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Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een paddestoeleninventarisatie in acht
bosreservaten: Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Zwarte Bulten,
Norgerholt, Mattemburgh, Hollandse Hout en het Houtribbos. Niet het hele
bosreservaat is geïnventariseerd, alleen het centrale transekt van 100 x 10 meter in de
kernvlakte. De conclusies zijn weliswaar alleen op dit transekt gebaseerd, maar zijn
representatief voor het geïnventariseerde bostype. Wel kunnen elders in het
bosreservaat, vooral op plekken met minder strooiselophoping zoals langs paden en
bosranden en op walletjes hogere mycologische waarden aanwezig zijn.

De inventarisatie heeft plaatsgevonden volgens de methode zoals die op het
voormalige Biologische Station in Wijster is ontwikkeld. Daartoe zijn in de jaren
1998  tot en met 2000 twee tot drie keer gedurende de herfst, in blokken van 10 x 10
meter, de vruchtlichamen van alle macrofungi geteld. Na drie jaar is van alle gegevens
per reservaat één synthetische opname gemaakt, waarin per soort het maximum
aantal waargenomen vruchtlichamen op één dag als maat genomen is voor de
abundantie.

De belangrijkste resultaten per reservaat worden hierna genoemd.

Bosreservaat Stille Eenzaamheid, een oud dennenbos op voedselarm stuifzand met
een open bosstructuur, is matig soortenrijk aan paddestoelen, maar mycologisch heel
waardevol. Er zijn maar liefst zeven soorten van de Rode Lijst aangetroffen,
waaronder vier mycorrhizasoorten en drie terrestrische saprotrofe soorten.. Doordat
er weinig dood hout aanwezig is zijn er weinig houtbewonende soorten
waargenomen.

Bosreservaat Kremboong, een vochtig Berken-Zomereikenbos op dampodzol-
gronden met keileem op 1.5 meter diep, bezit een zeer soortenrijke paddestoelenflora
met in verhouding tot andere reservaten veel mycorrhizasoorten. Er zijn in totaal
zeven soorten van de Rode Lijst waargenomen, waaronder vier terrestrische
saprotrofen. Voor een bos op voedselarme bodem is bosreservaat Kremboong rijk
aan houtbewonende soorten en soorten kenmerkend voor groter dood hout. Dit is
het gevolg van de vrij natuurlijke ontwikkeling die dit bos heeft doorgemaakt
waardoor er veel dood hout aanwezig is. Ook het aandeel van de houtparasieten is
groot.

Bosreservaat Tongerense Hei is een vrij monotoon dennenbos met in de ondergroei
dominant Blauwe bosbes. Deze negentiende eeuwse heidebebossing ligt op een
humuspodzolbodem. De paddestoelenflora is, zoals de meeste dennenbossen op
matig voedselarm zand, soortenarm met weinig  mycorrhizasoorten. Er komen vijf
soorten van de Rode Lijst voor als restant van een eertijds rijkere paddestoelenflora.
Doordat er nagenoeg geen dood hout aanwezig is, is het aantal houtbewonende
soorten, zowel saprotrofen als parasieten, laag.
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Bosreservaat Norgerholt, een opgaand eiken-hulstbos op oude bosbodem, ligt op
leemrijk dekzand en heeft sinds 40 jaar een natuurlijke ontwikkeling doorgemaakt.
Het bos bezit een matig soortenrijke paddestoelenflora met het accent op algemeen
voorkomende soorten. Voor een bos op matig voedselarme bodem komen er relatief
veel houtbewonende soorten voor, waaronder enkele soorten kenmerkend voor oude
bossen.

Bosreservaat Zwarte Bulten is een negentiende eeuwse heidebebossing op stuifzand-
heuvels, waarin zich een duinvaaggrond ontwikkeld heeft. Het bos bezit een matige
soortenrijke paddestoelenflora, met een verarmde mycorrhizaflora en relatief weinig
houtbewonende soorten. Opvallend is het voorkomen van een groep terrestrische
saprotrofe soorten kenmerkend voor matig, zure voedselarme bodem, een groep die
elders door vermesting en verzuring sterk achteruit gegaan is. Vier soorten uit deze
groep staan op de Rode Lijst.

Bosreservaat Mattemburgh is eveneens een negentiende eeuwse heidebebossing van
den. Hierin heeft zich een tweede boomlaag ontwikkeld van eik en berk. De bodem
bestaat uit veldpodzolen en duinvaaggronden en bezit een zeer dik ectorganische
profiel. Doordat het beheer in het verleden nagnoeg achterwege is gebleven ligt er
veel dood hout. Het bos bevat een matig soortenrijke paddestoelenflora met een
pover ontwikkelde mycorrhizaflora, die alleen uit algemeen voorkomende soorten
bestaat. De houtzwammenflora met een tiental zeldzame soorten en vijf soorten van
de Rode Lijst is bepalend voor de aanwezige mycologische waarden. Ook de soorten
kenmerkend voor zwaar dood hout zijn hier relatief goed vertegenwoordigd.

Bosreservaat Hollandse Hout is een jonge polderbebossing met populier en eik en
diverse andere loofboomsoorten op een kalkrijke zeekleibodem. Het bos bezit een
soortenrijke, waardevolle paddestoelenflora met opvallend veel houtbewonende
soorten, zowel saprotrofen als parasieten. Binnen de groep houtbewonende soorten
komen veel zeldzame soorten en vier soorten van de Rode Lijst voor. Ook zijn er
zeven zeldzame terrestrische saprotrofe soorten gevonden.

Bosreservaat Houtribbos is het oudste essen-iepenpolderbos in Nederland. De
hoofdboomsoort is populier, daarnaast zijn vele soorten loofbomen als vulhout
aangeplant. Voor een polderbos op een kalkrijke zandbodem is het matig soortenrijk
aan paddestoelsoorten. Het aandeel mycorrhizasoorten is hier groter dan in het
Hollandse Hout, dat op een kleibodem ligt. Ook in dit polderbos is een rijke
houtzwammenflora aanwezig, waaronder veel zeldzame soorten en enkele soorten
van de Rode Lijst.
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1 Inleiding

Paddestoelen en schimmels vormen een belangrijke component in bosecosystemen,
zowel door het aantal soorten als door hun functie. In Nederland zijn 4000 soorten
paddestoelen waargenomen, hiervan komen 2500 soorten uitsluitend of
hoofdzakelijk in bossen voor.

1.1 Wat zijn paddestoelen?

Paddestoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels. De schimmels zelf groeien vaak
onzichtbaar in de grond of in hout. In de vruchtlichamen worden de microscopisch
kleine sporen gevormd. Komen deze sporen op een geschikte groeiplaats terecht dan
kunnen ze ontkiemen. Uit deze kiemen ontstaan de schimmeldraden die uitgroeien
tot een vlechtwerk van draden, dat de zwamvlok genoemd wordt en de eigenlijke
schimmel vormt die het werk uitvoert. De groeivorm van deze organismen is
uitermate geschikt om op een efficiente manier een grote ruimte te koloniseren.

1.2 Functie van paddestoelen

Paddestoelen zijn niet in staat zoals hogere planten om uit koolzuurgas, water en
zonlicht energierijke organische stoffen als zetmeel en suikers te maken. Ze hebben
deze organische stoffen als energiebron wel nodig en moeten deze stoffen van elders
betrekken. Op de manier waarop paddestoelen aan hun koolstof (energie) komen
kunnen ze in de volgende functionele groepen verdeeld worden.

Saprotrofe schimmels: deze groep paddestoelen onttrekt de benodigde koolstof uit
dode organismen, zij kunnen de levende plant niet binnendringen. Naar de aard van
de koolstofbron kunnen strooiselsaprofyten en houtsaprofyten onderscheiden
worden.

Parasieten: deze groep schimmels verkrijgt haar koolstof van levende gastheren
(planten, dieren en paddestoelen), die tengevolge daarvan verzwakken en zelf
afsterven. Binnen de parasieten kunnen we twee groepen onderscheiden:

Biotrofe parasieten: deze groep schimmels is na het afsterven van de
gastheer niet in staat om koolstof uit het dode organisme te onttrekken.
Necrotrofe parasieten: deze groep schimmels kan na het doden van de
gastheer wel voortleven. Vele houtzwammen behoren tot deze groep; het zijn
vaak zwakteparasieten (waarbij de bomen vaak verzwakt zijn door andere
factoren) of wondparasieten.

Bij houtschimmels is het onderscheid tussen een necrotrofe en een saprotrofe
levenswijze vaak moeilijk te bepalen.
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Mutualistische symbionten: deze groep schimmels leven in associatie met andere
organismen, voornamelijk planten waarbij beide voordeel van de samenleving
hebben. In korstmossen leven schimmels samen met groen- of blauwwieren. Ook
enkele plaatjeszwammen kunnen een symbiose met algen vormen. Naast
korstmossen zijn mycorrhizas de voornaamste vorm van symbiose bij schimmels; de
schimmel groeit hier samen met hogere planten. Alleen bij ectomycorrhizas (in het
vervolg met mycorrhiza aangeduid), waarbij de schimmel een symbiose vormt met de
wortels van (voornamelijk) bomen en struiken kunnen paddestoelen gevormd
worden.

1.3 Functionele groepen

De indeling van paddestoelen in saprotrofe soorten, parasieten en mycorrhizasoorten
is een theoretische. In werkelijkheid komen er van alle drie de levenswijzen
tussenvormen voor en er zijn soorten die meer levenswijzen weten te combineren.
Op de overgang  tussen saprofytische en parasitische levenswijze van
houtpaddestoelen is al eerder gewezen. Ook van enkele mycorrhizasoorten is
aangetoond dat ze organische stoffen kunnen afbreken; naast mutualisten zijn deze
soorten dus ook saprotroof. Toch is een indeling in drie functionele hoofdgroepen
zinvol. Doordat de onderscheiden groepen schimmels op een verschillende manier
aan hun koolstof komen, vervullen ze daarmee ook een verschillende functie binnen
het ecosysteem. Ook zijn deze groepen op een andere manier gevoelig voor milieu-
invloeden en of beheersingrepen. Maatregelen die voor de ene groep gunstig zijn
hoeven niet voor de andere groep gunstig te zijn.

De drie functionele groepen in bossen tellen in totaal ongeveer eenzelfde aantal
soorten. Per bostypen en ontwikkelingsstadium kunnen sterke verschillen in de
verdeling van het aantal soorten over de functionele groepen gevonden worden.

1.3.1 Mycorrhizapaddestoelen

De bomen waarmee schimmels een symbiose vormen, bezitten in plaats van
haarwortels een sokje van schimmeldraden om de worteluiteinden. Aan de ene zijde
dringen de schimmeluiteinden tussen de cellen van de boomwortel door, aan de
andere zijde vormen zij een net van schimmeldraden in de bodem. Hiermee is de
schimmel in staat de boom water en voedingsstoffen te leveren. De schimmel op zijn
beurt krijgt van de boom koolhydraten, die het zelf niet kan maken. De boom kan
door de symbiose met de schimmel aan te gaan een groter bodemvolume op water
en voedingsstoffen exploiteren. Andere voordelen voor de boom zijn een betere
bescherming tegen wortelpathogenen, zware metalen en aluminium. Daarnaast krijgt
ze van de schimmel hormonen en vitaminen. Echter niet alle soorten kunnen al deze
functies vervullen, er is sprake van een zekere specialisatie. Dit vormt een verklaring
voor het vaak grote aantal soorten bij een boom.
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Er zijn ongeveer 800 mycorrhizavormende paddestoelen in Nederland en deze
paddestoelen zijn geassocieerd met enkele tientallen soorten bomen en struiken,
zoals den, spar, douglas, lariks, eik, tamme kastanje, beuk, haagbeuk, berk, hazelaar,
linde populier en wilg. Naast een specialisatie in functie vertonen mycorrhizasoorten
ook een verschillende mate van specialisatie ten opzichte van gastheerkeuze en
bodemtypen. Sommige mycorrhizapaddestoelen kunnen met vrijwel alle bomen
mycorrhizas vormen, andere soorten komen bijvoorbeeld alleen bij naaldbomen voor
of zijn heel specifiek voor één boomsoort. Op kalkrijke bodem komen bij dezelfde
boomsoort hele andere mycorrhizapaddestoelen voor dan op zure bodems. Deze
specialisaties verklaren voor een deel het grote aantal mycorrhizasoorten.

De mycorrhizasoorten zijn in deze rapportage in enkele ecologische groepen
ingedeeld (Veerkamp, 1992a). Bij de indeling zijn kriteria gebruikt waarvan bekend is
dat ze grote invloed uitoefenen op het voorkomen van mycorrhizasoorten in
Nederland. Deze kriteria zijn de gebondenheid van de mycorrhizasoorten aan loof-
en/of aan naaldbomen, de dikte van de ectorganische humuslaag, de voedselrijkdom
en het vochtgehalte van de bodem. In bijlage1 wordt een overzicht gegeven van de
onderscheiden ecologische groepen.

Veranderingen
Mycorrhizasorten zijn de laatste decennia sterk achteruitgegaan, 77% van deze groep
soorten staat dan ook op de Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996). Vooral de
groep die kenmerkend is voor droge, voedselarme zandgronden is het hardst
getroffen. Het Korstmossen-Dennenbos en het Gaffeltandmos-Eikenbos waren ook
de biotopen die het rijkst aan mycoorhizasoorten waren.

Soorten die uitsluitend met naaldbomen geassocieerd zijn, zijn sterker
achteruitgegaan dan soorten die met loofbomen geassocieerd zijn. Ook zien we dat
soorten die vroeger uitsluitend bij loofbomen groeiden nu bij naaldbomen
voorkomen, vooral daar waar een dik pakket stikstofrijke humus ligt. Verder blijkt de
achteruitgang van mycorrhizasoorten meer betrekking te hebben op volwassen
bossen en minder op soorten uit jonge opstanden.

Veel van bovengenoemde veranderingen zijn het gevolg van het ouder worden van
het bos. De hoge stikstofdepositie waaronder deze bosontwikkeling in Nederland
heeft plaatsgevonden heeft geleid tot een verhoogde strooiselophoping en een
versnelde bossuccessie. In Nederland worden de hoogste aantallen mycorrhiza-
soorten in jonge bossen met een dunne humuslaag gevonden, dit aantal neemt
gedurende de ontwikkeling van het bos af en tenslotte blijven enkele zeer algemeen
voorkomende soorten over. Onderzoeken in het buitenland laten een heel ander
beeld zien. Daar zien we een stijging van het aantal mycorrhizasoorten tot de
kroonsluiting is bereikt, waarna dit aantal slechts licht afneemt (zie ook Veerkamp,
1994).

Bij mycologen bestaat de indruk dat het met enkele mycorrhizasoorten sinds een paar
jaar weer wat beter gaat. Dit wordt mede in verband gebracht met een vermindering
van de luchtverontreiniging. Vooral in het natte najaar van 2000 vertoonden vele



12 Alterra-rapport 419

soorten een spectaculaire opleving (Arnolds, 2001). Hoewel deze opleving ook in
bossen werd waargenomen, was die het sterkst in bermen en lanen, waar minder
strooisel blijft liggen.

1.3.2 Saprotrofe soorten

Samen met andere organismen zorgen saprotrofe paddestoelen voor de afbraak van
organische materialen. Vooral bij de afbraak van moeilijk afbreekbare stoffen als
cellulose en lignine zijn paddestoelen belangrijk. De grote betekenis van deze groep
zal duidelijk zijn als we bedenken dat het strooisel in bossen, op basis van droge stof,
voor tot ruim 80% uit cellulose, hemicellulose en lignine bestaat. Basidiomyceten
(steeltjeszwammen) zijn daarbij vrijwel de enige organismen die lignine kunnen
afbreken. Hout en houtachtige elementen bestaan op gewichtsbasis uit 20-35%
lignine. Door de afbraak worden kringlopen van koolstof, stikstof en mineralen in
stand gehouden. Een verandering in het afbraakproces heeft grote invloed op alle
organismen die hiervan afhankelijk zijn.

Hoewel de afbraakprocessen van strooisel en hout grote gelijkenis vertonen blijken
strooisel en hout door verschillende soorten te worden afgebroken. Dit komt omdat
hout als milieu voor de meeste paddestoelen te extreem is. De slechte aeratie met als
gevolg een hoge koolzuurconcentratie en een ophoping van vluchtige stoffen wordt
als belangrijke oorzaak beschouwd. Ook is hout zeer arm aan voedingszouten,
waardoor de soorten zeer efficient met hun voedingsstoffen moeten omgaan.

Saprotrofe soorten op strooisel en humus
De soorten binnen deze groep kunnen blad en naalden afbreken, maar komen ook
op mos en stengels van kruiden voor. Daarnaast vinden we ze op humeuze gronden.
Sommige soorten breken alleen het vers gevallen blad af, bij deze soorten zien we
vaak een duidelijke gastheer specificiteit. Andere soorten zijn minder kieskeurig en
bevinden zich in de verder verteerde fermentatie(F)laag Van veel soorten is echter
niet bekend in welk deel van het humusprofiel de mycelia zich bevinden en wat hun
precieze rol is in de afbraak van het organische materiaal.

In bossen op rijkere grond vinden we andere, en meer soorten dan in bossen op
zure, armere bodem (Veerkamp, 1992a).

Bij de verwerking van de gegevens over de terrestrische saprotrofe soorten is ter
vergelijking met Veerkamp (1992a) gewerkt met ecologische groepen die gebaseerd
zijn op het type substraat waarin de schimmeldraden zitten (bijlage 3).

Veranderingen
De hoeveelheid organische materialen op de bosbodem is de laatste tientallen jaren
toegenomen. Het aantal saprotrofe soorten is daarentegen niet toegenomen. Wel is er
een verschuiving opgetreden, waarbij soorten die karakteristiek zijn voor voedsel-
arme bodems verdwijnen ten gunste van stikstofminnende soorten.
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Saprotrofe soorten op hout
De afbraak van hout wordt voor een groot deel uitgevoerd door schimmels. Alleen
de afbraak van cellulose levert energie op  Doordat cellulose in hout gekoppeld is aan
lignineketens, kan de cellulose alleen afgebroken worden nadat de lignine verwijderd
is. Dit kan op twee manieren gebeuren. De lignine kan chemisch veranderd worden
waardoor de cellulose toegankelijk wordt voor de schimmel, maar hierbij wordt de
lignine niet afgebroken. Dit type houtafbraak wordt naar het uiterlijk effect bruinrot
genoemd. Het hout bezit een korrelige, brokkelige, droge structuur en is bruin
gekleurd. Andere soorten breken zowel cellulose als lignine af. Het hout heeft dan
een draderige, vezelige en vochtige structuur en bleekt sterk op. Dit type houtafbraak
wordt witrot genoemd. Het type houtafbraak is soortspecifiek. De meeste
bruinrotters komen op naaldhout voor. In beheerde Nederlandse bossen zijn de
meeste soorten witrotters. In natuurlijke bossen met zwaar dood hout neemt het
aantal bruinrotters toe.

Er zijn tal van specialisaties binnen de houtpaddestoelen. Ze zijn deels
gastheerspecifiek, maar we zien ook een specialisatie binnen de boom. Liggende en
staande stammen, dikke takken en takjes hebben deels hun eigen soorten. Sommige
soorten komen alleen voor op de vochtige onderzijde van het hout en andere soorten
prefereren de meer uitgedroogde bovenkant. Ook kent elk verteringsstadium zijn
eigen specifieke soorten. Hoe langer er hout in het bos is blijven liggen, hoe meer
verteringsstadia er tegelijk aanwezig zullen zijn en hoe groter de soortdiversiteit zal
zijn.

Hoe ouder en natuurlijker een bos hoe soortenrijker aan houtzwammen. Loofbossen
zijn rijker aan soorten dan naaldbossen.

Veranderingen
Veel houtbewonende soorten nemen toe. Dit geldt vooral voor saprofrofe soorten
(en zwakteparasieten) op loofbomen. Dit wordt toegeschreven aan het ouder worden
van de bossen en het veranderde bosbeheer.

1.3.3 Parasieten

In bossen hebben we vooral te maken met zwakteparasieten. Bomen die verzwakt
zijn kunnen door deze groep soorten worden aangetast. In oude, natuurlijk
ontwikkelde bossen kom je meer parasieten tegen. Zwakteparasieten, en wel speciaal
die soorten die voorkomen op groot dood hout en oudere bomen, kunnen indicatief
zijn voor de latere successiestadia.



14 Alterra-rapport 419



Alterra-rapport 419 15

2 Paddestoelenonderzoek

2.1 Paddestoelenonderzoek in bosreservaten tot nu toe

Het paddestoelenonderzoek in bosreservaten is in 1988 gestart door een subsidie van
het Prins Bernhardfonds aan de Nederlandse Mycologische Vereniging. In de
periode 1988-1992 is vanuit het Biologische Station Wijster en met behulp van enkele
leden van de NMV een serie van 18 bosreservaten op paddestoelen onderzocht
(Veerkamp, 1992a). Dit onderzoek is daarna vanuit Wijster voortgezet (1993-1996)
met een serie van 12 bossen op oude bosgroeiplaatsen. In 1998 is geld via het
bosreservatenprogramma beschikbaar gekomen en zijn de acht bosreservaten
waarover hier verslag gedaan wordt, drie jaar onderzocht. Het eerste jaar vanuit het
Biologisch Station Wijster en toen dat station eind 1998 gesloten werd is het
onderzoek voortgezet vanuit Wageningen (Leerstoelgroep Bodembiologie) en vanaf
september 2000 vanuit onderzoeksinstituut Alterra (Wageningen).

