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Summary 

In this report by the Cortinarius study-group of the "Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring" some identifications of 
previous reports are corrected, and new full descriptions, illustrations and discussions are given of Cortinarius brunneus f. 
mesosporus ad int., C. decipiens var. atrocoeruleus (Moser) Lindstr., C. parvannulatus f. rigidiannulatus (de Haan et al.) de 
Haan & Volders combo nov., Cmalachius (Fr.: Fr.) Fr., C. fulvescens Fr. and C. tortipes Moënne-Loccoz. An index is added to 
all taxa described in our reports. 

Inleiding 

In dit elfde rapport van de Cortinarius-werkgroep 
worden 3 collecties beschreven die werden verza 
meld in 2002 nl. Cortinarius brunneus f. mesospora 
ad int., C. decipiens var. atrocoeruleus (Moser) 
Lindstr., C. parvannulatus f. rigidiannulatus combo 
nov., en 3 collecties die werden verzameld in 2003 
nl. Cortinarius malachius (Fr.: Fr.) Fr., C. fulvescens 
Fr., C. tortipes Moënne-Locc. Voor de gevolgde 
werkwijze verwijzen we naar de vorige rapporten (de 
Haan et al. 1994ss.). Een overzicht van alle rapporten 
en reeds behandelde taxa wordt bij deze studie 
toegevoegd. 
Sinds de eerste verslagen van de werkgroep is heel 
wat nieuwe literatuur verschenen en zijn onze 
inzichten, mede dankzij opmerkingen door derden, 
gewijzigd. In dit verslag worden een aantal fouten en 
misvattingen uit het verleden rechtgezet. Een 
antwoord op een aantal andere vraagstukken is nog 
niet duidelijk: collo 16, Cortinarius subrhombispora 
nom. prov.; collo 20, Cortinarius sp. (zie verder); de 
groep rond Cortinarius helobius (colls. 27, 52, 59, 
61) en C damascenus (colI. 79). 

COLLECTIE 10 
Cortinarius spee., = C. umbrinolens P.D. Orton 

Na het verschijnen van het vierde deel van de 
Cortinarius Flora Photographica (Brandrud & al., 
1998) was het ons opgevallen dat er een grote 
macroscopische gelijkenis bestond tussen C. flos 
paludis en collectie 10. Nazicht van herbarium- 

materiaal van deze soort toonde echter aan dat er 
geen microscopische overeenkomsten waren. We 
stelden wel weinig verschillen vast tussen collectie 
10 en collecties van C. umbrinolens. Na vergelijking 
blijkt er inderdaad een minimum aan afwijking zowel 
in de micro- als de macroscopische kenmerken. Het 
tussen Sphagnum groeien van deze collectie moet 
eerder als occasioneel worden beschouwd. Als 
begeleidende boomsoort werd "berk" genoteerd, wat 
overeenkomt met de voorkeur van C. umbrinolens. 

COLLECTIE 11 
Cortinarius hinHuleus vaF. fUFfuFaeeus, = C. 
incisior Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux 

De determinatie van collectie 11 gaf ons regelmatig 
voer voor discussie. Een voorstel om deze collectie C. 
alnetorum te noemen werd verworpen vanwege een 
aantal duidelijke macro- en microscopische verschillen 
en het frappant verschil in fluoresentie. De beschikbare 
literatuur bleek destijds ontoerijkend om deze collectie 
met zekerheid op naam te brengen. Na het verschijnen 
van "Les cortinaraires Hinnuloides" (Bidaud et al. 
1997) bleek dat Cortinarius hinnuleus ves.furfuraceus, 
intussen gevalideerd als soort (C furfuraceus Hry. ex 
Bidaud), helemaal niet overeen kwam met de 
kenmerken van collectie 11. Sleutelend met dit nieuwe 
boek werd in de hoofdsleutel, via het witte velum en 
het weinig hygrofane karakter van deze vondst, 
gekozen voor de sub sectie Hinnulei. De sleutel tot de " 
Series" leidde ons via de ongestekelde sporen, de niet 
alpiene standplaats, een banale KOH-reactie, het eerder 
rudimentaire velum en de lang-elliptische sporen naar 
de serie Alutaceofulvus. De groeiplaats onder 

41 



loofhout en de lange, smalle, nogal sterk geornamen 
teerde sporen, brengen ons bij C. incisior. De plaat 
die van deze soort wordt gegeven gelijkt uitstekend 
en ook de microscopische gegevens komen vrij 
nauwkeurig overeen. Overeenkomstig bovenstaande 
redenering, lijkt het ons gepast om voor deze 
collectie de naam C. incisior te weerhouden. 

COLLECTIE 12 
Cortinarius satHratHs, = illuminus Fr. ss. Brandrud 
& al. 
Deze collectie moest opnieuw worden bekeken 
omdat er nogal wat verwarring rond de naamgeving 
bestaat. C. saturatus J .E. Lange is volgens Brandrud 
et al. (1992) synoniem met C. vespertinus (Fr.: Fr.) 
Fr. en dit is een soort die helemaal geen gelijkenis 
vertoont met collectie 12. De correcte naam voor dit 
taxon is volgens Brandrud C. illuminus Fr., de 
bijhorende plaat en de aangevoerde kenmerken gaan 
uitstekend bij onze collectie. De door Kuyper en 
Dam (Arnolds et al. 1995) gehanteerde naam C. 
dilutus (Pers.: Fr.) Fr. (ss. Moser 1983) is opnieuw 
volgens Brandrud et al. een misvatting. 

COLLECTIE 20 
Cortinarius pRFIIRnnulRtus, = C. sp. 

De conclusies betreffende collectie 39 (zie onder) 
noopten ons de determinatie van collo 20 te herzien 
want in vergelijking met C. parvannulatus zijn de 
sporen korter ellipsoïd en iets breder, de ornamentatie 
zwaarder en de kleur in NHroplossing donkerder 
(warmbruin); de basidiën zijn groter en het trama 
geïncrusteerd. Ook de hoedhuid is sterker geïncrus 
teerd. Dus duidelijk verschillende soorten. 
Sleutelend in de beschikbare literatuur kunnen wij 
voorlopig geen passende naam voor deze collectie 
vinden. 

COLLECTIE 39 
Cortinarius rigidiannulatus, = parvannulatus f. 
rigidiannulatus (zie verder onder collectie 88) 

COLLECTIE 51 
Cortinarius cornnRtus, = C. earinus Romagn. 
Enkele weken na de publicatie van deze collectie 
reageerde Guillaume Eyssartier die stelde dat de 
betrokken collectie wellicht C. earinus betreft. 
Omdat de determinatie van deze collectie destijds 
vrijwel volledig steunde op "Les Cortinaires 
Hinnuloides" (Bidaud et al. 1997), werd dit werk 
opnieuw ter handen genomen om na te gaan of er 
tijdens het sleutelen toch niet één en ander was mis 
gegaan. Zoals toen, werd ook nu via het sterk 
hygrofane aspect van de hoedhuid, de doffere kleuren 
en het duidelijk aanwezig zijn van velum gesleuteld 
naar de "Sous-section Hinnulei". De volgende keuze 
is eerder moeilijk: sporen met een stekelige omamen- 
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tatie of sporen met een niet-stekelige ornamentatie. 
De eerste keuze leidt naar de serie Hinnuleovelatus 
(waarin destijds geen passende soort werd 
gevonden), de tweede keuze naar de serie 
Hinnuloides waar toendertijd C. cortinatus werd 
weerhouden. 
Cortinarius earinus is de eerste keuze in de serie 
Hinnuleovelatus, het is een voorjaarssoort, met een 
voorliefde voor Abies alba (Zilverspar), kenmerken 
die ons toen ook al waren opgevallen en die mooi 
overeenkwamen met de door ons opgetekende 
kenmerken, maar met te grote sporen. Verder 
sleutelen leerde ons twee dingen: ten eerste zijn de 
sporen van C. cortinatus niet veel kleiner dan deze 
van C. earinus, en ten tweede zijn de sporen van deze 
soort nogal stekelig, wat helemaal niet overeen komt 
met deze van collectie 51. Na het lezen van de 
betreffende bij horende teksten, moet ook de 
werkgroep besluiten dat de keuze voor C. earinus 
duidelijk beter is. 
Het verschil in sporenafmetingen tussen de door ons 
gemeten en deze opgegeven in de literatuur, blijkt 
een voor de werkgroep weerkerend euvel te zijn, 
ongetwijfeld inherent aan onze manier van sporen 
meten. Daar waar sporen meestal, maar foutief, 
gemeten worden van een lamelpreparaat, gebruikt de 
werkgroep steeds sporen van een sporee, bij gebrek 
hieraan worden afgevallen sporen gezocht op de 
bovenkant van de steel. In het verleden is meermaals 
gebleken dat deze manier van werken een wat 
kleinere sporenmaat oplevert dan voorgenoemde 
methode. Bij de interpretatie van de sporenafme 
tingen dienen wij hiermee dan ook in de toekomst 
rekening te houden. 

