dan 8,5 (9) 
urn", komt men uit bij C. jibulobtusus R. Henry. 
Hier blijken de diverse kenmerken goed overeen te 
komen, uitgezonderd de wat lossere hoedhuid en de 
wat sterker doorschijnend gestreepte hoedrand in 
onze collectie. De afbeeldingen van deze soort in 
het betreffende werk, tonen spijtig genoeg veelal 
wat uitgedroogde exemplaren, de vochtig getekende 
gelijken sterk. 

COLLECTIE 98 
Cortinarius uraceus Fr. ss. Kühner, non ss. Hry 
Aangebrande gordijnzwam 

Vindplaats: Hastiére, Bois Royale de Lens, lFBL: 
H5.55.12 
Datum: 22 september 2004 
Dia: AdH04070; JP4573, 4574, 4575, 4576 
Herbarium: AdH04070; VJ04128 
Habitat: loofbos op tamelijk droge kalkhoudende 
bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Carpinus betulus 
(Haagbeuk), Corylus avellana (Hazelaar) en Popu 
lus trémula (Ratelpopulier), met Rubus spec. 
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Plaat 7. Cortinariusfibulobtusus. I. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (xIOOO). 4. hoedhuid (x500). 
5. velum op steel (xl000). Maatstreep = 10 um. 
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(Braam) en Hedera helix (Klimop) in de onmiddel 
lijke nabijheid. 
Groeiwijze: verspreid tot gegroepeerd, soms iets 
gebundeld met 3 à 4 exemplaren bij elkaar; ± 10 
exemplaren/nr'. 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 3) 
Hoed 30-50 mm diam., l3-20 mm hoog; jong co 
nisch tot smal campanulaat, later breed campanu 
laat tot convex met ronde soms zwakke umbo; 
hoedrand eerst sterk ingekromd, lang ingebogen 
blijvend; bisterbruin met rode tint (Sé 111, 113) tot 
donker kastanjebruin (Sé 701); duidelijk maar eer 
der zwak hygrofaan vanuit het centrum, na opdro 
gen meer kastanjebruin tot roodbruin of hazelnoot 
bruin (Sé 701, 176); glad tot satijnachtig aanvoe 
lend; satijnachtig glanzend, onder de loep zeer fijn 
radiair vezelig; wittige velumresten enkel bij jonge 
exemplaren spinnenwebachtig aan de hoedrand, 
later vrijwel geheel verdwijnend; vlees witachtig, al 
vlug verbruinend tot donker grauwbruin. Lamellen 
breed uiteen, 4 tot 5 lamellen/cm, 1 tot 3 tussenla 
mellen; jong donkerbruin, later donker rosbruin; 
smal en bochtig aangehecht; lamelrand onregelma 
tig golvend tot getand, iets bleker van kleur. Steel 
35-50 x 6-10 mm; cilindrisch, geleidelijk verdik 
kend naar de knotsvormige basis, daar 10-16 mm 
dik; oppervlak wittig vanwege zilverige lengteve 
zels, daaronder vlees bruin tot donkerbruin; jonge 
exemplaren met zwakke witte spinnenwebachtige 
en longitudonale velumresten, bij oudere exempla 
ren vrijwel geheel verdwenen; vlees in steeltop 
witachtig, al vlug verbruinend tot donker grauw 
bruin. Geur fungoïd. Smaak fungoïd, tot zwak 
rafanoïd. Kleurreactie met KOR op hoed, steel en 
vlees eerst paarsbruin, later zwartbruin. Exsiccaat 
hoed zwartbruin, bisterbruin; steel grijsbruin tot 
donkerbruin, onderaan bleek grijsbruin. Sporee 
helder rosbruin, oranjebruin (Sé 191, 201). Fluo 
rescentie opaak geel groen (methyloplossing roze 
volet). 