2.2 Doel onderzoek

Doel van het onderzoek is het vastleggen van de paddestoelenflora bij de aanwijzing
van het bosreservaat. Bij herhaling van het onderzoek in de toekomst, kunnen
ontwikkelingen in het bos door het achterwege blijven van beheer, gerelateerd
worden aan veranderingen in de paddestoelenflora. Door onderzoek te doen in
verschillende bostypen en in verschillende ‘ontwikkelingsstadia’ van bossen met
dezelfde potentieel natuurlijke vegetatie kan inzicht verkregen worden in verschillen
in mycologische waarden en biodiversiteit van deze bossen.

In dit rapport wordt de paddestoelenflora van acht bosreservaten besproken worden,
daarbij zal gewezen worden op de mycologische waarden van deze bossen.

2.3 Onderzochte bosreservaten

In de periode 1998-2001 zijn de volgende bosreservaten op paddestoelen
onderzocht: Norgerholt (Drenthe), Kremboong (Drenthe), Stille Eenzaamheid
(Gelderland), Tongerense Hei (Gelderland), Zwarte Bulten (Gelderland),
Mattemburgh (Noord-Brabant), Hollandse Hout en Houtribbos in Flevoland.

2.4 Onderzoekmethode en uitvoering

Er is slechts een klein deel van het bosreservaat onderzocht met behulp van de
mycocoenologische methode zoals die ontwikkeld is op het Biologisch Station in
Wijster. In bossen wordt een oppervlak van 1000 m2 als representatief gezien.
Hiervoor is het centrale transekt in de kernvlakte met een grootte van 100 x 10 meter
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gebruikt. Van deze  kernvlakte zijn ook gedetailleerde gegevens over de bosstructuur
en de vegetatie beschikbaar. Het transekt is in tien blokken van 10 x 10 meter
opgedeeld en van zuid naar noord genummerd. Deze opdeling geeft een beter inzicht
in de ruimtelijke verdeling van de soorten binnen het transekt. Ook kunnen
veranderingen in de paddestoelenflora bij onderzoek in de toekomst sneller
opgespoord worden omdat verwacht wordt dat veranderingen op een kleinere schaal
zullen optreden dan in het hele transekt.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden van 1998-2000. De bossen zijn, afhankelijk
van de weersomstandigheden, 2-3 keer per jaar in de periode van augustus tot
november bezocht. Vanwege het voorjaarsaspect zijn de bosreservaten in Flevoland
ook enkele keren in het voorjaar bezocht.

Tijdens de bezoeken zijn alle plaatjeszwammen en boleten (agaricalen s.l.), buik-
zwammen (gasteromyceten) en opvallende plaatjesloze vlieszwammen
(aphyllophoralen), trilzwammen en verwanten (phragmobasidiomyceten) en
zakjeszwammen (ascomyceten) genoteerd. De vruchtlichamen van deze hogere
paddestoelen zijn zoveel mogelijk geteld. De minder opvallende korstzwammen
(corticiaceae), die vooral op de onderzijde van takken groeien zijn steekproefsgewijs
en alleen in 1998 en 1999 verzameld en later microscopisch gedetermineerd. Elke
determinatie is als een vondst geteld. Aan kleine zakjeszwammen is relatief weing
aandacht besteed. Na drie jaar is een synthetische tabel gemaakt waarin voor elke
soort per blok het maximum aantal vruchtlichamen of vondsten op een dag is
genoteerd.

De (wetenschappelijke en Nederlandse) naamgeving is volgens Arnolds et al. (1995).
Zeldzame en interessante vondsten zijn bewaard in het Nationaal Herbarium
(Wageningen).

2.5 Het weer tijdens de inventarisatiejaren

Omdat weersomstandigheden grote invloed uitoefenen op het verschijnen van
paddestoelen zal kort ingegaan worden op het weer in de onderzoeksperiode.

De zomer van 1998 was nat waardoor het paddestoelenseizoen in september goed is
begonnen. Door de strenge nachtvorsten vroeg in november is deze echter weer
vroeg gestopt. Soorten die van nature laat fructificeren zijn dat jaar dus mogelijk
gemist. Over het geheel genomen was 1998 een redelijk goed paddestoelenjaar, in
tegenstelling tot 1999 dat zeer matig was voor paddestoelen. De zomer en vroege
herfst van dat jaar waren warm en droog, september brak dat jaar een warmterecord,
waardoor het paddestoelenseizoen pas in oktober op gang gekomen is en vele vroege
ectomycorrhizasoorten het dat jaar lieten afweten. Door het lang uitblijven van de
vorst is het seizoen echter wel lang doorgegaan, waardoor er in de naaldbossen tot
laat in november nog van alles was te vinden. De weersomstandigheden van het jaar
2000 waren in het binnenland zeer gunstig voor paddestoelen. Een zeer natte zomer
en herfst waarbij de neerslag ook nog mooi verdeeld was over de hele
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fructificatieperiode, en de temperatuur gemiddeld hoog bleef, zorgde voor een
mycologisch topjaar. In deze driejarige inventarisatieperiode waren de
weersomstandigheden voldoende afwisselend zodat er voor de meeste soorten wel
een goed jaar bijzat. Hieruit mogen we concluderen dat deze inventarisatieperiode
een goed beeld van de aanwezige paddestoelenflora heft opgeleverd.
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Figuur 1. Bosbeeld van bosreservaat Stille Eenzaamheid in het centrale transekt van de kernvlakte (2000).
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Figuur 2. Plattegrond van bosreservaat Stille Eenzaamheid met de ligging van de kernvlakte.
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3 Resultaten per reservaat

Per bosreservaat wordt eerst een beschrijving van het terrein gegeven. Er zal worden
ingegaan op de ligging, boshistorie, bodem, geologische ondergrond en de huidige en
potentieel natuurlijke vegetatie. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
rapporten die over de bosreservaten zijn verschenen. Voor de beschrijving van de
vegetatie en het humusprofiel in het transekt is ook gebruik gemaakt van zelf
verzamelde gegevens.

 In de tweede paragraaf zijn de resultaten van de paddestoeleninventarisaties
weergegeven in de vorm van een soortentabel. De soorten worden per functionele
groep besproken. Ook wordt ingegaan op de aanwezige soorten van de Rode Lijst
(Arnolds & Van Ommering, 1996) en de soorten van zwaar (doorsnede >10 cm)
dood hout (Arnolds et al., 1995).Tenslotte zal in de paragraaf ‘conclusie’ de
mycologische waarde van het terrein samengevat worden.

3.1 Bosreservaat Stille Eenzaamheid

3.1.1 Terreinbeschrijving

Bosreservaat Stille Eenzaamheid maakt deel uit van het Leuvenumse bos en ligt ten
zuidoosten van Harderwijk op de Veluwe. Het terrein is sterk heuvelachtig. Het bos
is sinds 1911 in eigendom en beheer van de Vereniging Natuurmonumenten.

Het heide- en stuifzandgebied is na 1886 met Grove den ingezaaid. Het deel van de
kernvlakte staat echter al op de kaart van 1855 als een bos aangegeven. Sinds het bos
in bezit is van Natuurmonumenten is het bos slechts eenmaal, na de storm van 1973,
gedund. Daarnaast is in 1995 in een vak alle Douglasspar afgezaagd. Verder wordt
een ‘niets doen’ beheer gevoerd. Het bosreservaat is in 1997 aangewezen en heeft een
oppervlakte van 100 ha. De potentieel natuurlijke vegetatie is een Kraaiheide-
Dennenbos; het bos wordt als floristisch karakteristiek opgevat.

Bodem
De bodem in het transekt bestaat uit matig humusarm, leemarm stuifzand (Formatie
van Kootwijk) waarin zich een micropodzol heeft ontwikkeld (duinvaaggrond). Het
stuifzand, dat plaatselijk sterk in dikte varieert (30-80 cm) ligt op een leemarme
fluvioperiglaciale ondergrond. De bodems behoren tot grondwatertrap VII en op de
kopjes tot VIII (Mekkink, 2002). Op het stuifzand heeft zich een ectorganisch profiel
ontwikkeld met een dikte van 8-12 cm. In het noordelijk deel van het transekt en
langs de hellingen is deze laag heel dun (1-3 cm). In het ectorganisch profiel is een
L-laag (1 cm),  F-laag (3 cm) en een H-laag (4-8 cm) te onderscheiden.
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Huidige begroeiing van het transekt
In de huidige begroeiing van de kernvlakte vormt Grove den de boomlaag. Het bos
ligt op geaccidenteerd terrein, heeft een open structuur en de dennen zijn van
verschillende leeftijd. Het bos maakt hierdoor een natuurlijke indruk. Verspreid
komen jonge dennen (blok 1, 6, 8, 9 en 10), jonge beuken (blok 4), jonge eiken (blok
1, 3), jonge berken (blok 7, 10) en een spar (blok 1) voor. De kruidlaag wordt
gedomineerd door een dichte vegetatie van Kraaiheide, afgewisseld met plekken
Bochtige smele en Blauwe bosbes. De moslaag is goed ontwikkeld. Aan de
bovenzijde van de noordhelling in blok 3 ligt een plek van enkele vierkante meters
met Fraai veenmos. In blok 9, waar de humuslaag opvallend dun is, komen
korstmossen voor.

In de onderzoeksperiode is de heuvel van blok 10 door varkens omgeploegd.

Dood hout
Er is weinig dood hout aanwezig, slechts enkele stammen, enkele uitgewaaide kronen
en wat takhout. Al het dode hout is afkomstig van de den.

3.1.2 Paddestoelenflora

In tabel 1 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep (zie inleiding) vermeld, het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen op één datum en het aantal blokken van 10 x 10 meter waarin de
soort is gevonden. Deze tabel vormt aldus een samengestelde opname waarin de
resultaten van alle bezoeken in drie jaar gecombineerd zijn. Het maximale aantal
vruchtlichamen wordt als de beste maat gezien voor de verbreiding van het
mycelium.

In totaal zijn 71 soorten waargenomen: 16 mycorrhizasoorten, 27 terrestrische
saprotrofe soorten, 27 houtsaprotrofe soorten en een houtparasiet. Het totale aantal
waargenomen soorten komt overeen met het aantal dat elders in niet-vergraste
naaldbossen is waargenomen (Veerkamp, 1992a)

Mycorrhizasoorten
Het merendeel van de mycorrhizasoorten komt algemeen tot zeer algemeen in
Nederland voor (UFK 7-9, Arnolds et al., 1995). De Narcisamaniet (Amanita gemmata,
UFK 6), Koeieboleet (Suillus bovinus, UFK 6), Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus
edulis, UFK 7), Okerkleurige vezeltruffel (Rhizopogon luteolus, UFK 5) en de
Appelrussula (Russula paludosa, UFK 5) waren voor 1970 veel algemener en zijn
gevoelig voor verzuring en ophoping van stikstofrijk strooisel. De soorten komen
vooral in blok 9 en 10 voor, waar de humuslaag opvallend dun is. In het transekt is
ook een rijke groeiplaats aanwezig van de Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis),
een vroeger vrij algemeen voorkomende soort die tegenwoordig zeldzaam is (UFK
3). Het is niet helemaal duidelijk met welke boom deze soort mycorrhizas vormt of
met een jonge beuk of met den. De vruchtlichamen staan in een dichte
kraaiheidevegetatie.
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In figuur 3 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven. Voor
het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.

Opvallend is het voorkomen van de groep kritische soorten van voedselarme bodem
met een dunne humuslaag (groep 13 en 23). De groep met de minst kritische soorten
(10) is het rijkst vertegenwoordigd.

Figuur 3. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Stille Eenzaamheid.

Legenda
10: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
12: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem
13: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem met geen tot een dunne

humuslaag
20 Soorten van naaldbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
22 Soorten van naaldbomen op voedselarme bodem
23 Soorten van naaldbomen op voedselarme bodem met geen tot tot een dunne humuslaag

Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten over enkele ecologische
groepen op basis van het substraat weergegeven (bijlage 3). De ecologische groep
waartoe de soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

Veel waargenomen soorten van groep 10 en 50 zijn kenmerkend voor matig zure,
voedselarme groeiplaatsen zoals de Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina),
Oranjebruine korrelhoed (Cystoderma jasonis), Dennesatijnzwam (Entoloma cetratum),
Dwergsatijnzwam (Entoloma rhodocylix), Zilversteelsatijnzwam (Entoloma turbidum),
Oranje mosklokje (Galerina calyptrata), Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus) en
Haarmoszwavelkop (Psilocybe polytrichi). Deze laatste soort groeit hier op Gewoon
gaffeltandmos en Heideklauwtjesmos. Veel van bovengenoemde soorten zijn elders
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door verzuring en vermesting achteruit gegaan.Opvallende is ook het voorkomen
van veel soorten die op mos groeien, dit is gerelateerd aan de goed ontwikkelde
moslaag in dit bosreservaat.

Figuur 4. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Stille Eenzaamheid.

Legenda
10: soorten op mos
30: soorten op strooisel én op hout
50: soorten in het ectorganisch profiel (litter en fermentatielaag)

Houtsaprotrofe soorten
Doordat er weinig dood hout aanwezig is is het aantal waargenomen houtbewonende
soorten klein. Wel zijn dennenbossen in het algemeen soortenarmer aan
houtbewonende soorten dan loofbossen. Alle soorten staan hier op dennenhout, ook
de Helmmycena (Mycena galericulata ) en de Spekzwoerdzwam (Merulius tremellosus) die
normaliter op loofhout groeien. Het voorkomen van loofhoutsoorten op naaldhout
neemt de laatste jaren toe en wordt in verband gebracht met de hoge
stikstofdepositie. De hier frequent voorkomende Muizestaartzwam (Baeospora
myosura) groeit op dennekegels die soms in de grond verstopt liggen.

Waargenomen zeldzame soorten (UFK 1-4) zijn: Stekelsporig trosvliesje
(Botryohypochnus isabellinus, UFK 1),  Hyphodontia aspera (nieuw voor Nederland),
Bestoven kaaszwam (Oligoporus rennyi, UFK 3), Roze denneschorszwam (Peniophora
pini, UFK 3), Spitsharig oploskorstje (Tubulicrinus subulatus, UFK 3) en Tulasnella
rubropallens (UFK 1).

Parasieten op hout
Op één plaats is de Sombere honingzwam (Armillaria ostoyae), een necrotrofe parasiet,
op den waargenomen.
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Soorten van zwaar dood hout (CWD):
Er is slechts één soort waargenomen die vooral op grote stukken (vanaf ca. 10 cm)
dood hout groeit: de Bestoven kaaszwam (Oligoporus rennyi).

Soorten van de Rode Lijst
Er zijn zeven soorten van de Rode Lijst waargenomen. Hieronder zijn vier
mycorrhizasoorten: Narcisamaniet (KW), Trechtercantharel (BE), Okerkleurige
vezeltruffel (BE) en Appelrussula (BE),  en drie terrestrische saprotrofe soorten:
Dennesatijnzwam (KW), Oranje mosklokje (KW) en Haarmoszwavelkop (EB).

3.1.3 Conclusie

Bosreservaat Stille Eenzaamheid is mycologische zeer waardevol. Voor een ouder
droog dennenbos bezit het een groot aantal mycorrhizasoorten. Veel van deze
mycorrhizasoorten zijn kenmerkend voor dennenbossen op stuifzand met een dunne
humuslaag. Ze zijn gevoelig voor verzuring en ophoping van stikstofrijk strooisel en
zijn daarom tegenwoordig vooral in jonge bossen en langs bosranden te vinden. Ze
kunnen zich vooral op de hellingen en een oud pad handhaven. Ook de open
structuur van het bos waardoor minder strooisel op de grond terecht komt is gunstig
voor het voortbestaan voor deze soorten. Wel is het bos arm aan dood hout
waardoor er weinig houtbewonende soorten zijn en er slechts één soort kenmerkend
voor groot dood hout is gevonden. In totaal zijn zeven soorten van de Rode Lijst
waargenomen, vier mycorrhizasoorten en drie terrestrische saprotrofe soorten. De
waardevolle soorten kunnen alleen behouden blijven als de open structuur van het
bos behouden blijft en de stikstofbelasting flink teruggedrongen wordt.

Tabel 1. De paddestoelen van bosreservaat Stille Eenzaamheid.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten
op mos sh = houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet , pb = biotrofe parasiet, MV =
mamimale aantal waargenomen vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort
is waargenomen.

FG Soort MV  B
Plaatjeszwammen en Boleten
m Narcisamaniet Amanita gemmata 1 1
m Parelamaniet Amanita rubescens 5 3
pn/sh Sombere honingzwam Armillaria ostoyae 3 1
sh Muizestaartzwam Baeospora myosura 169 9
m Kastanjeboleet Boletus badius 15 8
m Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis 1 1
st Bleke veldtrechterzwam Clitocybe agrestis 1 1
st Bleekrandtrechterzwam Clitocybe marginella 1 1
st Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa 12 3
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina 274 10
st Botercollybia Collybia butyracea 10 4
st Oranjebruine korrelhoed Cystoderma jasonis 16 6
st Dennesatijnzwam Entoloma cetratum 53 8
st Dwergsatijnzwam Entoloma rhodocylix 1 2
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st Zilversteelsatijnzwam Entoloma turbidum 3 1
am Oranje mosklokje Galerina calyptrata 27 7
sh Dennemosklokje Galerina camerina 4 1
am Okermosklokje Galerina cephalotricha 233 10
am Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum 8 6
am Vaal mosklokje Galerina mniophila 5 1
am Honinggeel mosklokje Galerina pumila 1 1
sh Kleverig mosklokje Galerina stylifera 6 4
am Barnsteenmosklokje Galerina vittaeformis 28 10
sh Dennevlamhoed Gymnopilus sapineus 21 3
st Valse hanekam Hygrophoropsis aurantiaca 169 9
m Tweekleurige fopzwam Laccaria bicolor 41 7
m Schubbige fopzwam Laccaria proxima 3 2
m Levermelkzwam Lactarius hepaticus 255 10
m Rossige melkzwam Lactarius rufus 3 4
st Paardehaartaailing Marasmius androsaceus 111 9
st Grijze mycena Mycena cinerella 3 3
st Graskleefsteelmycena Mycena epipterygia 321 10
st/sh Dennekleefsteelmycena Mycena epipterygioides 41 6
sh Helmmycena Mycena galericulata 3 2
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 928 10
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. nigra 2 1
st Dennemycena Mycena metata 639 10
st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 1 1
sh Denneschelpzwam Panellus mitis 41 3
m Gewone krulzoom Paxillus involutus 6 5
sh/st Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae 1 1
am Haarmoszwavelkop Psilocybe polytrichi 10 4
am Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula 28 5
m Braakrussula Russula emetica f. silvestris 3 2
m Geelwitte russula Russula ochroleuca 3 4
m Appelrussula Russula paludosa 6 3
m Koeieboleet Suillus bovinus 4 2

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Grootsporig trosvlies Botryobasidium botryosum 2 2
sh Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum 8 8
sh Stekelsporig trosvlies Botryohypochnus isabellinus 2 2
sh Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa 2 1
m Trechtercantharel Cantharellus tubaeformis 66 2
sh Kleinsporig wasvlies Ceraceomyces sublaevis 1 1
sh Dunne kelderzwam Coniophora arida 5 3
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l.. 3 4
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 5 5
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 1 1
sh Grootsporig wrattandjeszwam Hyphodontia alutaria 1 1
sh - Hyphodontia aspera 1 1
sh Naaldhouttandjeszwam Hyphodontia breviseta 1 1
sh Penseeltandjeszwam Hyphodontia nespori 2 2
sh Spekzwoerdzwam Merulius tremellosus 1 1
sh Bestoven kaaszwam Oligoporus rennyi 2 2
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sh Roze denneschorszwam Peniophora pini 1 1
sh Naaldhoutwasje Phlebiella pseudotsugae 1 1
sh Dennebloedzwam Stereum sanguinolentum 1 1
m Gewone franjezwam Thelephora terrestris 1 1
sh Gladsporig dwergkorstje Trechispora cohaerens 1 1
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 1 1
sh Spitsharig oploskorstje Tubulicrinis subulatus 2 3
sh - Tulasnella rubropallens 1 1

Buikzwammen
m Okerkleurige vezeltruffel Rhizopogon luteolus 3 1
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Figuur 5. Bosbeeld van bosreservaat Kremboong in het centrale transekt van de kernvlakte (1998).
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Figuur 6. Plattegrond van bosreservaat Kremboong met de ligging van de kernvlakte en het centrale transekt.
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3.2 Bosreservaat Kremboong

3.2.1 Terreinbeschrijving

Bosreservaat Kremboong ligt ten noorden van Hoogeveen in de provincie Drenthe.
Dit 30 ha grote gebied is sinds 1980 in eigendom en beheer van de Stichting Drents
Landschap. Het bos is karakteristiek voor een vochtig Berken-Zomereikenbos en
wordt als floristisch karakteristiek aangemerkt.

Na 1857 werd een 225 ha groot heide- en veengebied opgekocht en bebost met
dennen waarna zich een bijzondere flora ontwikkelde met o.a. het Linnaeusklokje en
Dennenorchissen. In 1937 werd het gebied verkocht waarna het geheel gekapt is en
ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Alleen het heuvelachtige deel dat
nu nog bos is werd gespaard. De huidige begroeiing is opslag van na 1939. In 1980 is
dit deel in handen gekomen van de Stichting het Drents Landschap. De bijzondere
flora is voor het grootste deel verloren gegaan. De huidige opstand in de kernvlakte
bestaat vooral uit Zomereiken en Zachte berken met in de ondergroei Rode en
Blauwe bosbes en Pijpestrootje.