COLLECTIE 66 
Cortinarius aff. romRgnesii, = C. bonii Bidaud, 
Moënne-Locc. & Reumaux (syn.: C. decipiens var. 
graveolens Bon). 
Het destijds uitsleutelen van deze vondst in Moser 
(1983) in de groep van de "kleine donkere 
Telamonias" bracht ons steeds weer in de buurt van 
C. atropusillus 1. Favre, maar na vergelijk met het 
typemateriaal viel deze keuze al snel af. Uiteindelijk 
werd besloten dat deze collectie toch een grootte 
affiniteit vertoont met Cortinarius romagnesii en 
werd ze uiteindelijk in deze context gepubliceerd. 
Een vroeger speuren in de sub sectie Hydrocybe, serie 
Hydrocybe bij Bidaud et al. (2001) had ons naar 
Cortinarius exitiosus Bidaud et al. geleid, maar deze 
keuze viel toen ondermeer vanwege de anders 
gevormde en geornamenteerde sporen weg. Tijdens 
het reconstrueren van de tijdens het sleutelen 
gevolgde weg, bleek dat door ons enkel de keuze 
"sporen 4-5.5 urn breed" werd gevolgd, maar dat ook 
de keuze "sporen 5-6 urn breed" in aanmerking 
kwam. In deze tweede groep werd nagenoeg recht 
streeks uitgesleuteld naar Cortinarius bonii, een soort 
waar onze collectie wonderwel mee te vergelijken 
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1. Cortinarius brunneus (coll. 78, dia: AdH). 

3. Cortinarius parvannulatus f. rigidiannulatus (coll. 88, dia: AdH). 

2. Cortinarius decipiens var. atrocaeruleus (coll. 80, dia: AdH). 

4. Cortinarius malachius (coll. 90, dia: AdH). 



valt. Als enig verschil blijft de door de auteurs 
vermelde geu,r die niet doof ons werd waargenomen. 
Cortinarius bonii is aanvankelijk beschreven als 
Cortinarius decipiens var. graveolens (Bon 1975), 
maar gezien de geringe overeenkomsten met C. 
decipiens later als een aparte soort beschouwd. 

COLLECTIE 78 (Pl. 1: fig. 1, Pl. 2) 
Cortinarius brunneus Fr. f. mesosporus nom. provo 

Vindplaats: Frasnes, Bois de Frasnes, IFBL: 14.37.44 
Datum: 26 september 2002 
Dia: lP 
Herbarium: AdH02045, VI02123 
Biotoop: in de strooisellaag van een sparrenbos op 
kalkrijke bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Picea abies (Fijnspar) 
tussen Hypnum cupressiforme var. jutlandicum 
(Klauwtjesmos). 
Groeiwijze: gezellig tot verspreid, ongeveer 10 
exemplaren/m-. 

MACROSCOPIE 
Hoed 20-40 mm diam.; jong onregelmatig halfbol 
vormig tot iets conisch, later breed convex tot vlak, 
soms met een kleine, wat puntige umbo; hoedrand 
ingebogen, onregelmatig golvend, ingesneden en wat 
rimpelig; hoedhuid glad, zijdeachtig, fijn radiair 
vezelig; zwartbruin tot bisterbruin (Sé 701, 112) 
jonge exemplaren met wat grijzige tint door het 
aanwezige velum (Sé 232, minder rood); sterk 
hygrofaan vanuit de rand, geelbruin na opdrogen. 
Steel 30-55 x 3-7 mm; cilindrisch, recht tot wat 
gebogen, vrij stevig; steel voet iets verdikt tot 5-8 
mm; oppervlak witachtig, zilverachtig door de witte 
overlangse vezels; vlees in de steeltop met iets rode 
tot paarse tint, lager donkerbruin, in de basis donker 
bisterbruin; 1 tot 2 wollige tot vlokkige, velumzones 
aanwezig, jonge exemplaren soms met ringvormige 
zone.' Lamellen tamelijk dicht opeen, 6 à 8 
lamellen/cm, 1-3 tussenlamellen; bij jonge exem 
plaren donkerbruin, later donker rosbruin; bochtig 
aangehecht, nogal smal en weinig buikig; lamelsnede 
iets bleker dan de vlakken en fijn getand. Geur 
fungoïd, zwak naar pelargonium. Smaak fungoïd tot 
duidelijk rafanoïd. Kleurreactie met KOH op hoed 
en . steel vlees zwartbruin. Exsiccaat hoed okerbruin, 
geelbruin, jong bisterbruin; steel donkerbruin, grijs 
door de witte vezels. Sporee okerbruin met iets 
oranje tint tot rosbruin (Sé 336, 191). Fluorescentie 
bleek geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen ~6,3)6,5-9(9,2) x 4,5-5,5(6) urn, gem.(30) 7,7 
x 5,2 urn, Qgem. = l,S; breed ellipsoïd tot kort 
eivormig, soms subsferisch in zijaanzicht, supra 
apiculaire indeuking meestal ontbrekend, soms zwak 
afgetekend, basis afgerond, soms wat versmald en 
dan sublarmiform; kort ellipsoïd tot obovoïd, soms 
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subsferisch in vooraanzicht; wand stevig, tamelijk 
dikwandig, geelbruin met iets rosse tint in NHr 
oplossing, geornamenteerd met lage, afgeronde 
wratten en korte kammen, aan de top dikwijls wat 
grover en verder uitstekend, zwakker in supra 
apiculaire zone; inhoud meestal met één oliedruppel; 
apicule klein wat conisch. Basidiën 4-sporig; 20-27 
(30) x 6-8,5 urn; meestal kort, slank knotsvormig; 
sterigmen tot 4 urn lang; collapse exemplaren met 
donkerbruin necropigment; gespen aan de septen. 
Cheilocystiden 11-30 x 7,5-12 urn; meestal schaars, 
soms ook met grote toefjes tussen de basidiën; 
knotsvormig tot slank knotsvormig, dikwijls opge 
bouwd uit een aaneenschakeling van korte, 
cilindrische tot rondachtige cellen; gespen aan de 
septen. Subhymenium meestal een vrij dikke laag (3 
à 4) omegelmatig gevormde cellen. Trama regulair 
tot subregulair. opgebouwd uit cilindrische tot 
duidelijk gezwollen, worstvormige tot korte ronde, 
gladde tot fijn maar duidelijk geïncrusteerde hyfen, 
3-25 urn diam., geel- tot rosbruin in Nl-lj-oplossing; 
gespen aan de septen, echter vrijwel niet waar te 
nemen aan de inflate hyfen. Hoedhuid pileipellis 
opgebouwd uit een dunne laag (-] 0) gladde 
cilindrisch hyfen, 2,5-8 urn diam.; hypoderm eerder 
zwak ontwikkeld, bestaande uit korte inflate soms 
geïncrusteerde hyfen, met bruin membranair pigment 
en talrijke kleine pigmentklonters, 10-25 urn diam.; 
beide lagen worden regelmatig doorsneden met 
opvallende lange, slanke (soms korte stukjes) oleïfere 
hyfen met donkerbruin, soms bijna zwart 
intracelullair pigment, 4-7 urn diam.; gespen aan de 
septen. Velum opgebouwd uit 3-9 urn brede, 
kleurloze, dunwandige, parallelle tot sterk verweven 
hyfen, recht tot wat kronkelig, veelvuldig vertakkend, 
met tamelijk weinig eindcellen, grote gespen aan alle 
septen. 