MICROSCOPIE (PI. 8) 
Sporen (6,3)7,5-9(9,7) x (4)4,5-5,5(5,8) urn, 
gem.(30) 8,2 x 4,9 urn, Qgem = 1,65; amygdaliform 
tot ellipsoïd in zijaanzicht, met zwakke tot duidelij 
ke supra-apiculaire indeuking; ellipsoïd tot smal 
ovoïd in vooraanzicht, meestal met duidelijk co 
nisch versmalde top, de basis afgerond, soms co 
nisch toelopend en dan subnaviculair; wand stevig, 
rossig geelbruin tot rosbruin in Nl-l--oplossing, 
geornamenteerd met onregelmatige, hoekige wrat 
ten en kammetjes, meestal duidelijk in profiel uit 
stekend, soms laag en meer afgerond, ornamentatie 
meestal ongeveer gelijk verdeeld over oppervlak, 
soms wat sterker aan de top en zwakker in de supra 
apiculaire zone; apiculus tamelijk klein, wat hoe 
kig; inhoud meestal met één oliedruppel. Basidiën 
4-sporig; 32-41 x 5,5-8 /-l111, lang en slank, aan de 
lamelrand tussen de cheilocystiden duidelijk breder 
en korter 6-8,5 x 23-32 /-l111, vorm hier eerder kort 
knotsvormig; sterigmen doornvormig tot bijna 
recht, lengte 3-6.5 urn; volgroeide en collapse basi- 
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diën met donkerbruin necropigment en groenachti 
ge, kristalachtige structuren; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden lamelrand bezet met kleine tot 
grotere toefjes kort knotsvormige tot soms vrijwel 
ronde cystiden, 8-20 x 5-10 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium een vrij dikke laag onregel 
matig gevormde, korte, hoekige cellen. Trama 
regulair, opgebouwd uit evenwijdige, cilindrische 
tot zwak inflate gladde tot duidelijk geïncrusteerde 
soms grillig gevormde hyfen, 2,5-28 /-l111 diam.; 
tamelijk donker olijfbruin in NH3-oplossing; ges 
pen aan de septen. Hoedhuid pileipellis opgebouwd 
uit een vrij dunne laag (10-15) smalle, gladde tot 
duidelijk geïncrusteerde, nogal los op elkaar lig 
gende hyfen, diameter 2,5-7 urn; regelmatig door 
sneden met opvallende, collaberende hyfen met 
donkerbruin tot olijfgroen cellulair pigment waarin 
vermengd talrijke olijfgroene, kristalachtige struc 
turen; hypoderm vrij goed ontwikkeld, bestaande 
uit kort cilindrische tot zwak inflate, soms grillig 
gevormde, gladde hyfen, met grijsbruin intracellu 
lair- en bleekbruin membranair pigment, 9-25 urn 
diam.; gespen aan de septen, zeer moeilijk waar te 
nemen tot afwezig in het hypoderm. Velum 2-7 urn 
brede evenwijdige tot verweven hyfen, recht tot wat 
kronkelig, S0111S wat golvend, kleurloos tot bleek 
geel in Nl-lj-oplossing, dunwandig, dikwijls vertak 
kend; met talrijke, afgeronde eindcellen; grote ges 
pen aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius uraceus is door zijn donkerbruine 
hoedkleur, de breed campanulate hoed met inge 
kromde rand en het grauwbruin verkleurende hoed 
en steelvlees, een opvallende Telamonia. De amyg 
daliforme sporen zijn vrij sterk geornamenteerd en 
de hoedhuidhyfen zijn glad tot geïncrusteerd, met 
daarnaast olijfgroen intracellulair pigment. 
Deze, duidelijk zwart wordende paddenstoelen, 
deden ons in het veld reeds denken aan C. uraceus. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat zowel met 
Moser (1983) als met Horak (2005) recht naar deze 
soort werd gesleuteld. Wat ons wel verwonderde 
was het feit dat de door ons gemeten sporenmaten 
niet echt bleken te kloppen met de door boven 
staande auteurs opgegeven waarden. Vooral de 
opgegeven sporenbreedte, 6-7 urn, week nogal af 
van onze waarden, 4-6 urn. In de "Flore analytique" 
(Kühner & Romagnesi 1953) wordt de naam C. 
uraceus, niet minder dan vier maal aangehaald en 
drie maal uitgesleuteld. In de "groupe Uracei" moet. 
hier met de kenmerken van onze collectie, o.m. 
worden gekozen voor eerder dikke stelen, geen 
merkwaardige of sterke geur, niet voorkomend 
onder coniferen en donkere bij ouderdom zwart 
wordende stelen. Deze keuzes leiden ons naar C. 
uraceus ss. Kühner waar de opgegeven sporen 
breedte van 5-6 urn veel beter overeenstemt met 
deze van onze collectie. Het verschil tussen C. 
uraceus ss. Kühner en de verder vermelde C. ura 
ceus ss. Henry (1940) zit hem blijkbaar vooral in 
het sterk hygrofane aspect van deze laatste die zeer 
bleek uitdroogt en na drogen een isabelkleurig tot 
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Plaat 8. Cortinarius uraceus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(xlOOO). Maatstreep = 10 !lID. 
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bleekokere kleur krijgt. In de Farbatlas (Moser & 
Jülich 1985-2005) wordt C. uraceus ss. Henry af 
gebeeld (Cort. plaat 113). De getoonde exemplaren 
hebben inderdaad een veel blekere kleur dan deze 
van onze collectie. De in de "Flore analytique" 
verder aangehaalde C. uraceus ss. Lange verschilt 
van C. uraceus ss. Kühner & Romagnesi (1953) 
vooral vanwege het eerder slanke habitus. In Moser 
en Horak wordt C. uraceus ss. Kühner volgens ons 
onterecht C. rigidipes Moser genoemd. Plaat C40 in 
Brandrud et al. (1994) gelijkt goed op onze collec 
tie, al toont ze wat rodere (al wat uitdrogende) 
exemplaren. 