Het beheer is sinds 1980 gericht op het bestrijden van exoten en verder streeft men
een natuurlijke ontwikkeling na. In 1997 is het aangewezen als bosreservaat

Bodem
In het bosreservaat komen glaciale keileemafzettingen uit de Formatie van Drenthe
voor, dekzanden uit de Formatie van Twente, stuifzanden uit de Formatie van
Kootwijk en veen uit de Formatie van Griendtsveen (Mekkink, 1999). De kernvlakte
in het noordoostelijke deel ligt in een laag gebied waarin dampodzolgronden
gevormd zijn. Dampodzolgronden hebben een moerige tussenlaag en een zanddek
met een minerale eerdlaag. De moerige tussenlaag is circa 30 cm dik. Op het veen
komt een opgebracht zanddek voor van zwak lemig zand. Onder de moerige
horizont komt een B-horizont voor. Er komt zowel jong als oud dekzand voor. De
keileem begint op een diepte van tussen de 1.5 en 1.8 meter beneden het maaiveld.
De kernvlakte heeft een grondwatertrap VI (Mekkink, 1999). Het ectorganische
profiel in het transekt varieert van 8-10 cm en bestaat uit een L-laag(1-1,5 cm), F-laag
(4- 6 cm) en een H-laag (2,5- 4 cm).

Het zuidelijke deel van het transekt ligt op rabatten met daartussen diepe greppels.
Het noordelijke deel is ondiep begreppeld en de greppels liggen op grotere afstand
van elkaar.

Huidige begroeiing van het transekt
In het zuidelijke deel van het transekt is de berk dominant over de eik. In het
noordelijke deel is de eik dominant over de berk, waardoor er in dit deel ook meer
blad op de grond ligt. De struiklaag is spaarzaam ontwikkeld (2%) en bestaat uit
Vuilboom en Lijsterbes. De kruidlaag heeft een gemiddelde bedekking van 35% en
wordt gevormd door Blauwe bosbes (30%) en Pijpestrootje (5%). Er is een goed
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ontwikkelde moslaag (gemiddeld 50%) aanwezig, vooral in de zuidelijke helft van het
transekt.

Dood hout
Doordat het bos zich vrij spontaan heeft kunnen ontwikkelen ligt en staat er vrij veel
dood hout. De diameter van het meeste hout is echter gering, maximaal 20 cm. Wel
staan er enkele dode eikenstammen van meer dan 20 cm.doorsnede. In het kader van
de exotenbestrijding zijn de sparren geringd; er liggen twee dode sparrenstammen in
het transekt.

3.2.2 Paddestoelenflora

In tabel 2 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep (zie inleiding) vermeld, het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het transekt op één datum en het aantal blokken van 10 x 10
meter waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde
opname waarin de resultaten van alle bezoeken in drie jaar gecombineerd zijn. Het
maximum aantal vruchtlichamen wordt als de beste maat voor de verbreiding van het
mycelium gezien.

In totaal zijn 135 soorten waargenomen: 24 mycorrhizasoorten, 38 terrestrische
saprotrofe soorten, 62 houtsaprotrofe soorten, 10 houtparasieten en 1 biotrofe
parasiet.

Het totale aantal waargenomen soorten is groot vergeleken met andere loofbossen
op voedselarme bodem (Veerkamp, 1992a).

Mycorrhizasoorten
De meeste mycorrhizasoorten komen in Nederland vrij algemeen tot zeer algemeen
voor (UFK 6-9). Wel is het bos bijzonder rijk aan mycorrhizasoorten. Veel soorten
zijn gebonden aan voedselarme omstandigheden. De Rimpelende melkzwam
(Lactarius theiogalus), Kleine berkerussula (Russula nitida), Roze berkenrussula (R.
betularum) en Bietengordijnzwam (Cortinarius umbrinolens) vormen mycorrhizas met
berk en zijn ook kenmerkend voor het berkenbroekbos. De Kruidige melkzwam
(Lactarius camphoratus) vormt mycorrhiza met eik en is gevoelig voor vermesting en
verzuring. De Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva) is minder gevoelig voor
vermesting en verzuring, maar is recent in Nederland wel achteruitgegaan.

De Paarse pelargoniumgordijnzwam (Cortinarius paleifer, UFK 4), die nauw verwant is
met de niet paars gekleurde Gewone pelargoniumgordijnzwam (C. paleiferus) is onder
de eerste naam op de lijst gezet omdat op alle groeiplaatsen waar C. paleiferus s.l.
binnen het transekt is waargenomen regelmatig paarse vruchtlichamen gevonden zijn.
Het is mogelijk dat er ook C. paleiferus s.s. voorkomt. Het in Nederland vrij zeldzame
voorkomende Bleek viltvliesje (Tomentellopsis echinospora, UFK 4) die buiten onze
grenzen zowel uit naaldbos als uit loofbos is vermeld (Krieglsteiner, 2000)  was in
Nederland alleen uit naaldbossen bekend. (Arnolds et al., 1995).
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In figuur 7 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven. Voor
het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en  vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.

Figuur 7. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Kremboong.

Legenda
10: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
12: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem
30: Soorten van loofbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
32: Soorten van loofbomen op voedselarme bodem

Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (bijlage 3). De ecologische groep
waarbij de soort is ingedeeld is volgen Arnolds et al. (1995)

De groep soorten waarvan het mycelium in het ectorganisch profiel aanwezig is, is
vergeleken bij andere bosreservaten tamelijk groot, zeker als we bedenken dat hier
alleen loofbomen groeien. Het gaat vooral om vrij algemeen tot zeer algemeen
voorkomende soorten die in allerlei typen loof- en naaldbos op voedselarme tot
matig voedselrijke bodem voorkomen. Er groeien ook soorten die kenmerkend zijn
voor matig zure, voedselarme bossen en daarnaast in heidevegetaties groeien zoals:
Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina),  Oranjebruine korrelhoed (Cystoderma
jasonis), Dwergsatijnzwam (Entoloma rhodocylix), Oranje mostrechtertje (Galerina
calyptrata ), Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus) en Graskleefsteelmycena (Mycena
epipterygia). Het zal duidelijk zijn dat enkele van deze soorten in Nederland, zoals de
Dwergsatijnzwam en het Oranje mosklokje, aantoonbaar achteruitgaan. Ook de
Groene glibberzwam (Leotia lubrica) is gevoelig voor verzuring en vermesting en is
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sinds de jaren zestig achteruitgegaan. De levenswijze van deze soort is nog niet goed
bekend. Gewoonlijk wordt verondersteld dat de soort saprotroof is maar de
standplaatsen wijzen op mycorrhizavorming. Het Vals elfenschermpje (Mycena
pearsoniana) is typerend voor vochtige loofbossen. De zeldzaam voorkomende
Bruinbultige franjehoed (Psathyrella gossypina, UFK 3) groeit op diverse plekken in het
transekt.

Figuur 8. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Kremboong.

Legenda
10: soorten op mos
30: soorten op strooisel én op hout
40: soorten op kruiden, stengels en vruchten en relatief vers blad (litterlaag)
50: soorten in het ectorganisch profiel (litter en fermentatielaag)
53: soorten op mest of verrijkte mor of moderbodems

Houtsaprotrofe soorten
De houtsaprotrofe soorten komen vooral op berk en eik voor. In blok 1 en 2 ligt een
dode fijnspar met daarop de volgende soorten: Blauwe kaaszwam (Oligoporus caesius),
Asgrauwe kaaszwam (Oligoporus tephroleucus, groeit elders ook op berk), Paarse
dennezwam (Trichaptum abietinum), Grauwroze dennezwam (Skeletocutis carneogrisea),
Dennezwavelkop (Psilocybe capnoides) en op een kegel Sparrekegelzwam (Strobilurus
esculentus).

Er zijn de volgende zeldzame soorten waargenomen: Bleke harpoenzwam
(Hohenbuehelia mastrucata , UFK 3), Wasgeel trilkorstje (Achroomyces peniophorae,UFK 3,
maar waarschijnlijk algemener), Vaagtrilkorstje (A. vestitus, UFK 1), Athelia
teutoburgensis (UFK 2), Ruwsporig harshaarveegje (Basidiodendron caesiocinereum, UFK 3),
Langharigbroekboskorstje (Jaapia ochroleuca, UFK 3), Spatelharig elfendoekje
(Lagarobasidium detriticum, UFK 3), Karamelhuidje (Phanerochaete filamentosa, UFK 3),
Wissewasje (Phlebiella tulasnelloidea, UFK 4), Grauwroze dennezwam (Skeletocutis
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carneogrisea, UFK 1, momenteel algemener) en Roze waaszwam (Tulasnella eichleriana,
UFK 3).

Parasieten op hout
Er komen veel aftakelende en dode berken voor, dit verklaart het grote aantal
necrotrofe parasieten. De volgende soorten zijn waargenomen: Grijze gaatjeszwam
(Bjerkandera adusta, op eikentak en eikenstamvoet), Roodporiehoutzwam (Daedaleopsis
confragosus, op berk), Echte tonderzwam (Fomes fomentarius, op berk), Roodgerande
houtzwam (Fomitopsis pinicola, op berk), Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense , op
‘snag’ van een berk), Elzeweerschijnzwam (Inonotis radiatus op berk), Groene
schelpzwam (Panellus serotinus, op stam van berk), Berkezwam (Piptoporus betulinus, op
berk), Bleke oesterzwam (Pleurotus pulmonarius, op stam van lijsterbes), en Gerimpelde
korstzwam (Stereum rugosum op berk).

Roodgerande houtzwam (UFK 4) en Bleke oesterzwam (UFK 4) zijn zeldzaam
(UFK 1-4).

Soorten kenmerkend voor zwaar dood hout (CWD)
Er zijn negen soorten waargenomen die vooral op groter dood hout (circa 10 cm in
dsn) voorkomen. Dit zijn Roodporiehoutzwam, Platte tonderzwam, Echte
tonderzwam, Roodgerande houtzwam, Elzeweerschijnzwam, Groene schelpzwam,
Berkezwam, Bleke oesterzwam en Gewone hertezwam .
De vele vruchtlichamen van de Gewone tonderzwam en de Berkezwam vormen een
belangrijk biotoop voor allerlei soorten kevers (Anderson, 2001).

Biotrofe parasieten
Vossebesbladgast (Exobasidium vaccinii, UFK 4, maar waarschijnlijk algemener) op
Rode bosbes.

Soorten van de Rode Lijst
Er zijn zeven soorten van de Rode Lijst aangetroffen: één mycorrhizasoort, vier
terrestrische saprotrofe soorten en twee houtbewonende soorten. Het gaat om de
volgende soorten: Kruidige melkzwam (KW), Bruinbultige franjehoed (EB), Groene
glibberzwam (KW), Dwergsatijnzwam (KW), Oranje mosklokje (KW), Bleke
harpoenzwam (KW) en Grauwroze dennezwam (GE).

Gradiënten binnen het transekt
In het zuidelijke deel van het transekt liggen meer en hogere rabatten, de berk die
voor een groot deel op zijn retour is vormt hier de dominante soort. In het
noordelijke deel is de eik dominant over de berk, hierdoor ligt er ook meer blad op
de grond.Ook de vegetatie in de twee delen is verschillend, terwijl in het zuidelijke
deel het bedekkingspercentage mos hoger is dan in het noordelijke deel. Als gevolg
hiervan verschilt ook de paddestoelenflora in de twee delen. Soorten die in het
zuidelijke deel opvallend meer aanwezig zijn dan in het noordelijke deel zijn:
Okermosklokje (Galerina cephalotricha), Graskleefsteelmycena (Mycena epipterygia), en de
Echte tonderzwam. Van de andere veel voorkomende parasiet, de Berkezwam,
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komen niet meer vruchtlichamen in het zuidelijke deel voor. De Elzeweerschijnzwam
komt juist meer in het noordelijke deel voor.

De Amethistzwam en de Kruidige melkzwam komen alleen in het noordelijke deel
voor. Grootsporige gordijnzwam (Cortinarius casimiri) (zwak), Gewone fopzwam
(Laccaria laccata ), Kaneelkleurige melkzwam (Lactarius quietus),  Rimpelende melkzwam
(L. theiogalus), Roze berkerussula (R. betularum), Gele aardappelbovist (Scleroderma
citrinum) komen zowel in het zuidelijke als het noordelijke deel voor maar vormen in
het laatste deel meer vruchtlichamen. Ook de bodemsaprotrofen Grijze mycena
(Mycena cinerella), Tweekleurige trechterzwam (Clitocybe metachroa) en Kleine
bostrechterzwam (C. candicans) komen meer in het noordelijk deel voor waarschijnlijk
tengevolge van de aanwezigheid van meer moeilijk te verteren eikenblad.

3.2.3 Conclusie

Bosreservaat Kremboong is een paddestoelrijk bos met veel mycorrhizasoorten. Er
zijn vijf soorten van de Rode lijst waargenomen, één mycorrhizasoort, vier
terrestrische saprotrofe soorten en twee saprotrofe soorten op hout.

Er komen veel vruchtlichamen van diverse soorten necrotrofe parasieten voor,
vooral op berk die hier in de aftakelingsfase verkeert.

Tabel 2. De paddestoelen van bosreservaat Kremboong.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten
op mos sh = houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet , pb = biotrofe parasiet, MV =
mamimale aantal waargenomen vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort
is waargenomen.

FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
m Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva 6 5
m Parelamaniet Amanita rubescens 4 1
m Kastanjeboleet Boletus badius 4 3
st Kleine bostrechterzwam Clitocybe candicans 27 5
st Vaalroze trechterzwam Clitocybe diatreta 6 4
st Bleekrandtrechterzwam Clitocybe marginella 17 9
st Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa 102 10
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina 8 3
sh/st Gewone schelpjesmolenaar Clitopilus hobsonii 10 1
st Botercollybia Collybia butyracea 3 2
st Eikebladzwammetje Collybia dryophila 2 1
st Scherpe collybia Collybia peronata 4 1
m Grootsporige gordijnzwam Cortinarius casimiri 69 6
m Sombere siersteelgordijnzwam Cortinarius flexipes 4 1
m Pelargonium gordijnzwam Cortinarius paleaceus s.l.. 19 4
m Bietengordijnzwam Cortinarius umbrinolens 28 2
sh Rondsporig oorzwammetje Crepidotus cesatii 15 2
sh Wit oorzwammetje Crepidotus variabilis 81 9
st Oranjebruine korrelhoed Cystoderma jasonis 1 2
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st Dwergsatijnzwam Entoloma rhodocylix 11 7
st/sh Ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis 2 2
am Oranje mosklokje Galerina calyptrata 2 1
am Okermosklokje Galerina cephalotricha 89 5
am Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum 33 8
am Honinggeel mosklokje Galerina pumila 1 1
am Barnsteelmosklokje Galerina vittaeformis 62 8
m Moerasvaalhoed Hebeloma helodes 1 1
sh Bleke harpoenzwam Hohenbuehelia mastrucata 1 1
m Bruine knolvezelkop Inocybe napipes 4 1
m Amethistzwam Laccaria amethystina 43 4
m Gewone fopzwam Laccaria laccata 202 10
m Schubbige fopzwam Laccaria proxima 19 5
m Kruidige melkzwam Lactarius camphoratus 6 3
m Zwartgroene melkzwam Lactarius necator 4 1
m Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus 46 10
m Rimpelende melkzwam Lactarius theiogalus 639 10
st Paardehaartaailing Marasmius androsaceus 1 2
sh Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla 4 5
sh Oranje dwergmycena Mycena acicula 2 2
st Grijze mycena Mycena cinerella 42 10
st Graskleefsteelmycena Mycena epipterygia 20 5
sh/st Dennekleefsteelmycena Mycena epipterygioides 1 1
st/sh Draadsteelmycena Mycena filopes 3 3
sh Helmmycena Mycena galericulata 48 10
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 524 10
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v.nigra 7 1
sh Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus 69 10
st Dennemycena Mycena metata 2 2
st Vals elfenscherpje Mycena pearsoniana 2 2
st Gewoon elfenschermpje Mycena pura 3 2
st Slijmsteelmycena Mycena rorida 29 10
st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 16 9
st Schijfsteelmycena Mycena stylobates 46 10
sh Papilmycena Mycena vitilis 25 9
pn/sh Groene schelpzwam Panellus serotinus 4 1
m Gewone krulzoom Paxillus involutus 26 6
pn Bleke oesterzwam Pleurotus pulmonarius 3 1
sh Gewone hertezwam Pluteus cervinus 2 1
sh/st Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae 61 10
st Bruinwordende franjehoed Psathyrella fulvescens 1 1
st Bruinbultige franjehoed Psathyrella gossypina 4 3
sh Dennezwavelkop Psilocybe capnoides 30 1
sh Gewone zwavelkop Psilocybe fascicularis 23 2
am Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula 124 10
am Paarsharttrechtertje Rickenella swartzii 1 1
m Roze berkerussula Russula betularum 64 10
m Braakrussula Russula emetica f. silvestris 3 2
m Kleine berkerussula Russula nitida 1 1
m Geelwitte russula Russula ochroleuca 146 10
sh Sparrekegelzwam Strobilurus esculentus 1 1
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st Kleine grauwkop Tephrocybe tylicolor 2 2

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae 1 2
sh Vaag trilkorstje Achroomyces vestitus 1 1
sh Wit dwergelfenbankje Antrodiella semisupina 19 7
sh - Athelia teutoburgensis 1 1
sh Ruwsporig harshaarveegje Basidiodendron caesiocinereum 3 4
pn/sh Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta 21 2
sh - Botryobasidium conspersum imp. 1 1
sh Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum 6 9
sh Geel hoorntje Calocera cornea 60 1
sh Aderig wasvlies Ceraceomyces crispatus 4 7
sh Kleinsporig wasvlies Ceraceomyces sublaevis 1 1
sh Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens 3 5
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l. 3 6
pn Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 7 3
sh Eiketrilzwam Exidia truncata 3 1
pb Vossebesbladgast Exobasidium vaccinii 4 2
pn Echte tonderzwam Fomes fomentarius 74 10
pn Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola 1 1
pn Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 2 2
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 7 9
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 7 9
sh Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum 4 7
sh Ruwsporig elfendoekje Hypochnicium eichleri 4 3
sh Kleinsporig elfendoekje Hypochnicium punctulatum 1 2
pn Elzeweerschijnzwam Inonotis radiatus 41 6
sh Langharig broekboskorstje Jaapia ochroleuca 1 1
sh Spatelharig elfendoekje Lagarobasidium detriticum 1 1
sh Pijpknotszwam Macrotyphula fistulosa 8 3
sh Blauwe kaaszwam Oligoporus caesius 1 1
sh Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius 6 3
sh Asgrauwe kaaszwam Oligoporus thephroleucus 3 4
sh Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea 1 1
sh Paarse eikeschorszwam Peniophora quercina 2 5
sh Karamelhuidje Phanerochaete filamentosa 1 1
sh Groezelig huidje Phanerochaete sordida 1 2
sh Ruig huidje Phanerochaete velutina 1 2
sh Oranje aderzwam Phlebia radiata 25 3
sh Porie aderzwam Phlebia rufa 1 1
sh Wissewasje Phlebiella tulasnelloidea 1 1
sh Glazige buisjeszwam Physiosporinus vitreus 1 1
pn Berkezwam Piptoporus betulinus 29 10
sh Abrikozenbuisjeszwam Schizopora flavipora 5 4
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 3 4
sh Melige urnkorstzwam Sistotrema brinkmannii 2 4
sh Grote urnkorstzwam Sistotremastrum niveocremeum 1 1
sh Grauwroze dennezwam Skeletocutis carneogrisea 3 1
sh Gele korstzwam Stereum hirsutum 23 4
sh Twijgkorstzwam Stereum ochraceoflavum 15 1
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sh/pn Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 10 2
m Rouwkorstje Tomentella spec. 3 4
m Bleek viltvliesje Tomentellopsis echinospora 1 1
sh Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 6 3
sh Gladsporig dwergkorstje Trechispora cohaerens 3 2
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 4 5
sh Raatzwammetje Trechispora mollusca 3 4
sh Paarse dennezwam Trichaptum abietinum 5 2
sh Roze waaszwam Tulasnella eichleriana . 2 3
sh Schorsbreker Vuillemenia comedens 1 1

Zakjeszwammen
sh Houtknoopje Cudoniella acicularis 50 2
sh Geel houtvlieskelkje Hymenoscyphus calyculus 2 2
st Groene glibberzwam Leotia lubrica 3 3
sh Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina 10 10
sh Eiketakstromakelkje Poculum firmum 12 2

Buikzwammen
st Grote stinkzwam Phallus impudicus 2 4
m Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 81 8
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Figuur 9. Bosbeeld  van bosreservaat Tongerense Hei in het centrale transekt van de kernvlakte (1995)
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Figuur 10. Plattegrond van bosreservaat Tongerense Hei met de ligging van de kernvlakte en het centrale transekt.
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3.3 Bosreservaat Tongerense Hei

3.3.1 Terreinbeschrijving

Het bosreservaat Tongerense Hei is onderdeel van een ruim 200 ha groot
natuurgebied met dezelfde naam en is sinds 1943 in eigendom en beheer van de
Stichting ‘Het Geldersch Landschap’. Het reservaat is in 1995 aangewezen en is 40 ha
groot. Het bosreservaat bestaat uit een spontaan Grove dennenbos dat zich in de 20e
eeuw heeft ontwikkeld uit een heidevegetatie (Rots, 1997). De eerste dennen zijn hier
al omstreeks 1870 ontstaan in groepjes in de hei.

Bodem
De ondergrond in de kernvlakte bestaat uit pleistocene afzettingen van gestuwd
preglaciaal zand behorende tot de Formatie van Harderwijk en Enschede. Hierop ligt
een dunne fluvioperiglaciale afzetting (solifluctiedek) behorende tot de Formatie van
Twente. In deze zandgronden hebben zich podzolgronden ontwikkeld. In het
grootste deel van het reservaat en dus ook in de kernvlakte zijn dit
humuspodzolgronden die behoren tot de haarpodzolgronden. Vrijwel het hele gebied
heeft een grondwatertrap VIII. (Mekkink, 1996).