BESPREKING 
Deze vorm van Co rtinarius brunneus wordt 
gekenmerkt door een vrij kleine, maar robuuste 
statuur, de zeer donkere hoed- en lamelkleur en 
donkere steel met witte velumbanden. Microscopisch 
zijn opvallend de relatief kleine, kort ellipsoïde 
sporen met duidelijke ornamentatie en de donker 
bruine oleïfere hyfen in de hoedhuid. 
Vanwege de iets paarse tint in de bovensteel, werd er 
even aan gedacht om deze collectie uit te sleutelen bij 
de "Pulchelli"', maar in deze groep blijkt geen enkele 
soort te passen. De bister- tot zwartbruine kleuren 
samen met de duidelijke witte guirlandes op de steel 
zetten ons er toe aan de vondst te gaan zoeken bij de 
Telamonias die bij Moser (1983) beschreven staan 
onder "hygrofane soorten, met donkere kleuren en met 
witte velumbanden". Door de eerder kleine habitus 
ontstond de neiging om bij de kleinere soorten te gaan 
zoeken, maar de geringe grootte nam niet weg dat de 
exemplaren toch eerder vlezig waren. De "Index of 
Slenderness", gedefinieerd als IS = L2 /D.d, waarbij 



'L' staat voor de steellengte, 'D' voor de 
hoeddiameter en 'd' voor de diameter van de steel, 
geeft in dit geval een getal duidelijk kleiner dan 15, 
wat duidt op grotere of relatief forse (vlezige) 
soorten. Voor alle zekerheid wordt toch maar eerst 
door de sleutel gegaan met de kleinere soorten, 
waarbij zoals verwacht geen enkele soort in 
aanmerking komt. Bij de grotere soorten sleutelt men 
met de door ons genoteerde kenmerken onmiddellijk 
uit op C. glandicolor. De diverse afbeeldingen van 
deze soort tonen echter meestal wat bruinere 
paddestoelen dan deze van onze collectie, maar de 
beschrijving van Moser meldt "donkerumber tot 
zwartbruine" hoeden. Omdat de paddestoelen uit 
deze collectie toch opvallend donker gekleurd waren, 
werd toch ook even gekeken naar de soorten rond C. 
uraceus, maar wegens teveel velum en het bij 
kneuzen en/of drogen niet zwart worden van onze 
exemplaren valt ook deze groep weg. Ook met 
Tartarat (1988) sleutelt men in de "Brunnei" naar C. 
glandicolor. 
Een vergelijkend microscopisch onderzoek tussen 
deze collectie en C. brunneus (collectie 35) toont 
onmiddellijk een sterke verwantschap aan, waarbij 
vooral de sporen vorm en -ornamentatie van beide 
soorten opmerkelijke overeenkomsten vertonen. 
Vergelijkt men bij Brandrud et al. (1992), de type 
variëteit met de twee aangehaalde variëteiten van C. 
brunneus met elkaar, dan valt op dat de 
macroscopische kenmerken wel enigszins verschil 
len, maar dat de microscopische kenmerken steeds 
dezelfde blijven. De macroscopische kenmerken van 
onze collectie verschillen wel met de afgebeelde 
collecties, maar vallen volgens ons nog wel binnen 
het variatiebreedte van C. brunneus. Eén van de 
microscopische kenmerken echter, nl. de sporen 
grootte verschilt duidelijk en valt voor de diverse 
opgegeven collecties buiten de opgegeven waarden. 
Het lijkt ons dan ook opportuun om deze collectie 
niet af te scheiden en ze als een aparte vorm te 
beschouwen. De door ons gekozen forma naam 
"mesosporus" slaat terug op deze afwijkende 
sporenafmetingen. Het uitsleutelen van deze vorm 
zou ondermeer mogelijk zijn aan de hand van de 
sporen grootte, de opvallende zwartbruine oleïfere 
hyfen in het hypoderm, de duidelijk paarse steeltop 
en het eerder vlezige habitus ten opzichte van de 
vrijwel even grote C. glandicolor. 

COLLECTIE 80 (Pl. 1: fig. 2, Pl. 3) 
Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus (Moser) 
Lindstr. 
Syn.: Cortinarius atrocoeruleus (Moser) Moser 

Vindplaats: Brasschaat, Peerdsbos, IFBL: B4.58.33 
Datum: 29 september 2002 
Dia: AdH02042, JP. 
Herbarium: AdH02042, VJ02113 
Biotoop: parkbos op humusrijke vochtige zandbodem 

Begeleidende vegetatie: onder Quercus robur 
(Zomereik) tussen bladafval, met U rtica dioica 
(Grote brandnetel), Cardamine sylvatica 
(Bosveldkers), Amblystegium serpens (Gewoon 
pluisdraadmos) en Naucoria bohemica (Zilversteel 
zompzwam) in de onmiddellijke nabijheid 
Groeiwijze: gebundeld tot gegroepeerd, steelbasis 
soms vergroeid. 

MACROSCOPIE 
Hoed 15-40 mrn diam.; jong campanulaat, later breed 
campanulaat tot bijna vlak, met brede, soms spitse 
umbo; hoedrand recht tot iets opgericht, golvend, 
soms gespleten, bij vochtige exemplaren zwak 
doorschijnend gestreept; jong fijn vezelig later eerder 
glad tot fijn radiair vezelig; grijsbruin tot dofbruin 
(Sé 702 minder rood, 131), centrum wat donkerder 
(Sé 701), rand wat bleker (Sé 703, 133); vrij sterk 
hygrofaan vanuit de rand grijsbruin opdrogend met 
rossigbruine top; wit tot iets beige velum bij jonge 
exemplaren, fijn spinnenwebachtig over gans de 
hoed, bij sommige exemplaren later aan de hoedrand 
sterk aanwezig, een witachtige band aan de hoedrand 
vormend. Steel, 40-65 x 3-6 mm; cilindrisch, recht 
tot golvend, soms gebogen, soms zwak verdikt aan 
de basis tot 7 à 8 mm; oppervlak grijsbeige, bedekt 
met witte overlangse vezels, aan de basis verbruinend 
tot bisterbruin; vlees donker roodbruin; bij jonge 
exemplaren bovenaan de steel met een duidelijke 
witte, wollige ringzone, oudere exemplaren soms 
kaal. Lamellen tamelijk breed uiteen, 5 lamellen/cm, 
3 tussenlamellen; jong bleek beigebruin, later wat 
meer rosbruin, maar nooit echt donkerbruin; snede 
iets bleker, zwak golvend; breed en sterk bochtig 
aangehecht tot iets aflopend; tamelijk smal, weinig 
buikig. Geur aangenaam fungoïd, als gebakken 
pannekoek. Smaak aangenaam fungoïd, boterachtig, 
naar nootjes. Kleurreactie met KOH op hoed en 
steel vlees zwak verbruinend. Exsiccaat hoed donker 
bisterbruin, bisterbruin; steel boven grijsbeige, onder 
donkerbruin. Sporee donker rosbruin (dikke laag), 
okerbruin met iets oranje tint (Sé 131, 336 minder 
groen, 176). Fluorescentie geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (7,3)8-9(10,3) x 5-6(7,1) urn, gem.(30) 8,4 x 
5,5 urn, Qgem = 1,55 urn; ellipsoïd tot subamyg 
daliform in zijaanzicht, top meestal afgerond, soms 
wat conisch, supra-apiculaire indeuking zwak tot 
tamelijk duidelijk; ellipsoïd in vooraanzicht, basis 
soms wat versmald en dan subobovoïd; wand stevig 
tot iets dikwandig, geelbruin met rosse tint in NHT 

oplossing, ornamentatie uit onregelmatige wratten en 
korte kammen, gemengd met kleine wratjes en 
puntjes, sterk aan de top en daar duidelijk in profiel 
uitstekend, zwak en bijna kaal in de supra-apiculaire 
zone; apicule tamelijk klein, conisch en wat hoekig; 
inhoud meestal met één oliedruppel. Basidiën 4- 
sporig; 27-33 x 8-10,5 urn; knotsvormig; sterigmen 
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tot 5 urn lang; gespen aan de septen. Cheilocystiden 
niet waargenomen. Subhymenium opgebouwd uit 
enkele hoekige korte cellen. Trama subregulair; 
vrijwel geheel opgebouwd uit smalle, slanke 
cilindrische gladde hyfen, 4-7 urn diam.; vermengd 
met eerder zwak gezwollen gladde hyfen, 10-20 urn 
diam., bleekbruin met iets olijf tint in NHroplossing; 
gespen aan de septen. Hoedhuid pileipellis 
opgebouwd uit een dunne laag (ong. 5) 
aaneengesloten cilindrische gladde hyfen, 2,5-6 urn 
diam.; hypoderm goed ontwikkeld, opgebouwd uit 
gladde worstvormige, soms vrijwel ronde hyfen, 8-30 
urn diam.; met bleekgeel tot bleekbruin membranair 
pigment; gespen aan de septen, moeilijk te vinden bij 
de inflate hyfen. Velum kleurloze, dun- tot iets 
dikwandige hyfen, parallel tot verweven, recht tot 
wat kronkelig, dikwijls vertakkend, met weinig 
eindcellen; grote, soms open, gespen aan alle 
tussenschotten. 