COLLECTIE 99 
Cortinarius laniger Fr. 
Kaneelkleurige knolgordijnzwam 

Vindplaats: Hastière, Bois Royale de Lens, IFBL: 
H5.55.l2 
Datum: 22 september 2004 
Dia: AdH04071 
Herbarium: AdH04071; VJ04129 
Habitat: loofbos op tamelijk droge kalkhoudende 
bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Carpinus betulus 
(Haagbeuk), nabij Acer pseudoplatanus (Gewone 
esdoorn) en Hedera helix (Klimop), tussen Eurhyn 
chium striatum (Plooibladmos), Plagiochila asple 
nioides (Groot varentjesmos) en Lophocolea biden 
tata (Kantmos). 
Groeiwijze: verspreid tot gegroepeerd, soms met 2 
à 3 bij elkaar, ± 15 exemplaren/m-. 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 4) 
Hoed 35-50 mm diam., 15-18 mm hoog; jong co 
nisch tot campanulaat, later breed campanulaat tot 
breed convex of bijna vlak; hoedrand bij jonge 
exemplaren sterk ingekromd, bij oudere exemplaren 
recht maar dikwijls onregelmatig golvend en soms 
ingesneden; rosbruin (Sé 697, 131) met bleekbruine 
rand (Sé 134), sterk hygrofaan vanuit het centrum, 
na opdrogen grijsbeige tot bleek grijsbruin met 
bruin centrum; glad, fijn radiair vezelig, wat satijn 
achtig glanzend; jonge exemplaren met enkele witte 
spinnenwebachtige velumresten, oud vrijwel hele 
maal verdwenen; vlees wit, iets verbruinend. La 
mellen breed uiteen, 5-6 lamellen/cm, 1-3 tussen 
lamelIen; jong bleekbruin met zwakke lila tint, later 
donker rosbruin; smal en bochtig aangehecht; la 
melrand fijn getand en witcrème. Steel 50-75 x 6- 
16 mm; cilindrisch, iets verbredend naar de iets 
knotsvormige basis, daar 12-16 mm dik; oppervlak 
witachtig, met witte wollige overlangse vezels, 
vlees wit tot vaalwit iets verbruinend; jonge exem 
plaren met wit wollige velumzone, ook oudere 
exemplaren nog met zwakke mediane velumzone. 
Geur rafanoïd. Smaak rafanoïd. Kleurreactie 
hoedvlees met KOH op hoed: steel en vlees olijf 
bruin; op steeloppervlak bleek olijfbruin. Exsiccaat 
hoed grijsbruin met olijftint; steel licht grijsbruin 
met iets olijftint. 
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Sporee rossig okerbruin, oranjebruin (Sé 192, 193). 
Fluorescentie bleek geelgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 9) 
Sporen (7,8)8-10(11) x (5,7)6-6,5(7) urn, gem.(30) 9 
x 6,3 urn, Qgem = 1,45; kort ellipsoïd tot kort sub 
amygdaliform in zijaanzicht, zonder of met zwakke, 
soms duidelijke supra-apiculaire indeuking; kort 
ellipsoïd tot subovoïd in vooraanzicht, met brede, 
ronde, soms iets conische top, de basis afgerond, 
dikwijls wat versmald en dan obovoïd; wand stevig, 
rossig geelbruin tot oranjebruin in NHroplossing; 
geornamenteerd met lage tot iets uitstekende 
wratjes en korstjes, klein in de onderste helft, groter 
en meer in profiel uitstekend aan de top, zwak tot 
bijna kaal in de supra-apiculaire zone; apiculus 
meestal klein, wat hoekig; inhoud met één olie 
druppel, soms amorf. Basidiën 4-sporig; 27-33 x 8- 
11 urn; kort knotsvormig; sterigmen kort doornvor 
mig 4 à 5 urn lang; collapse exemplaren met don 
kerbruin necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden soms met kleine toefjes tussen de 
basidiën, dan weer een stuk van de lamelrand vul 
lend; kort knotsvormig tot soms bijna bolrond, dan 
weer wat slanker, 12-25 x 7-11 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium opgebouwd uit enkele rijen 
onregelmatig gevormde cellen. Trama regulair; 
opgebouwd uit parallelle, slank cilindrische tot 
sterk gezwollen, worstvormige, meestal onregelma 
tig gevormde, gladde hyfen, 6-30 urn diam.; bleek 
grijsbruin in NHroplossing; gespen aan de septen. 
Hoedhuid pileipellis een matig dikke laag (10-15) 
gladde tot uiterst fijn geïncrusteerde hyfen, dikwijls 
met nogal vrij langesegmenten, 3,5-9 urn diam.; 
doorgaans met bleekbruin intracellulair pigment; 
hypoderm vrij goed ontwikkeld, opgebouwd uit ' 
gladde, meestal hyaliene hyfen met kort cilindri 
sche tot kort worstvormige, soms bijna rondachtige 
cellen, 9-22 urn diam.; gespen aan de septen, bij de 
inflate hyfen vrijwel niet te zien. Velum 3-8 urn 
brede, evenwijdige tot sterk verweven, min of meer 
kronkelige hyfen, kleurloos en dunwandig, frequent 
vertakkend; met afgeronde eindcellen; grote gespen 
aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius laniger is een opvallende, tamelijk 
grote Telamonia met rosbruine, campanulate tot 
convexe hoed en duidelijke wollige velumzone op 
de bijna witte steel met knotsvormige basis. Micro 
scopisch zijn er de grote, kort ellipsoïde sporen met 
lage ornamentatie, de kort clavate cheilocystiden en 
de gladde, bleekgele hoedhuidhyfen. De wat onge 
lukkig gekozen Nederlandse naam verwoordt zeer 
slecht de hoedkleur van deze mooie soort. 
Het is duidelijk dat deze collectie dient te worden 
uitgesleuteld in wat Moser (1983) de "grotere wit 
stelige Telamonia's met niet wortelende steel" 
noemt. De eerste keuze blijkt hier al dadelijk de 
moeilijkste, namelijk "St-basis zwiebelig-knollig" 
of "St. nur ± leicht keulig oder gleichdick", De 
steel basis van onze exemplaren waren wel niet 
uivonnig maar zijn toch verdikt, tot soms 16 mmo 
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Om zeker te zijn worden de twee richtingen ge 
volgd, waarbij de keuze "St. nur ± leicht keulig 
oder gleichdick" ons tot geen enkele in aanmerking 
komende soort leidt. De eerste keuze voert ons o.a. 
via de sterk beringde steel, recht naar C. laniger Fr. 
Er blijkt wel enig verschil te zijn in hoedkleur, 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de wat uitge 
droogde exemplaren van onze collectie. De in Mo 
ser gehanteerde sporenmaten voor deze soort 9-11 
x 5-6 urn, zijn wat smaller dan deze door ons geme 
ten namelijk 8-11 x 5,7-6,5(7) urn. Brandrud et al. 
(1994) geeft dezelfde sporenmaten als Moser, maar 
tekenen de sporen breed ellipsoïd (goed gelijkend 
op de onze). Deze sporenvorm stemt echter niet 
goed overeen met hun opgegeven waarden! Brei 
tenbach & Kränzlin (2000) geven wat bredere 
waarden op, 8-11 x 5-6,5 urn, die beter harmonië 
ren met de onze en ook hier worden de sporen 
breed ellipsoïd getekend. De habitat varieert van 
auteur tot auteur, de soort wordt meestal gesigna 
leerd onder naaldhout, maar ook loofhout wordt als 
standplaats vermeld, zodat onze vindplaats onder 
Carpinus betulus (Haagbeuk) aanvaardbaar is. 
Tijdens de door ons gevoerde discussies, vroegen 
wij ons meermaals af wat dan het verschil wel zou 
kunnen zijn tussen deze als C. laniger gedetermi 
neerde collectie en de op zijn minst macroscopisch 
sterk gelijkende C. bivelus (Fr.: Fr.) Fr. Gezien de 
keuze tussen deze beide soorten in heel wat werken 
niet echt evident is en beide soorten meestal dicht 
bij elkaar worden uitgesleuteld, leek het ons nuttig 
beide eens microscopisch te vergelijken. Dit verge 
lijkend nazicht gebeurde met materiaal van C. bive 
lus uit Kwaadmechelen (AdH05045, 05045C, 
V J05074, VJ05078) (collectie in voorbereiding) en 
met materiaal uit de boswachterij Dorst (Nederland, 
Jac Gelderblom 01/51). Telkens bleek, opvallend 
duidelijk, dat de sporen van C. laniger een geheel 
andere vorm hebben en daarmee een heel andere Q 
waarde dan deze van C. bivelus. Gemiddeld meten 
wij de sporen van C. laniger 9 x 6,3 urn (Q = 1,45), 
deze van C. bivelus 8,5 x 5,4 urn (Q = 1,6). 