De humusprofielen in het transekt kunnen worden aangeduid als humusmormoders
met een L+ F1 van gem. 22 mm en een  F2+H van gem. 43 cm. De zoögene
activiteit is laag (Kemmers et al., 1998).

Huidige begroeiing van het transekt
Op dit moment bestaat het bos uit een opgaand Grove-dennenbos, met daarin breed
vertakte exemplaren met lage vertakkingen (vliegdennen). De leeftijd van de dennen
varieert van 45-85 jaar. In de toekomst zal dit bos zich ontwikkelden in een
bosgemeenschap van het droog Eiken-Berkenbos. Momenteel staan er alleen enkele
juveniele Zomereiken (blok 1 en 9) en een enkele berk (blok 10). De vegetatie in het
transekt wordt gedomineerd door Blauwe bosbes en in mindere mate Rode bosbes.
Hier en daar komt een pol Pijpestrooitje voor. De moslaag is goed ontwikkeld.

Dood hout
Er is weinig dood hout aanwezig.

3.3.2 Paddestoelenflora

In tabel 3 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep (zie inleiding) vermeld, het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het transekt op één datum en het aantal blokken van 10 x 10
meter waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde
opname waarin de resultaten van alle bezoeken in drie jaar gecombineerd zijn. Het
maximale aantal vruchtlichamen wordt als beste maat voor de verbreiding van het
mycelium gezien.
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In totaal zijn 63 soorten paddestoelen waargenomen: 8 mycorrhizasoorten, 22
terrestrische saprotrofe soorten, 32 saprotrofe soorten op hout en één biotrofe
parasiet. Het totaal aantal waargenomen soorten komt overeen met de aantallen die
elders in bosreservaten met naaldbomen zijn waargenomen (Veerkamp, 1992a, 1999).

Mycorrhizasoorten
De meeste waargenomen mycorrhizasoorten komen in Nederland zeer algemeen
voor. Het zijn de soorten die goed bestand zijn tegen ophoping van stikstofrijk
strooisel.De Koeieboleet (Suillus bovinus) en de Tweekleurige fopzwam (Laccaria
bicolor) komen met weinig vruchtlichamen en op slechts enkele plaatsen voor, zij
vormen waarschijnlijk de laatste restanten van een vroegere, rijkere mycorrhizaflora.
De verspreiding en de ecologie van het Bleek viltvliesje (Tomentellopsis echinospora,
UFK 4) zijn grotendeels nog onbekend. Recent is bekend geworden dat deze soort,
die dunne vliesvormige vruchtlichamen op allerlei soorten substraat vormt, een
mycorrhizasymbiont is. Buiten het transekt is één vruchtlichaam van de Appelrussula
(Russula paludosa) gevonden, een soort die door vermesting in Nederland sterk
achteruitgegaan is.

In figuur 11 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven.
Voor het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en  vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (zie bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.

Figuur 11. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Tongerense Hei.

Legenda
10: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
12 Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem
13: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem met geen tot een dunne

humuslaag
20: Soorten van naaldbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
22: Soorten van naaldbomen op voedselarme bodem
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Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (zie bijlage 3). De ecologische groep
waartoe de soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

Figuur 12. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Tongerense Hei.

Legenda
10: Soorten op mos
15: Soorten op andere paddestoelen
30: Soorten op strooisel maar ook op hout
50: Soorten in het ectorganisch profiel (litter- en fermentatielaag)
53: Soorten op mest of verrijkte mor- en moderbodems

De waargenomen soorten komen vrij algemeen tot zeer algemeen in Nederland voor.
Veel soorten zijn kenmerkend voor zure, voedselarme omstandigheden, de meer
kritische soorten als de Dennesatijnzwam (Entoloma cetratum), Geelplaatmosklokje
(Galerina allospora), Paadehaartaailing (Marasmius androsaceus) en Haarmoszwavelkop
(Psilocybe polytrichi) komen slechts op enkele plekken en met weinig vruchtlichamen
voor.

Houtsaprotrofe soorten
Doordat er maar weinig dood hout ligt, is het aantal houtbewonende soorten klein.
Wel zijn naaldbossen in het algemeen soortenarmer aan houtsoorten dan loofbossen.
Alle gevonden soorten staan op dennenhout, ook de soorten die normaliter op
loofhout groeien zoals de Bundelmycena (Mycena arcangeliana), Langsporige
korstvuurzwam (Phellinus ferreus) en Witte tandzwam (Schizopora paradoxa ). Het
voorkomen van loofhoutsoorten op naaldhout neemt de laatste jaren toe en wordt in
verband gebracht met de hoge stikstofdepositie (Veerkamp et al., 1997). De hier veel
voorkomende Muizenstaartzwam  (Baeospora myosura) groeit op dennenkegels die
soms in de grond verstopt liggen.
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Waargenomen zeldzame soorten (UFK 1- 4) zijn: Bestoven kaaszwam (Oligoporus
rennyi, UFK 3), Rode plakkaatzwam (Meruliopsis taxicola, UFK 4), Wasgeel trilkorstje
(Achroomyces peniophorae, UFK 3), Hyphoderma definitum, UFK 1) en Purperbruine
mycena (Mycena purpureofusca, UFK 3).
Parasieten op hout
Er zijn geen parasieten op hout waargenomen.

Soorten kenmerkend voor zwaar dood hout (CWD)
Er zijn twee soorten waargenomen die vooral op grotere stukken dood hout
voorkomen: Paarse dennezwam (Trichaptum abietinum) en Bestoven kaaszwam. De
soorten groeien hier op liggende dennenstammen.

Soorten van de Rode Lijst
Er zijn vijf soorten van de Rode Lijst aangetroffen: Dennesatijnzwam (KW),
Haarmoszwavelkop (EB), Zilversteelzwavelkop (KW), Purperbruine mycena (GE)
en Rode plakkaatzwam (BE).

3.3.3 Conclusie

Bosreservaat Tongerense Hei is arm aan mycorrhizasoorten. De kritische soorten
zijn verdwenen en vervangen door minder gespecialiseerde soorten. Alleen de iets
minder kritische Koeieboleet en Tweekleurige fopzwam komen nog op enkele
plekken en met enkele vruchtlichamen voor. Ook komen er nog enkele terrestrische
saprotrofe soorten voor die kenmerkend zijn voor matig zure, voedselarme bodem
waaronder twee soorten van de Rode Lijst, maar op de meeste plaatsen zijn de
afbrekers van naaldenstrooisel verdrongen door minder gespecialiseerde soorten. Er
zijn drie houtbewonende soorten van de Rode Lijst aangetroffen. In tegenstelling tot
soorten die loofhout afbreken gaan veel specifieke naaldhoutsoorten, ondanks een
beheer van het laten liggen van hout in het bos, achteruit als gevolg van vermesting

Zonder een drastische vermindering van de stikstofdepositie zullen bij een
verdergaande bosontwikkeling  ook hier de laatste aanwezige ‘leukere’ soorten
verdwijnen en vervangen worden door minder specialistische, algemeen
voorkomende soorten.

Tabel 3. De paddestoelen van bosreservaat Tongerense Hei.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten
op mos sh = houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet, pb = biotrofe parasiet, MV =
mamimale aantal waargenomen vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort is
waargenomen.

FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
sh Muizestaartzwam Baeospora myosura 1627 10
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina 42 2
st Dwergcollybia Collybia amanitae 15 3
st Dennesatijnzwam Entoloma cetratum 4 4
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st Geelplaatmosklokje Galerina allospora 1 1
am Okermosklokje Galerina cephalotricha 28 10
st Strooiselmosklokje Galerina cinctula 2 2
am Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum 17 5
sh Kleverig mosklokje Galerina stylifera 8 6
st Tweesporig mosklokje Galerina subclavata 1 2
am Barnsteenmosklokje Galerina vittaeformis 4 4
sh Dennevlamhoed Gymnopilus sapineus 11 4
st Valse hanekam Hygrophoropsis aurantiaca 15 5
m Tweekleurige fopzwam Laccaria bicolor 1 1
m Schubbige fopzwam Laccaria proxima 2 2
m Levermelkzwam Lactarius hepaticus 49 9
st Paardehaartaailing Marasmius androsaceus 1 1
sh Bundelmycena Mycena arcangeliana 2 1
st Grijze mycena Mycena cinerella 1070 10
st Graskleefsteelmycena Mycena epipterigia 31 4
st/sh Dennekleefsteelmycena Mycena epipterygioides 3 4
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 34 10
st Dennemycena Mycena metata 73 9
sh Purperbruine mycena Mycena purpureofusca 2 1
sh/st Slijmsteelmycena Mycena rorida 45 10
st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 1 1
sh Denneschelpzwam Panellus mitis 7 2
m Gewone krulzoom Paxillus involutus 4 5
sh/st Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae 3 2
sh Zilversteelzwavelkop Psilocybe marginata 51 2
am Haarmoszwavelkop Psilocybe polytrichi 1 1
st Kleefsteelstropharia Psilocybe semiglobata 1 1
am Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula 68 10
m Geelwitte russula Russula ochroleuca 92 10
m Koeieboleet Suillus bovinus 7 2

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae 1 1
sh Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum 11 9
sh Kleinsporig wasvlies Ceraceomyces sublaevis 1 1
sh Dunne kelderzwam Coniophora arida 4 3
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l. 3 5
pb Vossebesbladgast Exobasidium vaccinii 7 6
sh - Hyphoderma definitum 1 1
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 14 10
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 2 2
sh Dun harskorstje Hyphoderma subdefinitum 3 3
sh Breedsporig harskorstje Hyphoderma tsugae 1 2
sh Grootsporige wrattandjeszwam Hyphodontia alutaria 1 1
sh Naaldhouttandjeszwam Hyphodontia breviseta 4 6
sh Penseeltandjeszwam Hyphodontia nespori 2 1
sh Wimpertandjeszwam Hyphodontia subalutacea 2 2
sh Smalsporig elfendoekje Hypochnicium geogenum 4 4
sh Rode plakkaatzwam Meruliopsis taxicola 5 3
sh Bestoven kaaszwam Oligoporus rennyi 1 1
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sh Langsporige korstvuurzwam Phellinus ferreus 2 2
sh Naaldhoutwasje Phlebiella pseudotsugae 8 10
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 4 2
sh Dennebloedzwam Stereum sanguinolentum 15 2
sh Bleek viltvliesje Tomentellopsis echinospora 5 4
sh Gladsporig dwergkorstje Trechispora cohaerens 5 8
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 3 3
sh Raatzwammetje Trechispora mollusca 1 1
sh Paarse dennezwam Trichaptum abietinum 23 2

Buikzwammen
m Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 3 2
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Figuur 13. Bosbeeld van bosreservaat Norgerholt in het centrale transekt van de kernvlakte (1992).

Figuur 14. Plattegrond van bosreservaat Norgerholt met de ligging van de kernvlakte en het centrale transekt.
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3.4 Bosreservaat Norgerholt

3.4.1 Terreinbeschrijving

Het bosreservaat Norgerholt omvat het gehele boscomplex Norgerholt en ligt ten
zuidwesten van de plaats Norg in de provincie Drenthe. Het gebied is sinds 1962 in
eigendom en beheer van de Vereniging Natuurmonumenten. De oppervlakte van het
bosreservaat bedraagt 25 ha. Het bosreservaat wordt als floristisch karakteristiek voor
een droog Wintereiken-Beukenbos beschouwd.

Het bos staat op een zeer oude bosgroeiplaats: de eerste vermelding van het
voorkomen van bos op deze plaats is van 1595. Het bos heeft zich echter niet
natuurlijk ontwikkeld. Vast staat dat er sinds 1650 in het gebied regelmatig
houtverkopen hebben plaatsgevonden en dat er vanaf 1684 bomen geplant zijn.
Sinds die tijd is het Norgerholt onderworpen geweest aan een plant- en kapsysteem
onder leiding van de boermarke (Koomen, 1989). Tot de verwerving in 1962 van de
Vereniging Natuurmonumenten is het een houtproductiebos geweest. Na aankoop
van Natuurmonumenten zijn de meeste Amerikaanse eiken en de Amerikaanse
vogelkers verwijderd, daarna is een beheer van nietsdoen  gevoerd. In het algemeen
zijn de bomen 100-120 jaar oud.

Tijdens de storm van 1972 en 1973 zijn tal van bomen omgewaaid.

Bodem
De bodem is gevormd in leemrijke dekzanden behorende tot de Formatie van
Twente. De keileem ligt ter hoogte van de kernvlakte circa twee meter beneden het
maaiveld. In deze lemige dekzanden is een moderpodzol ontwikkeld met een dikke
humeuze bovengrond die daarom tot de loopodzolgronden gerekend wordt. Ter
hoogte van de kernvlakte hebben we te maken met een grondwatertrap VII.
(Mekkink, 1999). Het ectorganische humusprofiel heeft een gemiddelde dikte van
10,7 mm (L+F1 = 35 mm en F2+ H = 72 mm) (Kemmers et al., 1998).

De huidige begroeiing van het transekt
De huidige begroeiing van de kernvlakte wordt gekarakteriseerd als een opgaand,
gesloten bos dat voornamelijk uit Zomereik en Hulst bestaat. Verspreid komen
enkele Beuken, Fijnsparren en Douglassparren  voor. De eerste boomlaag wordt
gevormd door 20 tot 25 meter hoge Zomereiken en de tweede boomlaag door 5
tot15 meter hoge Hulstbomen. Hulst lijkt zich spontaan te hebben gevestigd. In de
struiklaag is Hulst dominant en komen Vuilboom en Lijsterbes voor. De kruidlaag is
soortenarm en bedekt weinig. Wel komen enkele oudbossoorten als Adelaarsvaren,
Dalkruid en Bosgierstgras voor. Het kronendak is bijna geheel gesloten en bedekt
87%, hiervan neemt de eik 75% in (Broekmeyer et al., 1995). De open plekken in het
kronendak zijn klein. De moslaag heeft een lage bedekkingsgraad.

De blokken 1, 2 (deels) en 7 t/m 10 worden gekenmerkt door een dichte
hulstvegetatie zowel in de boomlaag  als in de struiklaag. De kruidlaag is daar
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nagenoeg afwezig. De blokken 2 (deels), 3, 4, 5 en 6 hebben een kruidenondergroei
van bosbraam,, Adelaarsvaren, Klimop en Dalkruid.

Dood hout
In het transekt komt redelijk veel dood hout voor; 80% van het dode hout wordt
ingenomen door eik, de rest wordt gevormd door hout van Hulst, Lijsterbes en
Vuilboom.. Het meeste dode hout komt voor in de vorm van staand dood hout.

3.4.2 Paddestoelenflora

In tabel 4 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep (zie inleiding) vermeld, het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het hele transekt op één datum e het aantal blokken van 10 x 10
meter waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde
opname waarin de resultaten van alle bezoeken in drie jaar gecombineerd zijn. Het
maximum aantal vruchtlichamen wordt als beste maat voor de verbreiding van het
mycelium gezien.

In totaal zijn 98 soorten paddestoelen waargenomen: 16 mycorrhizasoorten, 20
terrestrische saprotrofe soorten, 56 houtsaprotrofe soorten, 5 houtparasieten en een
biotrofe parasiet

Dit totale aantal soorten is iets lager dan de totale aantallen in andere Wintereiken-
Beukenbossen op oude bosgroeiplaatsen (Veerkamp, 1999).

Mycorrhizasoorten
De meeste waargenomen soorten komen in Nederland algemeen tot zeer algemeen
voor, het zijn weinig specialistische soorten zowel wat betreft gastheer als biotoop.
Alleen de één keer waargenomen (oktober 2000) Valse wolvezelkop (Inocybe longicystis)
is in Nederland matig algemeen en gaat achteruit als gevolg van verzuring en
vermesting.

In figuur 15 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven.
Voor het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en  vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.



Alterra-rapport 419 47

Norgerholt

6

2

4
3

0

2

4

6

8

10

10 12 13 20 22 23 30 32 33 40 50

ecologische groep

aa
nt

al
 s

ou
rt

en

Figuur 15. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groepin bosreservaat Norgerholt.

Legenda
10: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
12: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem
30: Soorten van loofbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
32: Soorten van loofbomen op voedselarme bodem

De minst kritische soorten wat betreft gastheer en voedselrijkdom zijn hier het best
vertegenwoordigd. Soorten kenmerkend voor een voedselarme bodem met een
dunne humuslaag zijn afwezig.

Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (bijlage 3). De ecologische groep
waartoe de soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

In het ectorganisch profiel groeien weinig specialistische, algemeen tot zeer algemeen
voorkomende soorten. Soorten uit de geslachten collybia en trechterzwammen
vormen de hoofdgroep en staan bekend als goede afbrekers van blad. Het
Strooiselmosklokje (Galerina cinctula) groeit hier op stengels van adelaarsvaren,  de
Eikeldopzwam (Hymenoscyphus fructigenus) en het Eikelbekertje (Ciboria batschiana) staan
op eikels en de Schijfsteelmycena (Mycena stylobates) op relatief verse bladen van eik.
Toefjes van de Kleine grauwkop komen op plekken voor die waarschijnlijk met urine
zijn verrijkt.
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Figuur 16. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Norgerholt.

Legenda
10: Soorten op mos
30: Soorten op strooisel en op hout
40: Soorten op kruiden, stengels en vruchten en relatief verse bladen (litterlaag)
50: Soorten in het ectorganisch profiel (litter en fermentatielaag)
53: Soorten op mest en verrijkte mor- of moderbodems

Houtsaprotrofe soorten
Een aantal van 56 houtsaprotrofe soorten is redelijk hoog gezien het dode hout
vooral een soort, de eik afkomstig is. Er zijn staande en liggende dode eikenstammen
aanwezig, ook komen er oude stobben voor. Dood hout van hulst, berk, lijsterbes en
hazelaar is schaars.

De meeste soorten vormen vruchtlichamen aan de onderzijde van takken en takjes
van eik, een substraat dat het rijkst vertegenwoordigd is. Witte tandzwam (Schizopora
paradoxa ), Abrikozenbuisjeszwam (S. flavipora) en Ziekenhuisboomkorst (Cerocorticium
confluens) komen hier zeer algemeen op voor. Langsporige korstvuurzwam (Phellinus
ferreus) en Eikebloedzwam (Stereum gausapatum) groeien hier vooral op dikkere takken
(tot acht cm) met schors. De meest algemene korsten (corticiaceae) zijn
Kransbekerharskorstje (Hyphoderma praetermissum) en Melig dwergkorstje (Trechispora
farinacea).

Fraaisteelmycena (Mycena inclinata) komt hier in grote aantallen op matig verteerde,
liggende eikenstammen voor en daarnaast op enkele eikenstobben. Het is een
kenmerkende soort voor oude opgaande eikenbossen met veel groot dood hout.
Naast Fraaisteelmycena dragen gezien het aantal vruchtlichamen vooral Helmmycena
(Mycena galericulata), Bundelmycena (Mycena arcangeliana) en Grote bloedsteelmycena
(Mycena haematopus) aan de afbraak van eikenstammen bij. Ook de Melksteelmycena
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(Mycena galopus) wordt hier herhaaldelijk op de stammen aangetroffen, zijn groeiplaats
blijft dus niet beperkt tot strooisel en dunnere takken.

Het Karamelhuidje (Phanerochaete filamentosa, UFK 3) vormt vruchtlichamen aan de
binnenzijde van schors dat onder een staande dode eik ligt en op het hout aan de
basis van deze stam. Deze zeldzame soort is tot nu toe vooral in hoogopgaande
bossen op oude bosgroeiplaatsen aan de onderzijde van stammen en op oude
stobben gevonden, daarnaast is de soort ook in vochtige loofbossen waargenomen.
Het lijkt erop dat het Karamelhuidje een vochtig microklimaat vereist.

Op hulst zijn waargenomen: Penseeltandjeszwam (Hyphodontia nespori), Krans-
bekerharskorstje (ook op eik), Fluwelig harskorstje (Hyphoderma puberum, ook op eik),
Vaalblauwe kaaszwam (Oligoporus subcaesius, ook op eik) en Asgrauwe kaaszwam (O.
tephroleucus), Witte vlierschorszwam (Rogersella sambuci) en Helmmycena.

Parasieten op hout
De volgende parasieten zijn waargenomen: Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus), Grijze
gaatjeszwam (Bjerkandera adusta ), op liggende eikentakken en op eikentakken aan
levende bomen, Sombere honingzwam (Armillaria ostoyae) op een staande dode eik,
Gerimpelde korstzwam (Stereum rugosum) vooral op levende hulst stammen en
Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus).

Soorten van zwaar dood hout (CWD)
Er zijn  zes soorten waargenomen die vooral op groter (dood) hout voorkomen:
Zwavelzwam,  Witsteelfranjehoed (Psathyrella piluliformis), Sombere honingzwam,
Gewone hertezwam (Pluteus cervinus), Fraaisteelmycena en Houtknoopje (Cudoniella
acicularis).

Soorten van de Rode Lijst
Er komen  twee kwetsbare soorten van de Rode Lijst voor. Hiervan is de Valse
wolvezelkop is slechts één keer aangetroffen, maar de Kostgangerboleet (Boletus
parasiticus), een parasiet op Gele aardappelbovist, komt in drie blokken voor en
bovendien op verschillende plaatsen in die blokken.

3.4.3 Conclusie

Evenals in andere Wintereiken-Beukenbossen op oude bosgroeiplaatsen is het aantal
mycorrhizasoorten als gevolg van ophoping van stikstofrijk strooisel klein en bestaat
vooral uit algemeen voorkomende soorten.