BESPREKING 
Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus is te 
herkennen aan de campanulate hoed met vrij donkere 
kleur, de witte velumvlokken aan de hoedrand, de 
nogal bleke plaatjes en duidelijke wollige velumzone 
op de steel bij jonge exemplaren; microscopisch aan 
de duidelijk geornamenteerde, ellipsoïde sporen en 
de gladde hyfen in de hoedhuid. 
Sleutelend met Moser (1983) komt men met de 
kenmerken van deze collectie uit in deelsleutel 
"kleine donkerbruine Telamonia's zonder velum 
gordels op de steel". In deze groep komt men al vlug 
uit op C. decipiens Fr., een vergelijking met vroegere 
collecties van deze soort (coll 4, 5, 14) toont een 
duidelijke microscopische verwantschap. Toch zijn 
er een aantal verschillen die ons deden twijfelen aan 
de juistheid van de bepaling. De specimen uit deze 
collectie hebben niet de minste zweem van paars of 
roze aan de steeltop; de plaatjes zijn bleker van kleur; 
er is veel meer velum aanwezig, dit vooral aan de 
hoedrand; de sporen hebben een iets andere vorm 
(zwak traanvormig) en zijn iets groter. Bij Moser zijn 
er in deze groep echter geen andere keuzes te maken. 
Omdat de jonge exemplaren vrijwel steeds een 
duidelijke wollige, maar sterk vergankelijke, velum 
zone op de steel hebben, wordt bij Moser ook de 
deelsleutel "kleine donkerbruine Telamonia's met 
velumgordels op de steel" eens nagekeken. Hier 
blijkt C. atrocoeruleus de beste keuze, al moet 
worden gezegd dat de pelargoniumgeur door ons niet 
werd waargenomen. Indien men sleutelt met het werk 
van Tartarat (1988) komt men met dezelfde keuzes 
respectievelijk op dezelfde soorten. Met de onlangs 
gepubliceerde sleutel van Gelderblom (2002), sleutelt 
men rechtstreeks naar C. decipiens var. atrocoeruleus 
en ook de plaat van deze combinatie in Brandrud et 
al. (1998) gelijkt sprekend. De enige verschillen 
tussen deze variëteit en onze collectie zijn de iets 
grotere sporen en het ontbreken van een pelargo- 
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niumgeur, maar uit ondervinding weten wij dat deze 
geur niet altijd even goed is waar te nemen. 
Om alle twijfel weg te nemen werd onze collectie 
vergeleken met het typemateraal (M. Moser 51/161, 
30/09/1951, hinter Gunkel, neben Moor, 
Gnadenwald, Tirol, Oostenrijk, IB !). De microsco 
pische kenmerken komen sterk overeen met deze van 
het type. Kleine verschillen in sporen ornamentatie en 
-kleur in NHroplossing vallen o.i. binnen de 
variatiebreedte van de soort. Vermits er ook sterke 
overeenkomsten zijn met Cortinarius decipiens, 
vinden wij het terecht ze als een variëteit van C. 
decipiens op te beschouwen. 

COLLECTIE 88 (PI. 1: fig. 3, pl. 4) 
Cortinarius parvannulatus f. rigidiannulatus (de 
Haan et al.) de Haan & Volders combo nov. 
Basioniem: Cortinarius rigidiannulatus A. de Haan, 
Lenaerts & Volders, Sterbeeckia 19: 39 (2000) 

Vindplaats: Zedelgem, Vloetemveld, IFBL: C1.47.22 
Datum: 20 oktober 2002 
Dia: AdH02083, RW. 
Herbarium: AdH02083; VJ02143 
Biotoop: humuslaag van een verhoogde berm aan de 
rand van een berkenbos op vochtige, zanderige 
bodem. 
Begeleidende vegetatie: onder Populus tremula 
(Ratelpopulier), met Quercus robur (Zomereik), 
Betula pendula (Ruwe berk), Salix spec. (Wilg) en 
Rubus spec. (Braam) in de onmiddellijke nabijheid, 
tussen bladafval en Hypnum cupressiforme (Klauw 
tjesmos), Plagiomnium undulatum (Rimpelmos), en 
Polytrichum commune (Gewoon haarmos). 
Groeiwijze: gezellig tot verspreid, ong. 30 exempla 
ren/m-. 

MACROSCOPIE 
Hoed 12-30 mm diam.; jong campanulaat, met 
duidelijke, scherpe, umbo, later breed campanulaat, 
umbo scherp tot breed afgerond; hoedrand recht, bij 
jonge exemplaren iets ingebogen en rimpelend, soms 
wat ingesneden; tot ongeveer 1/3 doorschijnend 
gestreept; glad, fijn radiair vezelig, satijnachtig; 
okerbruin tot oranjebruin (Séguy 193, 192, centrum 
191, rand 202, 203), sterk hygrofaan, vanuit het 
centrum, geeloker tot geelbeige opdrogend; enige tijd 
na kneuzen iets roestbruin; spinnenwebachtig, wit 
velum enkel bij jonge exemplaren aan de hoedrand, 
later vrijwel geheel verdwijnend. Steel 30-45 x 2-4 
mm; cilindrisch, onderaan zwak verdikt tot 5 à 6 mm, 
meestal gebogen tot wat golvend; licht geelbruin, 
vooral aan de onderzijde bedekt met witte, overlangse 
vezels, die bij aanraken snel verdwijnen; vlees bleek 
beigebruin tot bleek geelbruin, aan de basis wat 
verdonkerend; op 1/3 van de steeltop met witte, 
vergankelijke, annulifonne resten. Lamellen tamelijk 
breed uiteen, 4-5 lamellen/cm, 1 tot 3 tussenlamellen; 
bleek geelbruin tot bleek okerbruin bij jonge 



exemplaren, later rosbruin tot iets oranjebruin, meestal 
wat gevlekt; vrij smal en bochtig aangehecht; weinig 
buikig, het breedste nabij de steel; lamelrand iets 
bleker dan de vlakken, wat golvend. Geur aangenaam 
fungoïd, iets naar cederhout. Smaak aangenaam 
fungoïd. Kleurreactie met KOH op de hoed 
bisterbruin, op het hoedvlees donkerbruin, op het 
steelvlees bleekbruin. Exsiccaat hoed donker rosbruin, 
jong bisterbruin; steel grijsbeige, naar onder toe 
bisterbruin met grijze tint. Sporee donker okerbruin 
met iets rossige tint (Sé 131,162,191, minder oranje). 
Fluorescentie bleekblauw. 

MICROSCOPIE 
Sporen (6,2)6,5-8(8,6) x (4,2)4,5-5 urn, gem.(30) 7,2 x 
4,3 urn, Qgem. = 1,65; amygdalifonn tot ellipsoïd, soms 
subovoïd, in zijaanzicht, top meestal iets conisch 
versmald, supra-apiculaire indeuking meestal duidelijk, 
soms zwak; smal ovoïd tot ovoïd, soms ellipsoïd, in 
vooraanzicht, met meestal afgeronde, soms iets 
versmalde basis en dan obovoïd; wand stevig, rossig 
geelbruin in NHroplossing, geornamenteerd met 
onregelmatige, lage, soms wat uitstekende wratten en 
korte kammetjes, gemengd met kleine wratjes en 
puntjes, aan de top soms iets zwaarder, in de supra 
apiculaire zone dikwijls zwakker; apicule klein, wat 
conisch; inhoud meestal met één oliedruppel. Basidiën 
4-sporig; 26-34 x 7-10 urn; slank knotsvormig; 
vermengd met talrijke slanke, tot cilindrische, 
basidiolen; sterigmen tot 5 urn lang; oude en collapse 
basidiën met geelbruin tot bruin necropigment; gespen 
aan de septen. Cheilocystiden zeer sporadisch 
aanwezig tussen de basidiën, dikwijls alleenstaand of 
slechts enkele bij elkaar; niet aan elke lamelrand te 
vinden; meestal bolvormig tot peervormig, 22-12 x 8- 
12 urn; gespen aan de septen. Subhymenium 
bestaande uit een laag van enkele, onregelmatig 
gevormde, cellen. Trama regulair; opgebouwd uit 
cilindrische tot weinig inflate, worstvormige, gladde 
tot duidelijk geïncrusteerde hyfen, 4-25 urn diam., 
bleekbruin in NHroplossing; gespen aan de septen. 
Pileipellis opgebouwd uit een zeer dunne laag (<10 
cellen) duidelijk maar fijn geïncrusteerde, 3-7 urn 
brede hyfen; hypoderm goed ontwikkeld, opgebouwd 
uit sterk gezwollen, onregelmatig gevormde, gladde tot 
zwak geïncrusteerde, 15-50 urn brede hyfen, met bruin 
membranai.r pigment; gespen aan de septen, moeilijk 
waar te nemen bij de inflate hyfen. Velum sterk 
aangekleefd aan steelcortex; opgebouwd uit sterk 
verweven, gebogen tot wat kronkelige, kleurloze tot 
zeer licht gele, dunwandige hyfen, 3-10 urn breed, 
frequent vertakkend, dikwijls met inwendige, aan de 
wand klevende, olieachtige druppeltjes; met schaarse 
eindcellen; gespen aan de septen. 

