Nieuwe korstzwam in de Kijfhoek

Nieuwe korstzwam
in de Kijfhoek
Gemiddeld worden er per maand in
Nederland zeven nieuwe paddenstoelen
ontdekt. In de regio Den Haag werden in
2016 drie nieuwe soorten ontdekt en een
daarvan in het duingebied Kijfhoek.
Door Kees Pinster

Figuur 2. Tomentella umbrinospora.

Trefwoorden: paddenstoel, nieuw
in Nederland, Kijfhoek
Op 1 november 2016 waren 20 leden van de padden
stoelenwerkgroep van de KNNV Den Haag op zoek naar
zwammen in de Kijfhoek en Bierlap. Ze vonden in totaal
140 soorten met daaronder bijzondere soorten als de
Zeedenmycena (Mycena seynesii) op de kegel van de
Zeeden (Pinus pinaster), de Vosrode weerschijnzwam
(Inonotus rheades) op Ratelpopulier (Populus tremula) en
de Grijze korrelinktzwam (Coprinopis tuberosa) op mest.
Ook werd het Helroze netwatje (Arcyria major), een zeer
zeldzame slijmzwam op dood loofhout, gevonden en
gedetermineerd door Lenie Bakker. Zij is expert op het
gebied van slijmzwammen.

Korstzwammen
Lenie is eveneens bedreven in het onderzoek naar
korstzwammen. Dit is een groep die vaak verborgen
groeit op dood hout. Een gevonden korstzwam bleek
afkomstig uit de groep van de Tomentella’s oftewel de
Rouwkorstjes, waarvan nu 29 soorten in Nederland
zijn vastgesteld. Het zijn paddenstoelen met een saaie
donkere kleur, maar met fraaie bruine gestekelde
sporen (Fig. 1).
Lenie determineerde de 30e Tomentella en dit is dus
een nieuwe soort voor Nederland: Tomentella umbrinospora (Fig. 2). Na controle door een deskundige van de
Nederlandse Mycologische Vereniging werd de determinatie bevestigd. Het was dit jaar al de derde nieuwe
korstzwam voor Nederland, die de werkgroepleden
in de regio Den Haag vonden. Eerder werden de twee
andere korstzwammen, Hypoxylon ticinense en Phlebia
cremeoalutacea gevonden in Haagse landgoederen.
Dit jaar zal de werkgroep zich speciaal richten op onderzoek naar paddenstoelen in de Hertenkamp. Er werden
in januari en februari reeds 60 soorten gevonden. Een
goed begin van het nieuwe jaar.
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Figuur 1. Gestekelde sporen van Tomentella umbrinospora (600 x).
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