Wel is het bos rijk aan houtbewonende soorten met enkele kenmerkende soorten van
oude bossen waarin over een langere periode geen beheer heeft plaatsgevonden.
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Tabel 4. De paddestoelen van bosreservaat Norgerholt.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten op mos sh =
houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet, pb = biotrofe parasiet, MV = mamimale aantal waargenomen
vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort is waargenomen.

FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
m Parelamaniet Amanita rubescens 1 2
pn/sh Sombere honingzwam Armillaria ostoyae 6 1
m Kastanjeboleet Boletus badius 1 1
m Roodsteelfluweelboleet Boletus chrysenteron 4 5
m Kostgangerboleet Boletus parasiticus 7 3
st Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa 16 8
st Nevelzwam Clitocybe nebularis 4 1
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina 12 3
st Botercollybia Collybia butyracea 8 5
st Eikebladzwammetje Collybia dryophila 2 3
st Scherpe collybia Collybia peronata 4 4
sh Rondsporig oorzwammetje Crepidotus cesati 6 1
sh Wit oorzwammetje Crepidotus variabilis 15 2
st/sh Ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis 10 7
st Strooiselmosklokje Galerina cinctula 1 2
am Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum 2 2
sh Dennevlamhoed Gymnopilus sapineus 35 1
m Valse wolvezelkop Inocybe longicystis 1 1
m Bruine knolvezelkop Inocybe napipes 9 6
m Gewone fopzwam Laccaria laccata 67 7
m Schubbige fopzwam Laccaria proxima 299 9
m Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus 356 10
m Rimpelende melkzwam Lactarius theiogalus 149 10
sh Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla 6 10
sh Bundelmycena Mycena arcangeliana 45 7
st Grijze mycena Mycena cinerella 7 2
st/sh Draadsteelmycena Mycena filopes 23 9
sh Helmmycena Mycena galericulata v. albida. 1 1
sh Helmmycena Mycena galericulata v. gal. 85 10
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 446 10
sh Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus 14 6
sh Fraaisteelmycena Mycena inclinata 718 8
sh Streepsteelmycena Mycena polygramma 4 2
st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 1 1
st Schijfsteelmycena Mycena stylobates 6 3
sh Papilmycena Mycena vititis 53 9
m Gewone krulzoom Paxillus involutus 8 5
pn Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus 2 1
sh Gewone hertezwam Pluteus cervinus 1 1
sh/st Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae 26 9
st Bruinwordende franjehoed Psathyrella fulvescens 1 1
sh Witsteelfranjehoed Psathyrella piluliformis 20 1
sh Gewone zwavelkop Psilocybe fascicularis 110 2
m Braakrussula Russula emetica 5 3
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m Grofplaatrussula Russula nigricans 1 1
m Geelwitte russula Russula ochroleuca 19 8
m Berijpte russula Russula parazurea 1 1
st Kleine grauwkop Tephrocybe tylicolor 48 2

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae 1 1
sh Wit dwergelfenbankje Antrodiella semisupina 8 1
sh Gewoon vliesje Athelia epiphylla sl. 1 2
sh/pn Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta 58 3
sh Grootsporig trosvlies Botryobasidium botryosum 2 3
sh Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum 1 2
sh Grauwgeel dwergkorstje Brevicellicium olivascens 1 1
sh Geel hoorntje Calocera cornea 100 1
sh Aderig wasvlies Ceraceomyces crispatus 1 1
sh Kleinsporig wasvlies Ceraceomyces sublaevis 2 2
sh Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens 3 5
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l.. 1 1
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 6 5
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 3 4
sh Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum 1 2
sh Dun harskorstje Hyphoderma subdefinitum 2 3
sh Penseeltandjeszwam Hyphodontia nespori 2 3
sh Wimpertandjeszwam Hyphodontia subalutacea 1 1
pn Zwavelzwam Laetiporus sulphureus 3 1
sh Spekzwoerdzwam Meruleus tremellosus 6 2
sh Klontjestrilzwam Myxarium nucleatum 5 1
sh Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius 3 2
sh Asgrauwe kaaszwam Oligoporus tephroleucus 3 2
sh Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea 1 2
sh Paarse eikeschorszwam Peniophora quercina 1 2
sh Karamelhuidje Phanerochaeta filamentosa 2 2
sh Langsporige korstvuurzwam Phellinus ferreus 12 10
sh Oranje aderzwam Phlebia radiata 6 4
sh Porieaderzwam Phlebia rufa 1 1
sh Winterhoutzwam Polyporus brumalis 1 2
sh Witte vlierschorszwam Rogersella sambuci 1 4
sh Abrikozenbuisjeszwam Schizopora flavipora 3 6
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 12 10
sh Melige urnkorstzwam Sistotrema brinkmannii 1 1
sh Grote urnkorstzwam Sistotremastrum niveocremeum 1 2
sh Eikebloedzwam Stereum gausapatum 42 8
sh Gele korstzwam Stereum hirsutum 1 3
sh/pn Rimpelende korstzwam Stereum rugosum 2 6
m Rouwkorstje Tomentella spec 3 2
sh Gladsporig dwergkorstje Trechispora cohaerens 1 2
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 4 7
sh Schorsbreker Vuillemenia comedens 1 1

Zakjeszwammen
sh Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides sl. 1 1
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st Eikelbekertje Ciboria batschiana 3 3
sh Houtknoopje Cudoniella acicularis 160 5
st Eikeldopzwam Hymenoscyphus fructigenus 6 3
sh Eiketakstromakelkje Poculum firmum 10 5
sh Geweizwam Xylaria hypoxylon 20 1

Buikzwammen
st Grote stinkzwam Phallus impudicus 1 1
m Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 257 10
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Figuur 17. Bosbeeld van bosreservaat Zwarte Bulten in het centrale transekt van de kernvlakte (1994).

Figuur 18. Plattegrond van bosreservaat Zwarte Bulten met de ligging van de kernvlakte en het centralre transekt.
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3.5 Bosreservaat Zwarte Bulten

3.5.1 Terreinbeschrijving

Het bosreservaat Zwarte Bulten is onderdeel van de boswachterij Rozendaal en is
sinds 1978 in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Het reservaat ligt in de
gemeente Rozendaal, heeft een oppervlak van 46 ha. Het bosreservaat is in 1989 als
reservaat aangewezen en is representatief voor een floristisch niet-karakteristiek,
droog Wintereiken-Beukenbos op rijk stuifzand.

Het reservaat bestaat uit een negentiende eeuwse heidebebossing. Het onderzochte
transekt ligt in een tweede generatie Grove dennenbos uit 1897.

Tot 1978 is het reservaat onderdeel van het Landgoed Rosendael. Nadat het in 1978
in handen van SBB is gekomen ging de doelstelling van boswachterijen gelden
waarbij verwaarloosde dunningen en ander achterstallig onderhoud werd gepleegd
(Bartelds, 1997).

Bodem
Het reservaat bestaat uit een heuvelig terrein en ligt aan de voet van de stuwwal van
de zuidelijke Veluwezoom, die hier in westelijke richting daalt en eindigt in een
smeltwaterwaaier. De overgang van de stuwwal en de smeltwaterwaaier wordt
gevormd door landduinen en dekzandruggen en hierin ligt het bosreservaat. De
ondergrond van de kernvlakte bestaat uit stuifzand op fluvioperiglaciaal zand. Hierin
hebben zich vaaggronden ontwikkeld die humusarm en leemarm zijn. In het
bosreservaat is de gemiddelde dikte van het ectorganische profiel 9,1 cm en hierin is
een L, F en H horizont ontwikkeld. Voor uitgebreide informatie over bodem en
geologie zie Mekkink (1993).

Het grondwater bevindt zich vele meters onder het maaiveld. In dit infiltratiegebied
is de vegetatie geheel afhankelijk van het in de bodem opgeslagen regenwater. De
grondwatertrap in het gebied is VIIId.

De huidige begroeiing van het transekt
Het bosreservaat is aangewezen als een floristisch niet-karakteristiek (gedegradeerd)
Wintereiken-Beukenbos. De huidige samenstelling van de kruid- en struiklaag doet
echter meer denken aan een Berken-Zomereikenbos. De kruidlaag heeft een hoge
bedekking en bestaat hoofdzakelijk uit Bochtige smele en Blauwe bosbes. Hier en
daar komen Brede stekelvaren en Liggend walstro voor. De moslaag is goed
ontwikkeld. De eerste boomlaag wordt gevormd door Grove den, in de tweede
boomlaag vinden we naast Grove den ook Ruwe berk. In het transekt vindt
natuurlijke verjonging plaats van vooral Grove den en  Ruwe berk, maar ook van
Zomereik en een enkele Beuk. Het transekt kan opgedeeld worden in twee delen: een
noordelijk deel met oudere, hoge dennen met een open structuur, waarin Bochtige
smele dominant is en een zuidelijke deel met meer jonge bomen, waar Blauwe bosbes
dominant is. Deze grens valt nagenoeg samen met een grens in de bodem waar het
leemgehalte verandert (Broekmeyer & Clerkx, 1997).
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Dood hout
Er is weinig dood hout aanwezig. Het meeste dode hout is afkomstig van de den, het
betreft zowel staande als liggende stammen, maar ook takken en delen van kronen.

3.5.2 Paddestoelenflora

In tabel 5 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep vermeld (zie inleiding), het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het transekt op één dag en het aantal blokken van 10 x 10 meter
waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde opname
waarin de resultaten van alle bezoeken in drie jaar gecombineerd zijn. Het maximum
aantal vruchtlichamen wordt als beste maat voor de verbreiding van het myceluim
gezien.

In totaal zijn 89 soorten paddestoelen waargenomen: 8 mycorrhizasoorten, 33
terrestrische saprotrofe soorten, 43 houtsaprotrofe soorten en 5 houtparasieten. Het
totale aantal waargenomen soorten is vergelijkbaar met dat in andere naaldbossen op
matig voeselarme bodem (Veerkamp, 1999).

Mycorrhizasoorten
Er zijn alleen algemene tot zeer algemene soorten waargenomen. Soorten als
Kastanjeboleet (Boletus badius), Levermelkzwam (Lactarius hepaticus), Gewone
krulzoom ( Paxillus involutus) en de Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum)  zijn in
tegenstelling tot de meeste mycorrhizasoorten goed tegen ophoping van stikstofrijk
organisch materiaal bestand. Roze berkenrussula (Russula betularum), Rossige
melkzwam (Lactarius rufus) en Rimpelende melkzwam (L. theiogalus) staan in de
omgeving van berken. De Roze berkenrussula wordt weliswaar van twee blokken
vermeld, maar het gaat waarschijnlijk om één groeiplaats op de grens van twee
blokken. De twee melkzwammen staan beide in blok 2 tegen de helling.

De frequent voorkomende Levermelkzwam wordt vooral in de noordelijke helft van
het transekt gevonden, waar Bochtige smele dominant is over Blauwe bosbes. De
vruchtlichamen komen alleen in de vegetatie van de Bochtige smele voor en niet
tussen de Blauwe bosbes. De Gewone krulzoom en de Gele aardappelbovist vormen
hier ook vruchtlichamen op stronken.

In figuur 19 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven.
Voor het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en  vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.
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Figuur 19. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Zwarte Bulten.

Legenda
10: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
12: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem
20: Soorten van naaldbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
32: Soorten van loofbomen op voedselarme bodem

Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur 20 is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (bijlage 3). De ecologische groep
waartoe de soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

Terwijl de mycorrhizaflora van dit bos al volledig verarmd is, komen er binnen de
groep van de terrestrische saprotrofe soorten wel enkele minder algemene en elders
verdwenen soorten voor.Veel soorten zijn kenmerkend voor matig zure, voedselarme
groeiplaatsen als Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina), Oranjebruine
korrelhoed (Cystoderma jasonis), Dennesatijnzwam (Entoloma cetratum), Zilversteel
satijnzwam (E. turbidum), Geelplaatmosklokje (Galerina allospora), Oranje mosklokje
(G. calyptrata), Honinggeel mosklokje (G. pumila), Tweesporig mosklokje (G.
subclavata), Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus), Graskleefsteel (Mycena epipterygia)
en Haarmoszwavelkop (Psilocybe polytrichi). Veel van bovengenoemde soorten zijn
elders door verzuring en vermesting achteruit gegaan. Door de aanwezigheid een
goed ontwikkelde moslaag groeien hier veel soorten die een relatie met mos hebben.
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Figuur 20.  Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Zwarte Bulten

Legenda
10: Soorten op mos
15: Soorten op andere paddestoelen
30: Soorten op strooisel én op hout
50: Soorten in het ectorganisch profiel (litter- en fermentatielaag)
53: Soorten op mest en verrijkte mor- of moderbodems

Gestreepte trechterzwam, Oranjebruine korrelhoed en de Zilversteelsatijnzwam
komen vooral of meer in het noordelijke deel van het transekt voor. Grijze mycena
heeft daarentegen een duidelijke voorkeur voor het zuidelijke deel van het transekt.
De grens valt samen met de hierboven besproken verschillen in leemrijkdom van de
ondergrond en de reactie van de vegetatie hierop.

Zeldzame soorten (UFK 1-4) zijn: Tweesporigmosklokje (UFK 3) en Haar-
moszwavelkop (UFK 4).

Houtsaprotrofe soorten
Er is in het transekt niet veel dood hout aanwezig daarom is het aantal
houtbewonende soorten hier klein. Daarnaast zijn dennenbossen in het algemeen
armer aan soorten dan loofbossen. De meeste soorten groeien hier op dennenhout,
dat ook het meest aanwezig is. De frequent voorkomende  Muizestaartzwam
(Baeospora myosura) groeit op (begraven) dennenkegels. Ook hier komen soorten voor
die normaliter op loofhout maar groeien hier op dennenhout staan zoals: Gewone
schelpjesmolenaar (Clitopilus hobsonii) op dunne omgevallen dode jonge
dennenstammen, Donzige korstzwam (Cylindrobasidium laeve) op dennentakken en
Witte tandzwam (Schizopora paradoxa) op een dennentak. Van het Gestreept
oorzwammetje (Crepidotus applanatus) zijn twee variëteiten bekend, waarvan var.
applanatus op loofhout zou moeten voorkomen. Hier stond deze variëteit op een
dikke, liggende, matig verteerde dennenstam.
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De volgende soorten groeiden zowel op dennenhout als op berkenhout:
Gespentrosvlies (Botryobasidim subcoronatum), Oranje druppelzwam (Dacrymyces stillatus),
Kransbekerharskorstje (Hyphoderma praetermissum), Fluwelig harskorstje (Hyphoderma
puberum) en Zwavelschorszwam (Phlebiella vaga).

Op loofhout zijn waargenomen: Athelia teutoburgensis op een berkenstobbe,
Ziekenhuisboomkorst (Cerocorticium confluens), Houtknoopje (Cudoniella acicularis, op
een eikenstobbe), Barstend harskorstje (Hyphoderma setigerum), Pijpknotszwam
(Macrotyphula fistulosa), Helmmycena (Mycena galericulata ), Stinkmycena (M.leptocephala),
Streepsteelmycena (M. polygramma ), Asgrauwe schorszwam (Peniophora cineria),
Gewone hertezwam (Pluteus cervinus), Wollige franjehoed (Psathyrella artemisiae) en Gele
korstzwam (Stereum hirsutum).

Zeldzame soorten (UFK 1-4) zijn hier: Gestreept oorzwammetje (UFK 3), Wasgeel
trilkorstje (Achroomyces peniophorae, UFK 3), Athelia teutoburgensis (UFK 2), Breedsporig
harskorstje (Hyphoderma tsugae, UFK 4), Rode plakkaatzwam (Meruliopsis taxicola,
UFK4), Grauwroze dennezwam (Skeletocutis carneogrisea, UFK 1) en Spitsharig
oploskorstje (Tubulicrinus subulatus, UFK 3).

Parasieten op hout
Er zijn vijf necrotrofe parasieten waargenomen: Roodporiehoutzwam (Daedaleopsis
confragosa), Echte tonderzwam (Fomes fomentarius), Roodgerande houtzwam (Fomitopsis
pinicola, UFK 4), Berkezwam (Piptoporus betulinus) en Gerimpelde korstzwam (Stereum
rugosum); alle soorten staan op berk.

Soorten kenmerkend voor zwaar dood hout (CWD)
Er zijn vier soorten waargenoemn die vooral op hout van 10 cm en dikker voorkomt:
Gestreept oorzwammetje, Echte tonderzwam, Roodgerande houtzwam en
Teervlekkenzwam (Ischnoderma benzoinum, op dennenhout).

Soorten van de Rode Lijst
Er zijn zes soorten van de Rode Lijst gevonden, twee houtsaprotrofe soorten, het
Gestreept oorzwammetje (BE) en de Rode plakkaatzwam (BE) en vier terrestrische
saprotrofe soorten: Dennesatijnzwam (KW), Zilversteelsatijnzwam (KW), Oranje
mosklokje (KW) en Knobbelsporig pekzwammetje (BE).

3.5.3 Conclusie

Bosreservaat Zwarte Bulten is arm aan mycorrhizasoorten. De kritische soorten zijn
verdwenen en vervangen door minder gespecialiseerde soorten. Wel komen er nog
terrestrische saprotrofe soorten voor die kenmerkend zijn voor matig zure,
voedselarme zandgronden, waaronder vier soorten van de Rode Lijst. Bij een verdere
bosontwikkeling zullen ook veel van deze soorten verdwijnen. Nu al zie je voor
enkele van deze soorten een reactie op een verschil in ontwikkeling tussen de noord-
en de zuidzijde van het transekt als gevolg van een iets voedselrijkere bodem.
Aangezien de Levermelkzwam in de Blauwe bosbesvegetaties ontbreekt zal op den
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duur als gevolg van successie, waarbij Bochtige smele vervangen wordt door Blauwe
bosbes, ook de Levermelkzwam verdwijnen. Met een grotere rol van de loofbomen
in het bos zullen soorten die geassocieerd zijn met loofbomen toenemen, maar het
zal om algemeen voorkomende weinig specialistische soorten gaan. Wel kan een
toename van dood hout het bos verder verrijken met soorten.

Tabel 5. De paddestoelen van bosreservaat Zwarte Bulten.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten op mos sh =
houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet, pb = biotrofe parasiet, MV = mamimale aantal waargenomen
vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort is waargenomen.
FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
sh Muizestaartzwam Baeospora myosura 30 9
m Kastanjeboleet Boletus badius 4 5
st Bleekrandtrechterzwam Clitocybe marginella 13 4
st Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa 9 6
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina 244 9
sh Gewone schelpjesmolenaar Clitopilus hobsonii 20 1
st Dwergcollybia Collybia amanitae 2 2
st Botercollybia Collybia butyracea 12 5
st Okerknolcollybia Collybia cookei 1 1
sh Gestreept oorzwammetje Crepidotus applanatus v. appl. 1 1
st Oranjebruine korrelhoed Cystoderma jasonis 14 5
st Dennesatijnzwam Entoloma cetratum 2 3
st Zilversteelsatijnzwam Entoloma turbidum 2 2
st Geelplaatmosklokje Galerina allospora 1 1
am Oranje mosklokje Galerina calyptrata 1 1
sh Dennemosklokje Galerina camerina 1 1
am Okermosklokje Galerina cephalotricha 412 9
am Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum 16 7
am Honinggeel mosklokje Galerina pumila 4 3
st Tweesporig mosklokje Galerina subclavata 1 1
am Barnsteenmosklokje Galerina vittaeformis 21 10
sh Dennevlamhoed Gymnopilus sapineus 24 6
st Valse hanekam Hygrophoropsis aurantiaca 42 8
m Schubbige fopzwam Laccaria proxima 6 5
m Levermelkzwam Lactarius hepaticus 588 8
m Rossige melkzwam Lactarius rufus 1 1
m Rimpelende melkzwam Lactarius theiogalus 9 1
st Paardehaartaailing Marasmius androsaceus 7 4
st Donzige mycena Mycena amicta 1 1
st Grijze mycena Mycena cinerella 500 8
st Graskleefsteelmycena Mycena epiterygia 4 1
st/sh Dennekleefsteelmycena Mycena epipterygioides 4 5
st/sh Draadsteelmycena Mycena filopes 7 4
sh Helmmycena Mycena galericulata 9 5
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. candida 1 1
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 188 10
sh Stinkmycena Mycena leptocephala 1 1
st Dennemycena Mycena metata 809 9
sh Streepsteelmycena Mycena polygramma 1 1
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st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 1 1
sh Denneschelpzwam Panellus mitis 465 5
m Gewone krulzoom Paxillus involutus 19 8
sh Gewone hertezwam Pluteus cervinus 1 1
sh/st Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae 27 5
st Bruinwordende franjehoed Psathyrella fulvescens 16 3
sh Dennezwavelkop Psilocybe capnoides 1 1
am Haarmoszwavelkop Psilocybe polytrichi 1 2
am Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula 596 10
m Roze berkerussula Russula betularum 1 2
st Knobbelsporig pekzwammetje Tephrocybe ambusta 6 1
st Kleine grauwkop Tephrocybe tylicolor 2 1

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae 2 2
sh - Athelia teutoburgensis 1 1
sh Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum 12 9
sh Kleinsporig wasvlies Ceraceomyces sublaevis 1 1
sh Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens 2 2
sh Dunne kelderzwam Coniophora arida 5 5
sh Donzige korstzwam Cylindrobasidium laeve 2 2
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l. 11 5
pn Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 16 3
pn Echte tonderzwam Fomes fomentarius 1 1
pn Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola 2 1
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 3 7
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 6 8
sh Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum 1 1
sh Breedsporig harskorstje Hyphoderma tsugae 1 1
sh Penseeltandjeszwam Hyphodontia nespori 1 1
sh Wimpertandjeszwam Hyphodontia subalutacea 1 1
sh Ruwsporig elfendoekje Hypochnicium eichleri 1 1
sh Smalsporig elfendoekje Hypochnicium geogenum 1 1
sh Teervlekkenzwam Ischnoderma benzoinum 3 1
sh Pijpknotszwam Macrotyphula fistulosa 2 1
sh Rode plakkaatzwam Meruliopsis taxicola 3 3
sh Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea 2 3
sh Naaldshoutwasje Phlebiella pseudotsugae 4 2
sh Zwavelschorszwam Phlebiella vaga 1 2
pn Berkezwam Piptoporus betulinus 4 2
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 2 3
sh Witwollige dennezwam Skeletocutis amorpha 1 1
sh Grauwroze dennezwam Skeletocutis carneogrisea 5 1
sh Gele korstzwam Stereum hirsutum 15 2
sh/pn Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 1 1
sh Dennebloedzwam Stereum sanguinolentum 60 2
sh Gladsporig dwergkorstje Trechispora cohaerens 1 2
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 4 4
sh Paarse dennezwam Trichaptum abietinum 200 2
sh Spitsharig oploskorstje Tubulicrinus subulatus 2 4
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Zakjeszwammen
sh Houtknoopje Cudoniella acicularis 20 1

Buikzwammen
m Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 9 3
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Figuur 21.  Bosbeeld van bosreservaat Mattemburgh in het centrale transekt van de kernvlakte (1998).