BESPREKING 
lnitiëel werd deze collectie niet herkend. Gedacht 
werd aan Cortinarius incisus of een aanverwante 
soort. De ring op de steel was slechts aanwezig als 

een vergankelijke velumzone. De geur en een eerste 
microscopisch nazicht brachten ons op het spoor van 
C. rigidiannulatus. Deze collectie moet dan ook 
gezien worden als een aanvulling bij coll. 39. 
Reeds langere tijd was het ons opgevallen dat deze 
soort niet alleen vrij algemeen was, maar ook zeer 
polymorf, wat voor een nieuw beschreven soort toch 
ongewoon is. De belangrijkste reden waarom wij 
collo 39 als een nieuwe soort opvatten, lag in een 
eerdere, foutieve determinatie van collectie 20 als 
Cortinarius parvannulatus (de Haan et al. 1996) die 
microscopisch een totaal ander beeld toont. 
Om wat klaarheid te brengen in deze verwarrende 
situatie werd het type-materiaal van Cortinarius 
parvannulatus (Frankrijk, Haute-Savoie, environs de 
Samoëns, en dessus de la Charmas, 23/09/1950, herb. 
Kühner Sa-50-57, G!) en C. eedriolens Moser 
(Oostenrijk, Tirol, Voldertal, Alm gegen Bach, 
19/09/1949, herb. Moser 49/131, IE!), een gelijkende 
soort die meestal als synoniem wordt aanzien, 
opgevraagd en met onze collecties vergeleken. 
Microscopisch is er tussen Cortinarius parvannulatus 
en C. eedriolens geen enkel verschil, noch in 
sporengrootte, -vorm en -ornamentatie, noch in 
trama of hoedhuid. Dit bevestigt de stelling van de 
meeste mycologen dat beide identisch zijn. Bij 
vergelijking met collo 39 (C, rigidiannulatus) 
volgende vaststellingen: 
De sporen bij C. parvannulatus (zie Pl. 9) zijn iets 
groter, wat zwakker geornamenteerd en iets bleker 
van kleur. De hoedhuid is duidelijk intenser 
gekleurd, meer oranjegeel in NHroplossing, met 
zwak geïncrusteerde hyfen. Geen verschil in basidiën 
en trama. Besluit: beide taxa zijn sterk verwant, de 
verschillen zijn subtiel maar onmiskenbaar. Mogelijk 
zijn onze collectie en aansluitend de verdere 
collecties verzameld onder de naam C. rigidi 
annulatus, een laagland vorm van C. parvannulatus 
(type verzameld onder Picea in de Alpen). 
In de talrijke collecties die wij de laatste jaren 
verzamelden was ook macroscopisch een grote 
variabiliteit waar te nemen. Zo bleek de zwakke 
paarse tint in de steeltop weinig constant (zelfs 
binnen één collectie) en kwam het velum op de steel 
voor onder vorm van een bijna vliezige ring tot een 
zwakke cortinazone. Hierdoor vervalt ook één van 
belangrijkste argumenten in het onderscheid met C. 
eedriolens (Arnold 1993). Evenmin konden wij enig 
verschil waarnemen in de ornamentatie van de 
sporen. Gezien de duidelijke overeenkomst met C. 
parvannulatus en de kleine verschillen, die mogelijk 
binnen de variatiebreedte van deze soort vallen, 
besluiten wij dat collo 39 slechts een vorm is van deze 
soort. Wij denken dat het aangewezen is deze vorm, 
die zeker niet zeldzaam is, te blijven onderscheiden 
van de typevorrn, onder bovenstaande naam. 
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COLLECTIE 90 (Pi. 1: fig. 4, Pi. 6) 
Cortinarius malachius (Fr.: Fr.) Fr. 
Donkerlila gordijnzwam 

Vindplaats: Hastière, IFBL: H5.55.12 
Datum: 25 september 2003 
Dia: AdH03053 
Herbarium: AdH03053, AdH03053B, VJ03053 
Habitat: loofbos op humusrijke leembodem 
Begeleidende vegetatie: onder Fraxinus excelsior 
(Es), Quercus robur (Zomereik), Alnus incana 
(Grauwe Els) en Betula pendula (Ruwe Berk), tussen 
Eurynchium praelongurn (Klein ladderrnos), met 
Rubus spec. (Braam) en Athyrium filix-fémina 
(Wijfjesvaren) in de onmiddellijke buurt, 
Groeiwijze: Gegroepeerd tot iets gebundeld (3-5 
exemplaren), soms solitair. 

MACROSCOPIE 
Hoed 40-60 diam. 15-20 mm hoog; jong 
halfbolvormig tot conisch, later breed convex met 
zwakke, ronde umbo, oud vrijwel vlak en sterk 
golvend; hoedrand eerst in gekromd, later wat 
ingebogen, soms bijna recht; centrum beige, bleek oker 
(Sé 235, 265), meer grijsbeige (Sé 233,234) naar de 
rand toe, jong met iets paarse tint aan de hoedrand (Sé 
680, 575, 20); zwak hygrofaan, na opdrogen grijsbeige 
met iets okertint in het centrum; glad, iets zijdeachtig, 
tot fijn korrelig, naar de rand toe vezelig; vlees bij 
oudere specimen wit, jong met paarse tint; jonge 
exemplaren met overvloedige, witwollige tot 
spinnenwebachtige, plaatselijk, iets geelachtige 
velurnresten, ook bij oudere exemplaren nog aanwezig. 
Lamellen breed uiteen, 3-4 lamellen/cm, 3 
tussenlamellen; bij jonge vruchtlichamen bleek tot 
duidelijk paarsbeige, later paars bruin met rossige tint; 
bochtig aangehecht; lamelsnede gekarteld, getand tot 
rafelig bij oudere exemplaren. Steel 55-80 x 6-15 mm; 
cilindrisch, soms wat afgeplat, meestal onderaan wat 
gekromd; steelvoet zwak tot duidelijk maar geleidelijk 
knotsvormig verdikt, 8-15 mm diam.; oppervlak wit, 
jonge exemplaren met duidelijk paarse tint aan de top, 
volgroeide exemplaren minder paars; vlees grauwwit, 
met paarse tint; annuliforme resten als een cortina op 
ongeveer 10 mm onder de hoed. Geur aangenaam 
fungoïd. Smaak fungoïd, zwak raapachtig. 
Kleurreactie met KOH bleekgrijsbruin op hoed en 
steel, grijs op hoed- en steelvlees. Exsiccaat hoed 
grijsbruin, grijsbeige, de rand beige; steel grijsbeige, 
basis wittig. Sporee donker okerbruin, roodbruin (Sé 
131, 162, 191). Fluorescentie bleek geelgroen. 

MICROSCOPIE 
Sporen: (7,3)8,5-10(10,4) x (5,1)5,5-6(6,4) urn, 
gem.(30) 9,3 x 5,8 urn, Qgern. = 1,6; subamygdaliform 
tot larmiform in zijaanzicht, met ronde, soms iets 
versmalde top en versmalde basis, supra-apiculaire 
indeuking zwak tot duidelijk; obovaal tot pitvorrnig 
in vooraanzicht, meestal met sterk versmalde basis; 
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wand stevig, rosbruin met iets oranje tint in NHr 
oplossing; geornamenteerd met wratten en korte 
kammetjes, vooral sterk aan de top en daar duidelijk 
uitstekend, zwakker aan de basis, in de supra 
apiculaire zone soms bijna kaal; apicule vrij klein, 
conisch en wat hoekig; inhoud meestal één grote 
oliedruppel. Basidiën 4-sporig; 34-46 x 9-12 urn; 
knotsvormig, dikwijls duidelijk ingesnoerd in het 
midden; collapse exemplaren met bruin necro 
pigment; sterigmen doornvorrnig tot 6 urn; gespen 
aan de septen. Cheilocystiden lamelrand vrijwel 
steriel, soms gemengd met een aantal basidiën; 
knotsvormig tot iets gerekt; 11-22 x 7,5-11 urn; 
gespen aan de septen. Subhymenium enkele lagen 
korte, omegelmatig gevormde cellen. Trama 
regulair; opgebouwd uit vrij slanke, gladde hyfen, 
bleekbruin met iets groenige tint, 2,5-10 urn diam., 
lager gelegen hyfen korter en wat meer gezwollen, 
10-30 urn diam. Hoedhuid pileipellis opgebouwd uit 
een eerder dikke laag (10- 20) los dooreen geweven, 
dunne, opgeworpen, gladde hyfen, soms met zwak 
bleekgeel, intracellulair pigment, 2,5-7 urn diam., de 
uiteinden niet tot zwak verdikt; met grote gespen; 
hypoderm eerder zwak ontwikkeld, moeilijk te 
onderscheiden, met zwak gezwollen, korte gladde, 
eerder dunwandige, hyaline hyfen, 7-25 urn diam.; 
gespen aanwezig, maar vrijwel niet te zien. Velum 2- 
6 urn brede, kleurloze, gladde, dunwandige hyfen, 
evenwijdig tot min of meer sterk verweven, recht tot 
kronkelig, dikwijls vertakkend; met grote gespen; 
zeer weinig eindcellen. 