COLLECTIE 100 
Cortinarius valgus Fr. 
Syn.: Cortinarius fuliginosus P.D. Orton 
Verborgen gordijnzwam 

Vindplaats: Tessenderlo, Engsbergen, Houteren 
berg, IFBL: D6.21.24 
Datum: 26 september 2004 
Dia: JP4629-4633 
Herbarium: AdH04085; VJ04089 
Habitat: hellend loofbos op zandige, ijzerhoudende, 
humusrijke bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Quercus robur (Zo 
mereik) en BetuIa pendula (Ruwe berk), tussen 
bladafval, met Molinia caerulea (Pijpenstrootje), 
Polytrichum juniperinum (Zandhaarmos) en Pseu 
dosclerotium purum (Groot ladderrnos) in de on 
middellijke buurt, in de wat wijdere omgeving 
tevens heel wat Pinus. 
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Groeiwijze: gezellig tot verspreid een 20 tal exem 
plaren per m-, 

MACROSCOPIE (Pl. 12, fig. 2) 
Hoed 25-82 mm diam., 11-32 mrn hoog; jong klok 
vormig tot breed kegelvormig met ingebogen rand, 
later uitspreidend tot breed kegelvormig met rechte 
tot iets ingebogen rand, bijna steeds met brede 
ronde umbo; bij oudere exemplaren de hoedrand 
duidelijk inscheurend; nogal fragiel; centrum don 
ker roodbruin, kastanjebruin met zwakke olijftint 
(Sé 696 iets meer olijf), de rand wat bleker naar 
hazelnootbruin toe (Sé 131, 176); sommige exem 
plaren duidelijk gezoneerd; zwak hygrofaan na 
enige tijd grijsbruin; glad, zeer fijn radiair vezelig, 
wat vettig aanvoelend; witachtige tot bleekbeige 
bruine velumresten enkel bij zeer jonge exemplaren 
aan de hoedrand en op het hoedoppervlak fijn spin 
nenwebachtig aanwezig. Lamellen vrij ver uit 
elkaar, 5 à 6 lamellen/cm, 4 à 5 tussenlamellen; bij 
jonge exemplaren bleekbruin tot bleek beigebruin, 
later bleek rossigbruin; lamelsnede iets bleker dan 
de vlakken en wat geërodeerd; breed met bocht je 
aangehecht; weinig buikig, het breedst nabij de 
steel. Steel 55-120 x 6-10 mm; cilindrisch, aan de 
basis meestal met knolvormige verdikking, 8-17 
mm dik, dan wat puntig uitlopend; oppervlak bruin, 
maar bedekt met beigebruine lengte vezels; bij 
kwetsen en aanraken al vlug verbruinend; vlees 
bleekbruin in de steeltop flauw paars; al vlug hol 
wordend; eerder taai; met witachtig wollig myceli 
um aan de steelbasis. Geur nihil. Smaak fungoïd, 
zwak nootachtig. Kleurreactie met KOH op het 
steel- en hoedvlees geen onmiddellijke reactie, pas 
na enige tijd iets olijfkleurig; op de hoed geen reac 
tie. Exsiccaat hoed okerbruin; steel bruin, naar ~ 
onder okerbruin, de basis beigebruin. Sporee helder 
rosbruin, oranjebruin (Sé 191). Fluorescentie hel 
der geelgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 10) 
Sporen (6,4)7-8(9,3) x (4,8)5-5,5(5,8) urn, gem.(30) 
7,5 x 5,2 urn, Qgem = 1,45; in zijaanzicht kort ellip 
soïd tot subarnygdaliform, soms subsferiscb, met 
brede ronde, soms iets versmalde top; kort ellipso 
id, soms subovoïd in vooraanzicht, de basis afge 
rond, soms iets versmald; wand stevig, helder ros 
sig geelbruin in NHroplossing, geornamenteerd 
met vrij kleine, onregelmatige wratten, korte kam 
metjes en puntjes, dikwijls nogal verspreid, meestal 
duidelijk in profiel uitstekend, aan de top meestal 
wat groter, in de supra-apiculaire zone zwak tot 
bijna ontbrekend; apiculus klein, hoekig; inhoud 
met één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 28-35 
x 8,5-11 urn; kort knotsvormig; sterigmen doorn 
vormig 2,5-5 urn lang; geen necropigment aanwe 
zig; gespen aan de septen. Cheilocystiden lamel 
rand vrijwel steriel, opgebouwd uit korte clavate tot 
soms bijna ronde cellen, 14-25 x 7-12 urn; hier en 
daar vermengd met wat toefjes basidiën; gespen aan 
de septen. Subhymenium bestaande uit enkele 
hoekige korte cellen. Trama regulair tot subregu 
lair, opgebouwd uit evenwijdige tot wat verweven, 
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Plaat 10. Cortinarius valgus. l. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (xlOOO). 4. hoedhuid (x500). 5. 
velum op steel (xlOOO). Maatstreep = 10 flJ11· 