Figuur 22. Plattegrond van bosreservaat Mattemburgh met de ligging van de kernvlakte en het centrale transekt
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3.6 Bosreservaat Mattemburgh

3.6.1 Terreinbeschrijving

Het bosreservaat Mattemburgh ligt in de gemeente Woensdrecht en is in eigendom
en beheer bij de Stichting Noord-Brabants Landschap. Het bosreservaat met een
grootte van 106 ha is in 1997 aangewezen en is representatief voor een floristisch
niet-karakteristiek Wintereiken-Beukenbos. Het is een negentiende eeuwse
heidebebossing. Het bosreservaat maakt deel uit van het landgoed Mattemburgh, dat
wordt doorkruist door de snelweg Roosendaal-Vlissingen. Het bosreservaat ligt ten
oosten van deze snelweg.

Het bos is in de negentiende eeuw aangelegd op de voormalige Zuidgeester Heide.
Het deel waarin de kernvlakte ligt is omstreeks 1840 aangeplant met Grove-den.
Samen met een enkele Zeeden  vormen deze bomen op dit moment de eerste
boomlaag. Na de bebossing hebben de eigenaren geen beheer meer gevoerd. De
bossen zijn niet gedund en het dode hout is blijven liggen. In 1970 is het bos
aangekocht door het Noord-Brabants Landschap, die in 1975 een gebied van 80 ha
als strikt reservaat heeft ingesteld. Bij de aanwijzing van het bosreservaat in 1997 is
dit met nog enkele ha uitgebreid tot 106 ha.

Bodem
De bodem van het reservaat bestaat geheel uit zandgronden die behoren tot oude en
jonge dekzanden uit de Formatie van Twente en stuifzanden uit de Formatie van
Kootwijk. In deze zandgronden zijn in het noordelijk deel van de kernvlakte
veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig zand gevormd en bedekt met een dun
stuifzanddek. In de ondergrond zijn leemlagen aangetroffen. Dit deel van het terrein
met ruggen en dellen heeft grondwatertrap VI. In het overige heuvelachtige deel van
de kernvlakte liggen opgestoven, humusarme en leemarme duinvaaggronden op een
dekzand met een humuspodzolprofiel (Mekkink, 1998). Hier vinden we een
grondwatertrap van  VII en VIII. Op de bodem is een dik ectorganisch profiel
ontstaan met een L, F, en H-horizont. De gemiddelde dikte van de L+F1- horizont is
37,2 mm en die van de F2+ H-horizont bedraagt 68,2 mm (Kemmers en Mekking,
1999)

Huidige begroeiing van het transekt
Zoals boven reeds vermeld is, wordt de eerste boomlaag gevormd door de Grove
den en een enkele Zeeden. Zij vormen een open bos met grote gaten in het
kronendak. De den bevindt zich in de aftakelingsfase en sterft op stam en door
windworp. Vooral de storm van 1990 heeft grote gaten in het kronendak geslagen.
De tweede boomlaag bestaat vooral uit Zomereik gemengd met Ruwe berk en hier
en daar een Beuk (blok 1 en 10) en een Tamme kastanje (blok 5). De tweede
boomlaag bestaat uit Zomereik, Ruwe en Zachte berk, dit betreft een spontane
verjonging. De eiken hebben veelal dezelfde leeftijd, en zijn uit de tijd van de tweede
wereldoorlog. Door een tijdelijk verlaagde wilddruk vanwege de aanwezigheid van de
Duitsers in het bos zouden deze eiken de kans hebben gekregen boven de vraatgrens
uit te groeien (Clerkx et al., 2001). De struiklaag wordt gevormd door Vuilboom en
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Lijsterbes, verjonging van de boomvormers is grotendeels afwezig. De kruiden-
vegetatie wordt in het zuidelijk deel van het transekt gedomineerd door Bochtige
smele, Brede stekelvaren en Wilde kamperfoelie (blok 1-5) en in het overige deel
door een dichte vegetatie van Brede stekelvaren (blok 6-10). De moslaag bestaat
vooral uit Bronsmos en Gewoon klauwtjesmos.

Dood hout
Opvallend in dit bosreservaat is de grote hoeveelheid dood hout. Dit komt omdat er
in het verleden nagenoeg geen beheer is gevoerd en het dode hout is blijven liggen,
maar ook de stormen van 1973 en 1990 hebben vooral in het deel van de kernvlakte
voor veel dood hout gezorgd. Het meeste dode hout is van de Grove den. Het gaat
vooral om liggende stammen en takhout.  Daarnaast is er veel dode Zomereik
aanwezig, hier gaat het vooral om dode staande stammen en takhout. Dood
berkenhout is in de minderheid.

Op de liggende dennenstammen komen op diverse plaatsen kiemende dennen voor.

3.6.2 Paddestoelenflora

In tabel 6 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep vermeld (zie inleiding), het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het transekt op één dag en het aantal blokken van 10 x 10 meter
waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde opname
waarin de resultaten van alle bezoeken in drie jaar zijn gecombineerd. Het maximum
aantal vruchtlichamen wordt als beste maat voor de verbreiding van het aantal
vruchtlichamen gezien.

In totaal zijn 95 soorten waargenomen: 9 mycorrhizasoorten, 27 terrestrische
saprotrofe soorten, 58 houtsaprotrofe soorten en 1 houtparasiet.

Door de dichte stekelvarenvegetatie in de noordelijke helft van het transekt kunnen
de vruchtlichamen van enkele kleinere soorten onderteld zijn.

Mycorrhizasoorten
In bosreservaat Mattemburgh is een povere mycorrhizaflora aanwezig. De
waargenomen soorten komen algemeen tot zeer algemeen in Nederland voor,
hebben een ruime ecologische amplitude en zijn goed bestand tegen ophoping van
organisch materiaal. Van de soorten die alleen met naaldbomen mycorrhizas vormen
is alleen nog de Levermelkzwam (Lactarius hepaticus) aanwezig. De vruchtlichamen
van de Gele aardappelbovist  (Scleroderma citrinum) worden veel op varenstoven en
dood hout (ook van den) gevonden.

In figuur 23 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven.
Voor het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen, voedselrijkdom en vochtgehalte van de bodem en dikte van de



Alterra-rapport 419 67

Mattemburgh

4

1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

10 12 13 20 22 23 30 32 33 40 50

ecologische groep

aa
nt

al
 s

oo
rt

en

humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.

Figuur 23. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Mattemburgh.

Legenda
10: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
12: Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem
20: Soorten van naaldbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
30: Soorten van loofbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
32: Soorten van loofbomen op voedselarme bodem

Terrestrische saprotrofe soorten:
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (bijlage 3). De ecologische groep
waartoede soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

De waargenomen soorten komen vrij algemeen tot zeer algemeen voor in Nederland.
Het zijn vooral soorten met een wijde ecologische amplitude die in diverse typen
loof- en naaldbos op voedselarme tot matig voedselrijke bodem voorkomen. Er
komen nog enkele soorten voor die typerend zijn voor matig zure, voedselarme
bodems zoals: Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina), Oranjebruine korrelhoed
(Cystoderma jasonis), Dennesatijnzwam (Entoloma cetratum), Geelplaatmosklokje
(Galerina allospora) en Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus). Het aantal soorten uit
deze groep en de aantallen vruchtlichamen zijn hier kleiner dan in bosreservaat
Zwarte Bulten. Beide bossen zijn heidebebossingen uit halverwege de negentiende
eeuw, de bodem van bosreservaat Mattemburgh is iets leemrijker, waardoor de
bosontwikkeling sneller is verlopen. Het ectorganisch profiel is in Mattemburgh ook
dikker dan dat in de Zwarte Bulten
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Figuur 24. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Mattemburgh.

Legenda
10: Soorten op mos
15: Soorten op andere paddestoelen
30: Soorten op strooisel maar ook op hout
50: Soorten in het ectoganisch profiel (litter- en fermentatielaag)
53: Soorten op mest of verrijkte mor- of moderbodems

Houtsaprotrofe soorten
Er zijn 59 houtsaprotrofe soorten waargenomen, voor een droog bos is dit een groot
aantal. Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid dood hout en omdat er
naast naaldhout ook loofhout, vooral eik en een beetje berk, aanwezig is. Er zijn 16
soorten waargenomen die alleen op naaldhout voorkomen, 18 soorten die alleen op
loofhout voorkomen en 25 soorten die op beide substraten kunnen groeien. De
Helmmycena (Mycena galericulata ) die normaliter op loofhout (vooral eik) groeit staat
hier ook op den. Ook de Glazige buisjeszwam (Physiosporinus vitreus) groeit hier op
den.

De Muizestaartzwam (Baeospora myosura) groeit op dennenkegels en komt hier relatief
weing en met kleine aantallen voor.

Zeldzame soorten (UFK 1-4) zijn: Gestreept oorzwammetje (Crepidotus applanatus,
UFK 3), Purperbruine mycena (Mycena purpureofusca, UFK 3),  Coniophora fusispora
(UFK 1), Papilkorstzwam (Dacryobolus karstenii, UFK 3), Spitscellig harskorstje
(Hyphoderma pallidum, UFK 4), Vlekkende kaaszwam (Oligoporus fragilis, UFK 3),
Dakloze huiszwam (Serpula himantioides, UFK 4), Grauwroze dennezwam (Skeletocutis
carneogrisea, UFK 1), IJskristalzwam (Stipella vermiformis, UFK 2) en Spitsharig
oploskorstje (Tubulicrinis subulatus, UFK 3).

Parasieten op hout
Er is één necrotrofe parasiet op berk waargenomen: Berkezwam (Piptoporus betulinus).
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Soorten kenmerkend voor zwaar hout (CWD)
Er zijn 11 soorten waargenomen die vooral op zwaarder hout (> 10 cm) groeien:
Coniophora fusispora op den, Gestreept oorzwammetje op den, Papilkorstzwam op den,
Lichtgrijze poria (Diplomitoporus lindbladii) op den, Vlekkende kaaszwam op den,
Glazige buisjeszwam op den, Berkezwam op berk, Dakloze huiszwam op den,
Grauwroze dennezwam op den, Paarse dennezwam (Trichaptum abietinum) op den en
Koningsmantel (Tricholomopsis rutilans) op den.

Soorten van de Rode Lijst
Er zijn zeven soorten van de Rode Lijst gevonden waaronder vijf houtbewonende
soorten: Gestreept oorzwammetje (BE), Dennesatijnzwam (KW), Purperbruine
mycena (GE), Vezelige franjehoed (Psathyrella friesii, KW), Papilkorstzwam (GE),
Vlekkende kaaszwam (GE) en Grauwroze dennezwam (GE).

3.6.3 Conclusie

De houtbewonende soorten bepalen de mycologische waarde van dit reservaat. Voor
een droog bos komen er veel soorten voor waaronder veel zeldzame soorten en
soorten van de Rode Lijst. Ook de soorten van zwaar hout zijn goed
vertegenwoordigd. Zoals alle naaldbossen met een dikke ectorganisch laag, heeft ook
bosreservaat Mattemburgh een weinig waardevolle mycorrhizaflora. Tijdens de
bosontwikkeling zijn de kritische soorten verdwenen en vervangen door minder
gespecialiseerde soorten. Wel komen er nog, weliswaar in kleine aantallen,
terrestrische saprotrofe soorten voor kenmerkend voor matig zure, voedselarme
omstandigheden.

Tabel 6. De paddestoelen van bosreservaat Mattemburgh.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten op mos sh =
houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet, pb = biotrofe parasiet, MV = mamimale aantal waargenomen
vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort is waargenomen.

FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
sh Muizestaartzwam Baeospora myosura 9 4
m Kastanjeboleet Boletus badius 6 3
st Kleine bostrechterzwam Clitocybe candicans 2 2
st Kleinsporige trechterzwam Clitocybe ditopa 5 1
st Bleekrandtrechterzwam Clitocybe marginella 25 3
st Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa 100 10
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina 86 10
st Dwergcollybia Collybia amanitae 2 1
st Botercollybia Collybia butyracea 5 2
st Eikebladzwammetje Collybia dryophila 1 1
sh Gestreept oorzwammetje Crepidotus applanatus v.app. 3 1
st Oranjebruine korrelhoed Cystoderma jasonis 2 3
st Dennesatijnzwam Entoloma cetratum 1 1
st Geelplaatmosklokje Galerina allospora 2 2
am Okermosklokje Galerina cephalotricha 39 5
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st Strooiselmosklokje Galerina cinctula 3 2
am Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum 10 6
sh Kleverig mosklokje Galerina stylifera 13 4
am Barnsteenmosklokje Galerina vittaeformis 11 2
sh Dennevlamhoed Gymnopilus sapineus 281 10
st Valse hanekam Hygrophoropsis aurantiaca 9 8
m Schubbige fopzwam Laccaria proxima 8 3
m Levermelkzwam Lactarius hepaticus 74 10
m Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus 65 8
m Rimpelende melkzwam Lactarius theiogalus 9 4
st Paardehaartaailing Marasmius androsaceus 6 1
st Donzige mycena Mycena amicta 1 1
sh Bundelmycena Mycena arcangeliana 6 1
st Grijze mycena Mycena cinerella 148 10
sh/st Dennekleefsteelmycena Mycena epipterygioides 3 3
sh Helmmycena Mycena galericulata 86 10
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. alba 1 2
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 1453 10
sh Purperbruine mycena Mycena purpureofusca 3 3
st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 12 5
sh Papilmycena Mycena vitilis 6 6
m Gewone krulzoom Paxillus involutus 3 4
sh Gewone hertezwam Pluteus cervinus 1 2
sh/st Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae 15 3
st Vezelige franjehoed Psathyrella friesii 1 1
sh Gewone zwavelkop Psilocybe fascicularis 89 4
sh Harig dwergoortje Resupinatus applicatus 30 1
am Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula 27 2
m Geelwitte russula Russula ochroleuca 17 10
st Kleine grauwkop Tephrocybe tylicolor 1 1
sh Koningsmantel Tricholomopsis rutilans 4 1

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Gewoon vliesje Athelia epiphylla s.l. 1 1
sh Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum 10 10
sh Kleinsporig wasvlies Ceraceomyces sublaevis 2 2
sh Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens 2 2
sh Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum 20 1
sh Dunne kelderzwam Coniophora arida 3 3
sh - Coniophora fusispora 1 1
sh Dikke kelderzwam Coniophora puteana 1 1
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l.. 3 5
sh Papilkorstzwam Dacryobolus karstenii 2 2
sh Lichtgrijze poria Diplomitoporus lindbladii 1 1
sh Fijnharig harskorstje Hyphoderma argillaceum 3 4
sh Spitscellig harskorstje Hyphoderma pallidum 2 3
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 5 7
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 7 6
sh Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum 1 1
sh Dun harskorstje Hyphoderma aff. subdefinitum 7 5
sh Penseeltandjeszwam Hyphodontia nespori 13 8
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sh Kleinsporige wrattandjeszwam Hyphodontia pallidula 1 2
sh Rondsporig elfendoekje Hypochnicium sphaerosporum 7 6
sh Teervlekkenzwam Ischnoderma benzoinum 1 1
sh Blauwe kaaszwam Oligoporus caesius 1 1
sh Vlekkende kaaszwam Oligoporus fragilis 6 2
sh Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius 1 2
sh Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea 1 1
sh Paarse eikeschorszwam Peniophora quercina 1 1
sh Langsporige korstvuurzwam Phellinus ferreus 1 1
sh Oranje aderzwam Phlebia radiata 10 2
sh Naaldhoutwasje Phlebiella pseudotsugae 5 5
sh Zwavelschorszwam Phlebiella vaga 2 2
sh Glazige buisjeszwam Physiosporinus vitreus 3 1
pn Berkezwam Piptoporus betulinus 2 1
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 2 4
sh Dakloze huiszwam Serpula himantioides 10 5
sh Grauwroze dennezwam Skeletocutis carneogrisea 3 2
sh/pn Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 1 1
sh Dennebloedzwam Stereum sanguinolentum 30 4
sh IJskristalzwam Stypella vermiformis 1 1
m Rouwkorstje Tomentella spec. 1 1
sh Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 150 1
sh Gladsporig dwergkorstje Trechispora cohaerens 2 3
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 7 8
sh Raatzwammetje Trechispora mollusca 4 4
sh Paarse dennezwam Trichaptum abietinum 55 5
sh Spitsharig oploskorstje Tubulicrinus subulatus 1 1

Zakjeszwammen
sh Denneschorsvlekje Ascocorticium anomalum 1 1
sh Platte kussentjeszwam Hypocrea citrina 1 1
sh Gewoon meniezwammetje Nectria cinnebarina 1 1

Buikzwammen
m Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 84 7
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Figuur 25. Bosbeeld van bosreservaat Hollandse Hout in het centrale transekt van de kernvlakte (1996).

Figuur 26. Plattegrond van bosreservaat Hollandse Hout met de ligging van de kernvlakte en het centrale
transekt.
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3.7 Bosreservaat Hollandse Hout

3.7.1 Terreinbeschrijving

Het bosreservaat Hollandse Hout ligt in het boscomplex met dezelfde naam, ten
oosten van de Knardijk ter hoogte van de Oostvaardersplassen in de provincie
Flevoland. Dit bosreservaaat  is circa 40 ha groot en is in beheer en eigendom van
Staatsbosbeheer. Het bos is in 1995 als bosreservaat aangewezen als
vertegenwoordiger van een Essen-Iepenbos.

Het bosgebied Hollandse Hout werd in 1972 en 1973 aangeplant op de vroegere
Zuiderzeebodem. Hierbij zijn vooral populieren gebruikt en op kleinere schaal es,
esdoorn, wilg, beuk, eik en spar (Rots, 1997).

Bodem
De gronden in het bosreservaat Hollandse Hout bestaan geheel uit kalkrijke
zeekleigronden die tot de Almere- en Zuiderzeeafzetingen behoren (Mekkink, 1997).
De Zuiderzeeafzettingen bevatten schelpen en schelpgruis. In de ondergrond,
beginnend op 130 cm beneden het mv, komt venige klei tot kleiïg veen voor, de
Flevomeerafzettingen. In deze zeekleigronden is een poldervaaggrond ontstaan. Het
centrale transekt heeft een grondwatertrap VII, door het beheerste waterpeil is de
fluctuatie van het grondwaterpeil gering.

Het humusprofiel bestaat uit een dunne strooisellaag en een dunne (3-6 cm)
humeuze tot humusrijke Ah horizont. Door intensieve menging van het afgebroken
strooisel met de kleibovengrond en de beworteling is een rulle bovengrond ontstaan.

Huidige begroeiing van het transekt
Het centrale transekt waarin de paddestoelen zijn opgenomen ligt voor een deel in
een eikenopstand met een dichte ondergroei van o.a. vogelkers, es, esdoorn, lijsterbes
en hazelaar (blok 6 t/m 10); de kruidenondergroei is zeer gering. Het andere deel ligt
in een populierenopstand met spaanse aak en hazelaar. De ondergroei is rijk aan
brandnetel en kleefkruid. De moslaag is matig ontwikkeld.

Dood hout
Het dode hout bestaat  vooral uit op de grond liggende dode takken en twijgen,
enkele staande en liggende stammen (blok 6 t/m 10) en een paar liggende dikke
populierenstammen.

3.7.2 Paddestoelenflora

In tabel 7 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep vermeld (zie inleiding), het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het hele transekt op één dag en het aantal blokken van 10 x 10
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meter waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde
opname waarin de resultaten van alle bezoeken van drie jaar gecombineerd zijn. Het
maximum aantal vruchtlichamen wordt als beste maat voor de verbreiding van het
mycelium gezien.

In totaal zijn 139 soorten paddestoelen waargenomen: 6 mycorrhizasoorten, 30
terrestrische saprotrofe soorten, 94 houtsaprotrofe soorten en 9 houtparasieten.

Mycorrhizasoorten
Alle mycorrhizasoorten zijn slechts met één of enkele vruchtlichamen waargenomen.
Cederhoutgordijnzwam (Cortinarius parvannulatus, UFK 4) en Grofplaatvaalhoed
(Hebeloma pallidoluctuosum, UFK 4) zijn vrij zeldzaam in Nederland, de andere soorten
komen vrij algemeen tot algemeen voor. De Grofplaatvaalhoed, Geelbruine
spleetvezelkop (Inocybe rimosa) en Populiervezelkop (Incybe squamata) vormen
mycorrhizas met populier. Van de andere soorten is de mycorrhizapartner niet
duidelijk.

In figuur 27 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven.
Voor het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en  vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.

Figuur 27.  Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Hollandse Hout.