BESPREKING: 
Cortinarius malachius heeft vrij forse, meestal 
gebundelde vruchtlichamen, een bleke oker tot grijze 
hoedkleur, witte velurnresten aan de hoedrand, 
opvallend is de paarse tint bij jonge exemplaren 
zowel in de hoed, plaatjes als de steel. Microscopisch 
kenmerkend zijn de traan- tot pitvorrnige, goed 
geornamenteerde sporen, de talrijke, knotsvormige 
cheilocystiden en de gladde, opgeworpen hoedhuid 
hyfen. 
Indien men deze collectie gaat uitsleutelen met Moser 
(1983), dient men vooreerst te zoeken bij de "grotere 
Telamonia 's met violet in de steel". Het ontbreken 
van een radijsgeur en de eerder cilindrische tot zwak 
verdikte steelvoet van onze exemplaren, leiden ons 
naar de wat moeilijker keuze tussen veel velum of 
wat minder velum. Omdat deze collectie nogal 
variërende hoeveelheden velum heeft, wordt besloten 
om in beide richtingen te sleutelen. De eerste keuze" 
hoed en steel nogal sterk met velum bezet" brengt 
ons in de eerste plaats bij C. calopus P. Karst, maar 
deze soort werd door ons reeds gevonden en 
beschreven, (zie collectie 86) ze verschilt zowel 
microscopisch als macroscopisch duidelijk van deze 
collectie. Ook de volgende soorten met onderrneer C. 
torvus (Bull.: Fr.) Fr. en C. subtorvus Lamoure, 
komen om diverse redenen niet in aanmerking. Ook 



indien de tweede keuze wordt gevolgd, "hoed en 
steel niet zo sterk met velum bedekt, of enkel de steel 
zo", voert deze ons naar geen enkele passende soort. 
Omdat deze collectie eerder zwak hygrofaan bleek, 
leek het ons opportuun om bij Moser ook eens te 
sleutelen in de groep Sericeocybe. Een eerder 
artificiële groep die bij Brandrud et al. (1990), 
waarschijnlijk terecht, als een sectie van Telamonia 
wordt beschouwd. Via de blauwe kleuren in hoed en 
steel, komt men hier in de "Alboviolacei" terecht, 
waar al vlug de keuze voor C. malachius Fr. de meest 
aanvaardbare wordt. Met Bidaud et al. (2002), waarin 
de soorten en variëteiten rond C. malachius vrij 
uitgebreid worden behandeld, sleutelt men met de 
sporen grootte van onze collectie vlot naar C. 
malachius var. cholagogus Bidaud, Moënne-Locc. & 
Reumaux . De bijgevoegde plaat van deze variëteit is 
echter o.m. vanwege de wat roodbruine hoedkleur 
helemaal niet gelijkend, terwijl de plaat van C. 
malachius var. malachius voortreffelijk past; met 
onze sporenmaten kan in dit werk echter niet naar de 
var. malachius worden gesleuteld. Voor een passende 
afbeelding van var. cholagogus, verwijzen de 
betrokken auteurs naar het werk van Brandrud et al. 
De desbetreffende plaat in dit boek, hier C. 
malachius genoemd, gelijkt sprekend op onze 
collectie, de hier getoonde paddestoelen zijn zowel 
macroscopisch als microscopisch (sporen) vrijwel 
identiek. 
Wanneer men sleutelt met het werk van Tartarat 
(1988) moet men in de "Alboviolacei" de keuze 
maken tussen C. malachius en C. malachiodes Orton. 
De sporen van C. malachiodes zijn duidelijk kleiner 
dan deze van onze collectie, zodat ook hier de keuze 
voor C. malachlus dient te worden gemaakt. 
Er blijkt in de diverse werken nogal wat discrepantie 
over de habitatvoorkeur van C. malachius. Volgens 
Moser is dat onder naaldhout, volgens Moenne 
Loccoz groeit de var. malachius onder loofhout, maar 
de var. cholagogus onder naaldhout en Tartarat 
plaatst de soort zowel onder naaldhout als onder 
loofhout. Onze collectie werd gevonden onder 
loofhout, maar een honderdtal meter verder werd een 
tweede, vrijwel identieke collectie verzameld, 
ditmaal onder naaldhout. Men kan hier wel stellen 
dat deze soort het niet zo nauw neemt met zijn 
standplaatskeuze. In Nederland wordt deze soort als 
uiterst zeldzaam omschreven, voorkomend in 
naaldbos op kalkrijk zand. 

COLLECTIE 91 (Pl. 5: fig. 3, Pl. 7) 
Cortinarius fulvescens Fr. 
Syn.: Cortinarius fasciatus Fr. ss. Arnold (1993), 
Breitenbach & Kränzlin 

Vindplaats: Oignies, Ruisseau d' Alise; IFBL: 
K5.13.23 
Datum: 26 september 2003 
Dia: JP3819 

Herbarium: AdH03054, VJ03054 
Habitat: vochtig gemengd bos op humusrijke 
leembodem. 
Begeleidende vegetatie: tussen mos onder Picea 
abies (Zilverspar) 
Groeiwijze: gebundeld tot gezellig, soms solitair, ± 
10 exemplaren/m- 

MACROSCOPIE 
Hoed 17-30 mm diam., 7-17 mm hoog; jonge 
exemplaren smal campanulaat, later campanulaat tot 
breed campanulaat met duidelijk soms scherpe umbo; 
hoedrand eerst wat ingebogen, later recht en dikwijls 
sterk golvend; donker kastanjebruin (Sé 701, 176) 
met iets blekere rand (Sé 192, 146); langzaam maar 
duidelijk hygrofaan, vanuit de rand naar rossig 
okerbruin verkleurend; glad, wasachtig tot satijnig 
aanvoelend; witte velumresten enkel bij jonge 
exemplaren als fijne witte vezeltjes aan de hoedrand; 
hoedvlees beige tot bruin in de top. Lamellen breed 
uiteen, 4-5 lamellen/cm, 3 tussenlamellen; bij jonge 
vruchtlichamen bleekbruin, later meer rosbruin; 
breed en bochtig aangehecht; lamelsnede 
onregelmatig gekarteld-getand. Steel 40-70 x 3-5 
mm; cilindrisch, bochtig en golvend, geleidelijk 
knotsvormig verdikkend naar de basis, daar 5-8 mm 
diam.; oppervlak wit, onder het oppervlak wittig tot 
crème; vlees beige in de steeltop en bruinachtig in de 
steelbasis; hol in de bovenste steelhelft; gele 
velumvezeltjes enkel bij zeer jonge exemplaren en 
zeer vlug verdwijnend. Geur aangenaam fungoïd. 
Smaak aangenaam fungoïd. Kleurreactie met KOH 
zwartbruin op hoed en steelvlees. Exsiccaat hoed 
donkerbruin, kastanjebruin; steel grijsbeige, bleek 
grijsbruin. Spo ree dunne laag, helder okerbruin met 
iets oranje tint (Sé 203, 193). Fluorescentie 
bleekblauw. 