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gladde, cilindrische tot zwak inflate hyfen, 11-25 
urn diam.; geelbruin in Nl-lj-oplossing; gespen aan 
de septen. Hoedhuid pileipellis opgebouwd uit een 
vrij dikke laag (+ 15) gladde, vrij lange, nogal sterk 
door elkaar verweven, losse hyfen met bleekgele 
zwak reflecterende wand, hier en daar wat losko 
mend en opstijgend, 4-10 urn diam., hypoderm niet 
sterk ontwikkeld, bestaande uit cilindrische, zwak 
tot duidelijk worstvormige hyfen met bruin intracel 
lulair en oranjebruin membranair pigment, hier en 
daar met wat pigmentklonters; 12-40 urn diam.; 
gespen aan de septen, vrijwel niet te zien aan de 
meest inflate hyfen. Velum schaars; bundeltjes van 
2-7 urn brede, evenwijdige tot wat verweven hyfen, 
kleurloos en dunwandig, met zeer weinig eindcel 
len; gespen aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius valgus is een tamelijk grote, maar niet 
forse soort met breed conische, roodbruine hoed 
met wat olijftint; de steel is bedekt met beigebruine 
vezels. De kort ellipsoïde sporen zijn geornamen 
teerd met verspreide wratjes en de talrijke cheilo 
cystiden zijn kort clavaat. De hoedhuid is samenge 
steld uit los verweven, gladde hyfen met bleekgeel 
membranair pigment. 
Reeds tijdens het verzamelen van deze collectie, 
werd in het veld de naam Cortinarius raphanoides 
(Fr.) Fr. geopperd, zij het dat de typische geur ont 
brak. Tijdens het sleutelen met o.m. Moser (1983), 
Horak (2005) en Tartarat (1988) komen we met de 
kenmerken van deze vondst al vlug in het subgenus 
Leprocybe terecht, waar de sectie "Raphanoidei", 
zoals vermoed, het meest aangewezen blijkt. Van 
wege het ontbreken van enige rafanoïde geur, de 
opvallend grote vruchtlichamen, de meer bruinach 
tige i.p.v. olijfgroene kleuren, de paarse tint in de 
steeltop (zij het niet bij elk exemplaar en soms vrij 
zwak) en de soms vrij opvallend gezoneerde hoed 
blijkt Cortinarius valgus Fr. hier veruit de beste 
keuze. Een goed microscopisch onderscheid zou 
volgens o.a. Brandrud het verschil in sporengrootte 
zijn, waarbij deze van C valgus wat kleiner zouden 
moeten zijn dan deze van C raphanoides. Om 
hierover enig uitsluitsel te krijgen werd onze collec 
tie 8 (= C. raphanoides) microscopisch vergeleken 
met een prachtige collectie C. raphanoides (verza 
meld te Lummen, Tiewinkel AdHO 1 061) en met 
onze collectie 100. De verschillen waren gering, 
maar de sporen van C. valgus waren inderdaad wat 
slanker en hadden een minder uitgesproken orna 
mentatie. Een duidelijker verschil situeerde zich 
echter in het aanwezige velum, bij C. raphanoides 
overvloedig op steel en hoedrand, bleekbruin, sterk 
zebra-achtig geïncrusteerd, nogal breed, duidelijk 
ingesnoerd aan de septen en met talrijke eindcellen, 
bij C. valgus zeer schaars aanwezig, glad, duidelijk 
smaller, niet ingesnoerd aan de septen en met heel 
weinig eindcellen. Ongetwijfeld zijn beide soorten 
nauw verwant, maar de vastgestelde verschillen 
rechtvaardigen naar onze mening het aanhouden 
van de naam C. valgus voor deze collectie. Een 
andere sterk verwante soort, C betuletorum Moser, 
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zou volgens de literatuur o.m. verschillen door een 
duidelijk clavate steel met een geprononceerde 
ringzone. 
Voor Vlaanderen betreft dit een eerste waarneming, 
in Nederland blijkt C. valgus zeer zeldzaam, voor 
komend onder eik, beuk en berk in loofbossen op 
humusarme zure grond. 

COLLECTIE 101 
Cortinarius cavipes Favre 
Holsteelgordijnzwam 

Vindplaats: Catselt, Averbode, IFBL: D6.31.11 
Datum: 17 oktober 2004 (coll.l 0 1 bis, 17 november 
2005) 
Dia: AdH04089 (AdH05071) 
Herbarium: AdH04089; VJ04097 (colI. 101 bis 
VJ05094, AdH05071) 
Habitat: vochtig wilgenbroekbos. 
Begeleidende vegetatie: tussen bladafval op vrijwel 
kale bodem onder Salix spec (Wilg). 
Groeiwijze: solitair, tot iets gegroepeerd, soms 
gebundeld; ± 10 exemplaren/m-. 