Legenda
30: Soorten van loofbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem
40: Soorten van voedselrijke (kalkrijke bodem) met een hoge pH en een hoge

basenverzadinging
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Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (bijlage 3). De ecologische groep
waartoe de soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

Figuur 28. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Hollandse Hout.

Legenda
10 Soorten op mos
30 Soorten op strooisel én op hout
40 Soorten op kruiden, stengels en vruchten en relatief vers blad en naalden (litterlaag)
50 Soorten in het ectorganisch profiel (litter en fermentatielaag)
55 Soorten op strooisel en humus op basenrijke minerale bodem

Er komen hier vooral soorten voor die zowel humus als hout kunnen afbreken en
soorten die kenmerkend zijn voor basenrijke minerale bodems.

Zeldzame soorten (UFK 1- 4) zijn: Getand breeksteeltje (Conocybe brunnea, UFK 4),
Donker breeksteeltje (C. sordida, UFK 4), Rietbreeksteeltje (C. utriformis, UFK 4),
Populieretaailing (Marasmius minutis, UFK 4), Zijdefranjehoed (Psathyrella pannucioides,
UFK 3) en Ruitsporig vlieskelkje (Hymenoscyphus immutabilis, UFK 3).

Houtsaprotrofe soorten
Het substraat wordt hier gevormd door enkele stobben, takken en takjes, staande
dunne dode stammen en een enkele dikkere liggende stam. In het zuidelijke deel
liggen twee dikke populierenstammen. Het transekt is met 94 soorten zeer
soortenrijk. De stammen van de levende populieren en de Spaanse aak in het
zuidelijke deel zitten vaak vol met kleine mycena’s zoals Suikermycena (M. adscendens),
Stronkmycena (M. hiemalis) en Kleine breedplaatmycena (M. speirea), meestal maar
niet noodzakelijk tussen het mos.

Zeldzame soorten (UFK 1- 4) zijn: Violetgrijs kleefhoedje (Bolbitius reticulatus, UFK
4), Sneeuwwitje (Coprinus bellulus, UFK 2), Oranje inktzwam (Coprinus erythrocephalus,
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UFK 3), Kraagmosklokje (Galerina autumnalis, UFK 3), Adonismycena (Mycena adonis,
UFK 3), Wasgeel trilkorstje (Achroomyces peniophorae, UFK 2, in werkelijkheid
algemener), Kleefspoorvliesje (Athelopsis glaucina, UFK 1, alleen eerder in bosreservaat
Vechtlanden waargenomen),  Spinnewebtrosvlies (Botryobasidium candicans, UFK 2), B.
conspersum (UFK 2, alleen het conidiënstadium waargenomen), Berijpt waswebje
(Ceratobasidium cornigerum, UFK 4), Roze wasporia (Ceriporia excelsa, UFK 3),
Ceriporiopsis cf. resinascens, UFK 1),  Krentebrijkorstje (Cristinia helvetica, UFK 4), Witte
suikertrilzwam (Heterochaetella dubia, UFK 1), Priemtandjeszwam (Hyphodontia arguta ,
UFK 4), Winterelfendoekje (Hypochnicium vellereum, UFK 3), Wissewasje (Phlebiella
tulasnelloidea, UFK 4), Viersporige urnkorstzwam (Sistotrema hispanicum, UFK 1) en
Grijze urnkorstzwam (S. oblongisporum, UFK  2). In totaal zijn 19 zeldzame
houtsaprotrofe soorten waargenomen.

Parasieten op hout
Er zijn negen nectrotrofe parasieten op hout waargenomen: Grijze gaatjeszwam (Bjerkanders
adusta) en Rookzwam (B. fumosa, op takken en stam van populieren), Roodporiehoutzwam
(Daedaleopsis confragosa, op lijsterbes), Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense, op stomp en
stam van populier), Echt judasoor (Hirneola auricula-judae, op populierentakken), Groene
schelpzwam (Panellus serotinus) en Gerimpelde korstzwam (Stereum rugosum), Gewoon
meniezwammetje (Nectria cinnabarina) en Beukwortelzwam (Xerula radicata, op voet van eik).

Soorten kenmerken voor zwaar hout (CWD)
Er zijn zes soorten waargenomen die vooral op zwaar hout (dsn > 10 cm) groeien:
Roodporiehoutzwam, Kraagmosklokje, Gewone hertezwam (Pluteus cervinus) en
Grauwgroene hertezwam (P. salicinus), Roze wasporia, Gerimpelde korstzwam en
Groene schelpzwam.

Soorten van de Rode Lijst
Er komen vier soorten van de Rode Lijst voor: Cederhoutgordijnzwam (GE),
Kraagmosklokje (GE), Adonismycena (KW), Oranje inktzwam (KW) en Roze
wasporia (GE).

Homogeniteit
Het transekt is niet homogeen begroeid. In het zuidelijke deel (blok 1 t/m 7) groeien
populier en Spaanse aak en in het noordelijke deel blok 7 (t/m 10) staan Zomereik en
diverse andere soorten loofbomen. Door het dichte plantverband in het eikendeel is
de kruidenlaag hier praktisch afwezig; het zuidelijke deel is veel lichter en hier staat
veel Grote brandnetel. Omdat blad van eik minder snel verteert dan populierenblad
ligt er in het noordelijke deel meer blad; het grootste deel van het blad verteert in één
seizoen. De grens van de twee begroeiingstypen ligt in blok 7. Het verschil in
begroeiing wordt ook weerspiegeld in de paddestoelenflora. Soorten die opvallend
meer of alleen in het populierendeel voorkomen (en daar in meer dan drie blokken)
zijn: Getand breeksteeltje, Parkbreeksteeltje (Conocybe macrocephala), Kaneelkleurig
breeksteeltje (C. tenera), Bleek oorzwammetje (Crepidots lundelii), Week oorzwammetje
(C. mollis), Stronkmycena (op schors van levende populier en Spaanse aak),
Donsvoetbundelzwam (Pholiota oedipus), Bleke franjehoed (Psathyrella candolleana),
Rookzwam, Echt judasoor, Draadknotszwam (Macrotyphula juncea), Berijpte
schorszwam (Peniophora lycii), Peksteel (Polyporus badius), Waaierbuisjeszwam (P. varius,
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meer vruchtlichamen in populierendeel). Omgekeerd zijn er ook soorten die alleen of
vooral in het eikendeel voorkomen zoals: Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina,
gele vorm), Geelbruin plooirokje (Coprinus leiocephalus), Wit oorzwammetje (Crepidotus
variabilis), Groezelige satijnzwam (Entoloma sordidulum), Paarse schijnridder (Lepista
nuda), Tengere beuketaailing (Marasmius setosus), Oranje dwergmycena (M. acicula,
meer vruchtlichamen in het eikendeel), Adonismycena (niet exclusief, maar opvallend
meer in eikendeel voorkomend), Draadsteelmycena (M. filopes, meer vruchtlichamen
in eikendeel), Melksteelmycena (Mycena galopus), Streepsteelmycena (M. polygramma),
Kleine breedplaatmycena, Papilmycena (M. vitilis), Beukwortelzwam, Paarse
eikeschorszwam (Peniophora quercina), Grijze urnkorstzwam, Kleine kaaszwam
(Skeletocutis nivea, meer vruchtlichamen in eikendeel), Witte kluifzwam (Helvella crispa)
en Eiketakstromakelkje (Poculum firmum).

Het totaal aantal soorten in het populierendeel (blok 1 t/m 6) en het eikendeel (blok
7 t/m 10) ontlopen elkaar niet veel, terwijl het populierendeel twee keer zo groot is
als het eikendeel. Het populierendeel telt 92 soorten en het eikendeel 84 soorten.

Er zijn ook soorten die door het hele transekt voorkomen en niet op een andere
begroeiing en substraat reageren zoals: Donker breeksteeltje (Conocybe sordida),
Rondsporig oorzwammetje (Crepidotus cesatii), Suikermycena (Mycena adcendens),
Bundelmycena (M. arcangeliana), Roetkleurige hertezwam (Pluteus thomsonii),
Grauwgeel dwergkorstje (Brevicellicium olivascens), Ziekenhuisboomkorst (Cerocorticium
confluens), Gele stekelkorstzwam (Mycoacia uda), Klontjestrilzwam (Myxarium nucleatum),
Asgrauwe kaaszwam (Oligoporus tephroleucus), Witte vlierschorszwam (Rogersella sambuci)
en Gele kussentjeszwam (Hypocrea aureovirides). Het merendeel van de soorten komt te
weinig voor om ze op grond van deze inventarisatie aan een begroeiingstype te
koppelen.

3.7.3 Conclusie

Bosreservaat Hollandse Hout heeft een zeer waardevolle paddestoelenflora met veel
zeldzame soorten. Een totaal aantal soorten van 139 is hoog. Ten opzichte van
bosreservaat Meerdijk in Oostelijk Flevoland (Veerkamp, 1992a) waar 185 soorten
voorkomen ontbreken in Hollandse Hout soorten die kenmerkend zijn voor
voedselrijke moerassen, vooral soorten die geassocieerd zijn met els. Ook zijn in
Hollandse Hout weinig mycorrhizasoorten aanwezig. Hoewel Hollandse Hout een
jong bos is, het is nog geen 30 jaar oud,  zijn hier zeer grote aantallen
houtbewonende soorten aangetroffen. Veel verschillende boomsoorten en een matig
vochtige, kalkrijke kleibodem vormt een goed biotoop voor deze groep soorten.
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Tabel 8.  De paddestoelen van bosreservaat Hollandse Hout.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten op mos sh =
houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet, pb = biotrofe parasiet, MV = maximale aantal waargenomen
vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort is waargenomen.

FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
sh Violetgrijs kleefhoedje Bolbitius reticulatus 1 1
st Brandnetelklokje Calyptella capula 10 1
st Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina (gele vorm) 98 3
sh/st Gewone schelpjesmolenaar Clitopilus hobsonii 12 2
st/sh Getand breeksteeltje Conocybe brunnea 3 3
st Parkbreeksteeltje Conocybe macrocephala 3 3
st - Conocybe aff. sienophylla 3 2
st Roestbruin breeksteeltje Conocybe rickeniana 3 2
st Donker breeksteeltje Conocybe sordida 57 10
st Kaneelkleurig breeksteeltje Conocybe tenera 4 5
st Rietbreeksteeltje Conocybe utriformis 1 1
sh Grote kale inktzwam Coprinus atramentarius 180 2
sh Sneeuwwitje Coprinus bellulus 3 3
sh Grote viltinktzwam Coprinus domesticus 1 1
sh Oranje inktzwam Coprinus erythrocephalus 70 1
sh/st Geelbruin plooirokje Coprinus leiocephalus 12 4
sh Gewone glimmerinktzwam Coprinus micaceus 1008 3
m Cederhoutgordijnzwam Cortinarius parvannulatus 1 1
sh Rondsporig oorzwammetje Crepidotus cesatii 596 10
sh/st Bleek oorzwammetje Crepidotus lundelii 1203 8
sh Week oorzwammetje Crepidotis mollis 10 3
sh Wit oorzwammetje Crepidotus variabilis 60 2
st Groezelige satijnzwam Entoloma sordidulum 207 5
sh Kraagmosklokje Galerina autumnalis 220 9
m Grofplaatvaalhoed Hebeloma pallidoluctuosum 1 1
m Opaalvaalhoed Hebeloma velutipes 2 1
m Geelbruine spleetvezelkop Inocybe rimosa 1 1
m Populiervezelkop Inocybe squamata 2 3
st Paarse schijnridderzwam Lepista nuda 19 4
st Populieretaailing Marasmius minutus 5 1
st Tengere beuketaailing Marasmius setosus 1050 4
sh Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla 1 1
st Zwartwitte veldridder Melanoleuca polioleuca 1 2
sh Oranje dwergmycena Mycena acicula 27 9
sh Adonismycena Mycena adonis 30 7
sh Suikermycena Mycena adscendens 817 10
sh Bundelmycena Mycena arcangeliana 628 10
st/sh Draadsteelmycena Mycena filopes 192 10
sh Helmmycena Mycena galericulata 41 7
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 376 3
sh Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus 85 7
sh Stronkmycena Mycena hiemalis 1587 7
sh Streepsteelmycena Mycena polygramma 110 7
st Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta 1 4
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sh Kleine breedplaatmycena Mycena speirea 767 1
sh Papilmycena Mycena vitilis 28 8
pn/sh Groene schelpzwam Panellus serotinus 1 1
sh Donsvoetbundelzwam Pholiota oedipus 9 4
sh Hgewone hertezwam Pluteus cervinus 1 2
sh Geaderde hertezwam Pluteus phlebophorus 3 4
sh Grauwgroene hertezwam Pluteus salicinus 6 4
sh Roetkleurige hertezwam Pluteus thomsonii 10 9
sh Bleke franjehoed Psathyrella candolleana 97 5
st Bermfranjehoed Psathyrella panaeoloides 4 2
sh Zijdefranjehoed Psathyrella pannucioides 3 1
st/sh Kleine grasfranjehoed Psathyrella prona 2 1
st/sh Vroege franjehoed Psathyrella spadiceogrisea 14 8
st/sh Conische franjehoed Psathyrella tephrophylla 6 2
sh Harig dwergoortje Resupinatus applicatus 108 4
am Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula 1 1
sh Olijfkleurig matkopje Simocybe centunculus 8 3
sh Gewoon matkopje Simocybe rubi 9 2
sh Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea 3 3
sh/pn Beukwortelzwam Xerula radicata 6 3

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae 1 1
sh Wit dwergelfenbankje Antrodiella semisupina 30 1
sh Kleefspoorvliesje Athelopsis glaucina 3 3
sh Vals judasoor Auriculariopsis ampla 10 3
sh/pn Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta 25 1
sh/pn Rookzwam Bjerkandera fumosa 22 5
sh Spinnewebtrosvlies Botryobasidium candicans 1 2
sh - Botryobasidium conspersum imp. 3 2
sh Grauwgeel dwergkorstje Brevicellicium olivascens 8 9
sh Geel hoorntje Calocera cornea 20 2
sh Berijpt waswebje Ceratobasidium cornigerum 1 1
sh Roze wasporia Ceriporia excelsa 1 1
sh - Ceriporiopsis resinascens cf. 1 1
sh Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens 5 7
sh Krentebrijkorstje Cristinia helvetica 1 1
sh Donzige korstzwam Cylindrobasidium laeve 1 1
sh Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus s.l. 30 2
pn Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 10 4
sh Eiketrilzwam Exidia truncata 200 2
pn Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 9 1
sh Roomkleurige oliecelkorst Gloeocystidiellum porosum 1 1
sh Witte suikertrilzwam Heterochaetella dubia 1 1
pn Echt judasoor Hirneola auricula-judae 69 8
sh Roestkleurige borstelzwam Hymenochaete rubiginosa 1 1
sh Fijnharig harskorstje Hyphoderma argillaceum 4 3
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 1 2
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 3 4
sh Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum 1 1
sh Priemtandjeszwam Hyphodontia arguta 1 2
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sh Winterelfendoekje Hypochnicium vellereum 1 1
st Draadknotszwam Macrotyphula juncea 835 6
sh Papierzwammetje Meruliopsis corium 10 5
sh Gele stekelkorstzwam Mycoacia uda 7 8
sh Klontjestrilzwam Myxarium nucleatum 257 9
sh Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius 19 6
sh Asgrauwe kaaszwam Oligoporus tephroleucus 60 9
sh Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea 1 2
sh Berijpte schorszwam Peniophora lycii 4 4
sh Paarse eikeschorszwam Peniophora quercina 3 4
sh Oranje aderzwam Phlebia radiata 1 2
sh Porieaderzwam Phlebia rufa 3 6
sh Wissewasje Phlebiella tulasnelloidea 3 3
sh Peksteel Polyporus badius 9 4
sh Franjeporiezwam Polyporus tuberaster 1 1
sh Waaierbuisjeszwam Polyporus varius 23 9
sh Witte vlierschorszwam Rogersella sambuci 20 10
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 4 5
sh Melige urnkorstzwam Sistotrema brinkmannii 1 1
sh Viersporige urnkorstzwam Sistotrema hispanicum 2 3
sh Grijze urnkorstzwam Sistotrema oblongisporum 3 3
sh Grote urnkorstzwam Sistotremastrum niveocremeum 1 1
sh Kleine kaaszwam Skeletocutis nivea 51 6
sh Grootsporige raspzwam Steccherinum bourdotii 1 3
sh Twijgkorstzwam Stereum ochraceoflavum 4 3
sh/pn Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 50 1
m Rouwkorstje Tomentella spec. 2 2
sh Gladsporigdwergkorstje Trechispora cohaerens 1 1
sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 1 3
sh Kromsporige waaszwam Tulasnella allantospora 1 1

Zakjeszwammen
sh Grootsporige paarse knoopzwam Ascocoryne cylichnium 10 1
sh Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides 1 1
sh Geel schijfzwammetje Bisporella citrina 5 4
st Dottergeel borstelbekertje Cheilymenia oligotricha 3 2
st Witte kluifzwam Helvella crispa 17 4
sh Geel houtvlieskelkje Hymenoscyphus calyculus 1 1
sk Ruitsporig vlieskelkje Hymenoscyphus immutabilis 2 2
sh Gele kussentjeszwam Hypocrea aureoviridis 4 8
sh Platte kussentjeszwam Hypocrea citrina 1 1
sh Rossige kussentjeszwam Hypocrea rufa 1 1
sh Grijze korstkogelzwam Hypoxylon serpens 1 2
pn/sh Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina 2 3
st Zwavelmelkbekerzwam Peziza michelii 2 1
sh Eiketakstromakelkje Poculum firmum 28 2
sh Gewone wimperzwam Scutellinia scutellata 10 1
sh Geweizwam Xylaria hypoxylon 6 2
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Figuur 29. Bosbeeld van bosreservaat Houtribbos in het centrale transekt van de kernvlakte (1996).

Figuur 30. Plattegrond van bosreservaat Houtribbos met de ligging van de kernvlakte en het centrale transekt.
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3.8 Bosreservaat Houtribbos

3.8.1 Terreinbeschrijving

Het bosreservaat Houtribbos ligt ten noorden van Lelystad, ingesloten tussen de
Houtribweg en de IJsselmeerdijk. Het bosreservaat is 15,5 ha groot en in eigendom
en beheer van Staatsbosbeheer. Het reservaat is in 1995 aangewezen en is typerend
voor een polderbebossing op initiële grond. Het is aangewezen als bijzonder bostype
omdat het het oudste Essen-Iepenpolderbos in Nederland is. Bij de aanleg van het
bos in 1964 is als hoofdboomsoort populier aangeplant en als vulhout: Zomereik, Es,
Zwarte els, Vogelkers, Hazelaar, Rode Kornoelje, Vuilboom en Eénstijlige meidoorn.
Het bos wordt als floristisch karakteristiek aangemerkt.

Na de aanleg zijn de populieren bemest, de vegetatie gemaaid, de elzen gekapt en de
populieren gesnoeid. De eerste dunning heeft plaatsgevonden in 1976 waarbij de
helft van de populieren zijn verwijderd (Rots, 1997).

Bodem
De gronden in het bosreservaat bestaan uit kalkrijke zandgronden, die tot de Almere-
en Zuiderzeeafzettingen behoren. De bodem, opgebouwd uit gelaagd zeer fijn, kleiïg
zand met een dun kleidek behoort tot de vlakvaaggronden. Het humusprofiel bestaat
uit een dunne strooisellaag (ectorganisch profiel) en een dunne (8-18 cm), matig tot
sterk humeuze Ah horizont (endorganisch profiel). Door intensieve menging van de
afgebroken strooisel met de bovengrond en beworteling is een rulle bovenlaag
ontstaan. In de Zuiderzee afzettingen komen schelpen en schelpengruis voor.

Het bosreservaat heeft een grondwatertrap van VI. De waterfluctuatie is gering als
gevolg van de beheerste polderpeilen. Het bos is begreppeld op een onderlinge
afstand van 7 meter. Voor uitgebreide informatie over de bodem wordt verwezen
naar Mekkink (1997).

Huidige begroeiing van het transekt
Op dit moment is het houtribbos een structuurrijk dicht bos met in de boomlaag
populier en Zomereik. Er is een dichte struiklaag van Hazelaar, Vogelkers en
Eenstijlige meidoorn aanwezig. De kruidlaag bestaat vooral uit opslag van es, en van
bovengenoemde struiken en grote brandnetel (lage bedekking). De moslaag met
vooral Gewoon dikkopmos en Fijn laddermos is matig ontwikkeld.

Dood hout
De grond ligt vol met dood takhout. Naast enkele oude stobben liggen er diverse
dunne stammen in allerlei verteringsstadia. Er ligt een enkele dikkere stam (tot 30
cm), maar het meeste dode hout heeft een doorsnede van minder dan 15 cm.
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3.8.2 Paddestoelenflora

In tabel 8 wordt een overzicht van de waargenomen soorten gegeven. Per soort is de
functionele groep vermeld (zie inleiding), het maximum aantal waargenomen
vruchtlichamen in het hele transekt op één dag en het aantal blokken van 10 x 10
meter waarin de soort is waargenomen. Deze tabel vormt aldus een samengestelde
opname waarin de resultaten van alle bezoeken van drie jaar gecombineerd zijn. Het
maximum aantal vruchtlichamen wordt als beste maat voor de verbreiding van het
mycelium gezien.

In totaal zijn 117 soorten paddestoelen waargenomen: 11 mycorrhizasoorten, 17
terrestrische saprotrofe soorten, 82 houtsaprotrofe soorten, 6 houtparasieten en 1
biotrofe parasiet.