MICROSCOPIE 
Sporen (7)8-10(10,6) x (3,9)4,5-5(5,4) urn, gem.(30) 
8,8 x 4,6 urn, Qgcm. = 1,9; smal amygdaliform tot 
subellipsoïd, met zwakke tot duidelijke, soms sterke 
supra-apiculaire indeuking, de top meestal duidelijk 
versmald, soms afgerond; smal ellipsoïd tot 
subfusiform of subnaviculair in vooraanzicht, meestal 
met duidelijk tot sterk versmalde, conische basis; 
wand tamelijk stevig, licht geelbruin met iets oranje 
tint in Nl-lj-oplossing; ornamentatie nogal zwak, met 
lage, vrij kleine wratten, aan de top wat grover en 
meer uitstekend, met korstjes en korte kammen, zwak 
in de onderste helft, de supra-apiculaire zone meestal 
bijna kaal; apicule tamelijk groot, als verlenging van 
de conische basis, conisch en wat hoekig; inhoud 
meestal met één grote oliedruppel. Basidiën 4-sporig, 
sporadisch 2-sporig; 23-35 x 6-9 urn; eerder slank 
knotsvormig, meestal in het midden zwak 
ingesnoerd; oudere exemplaren met zwartbruin 
necropigment; sterigmen eerder slank tot 6 à 7 urn; 
gespen aan de septen. Cheilocystiden lamelrand 
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heteromorf, basidiën regelmatig vergezeld van korte 
knotsvormige tot bijna ronde cystiden, 12-20 x 7-9 
urn; gespen aan de septen. Subhymenium enkele 
lagen korte, onregelmatig gevormde cellen. Trama 
subregulair; opgebouwd uit gladde, meestal duidelijk 
gezwollen hyfen, bleek leemkleurig met iets groene 
tint, 8-35 urn diam.; gespen aan de septen. Hoedhuid 
pileipellis opgebouwd uit een dunne laag (5-10), 
gladde tot uiterst fijn geïncrusteerde, hyaliene hyfen 
met bleekgele wand, verspreid ook enkele hyfen met 
bleekgeel intracellulair pigment; 2,5-8 um diam.; 
gespen eerder klein en soms afwezig; overgang naar 
hypoderm moeilijk te zien; hypoderm eerder zwak 
ontwikkeld en opgebouwd uit korte, gezwollen, soms 
bijna rondachtige, gladde, hyaliene hyfen, soms met 
bleekgeel tot zwak bruinachtig, membranair pigment, 
8-35 urn diam.; geen gespen aan de septen 
waargenomen. Velum schaars, 2-4 urn brede, 
kleurloze, dunwandige hyfen, sterk verweven, 
kronkelig, wand wat golvend, soms moniliform; 
weinig eindcellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Cortinarius fulvescens is een slanke wat gebundeld 
groeiende soort met smal campanulate, kastanjebruine 
hoed met duidelijke umbo en slanke, witte steel; 
microscopische te herkennen aan de slanke, smal 
amandelvormige, bijna spoeivormige sporen met 
nogal zwakke ornamentatie. 
Daar de exemplaren uit deze collectie aanvankelijk 
nogal witte stelen vertoonden, werd met het werk van 
Moser (1983) eerst gezocht in groep van "de kleine 
witstelige Telamonias", De hier behandelde soorten 
komen echter niet in aanmerking; C. jubarinus heeft 
te kleine sporen en een wortelende steel, C. hoeftii 
heeft rondachtige sporen, C. leucopus (Collectie 53, 
2002) valt weg vanwege andere zowel macro- als 
microscopische kenmerken en C. pygmaeus om de 
heel andere standplaats. De bij Moser enige andere, 
nog in aanmerking komende groep, zijn de "kleine 
Telamonias met roodbruine, geelbruine tot rosachtige 
hoedkleuren". Hier blijkt al vlug dat slechts bij één 
soort de kenmerken overeenkomen met deze van onze 
collectie, namelijk C. fulvescens Fr ss. Favre. 
In Breitenbach & KränzIin (2000) is het echter de 
afbeelding van C. [asciatus Fr. die een treffende 
gelijkenis vertoont, deze van C. fulvescens komt zelfs 
niet in de buurt. Maar de begeleidende tekst bij C. 
fasciatus vermeldt dat de soort hier in de zin van 
Arnold (1993) = ss. Moser = ss. Moënne-Locc. dus 
ss. Favre (1948) dient te worden opgevat. Het lezen 
van de diverse informatie in het werk van Arnold en 
de bijbehorende afbeeldingen nemen de laatste twijfel 
weg. Ook de afbeelding van C. fulvescens in Moënne 
Loccoz et al. (1990) toont een opmerkelijke 
gelijkenis met onze collectie. C. fulvescens lijkt 
onderhevig te zijn aan diverse interpretaties en wordt 
ondermeer door Brandrud et al. (1992) als synoniem 
beschouwt met C. fasciatus. De typische koperachtige 
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verkleuring bij het drogen werd door ons niet 
waargenomen. 
In Funbel is er geen melding van deze soort en in 
Nederland wordt ze als zeldzaam beschouwd. 

COLLECTIE 92 (Pl. 5, fig. 1-2, Pl. 8) 
Cortinarius tortipes Moënne-Locc. 

Vindplaats: 
B5.38.3l 
Datum: 4 oktober 2002 
Dia: AdH03055; AdH03055B 
Herbarium: Adh03055, AdH03055B, VJ03057 
Habitat: Eikendreef op humusrijke bodem, naast 
openbare weg 
Begeleidende vegetatie: Onder Quercus robur 
(Zomereik), tussen kort gras (Festuca spec.), met 
Taraxacum spec. (Paardebloem) en Glechoma 
hederacea (Hondsdraf) in de onmiddellijke buurt. 
Even verder ook nog Urtica dioica (Grote 
brandnetel), Amanita rubescens (Parel amaniet) en 
Eurynchium praeiongum (Klein ladderrnos) 
Groeiwijze: gebundeld tot gezellig, soms ook solitair, 
10-20 exemplaren/rn-, 

Turnhout, Dombergstraat; IFBL: 

MACROSCOPIE 
Hoed 20-50 mm diam.; jonge exemplaren conisch 
met in gekromde rand, later convex tot breed convex, 
met zwakke, brede, ronde umbo, uiteindelijk vlak tot 
wat ingedrukt, met onregelmatig golvende rand; 
geelbruin met donkerder, iets roodbruin tot 
rossigbruin centrum (Sé 176, 701, 703, 131, 162), 
rand meer okerbruin tot licht geelbruin (Sé 133, 193 
minder rood); hygrofaan, vanuit het centrum streperig 
opdrogend tot rossig oker met rosbruin centrum, met 
radiaire donkere vlekken en strepen; hoedhuid glad, 
fijn radiair vezelig, uiterste rand soms zwak 
doorschijnend gestreept tot ± 5 rnm; vochtig iets 
vettig aanvoelend, droog zijdeachtig, glad; witte tot 
crème velumresten bij jonge exemplaren duidelijk 
aan de hoedrand, bij uitgegroeide exemplaren slechts 
spaarzaam aan de hoedrand; bij kwetsen iets 
bruinvlekkend. Lamellen breed uiteen, 4-5 
lamellen/cm, 3 tussenlamellen; bij jonge vruchtlicha 
men beige tot bleekoker, later meer bleek rosbruin; 
smal en bochtig aangehecht, nogal buikig, het 
breedste nabij de steel; lamelrand fijn rafelig tot 
gelijk, met dezelfde kleur als de vlakken; lamel 
oppervlak nogal geaderd. Steel 40-60 x 4-10 mm; 
cilindrisch tot zijdelings wat afgeplat, naar onder toe 
meestal wat spoelvormig, tot zwak verdikt, tot 15 mm 
diam., dikwijls versmallend aan de basis; oppervlak 
wittig crème tot beige, vlees witachtig tot dofbruin in 
de basis en de cortex bruin tot donkerbruin; 
annuliforrne velumresten als fijne witwollige 
velumzone aanwezig bij jonge exemplaren, bij oudere 
exemplaren soms aan de basis nog aanwezig, meestal 
gans de steel overtrokken met overlangse vuil witte 
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velumvezels, die bij de minste aanraking verdwijnen, 
soms steel geheel kaal. Geur aangenaam fungoïd. 
Smaak aangenaam fungoïd. Kleurreactie met KOH in 
steel en hoed onmiddellijk donker paarsbruin. 
Exsiccaat hoed kastanjebruin met okerbruine 
vlekken; steel grijs tot grijsbruin, met donkere 
vlekken. Sporee helder rosbruin (Sé 191). Fluores 
centie helder bleekblauw. 

MICROSCOPIE 
Sporen (6,4)7,5-8,5(9) x (4,5)5-5,5(5,7) urn, gem.(30) 
7,8 x 5,2 urn, Qgem. = l,S; kort ellipsoïd tot 
sublanniform of subamygdaliform in zijaanzicht, met 
ronde top en min of meer versmalde basis, supra 
apiculaire indeuking zwak tot duidelijk; obovoïd tot 
kort subellipsoïd in vooraanzicht, met duidelijk tot 
zwak versmalde basis; wand tamelijk dik, rossig 
geelbruin in NHroplossing, geornamenteerd met 
verspreide wratten en korte kammen, meestal 
duidelijk uitstekend, gemengd met kleine wratjes en 
puntjes, vooral sterk aan de top en het dorsale deel, 
zwakker tot ontbrekend in de supra-apicuJaire zone; 
apicule klein, conisch en wat hoekig; inhoud met één 
soms twee oliedruppels. Basidiën 4-sporig, (31)35-44 
x 7,5-12 urn; meestal lang en slank knotsvormig, 
dikwijls nogal verbogen; sterigmen doornvormig tot 5 
urn lang; oudere exemplaren met donkerbruin 
necropigment; gespen aan de septen. Cheilocystiden 
lamelrand meestal steriel, soms vermengd met enkele 
basidiën; cheilocystiden knotsvormig, meestal met 
brede tweede cel, 14-28 x 6-13 urn; gespen aan de 
septen. Subhymenium opgebouwd uit enkele 
hoekige, korte cellen. Trama regulair, evenwijdige, 
soms iets verweven, lange, slanke, gladde tot zeer fijn 
geïncrusteerde hyfen, bleek geelbruin met iets oranje 
tint, 2,5-16 u m diam.; gespen aan de septen. 
Hoedhuid pileipellis opgebouwd uit een vrij dikke 
laag (10-20) gladde tol zeer fijn geïncrusteerde 
regelmatig H-vormig vertakkende hyfen, 3-10 um 
diam.; eindelementen weinig gezwollen en afgerond; 
met grote gespen aan de septen; hypoderm eerder 
zwak ontwikkeld, opgebouwd uit gladde, kort 
worstvonnige hyfen, soms met bleekgeel membranair 
pigment, 9-25 urn diam.; gespen aan de septen 
meestal vrij goed te zien. Velum spaarzaam, 2-8 urn 
brede, kleurloze tot bleekbruine, gladde, dunwandige 
hyfen, onderling sterk verkleefd, recht tot wat 
kronkelig, met talrijke eindcellen. 