MACROSCOPIE (Pl. 12, fig. 1,3) 
Hoed 13-35 (45) mm diam., 5-10 mm hoog; jong 
conisch tot campanulaat met ingekromde rand, later 
breed campanulaat tot bijna vlak, omegelmatig 
golvend, wat gedeukt, met kleine tot duidelijke, 
soms acute umbo; hoedrand eerst ingekromd, later 
recht, dikwijls ingescheurd, zwak doorschijnend 
gestreept; glad, wat glanzend, iets fijn pluizig nabij 
de rand; vochtig iets vettig, droog glad tot fijn radi 
air vezelig, oud soms iets schubbig opbrekend; 
jonge exemplaren kastanjebruin (Sé 694-703) met' 
hazelnootbruine rand en zwartbruin centrum (Sé 
116, 696, 701), oudere exemplaren bijna helemaal 
donker kastanjebruin tot zwartbruin; tamelijk zwak 
hygrofaan vanuit de hoedrand, roodbruin tot rossig 
okerbruin opdrogend(Sé 162, 131) met kastanje 
bruin centrum (Sé 686), rand bleker (Sé 111, 176, 
132); jonge exemplaren met witachtig tot iets beige, 
spinnenwebachtig velum aan de hoedrand, bij oude 
re exemplaren vrijwel geheel verdwenen. Lamellen 
tamelijk breed uiteen, 3 à 4 lamellen/cm, 1-3 tus 
senlamellen; bij jonge vruchtlichamen bleek oker 
tot beige, later helder rosbruin tot rossig kaneel 
bruin; breed en sterk bochtig aangehecht, buikig, 
het breedst in het midden; lamelrand met vrijwel 
dezelfde kleur tot iets bleker dan de vlakken. Steel 
20-65 x 2-7 mm; cilindrisch, golvend tot gebogen, 
soms iets afgeplat; steelvoet niet tot slechts zwak 
verdikt, soms wat versmallend tot puntig toelopend; 
meestal met witte myceliumstrengen aan de basis 
die rozerood verkleurend bij beschadigen; opper 
vlak satijnachtig glanzend, met een dunne snel 
verdwijnende laag overlangse witte, beige tot crème 
vezels; vlees beige bruin tot donkerbruin in de steel 
basis, uiterste punt rozerood verkleurend bij be 
schadigen; met wittig tot beige cortina bij jonge 
exemplaren, soms met wollig-vezelige ringzone; 
witte myceliumzone aan de steelvoet en velum wat 
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Plaat 11. Cortinarius cavipes. l. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel (xlOOO). Maatstreep 
= 10 urn, 
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roodbruin verkleurend bij kwetsen; al snel hol wor 
dend; steeloppervlak wat verbruinend bij kwetsen; 
bij opdrogen met wat koperrode tint. Geur fungoïd. 
Smaak fungoïd. KJeurreactie met KOH donker 
bruin op hoed, steel en steelvlees. Exsiccaat hoed 
zwartbruin, bisterbruin; steel bleek grijsbruin met 
donkerbruine streping. Spo ree helder okerbruin met 
iets rossige tint (Sé 193,201). Fluorescentie bleek 
blauwgroen. 