Mycorrhizasoorten
In dit bos zijn een matig aantal mycorrhizasoorten waargenomen. Het gaat om
soorten die kenmerkend zijn voor jonge bossen, zgn. ‘early stage fungi’ en matig
algemeen tot algemeen in Nederland voorkomen. Daarnaast zijn de soorten
kenmerkend voor voedselrijke, kalkrijke bodem, vooral het geslacht Vezelkop
(Inocybe) is met vijf soorten goed vertegenwoordigd. De Geelbruine spleetvezelkop
(Inocybe rimosa) is vooral in het zuidelijke deel van het transekt met veel
vruchtlichamen aanwezig. Ze vormt mycorrhizas met populier.

In figuur 31 is het aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep weergegeven.
Voor het onderscheiden van ecologische groepen zijn gebondenheid aan loof- en/of
naaldbomen,  voedselrijkdom en  vochtgehalte van de bodem en dikte van de
humuslaag gebruikt (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de ecologische groep per soort
vermeld.
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Figuur 31. Aantal mycorrhizasoorten per ecologische groep in bosreservaat Houtribbos.

Legenda
30: Soorten van loofbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
40: Soorten van voedselrijke (kalkrijke bodem) met een hoge pH en een hoge basenverzadinging

Terrestrische saprotrofe soorten
In onderstaande figuur is een verdeling van de soorten gemaakt over enkele
ecologische groepen op basis van het substraat (bijlage 3). De ecologische groep
waartoe de soort gerekend wordt is volgens Arnolds et al. (1995).

Er komen hier vooral soorten voor die kenmerkend zijn voor basenrijke minerale
bodem.

Zeldzame soorten (UFK 1- 4): Donker breeksteeltje (Conocybe sordida, UFK 4) en
Kroontjesfranjehoed (Psathyrella olympiana, UFK 4).
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Figuur 32. Aantal terrestrische saprotrofe soorten per ecologische groep in bosreservaat Houtribbos.

Legenda
10:  Soorten op mos
30:  Soorten op strooisel én hout
40:  Soorten op kruiden, stengels en vruchten en relatief vers blad en naalden (litterlaag)
55:  Soorten op strooisel en humus op basenrijke minerale bodem

Houtsaprotrofe soorten
Het substraat wordt hier gevormd door stronken, stammen en vele takken en takjes,
vaak in een ver verteerd stadium. Het aantal houtsaprotrofe soorten is opvallend
hoog in dit bos. Plaatjeszwammen hebben hier een groot aandeel in, waarschijnlijk
als gevolg van het vele aanwezige verder verteerde hout. Het aantal korstzwammen
(corticiaceae) is daarentegen opvallend laag vergeleken bij andere bostypen. De
oorzaak hiervan is niet duidelijk, het kan niet het gevolg zijn van een gebrek aan
substraat.

Op de schors van levende populieren en eiken groeien  Suikermycena (Mycena
adscendens) en Stronkmycena (M. hiemalis) maar lang niet in zulke aantallen als op de
populieren in bosreservaat Hollandse Hout.

Zeldzame soorten zijn: Kraagmosklokje (Galerina autumnalis, UFK 3), Adonismycena
(Mycena adonis, UFK 4),  de witte variëteit van de Helmmycena (Mycena galericulata  v.
albida, UFK 2), Grijs taaisteeltje (Mycenella margaritispora, UFK 2), Ongesteelde
krulzoom (Paxillus panuoides, UFK 4), Roze wasporia (Ceriporia exelsa, UFK 3), Witte
suikertrilzwam (Heterochaetella dubia, UFK 1), Hyphoderma mutatum (UFK 1),
Priemharig korstje (Subulicystidium longisporum, UFK 2) en Spoelsporig trosvlies
(Uthatobasidium fusisporum, UFK 2),
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De Ongesteelde krulzoom staat hier op een stammetje naaldhout dat gebruikt is voor
het bouwen van een boomhut. Deze is wel afgebroken maar het materiaal is in het
bos blijven liggen. De soort is in zijn eigenlijke biotoop, voedselarme naaldbossen
sinds de jaren zeventig door vermesting en verzuring sterk achteruitgegaan.

Parasieten op hout
Er zijn zes necrotrofe parasieten op hout waargenomen: Grijze gaatjeszwam
(Bjerkandera adusta), Rookzwam (B. fumosa, tak populier), Roodporiehoutzwam
(Daedaeleopsis confragosa), Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense), Echt judasoor
(Hirneola auricula-judae, op populierentakken) en Gerimpelde korstzwam (Stereum
rugosum).

Soorten van zwaar dood hout (CWD)
Er zijn negen soorten aangetroffen die vooral op zwaarder hout (dsn. > 10 cm)
groeien: Kraagmosklokje, Gewone oesterzwam (Pleurotis ostreatus), Gewone
hertezwam (Pluteus cervinus), Grauwgroene hertezwam (Pluteus salicinus), Roze
wasporia, Roodporiehoutzwam, Platte tonderzwam, Witte bultzwam (Trametes gibbosa)
en Houtknotszwam (Xylaria polymorpha). Ook Helmmycena groeit in dit bosreservaat
vooral op groter dood hout en op boomvoeten van nog levende bomen.

Biotrofe parasieten
Het Knolmijtertje (Heyderia sclerotipes) is tot nu toe bijna alleen in Flevoland gevonden
en is ook daar zeer zeldzaam (UFK 2). Ze parasiteert op sclerotia van het
Linzeknotsje (Typhula phacorrhiza).

Soorten van de Rode Lijst
Er zijn acht soorten van de Rode Lijst waargenomen. Hieronder vallen twee
terrestrische saprotrofe soorten, Zandputje (Geopora arenicola, KW) en
Kroontjesfranjezwam (KW), een biotrofe parasiet, Linzeknotsje (GE) en vijf
saprotrofe soorten van hout, Kraagmosklokje (GE), Adonismycena (KW), Grijs
taaisteeltje (BE, groeit op een ver verteerde stronk), Ongesteelde krulzoom (BE, op
ingebracht naaldhout:zie boven) en Roze wasporia (GE).

3.8.3 Conclusie

Het Houtribbos is minder soortenrijk dan de transekten in het bosreservaten
Meerdijk (185 soorten) en Hollandse Hout (139). Ten opzichte van bosreservaat
Meerdijk ontbreken vooral de soorten van voedselrijke, vochtige bodem en de met
els geassocieerde soorten. Jonge bossen op kalkrijke zandgrond blijken rijker aan
mycorrhizasoorten te zijn dan de bossen op de kalkrijke kleigrond (Veerkamp,
1992b). De jonge bossen op kalkrijke mulbodems zijn zeer rijk aan zeldzame soorten
en herbergen een uitgebreide flora van houtbewonende soorten.
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Tabel 8. De paddestoelen van bosreservaat Houtribbos.
FG = functionele groep, m = mycorrhizasoort, st = terrestrische saprotrofe soort, am = soorten op mos sh =
houtsaprotrofe soort, pn = necrotrofe parasiet, pb = biotrofe parasiet, MV = mamimale aantal waargenomen
vruchtlichamen op één dag, B = aantal blokken waarin de soort is waargenomen.

FG Soort MV B
Plaatjeszwammen en Boleten
st Parkbreeksteeltje Conocybe macrocephala 1 1
st Conocybe aff. sienophylla 1 1
st Donker breeksteeltje Conocybe sordida 2 3
sh Kale inktzwam Coprinus atramentarius 35 1
sh Zwerminktzwam Coprinus disseminatus 318 5
m Siersteelgordijnzwam Cortinarius sertipes 7 5
sh Rondsporig oorzwammetje Crepidotus cesatii 74 10
sh Kraagmosklokje Galerina autumnalis 38 3
m Vleeskleurige vaalhoed Hebeloma leucosarx 5 1
m Opaalvaalhoed Hebeloma velutipes 6 2
st Hemimycena Hemimycena spec. 1 1
m Violetbruine vezelkop Inocybe cincinnata v. cincinnata 2 1
m Sombere vezelkop Inocybe fuscidula 3 3
m Lilagrijze vezelkop Inocybe griseolilacina 3 3
m Geelbruine spleetvezelkop Inocybe rimosa 106 9
m Populiervezelkop Inocybe squamata 19 6
m Gewone fopzwam Laccaria laccata 4 2
st Tengere beuketaailing Marasmius setosus 42 10
st Streepsteelveldridderzwam Melanoleuca grammopodia 4 2
sh Oranje dwergmycena Mycena acicula 12 8
sh Adonismycena Mycena adonis 3 3
sh Suikermycena Mycena adscendens 34 10
sh Bundelmycena Mycena arcangeliana 1177 10
st/sh Draadsteelmycena Mycena filopes 102 10
sh Helmmycena Mycena galericulata 123 10
sh Helmmycena Mycena galericulata v. albida 40 2
st/sh Melksteelmycena Mycena galopus v. galopus 103 4
sh Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus 30 2
sh Stronkmycena Mycena hiemalis 62 5
st/sh Stinkmycena Mycena leptocephala 3 2
sh Streepsteelmycena Mycena polygramma 24 4
sh Kleine breedplaatmycena Mycena speirea 138 10
sh Papilmycena Mycena vitilis 34 10
sh Grijs taaisteeltje Mycenella margaritispora 4 2
sh Ongesteelde krulzoom Paxillus panuoides 3 1
sh Donsvoetbundelzewam Pholiota oedipus 1 1
sh Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus 2 1
sh Gewone hertezwam Pluteus cervinus 1 2
sh Splijthoedhertezwam Pluteus ephebeus 5 3
sh Geaderde hertezwam Pluteus phlebophorus 1 1
sh Grauwgroene hertezwam Pluteus salicinus 14 7
sh Roetkleurige hertezwam Pluteus thomsonii 7 4
sh Bleke franjehoed Psathyrella candolleana 18 4
st/sh Kroontjesfranjehoed Psathyrella olympiana 8 3
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am Paarsharttrechtertje Rickenella swartzii 1 1
sh Olijfkleurig matkopje Simocybe centunculus 6 3
sh Gewoon matkopje Simocybe rubi 8 2

Plaatjesloze vlieszwammen en groep van trilzwammen en verwanten
sh Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae 1 2
sh Tweesporig vliesje Athelia arachnoidea 1 1
sh Gewoon vliesje Athelia epiphylla sl. 1 1
sh Bootsporig vliesje Athelopsis lembospora 1 1
sh/pn Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta 30 1
sh/pn Rookzwam Bjerkandera fumosa 11 3
sh - Botryobasidium conspersum imp 2 2
sh Grauwgeel dwergkorstje Brevicellicium olivascens 3 6
sh Geel hoorntje Calocera cornea 300 3
sh Roze wasporia Ceripora exelsa 1 1
sh Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens 3 4
pn Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 4 1
sh Wijdporiekurkzwam Datronia mollis 3 1
sh Eiketrilzwam Exidia truncata 16 1
pn Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 1 1
sh Witte suikertrilzwam Heterochaetella dubia 1 1
pn Echt judasoor Hirneola auricula-judae 25 3
sh - Hyphoderma mutatum 1 1
sh Kransbekerharskorstje Hyphoderma praetermissum 5 6
sh Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum 1 1
sh Pijpknotszwam Macrotyphula fistulosa 3 1
st Draadknotszwam Macrotyphula juncea 477 4
sh Papierzwammetje Meruliopsis corium 4 3
sh Gele stekelkorstzwam Mycoacia uda 1 2
sh Klontjestrilzwam Myxarium nucleatum 67 10
sh Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius 15 6
sh Asgrauwe kaaszwam Oligoporus tephroleucus 7 7
sh Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea 1 2
sh Berijpte schorszwam Peniophora lycii 3 5
sh Paarse eikeschorszwam Peniophora quercina 5 8
sh Groezelig huidje Phanerochaete sordida 2 2
sh Oranje aderzwam Phlebia radiata 1 1
sh Porieaderzwam Phlebia rufa 1 1
sh Peksteel Polyporus badius 4 2
sh Waaierbuisjeszwam Polyporus varius 1 2
sh Witte vlierschorszwam Rogersella sambuci 10 10
sh Witte tandzwam Schizopora paradoxa 1 1
sh Melige urnkorstzwam Sistotrema brinkmannii 1 1
sh Kleine kaaszwam Skeletocutis nivea 26 9
sh Gele korstzwam Stereum hirsutum 2 4
sh Twijgkorstzwam Stereum ochraceoflavum 20 3
sh/pn Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 1 1
sh Priemharig korstje Subulicystidium longisporum 2 4
m Rouwkorstje Tomentella spec. 2 3
sh Witte bultzwam Trametes gibbosa 1 1
sh Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 200 3
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sh Melig dwergkorstje Trechispora farinacea 1 1
sh Gele trilzwam Tremella mesenterica 12 5
sh - Tremella versicolor 1 1
sh Spoelvormig trosvlies Uthatobasidium fusisporum 3 2
sh Schorsbreker Vuillemenia comedens 1 1

Zakjeszwammen
sh Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides 1 1
sh Geel schijfzwammetje Bisporella citrina 1 2
sh Korstvormig schorsschijfje Diatrype stigma 1 1
st Zandputje Geopora arenicola 2 2
st Witte kluifzwam Helvella crispa 3 4
st Gladstelige schotelkluifzwam Helvella villosa 1 1
pb Knolmijtertje Heyderia sclerotipus 2 1
sh Geel houtvlieskelkje Hymenoscyphus calyculus 2 1
sh Gele kussentjeszwam Hypocrea aureovirides 1 1
sh Platte kussentjeszwam Hypocrea citrina 1 1
sh Vergroeide kogelzwam Hypoxylon multiforme 1 1
sh Rode korstkogelzwam Hypoxylon rubiginosa 2 4
sh Grijze korstkogelzwam Hypoylon serpens 2 2
st Gewone melkbekerzwam Peziza succosa 32 3
st Eiketakstromakelkje Poculum firmum 10 6
sh Gewone wimperzwam Scutellinia scutellata 1 1
sh Geweizwam Xylaria hypoxylon 349 10
sh Houtknotszwam Xylaria polymorpha 25 1

Buikzwammen
m Kleine aardappelbovist Scleroderma areolatum 3 2
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4 De resultaten van de acht reservaten naast elkaar gezet

In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal soorten per reservaat en
de verdeling van de soorten over de verschillende functionele groepen. In vochtige,
voedselarme en matig vochtige kalkrijke matig vochtige loofbossen worden de
meeste soorten waargenomen. Dit is in overeenstemming met de resultaten van
eerder onderzoek (Veerkamp, 1992a). In matig voedselarme naaldbossen met een
dikke humuslaag komen nog weinig en alleen zeer algemeen voorkomende
mycorrhizasoorten voor. Het aandeel houtbewonende soorten is het grootst in die
bossen waar langere tijd een beheer van ‘niets doen’ is gevoerd en in loofbossen op
kalkrijke, basenrijke, matig vochtige bodem.

Tabel 9. Totaal aantal paddestoelen (tot) en aantal taxa per functionele groep: mycorrhizasoorten (m), terrestrische
saprotrofe soorten (st, inclusief st/sh), soorten van mest (c), mosbewonende soorten (am), saprotrofe houtbewonende
soorten (sh), necrotrofe parasieten op hout (pn) en biotrofe parasieten.

tot m st c am sh pn pb
Stille Eenzaamheid 71 16 19 - 8 27 1 -
Kremboong 135 24 31 - 7 62 10 1
Tongerense hei 63 8 16 1 5 32 - 1
Norgerholt 98 16 19 - 1 56 5 1
Zwarte Bulten 89 8 26 - 7 43 5 -
Mattemburgh 95 9 23 - 4 58 1
Hollandse Hout 139 6 29 - 1 94 9 -
Houtribbos 117 11 16 - 1 82 6 1

In tabel 10 is per reservaat het aantal soorten van de Rode Lijst (Arnolds & Van
Ommering, 1996) en de verdeling ervan over de functionele groepen weergegeven.
Het totaal aantal soorten van de Rode Lijst varieert van twee tot acht soorten per
bos. Alleen in Stille Eenzaamheid, een volwassen bos op zeer arm stuifzand zijn nog
diverse mycorrhizasoorten van de Rode lijst waargenomen. In de meeste hier
onderzochte bossen komen zowel in de groep van de terrestrische saprotrofen als in
de groep van de houtbewonende soorten enkele soorten van de Rode Lijst voor.
Bosreservaat Norgerholt is opvallend arm aan soorten van de Rode Lijst.

Tabel 10. Aantal soorten van de Rode Lijst (RL) en de verdeling over de functionele groepen.
m = mycorrhizasoorten, st = terrestrische saprotrofe soorten, sh = houtsaprotrofe soorten, pn =
houtparasieten, pb = biotrofe parasieten.

RL m st sh+pn pb
Stille Eenzaamheid 7 4 3
Kremboong 7 1 4 2
Tongerense hei 5 2 3
Norgerholt 2 1 1
Zwarte Bulten 6 4 2
Mattemburgh 7 2 5
Hollandse Hout 4 4
Houtribbos 8 2 5 1
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In tabel 11 is het aantal zeldzame soorten (UFK 1-4) per bosreservaat en per
functionele groep weergegeven. De meeste zeldzame soorten behoren tot de groep
van de houtbewonende soorten (saprotrofen en parasieten).

Tabel 11. Aantal zeldzame soorten (UFK 1- 4).
m = mycorrhizasoorten, st = terrestrische saprotrofe soorten, sh = houtsaprotrofe soorten en pn = houtparasieten,
pb = biotrofe parasieten.

UFK 1- 4
m st sh+pn pb

Stille Eenzaamheid 1 - 5 -
Kremboong 2 1 13 1
Tongerense hei 1 - 5 -
Norgerholt - - 2 -
Zwarte Bulten - 2 9 -
Mattemburgh - - 10 -
Hollandse Hout 2 6 19 -
Houtribbos - 2 10 1

Tabel 12 laat per reservaat de relatie zien tussen het aantal waargenomen soorten
kenmerkend voor zwaar dood hout en de aanwezige hoeveelheid zwaarder dood
hout (CWD). Zoals te verwachten worden de meeste kenmerkende soorten
gevonden in de bossen met het meeste dode hout.

Tabel 12. Aantal soorten (srt) kenmerkend voor zwaar dood hout (dsn >10 cm) en hoeveelheid aanwezig groot
dood hout (CWD) in drie klassen.

SRT CWD
Stille Eenzaamheid 1 1
Kremboong 9 3
Tongerense Hei 2 1
Norgerholt 6 2
Zwarte Bulten 4 1-2
Mattemburgh 11 3
Hollandse Hout 6 2
Houtribbos 9 2
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Bijlage 1. Ecologische groepen binnen de mycorrhizasoorten

• Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme tot (matig) voedselrijke bodem
(groep 10)

• Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem (groep 12)
• Soorten van loof- en naaldbomen op voedselarme bodem met geen tot een

dunne humuslaag (groep 13)
• Soorten van naaldbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem (groep

20)
• Soorten van naaldbomen op voedselarme bodem (groep 22)
• Soorten van naaldbomen op voedselarme bodem met geen tot tot een dunne

humuslaag (groep 23)
• Soorten van loofbomen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem (groep 30)
• Soorten van loofbomen op voedselarme bodem (groep 32)
• Soorten van loofhout op voedselarme bodem met geen tot een dunne

humuslaag.(groep 33)
• Soorten van voedselrijke (kalkrijke bodem) met een hoge pH en een hoge

basenverzadinging (groep 40)
• Soorten van voedselrijke moerassen (groep 50)
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Bijlage 2. Mycorrhizasoorten met de bijbehorende ecologische
groep

Voor de verklaring van de groepnummers zie bijlage 1.

Amanita fulva 32
Amanita gemmata: 13
Amanita rubescens 10
Boletus badius 10
Boletus chrysenteron 30
Boletus edulis 13
Cantharellus tubaeformis 13
Cortinarius casimiri 30
Cortinarius flexipes 30
Cortinarius paleiferus 32
Cortinarius parvannulatus 30
Cortinarius sertipes 40
Cortinarius umbrinolens 30
Hebeloma leucosarx 40
Hebeloma pallidoluctuosum 40
Hebeloma velutipes 30
Inocybe cincinnata v. cin. 40
Inocybe fuscidula 40
Inocybe griseolilacina 40
Inocybe longicystis 12
Inocybe napipes 32
Inocybe rimosa 40
Inocybe squamata 40
Laccaria amethystina 30
Laccaria bicolor 13
Laccaria laccata 30
Laccaria proxima 12
Lactarius camphoratus 32
Lactarius hepaticus 20
Lactarius necator 12
Lactarius quietus 30
Lactarius rufus 12
Lactarius theiogalus 32
Paxillus involutus 10
Rhizopogon luteolus 23
Russula betularum 32
Russula emetica v. silvestris 10
Russula nigricans 30
Russula nitida 32
Russula ochroleuca 10
Russula paludosa 22
Russula parazurea 32
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Scleroderma areolatum 30
Scleroderma citrinum 10
Suillus bovinus 22
Thelephora terrestris 12
Tomentella spec.
Tomentellopsis echinospora 12

Het toekennen van de soorten aan de verschillende groepen is gebaseerd op de
literatuur en eigen veldwaarnemingen.
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Bijlage 3. Ecologische groepen binnen de terrestrische saprotrofe
soorten

• Soorten op mos (groep 10)
• Soorten op andere paddestoelen (groep 15)
• Soorten op veen (groep 20)
• Soorten op strooisel én op hout (groep 30)
• Soorten op kruiden, stengels en vruchten en op relatief verse bladen en naalden

(litterlaag, groep 40)
• Soorten in het ectorganisch profiel (litter- en fermentatielaag, groep 50)
• Soorten op mest en verrijkte mor- en/of moderbodems (groep 53)
• Soorten op strooisel en humus op basenrijke minerale bodem (groep 55)

De toekenning aan een ecologische groep berust op de literatuur (Arnolds et al,
1995) en eigen waarnemingen.
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