BESPREKING 
Cortinarius tortipes is een wat gebundeld groeiende, 
tamelijk forse soort met conische tot breed convexe, 
geel- tot roodbruine hoed die bij opdrogen radiaire 
donkere vlekken vertoont. De plaatjes slaan breed 
uiteen en het steeloppervlak kleurt paars met sterke 
basen. De sporen zijn kort ellipsoïd en grof georna 
menteerd. De lamelrand is steriel, met talrijke kort 
knotsvormige cheilocystiden. 

Deze collectie dient ongetwijfeld te worden 
uitgesleuteld binnen het hinnuLeus-complex. De meest 
voor de hand liggend literatuur is hier de bewerking 
van deze groep door Bidaud & al. (1997). Het witte 
velum en het sterke hygrofane karakter van onze 
collectie leidt naar de Subsectie "Hinnulei" en via de 
keuzes "niet gestekelde sporen", "soorten uit het 
laagland" en "duidelijk paarse verkleuring van het 
steelvlees met KOH", komen wij terecht in de Serie 
"safranopes", In deze sleutel gebeurt een eerste 
opsplitsing via het kenmerk "steel sterk getordeerd of 
niet". Hier wordt, onze notities volgend, gekozen 
voor niet getordeerde stelen en even verder weer voor 
soorten met eerder geelbruine tot rossige kleuren, 
waardoor wij in de stirps "safranopes" terecht komen. 
Ook deze stirps - waarvan in Moser (1983) slechts 
één soort, nl. C. safranopes zelf - werd door de 
betreffende auteurs verder uitgewerkt, waardoor 
soorten die vroeger niet van C. safranopes werden 
onderscheiden, nu kunnen worden uitgesleuteld. In 
deze stirps kan met de kenmerken van deze collectie 
enkel gekozen worden voor de richting "taxon 
microsporés", waar al vlug blijkt dat geen enkele 
soort past. Ook bij de soorten met wat grotere sporen 
werd geen passende soort gevonden. De enige 
overblijvende optie is eens te sleutelen in die soorten 
waarvan de steel enigszins tot duidelijk gedraaid zou 
moeten zijn, de stirps "tortipes" dus. Al vlug blijkt 
dat de soort C. tortipes, indien abstractie wordt 
gemaakt van die gedraaide steel, zeer sterke 
overeenkomsten vertoond met deze collectie. De 
afbeelding van deze soort in dit werk toont 
eigenaardig genoeg geen gedraaide steel, nochtans 
voor de auteurs het scheidend kenmerk om ze in een 
aparte stirps te plaatsen. Omdat het macroscopisch 
beeld van deze collectie nogal wat gelijkenis 
vertoonde met C. safranopes var. thermophilus 
(collectie 70), werd ook even in die richting gekeken, 
maar deze soort heeft een geheel andere microscopie. 
Om zeker te zijn dat elke lichting degelijk werd 
gevolgd, wordt de sleutel ook nog eens geraadpleegd 
in de groep met soorten die wat gestekelde sporen 
hebben, de serie HinnuLoides. Ook hier blijkt al vlug 
dat geen enkele soort overeenkomst vertoont met 
deze collectie. De enige soort die dus in aanmerking 
komt is C. tortipes, al blijft de ge tordeerde steel voor 
enige twijfel zorgen. 
Twee andere collecties, in de onmiddellijke nabijheid 
gevonden, bleken macroscopisch zo van collectie 92 
te verschillen dat ze beide apart beschreven en 
gefotografeerd werden (pl. 5). Microscopisch bleken 
er echter geen verschillen te zijn, zodat de werkgroep 
tot de slotsom kwam deze vondsten te beschouwen 
als wat sterker uitgedroogde exemplaren. 

Dankwoord 

Wij danken de curatoren van de herbaria GENT, G, en lB, 
voor het ontleende materiaal, en Guillaume Eyssartier voor 
kritische opmerkingen bij eerdere determinaties. 
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Plaat 2. Cortinarius brunneus f. mesosporus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. 
velum op steel (xl000). 
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Plaat 3. Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. hoedhuid, 4. velum op steel 
(xIOOO). 
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Plaat 4. Cortinarius parvannulatus f. rigidiannulatus. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 
5. velum op steel (x1000). 
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1. Cortinarius tortipes (coll. 92/1, dia: AdH). 

3. Cortinarius fulvescens (coll. 91, dia: 1. Paulussen). 

2. Cortinarius tortipes (coll. 92/2, dia: AdH). 

4. Clitopilus amarus (dia: AdH). 
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Plaat 6. Cortinarius malachius. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(xlOOO). 
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Plaat 7. Cortinarius fulvescens. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(xlOOO). 
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Plaat 8. Cortinarius tortipes. 1. sporen (x3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden, 4. hoedhuid, 5. velum op steel 
(xlOOO). 
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Index tot de verslagen van de Cortinarius-werkgroep 
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bibulus Quél. - Collo 44 
bolaris (Pers.) Fr. - Collo 37 
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brunneus (Pers.: Fr.) Fr. var. brunneus - Col!. 35 
brunneus f mesosporus ad int. - Collo 78 
candelaris Fr. ss. Henry - Coll. 77 
caninus (Fr.) Fr. - Collo 69 
casimiri (Velen.) Huijsman - Collo 9 
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comptulus Mos. - Coll. 21, 42 
conicus (Velen.) R. Henry - Coll. 64 
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decoloratus (Fr.: Fr.) Fr. - Collo 72 
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diasemospermus var. leptospermus Lindstr. - Coll. 6] 
dunensis A. de Haan & Volders - Collo 49 
earinus Romagn. - Collo 51 (als cortinatus) 
erythrinus - zie vernus 
flab ell us Fr. - Collo 47 
flexipes Fr. - Coll. 7 (als paleaceus) 
flexipes var. inolens Lindstr. - Coll. 73 
fulvescens - Coll. 91 
fulvostriatulus Hry. - Collo 23 
fusisporus Kiihn. - Collo 32 
fusisporusf vinosobrunneus de Haan & Volders - Collo 74 
helobius Romagn. - Collo 27 
helvelloides (Fr.: Fr.) Fr. - Collo 76 
helveolus (Bull.) Fr. - Collo 17 
hemitrichus Fr. - Coll. l3 
hinnuleus var. furfuraceus zie incisior 
hinnuloides R. Henry - Coll. 65 
holophaeus J .E. Lge. - Coll. 18 
incisior Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux - Coll. 11 (als hinnuleus var.fuifuraceus) 
illuminus Fr. ss. Brandrud et al. - Coll. 12 (als saturatus) 
lanigeroides P.D. Orton - Coll, 85 
lepidus Moënne-Locc. - Coll. 41 
leucopus (Bull.: Fr.) Fr. - Collo 53 
malachius (Fr.: Fr.) Fr. - Collo 90 
miraculosus Melot - Collo 68 
miraculosus Melot var. laccarioides A. de Haan & Volders - Collo 54 
ochrophyllus Fr. - Coll. 83 
ovatisporus Hry. - Collo 25 
paleaceus - zie flexipes 
parvannulatus - zie parvannulatus f . rigidiannulatus & sp. 
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striaepilus J. Favre - Col!. 46 
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subrhombispora nom. prov. - Coll. 16 
tortipes Moënne-Locc. - Coll. 92 
torvus (Fr) Fr. - Coll. 19 
triformis Fr. - Coll. 84 
umbrinolens P.D. Orton - Colls. 10 (als « sp. »), 26 (als brunneus var. glandicolor), 48 
urbicus Fr. - Collo 45 
venustus P. Karst. - Coll. 86 
vernus H. Lindstr. & Melot- Collo 34 (als erythrinus) 
vernus var. rubescens A. de Haan & Volders - Collo 60 
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