MICROSCOPIE (Pl. 11) 
Sporen (7,5)8-10(11,3) x (4,3)4,5-5,5(5,9) urn, 
gem.(30) 8,8 x 4,9 urn, Qgem = 1,8; smal ellipsoïd, 
subcilindrisch tot smal amygdaliform in zijaanzicht, 
zonder of met zwakke, soms tamelijk duidelijke 
supra-apiculaire indeuking; smal ellipsoïd tot subci 
lindrisch, soms subnaviculair of smal ovoïd, in 
vooraanzicht, met meestal iets conisch toelopende 
top en afgeronde tot wat versmalde basis; wand 
tamelijk dun, licht geelbruin met iets oranje tint in 
NHroplossing, ornamentatie zwak, als kleine 
wratjes en puntjes, soms zeer zwak en oppervlak 
enkel wat gemarmerd, soms ook sterker en meer in 
profiel uitstekend, in de onderste helft aan de dorsa 
le zijde soms iets zwaarder, de supra-apiculaire 
zone soms bijna kaal; apiculus klein, wat hoekig; 
inhoud met één grote oliedruppel. Basidiën 4- 
sporig, 33-44 x 7-9,5 urn; slank knotsvormig; ste 
rigmen tot 4 urn lang; oude en collapse basidiën 
met bleekgeel necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden niet gevonden. Subhymenium 
bestaande uit enkele hoekige korte cellen. Trama 
subregulair; opgebouwd uit evenwijdige tot verwe 
ven, eerder korte, cilindrische, gladde hyfen, 5-10 
urn diam.; bleek olijfbruin in NHroplossing; ges 
pen aan de septen. Hoedhuid pileipellis opge 
bouwd uit een dunne laag (± 10) bleekbruine gladde 
tot fijn geïncrusteerde hyfen, 3-9,5 urn diam.; hy 
fenuiteinden meestal iets knotsvormig, tot 12 urn 
diam.; hypoderm goed ontwikkeld, bestaande uit 
kort worstvormige tot bijna ronde gladde tot duide 
lijk geïncrusteerde hyfen met bruin membranair en 
intracellulair pigment, 9-35 urn diam.; soms met 
duidelijke pigmentklonters; doorkruist met lange, 
dunne, sterk geïncrusteerde hyfen; gespen aan de 
septen. Velum 2-9 urn brede, evenwijdige tot sterk 
verweven, rechte tot dikwijls gebogen en kronkeli 
ge hyfen, kleurloos en dunwandig, soms wat moni 
liform, weinig vertakkend; met talrijke, soms grillig 
gevormde eind cellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING: 
Cortinarius cavipes is een kleine Telamonia, sym 
biont met Salix. De helder kaneelkleurige lamellen 
contrasteren met de bijna zwartbruine hoed en de 
bruine, holle steel is bedekt met vluchtige witte 
velumvezels die, aan de basis, rozerood verkleuren. 
Microscopisch zijn de tamelijk grote, amygdalifor 
me, zwak geornamenteerde sporen kenmerkend. 
Indien met deze collectie wil uitsleutelen met Mo 
ser (1983), Horak (2005) of Tartarat (1988), komt 
men steeds in de "Kleine, donkerbruine Telamo 
nia's zonder velumgordels op de steel" terecht. Hier 
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komen op het einde van de sleutel enkel Favre's 
alpiene soorten Cortinarius percavus, C. levipileus 
en C. oreobius in aanmerking. De smal ellipsoïde, 
fijn geornamenteerde sporen van onze collectie 
komen echter met geen van deze soorten overeen. 
De standaard literatuur laat ons hier in de steek. 
Omdat deze collectie een eerder klein aantal pad 
denstoelen bevatte, werd het gebied later opnieuw 
bezocht, met de bedoeling om een betere, ruimere 
collectie te verzamelen. Op 17 november 2005 was 
de soort er in vrij grote aantallen aanwezig en aan 
de hand van deze nieuwe collectie werd opnieuw 
een beschrijving gemaakt, die echter overwegend 
overeenstemde met de vroeger genoteerde kenmer 
ken. Wat tijdens dit bezoek wel opviel, was dat de 
soort enkel te vinden was op de vrijwel kale vochti 
ge bodem onder het dichte wilgenstruweel. Nabij de 
rand van het terrein, waar het wilgstruweel over 
ging naar andere boomsoorten verdween ook de 
soort, zodat ondubbelzinnig bleek dat de soort wilg 
prefereerde. Eerder in 2005 op 2 oktober werd de 
soort ook gevonden in de Nietelbroeken te Kortes 
sem (AdH05042) ook hier op vergelijkbare bodem 
onder wilg. 
Vanwege de voorliefde van collectie 101 voor 
Salix, werd de sleutel geprobeerd van Arnolds & 
Kuyper (1995) tot de gordijnzwammen bij Kruip 
wilg (Salix re pens) in de Nederlandse duinen. Deze 
voerde ons recht naar C. cavipes Favre, de bijge 
voegde tekst en sporentekeningen klopten tot in 
detail met de beschrijving van onze collectie. Ook 
de afbeelding en tekeningen van C. cavipes in Brei 
tenbach & Kränzlin (2000) klopten perfect. 
De reden waarom wij er eerder niet in slaagden om 
onze collectie uit te sleutelen met Moser, Horak of ~ 
Tartarat is dat deze auteurs C. cavipes klasseren in 
de "Pulchelli", die door ons werd uitgesloten van 
wege het ontbreken van paarse tinten in de steel. 
Eigenaardig genoeg spreekt Favre in de originele 
beschrijving van C. cavipes ook niet van een paarse 
steel! De rozeachtige tinten door Arnolds & Kuyper 
waargenomen, hebben wij wel duidelijk bij onze 
vondsten geconstateerd. Misschien is de verwarring 
ontstaan omdat hier, zoals bij veel soorten Telamo 
nia's, de witte lengtevezels over het bruinachtige 
vlees, dikwijls een wat paarsachtige gloed geven. 
Ook met de sleutel van Jac Gelderblom (2002) 
loopt men zonder omwegen naar C. cavipes. De 
soort wordt in Nederland als uiterst zeldzaam aan 
geduid, ectomycorrhiza vormend met Kruipwilg in 
een vochtige, kalkrijke duinvallei. 
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1. Cortinarius cavipes (coll. 101, dia: AdH) 2. Cortinarius valgus (coll. 100, dia: AdH). 

3. Cortinarius cavipes (coll. 101, dia: AdH) 4. Cortinarius incisus (coll. 102, dia: AdH) 



COLLECTIE 102 
Cortinarius incisus (Pers.: Fr.) Fr. ss. Moser 1983, 
non ss. Horak = C. lux-nymphae Melot 
Streephoedgord ij nzwam 

Vindplaats: 
C6.21.34 
Datum: 23 oktober 2004 
Dia: AdH04099; JP 
Aquarel: OVDK890 
Herbarium: AdH04099; OVDK905; VJ04100 
Habitat: opgehoogde aardewal tussen twee vijvers. 
Begeleidende vegetatie: onder Betula pendula 
(Ruwe berk) en Alnus glutinosa (Els), tussen Eur 
hynchium praelongum (Klein ladderrnos), Lophoco 
lea heterophylla (Gedrongen kantrnos) en bladaf 
val, met Clavulina coralloides (Witte koraal zwam) 
en Tricholoma fulvum (Berkenridderzwam) in de 
onmiddellijke buurt. 
Groeiwijze: gegroepeerd tot verspreid ongeveer 20 
exemplaren/rn- 

Geel, Dekshoevevijver, lFBL: 

MACROSCOPIE (Pl. 12, fig. 4) 
Hoed 12-20 mm diam., 5-12 mm hoog; jong cam 
panulaat, later breed campanulaat met duidelijke 
umbo; hoedrand recht, later wat opgericht en wat 
ingesneden, zwak doorschijnend gestreept; glad, 
vochtig wat vettig aanvoelend; bij drogen wat vil 
tig-vezelig wordend; centrum bleek kastanjebruin 
tot rossigbruin (Sé 146 wat geler, 176,701), rand 
hazelnootbruin tot rossig okerbruin (Sé 201, 191); 
sterk hygrofaan, uitdrogend vanuit de rand tot bei 
gebruin, okerbruin (Sé 193, 337 wat minder groen), 
rand bleekbeige (Sé 249); jong met overvloedig wit 
velum aan de hoedrand, later minder uitgesproken 
maar toch steeds duidelijk aanwezig. Lamellen 
breed tot tamelijk breed uiteen, 5 à 6 lamellen/cm, 3 
tussenlamellen; bij jonge vruchtlichamen bleek 
okerbruin, later rosbruin; smal en bochtig aange 
hecht; lamelrand iets golvend en met dezelfde kleur 
als de vlakken; lameloppervlak sterk rimpelig tot 
geaderd; nogal buikig, het breedste nabij de steel. 
Steel 15-30 x 2-4 mrn; cilindrisch, recht, sterk 
golvend of gebogen; basis soms zwak verdikt, 3-5 
mm diam.; oppervlak bruin met enkele zilverige 
lengtevezels; vlees okerbruin tot beigebruin, in de 
basis duidelijk donkerder; hol wordend; jong met 
enkele witte zwakke tot duidelijke velumbandjes op 
de onderste steelhelft (wat getijgerd). Geur aange 
naam fungoïd. Smaak aangenaam fungoïd. KJeur 
reactie met KOH zwartbruin op alle delen. Exsic 
caat hoed bruin tot bisterbruin; steel grijsbruin, met 
grijsbeige bekleding in onderste helft. Sporee hel 
der oranjebruin, oranjeoker (Sé 193, 192). Fluores 
centie bleekblauw. 

MICROSCOPIE (Pl. 13) 
Sporen (6,5)7-8(8,4) x (3,7)4-4,5(4,7) urn, 
gem.(30) 7,4 x 4,2 urn, Qgem = 1,75; ellipsoïd tot 
amygdaliform in zijaanzicht, zonder, met zwakke 
tot duidelijke supra-apiculaire indeuking; ellipsoïd 
tot slank ovoïd, soms subcilindrisch, in vooraan- 
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zicht, top meestal wat conisch toelopend, soms 
afgerond, de basis afgerond, soms iets versmald; 
wand tamelijk dun, licht geelbruin in NHr 
oplossing, ornamentatie zwak tot zeer zwak, als 
kleine wratjes en puntjes, niet tot zwak in profiel 
uitstekend, dikwijls bijna glad en enkel wat gemar 
merd of fijn gepuncteerd, soms aan de top iets ster 
ker, als kleine, ronde wratten, meestal kaal in de 
supra-apiculaire zone; apiculus klein tot tamelijk 
goed ontwikkeld; inhoud met één, grote oliedrup 
pel. Basidiën 4-sporig, 19-28 x 6-8,5 urn; kort 
knotsvormig; sterigmen iets doornvormig tot 4 urn 
lang; oude en collapse exemplaren met bleekgeel 
tot bruin necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden niet gevonden. Subhymenium 
bestaande uit enkele hoekige korte cellen. Trama 
subregulair; opgebouwd uit evenwijdige tot verwe 
ven, meestal sterk bruin geïncrusteerde hyfen, met 
slanke tot worstvormige, soms bijna rondachtige 
segmenten, , regelmatig met vrij grote pigmentklon 
ters; 4-32 urn diam.; rossig geelbruin in NHr 
oplossing; gespen aan de septen. Hoedhuid pilei 
pellis opgebouwd uit een matig dunne laag (-15), 
meestal duidelijk geïncrusteerde hyfen met bleek 
gele wand, bij oudere exemplaren wat opgeworpen; 
3-8 urn diam.; hypoderm eerder zwak ontwikkeld, 
bestaande uit rechte tot worstvormige, gladde tot 
geïncrusteerde hyfen, 10-25 urn diam.; regelmatig 
vertakkend en doorkruist met smalle, sterk geïn 
crusteerde hyfen; bij oudere exemplaren sommige 
hyfen collaps of afgebroken en met donkerbruin 
(vacuolair?)necropigment; gespen aan de septen, 
vrijwel niet te zien aan de inflate hyfen. Velum 
schaars; 2-7 urn brede, evenwijdige tot sterk ver 
weven, rechte tot kronkelige hyfen, glad tot fijn 
geïncrusteerd, kleurloos tot iets gelig, dun- tot iets 
dikwandig, weinig vertakkend; met talrijke, aan de 
top dikwijls iets versmalde eindcellen. 

BESPREKING: 
Cortinarius incisus is een kleine, wat gebundeld 
groeiende Telamonia, met campanulate, wat vezeli 
ge, rossig okerbruine hoed en okerbruine steel met 
witte velumbandjes; de ellipsoïde tot amygdalifor 
me sporen zijn zeer zwak geornamenteerd en de 
hoedhuidhyfen zijn meestal duidelijk geïncrusteerd. 
Sleutelend met Moser (1983) komt men met de 
kenmerken van deze collectie uit in de groep " 
kleine Telamonia's met roodbruine, roodgele, oran 
jeachtige hoed- en steelkleur, en met wit velum op 
de steel". Hier wordt zonder enig probleem naar C. 
incisus Fr. gesleuteld, de aangehaalde kenmerken 
zoals het viltig uitzicht van de hoed, sporenmaten 
enz. komen zeer goed overeen met onze vondst. 
Met Horak (2005) werd de determinatie nog eens 
overgedaan, maar hier blijkt de naam C. insicus te 
zijn vervangen door C. lux-nymphae Melot, een 
naar onze mening toch heel andere soort, die eerder 
verwantschap vertoont met C. fusisporus Kühner. 
De afbeelding van C. lux-nymphae in Brandrud 
(1994) lijkt dus ook helemaal niet op onze vondst 
en de sporen zijn tevens veel slanker. Sleutelen met 
andere werken o.m. Tartarat (1988), voert ons ook 
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Plaat 13. Cortinarius incisus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel (xl000). 
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steeds weer naar Cortinarius incisus, aannemen dat 
deze soort hoe dan ook verwant zou zij n met C. lux 
nymphae lijkt ons zeer vreemd. 
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