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Inleiding
Mosrijke, niet tot matig bemeste graslanden herbergen vaak een bijzondere paddestoelenflora. Kenmerkend voor dit soort graslanden zijn alle soorten Wasplaten
(Hygrocybe) en Aardtongen (Geoglossum, Trichoglossum), bepaalde soorten Knotsen Koraalzwammen (Clavulinopsis, Clavaria) en enkele Satijnzwammen (Entoloma
p.p.). Terreinen die rijk zijn aan deze fungi worden aangeduid met de term wasplaatgraslanden (Arnolds 1974).
De mycoflora van wasplaatgraslanden is bijzonder kwetsbaar voor vermesting en
verruiging en veel van de karakteristieke soorten staan op de Rode lijst (Arnolds &
Van Ommering 1996). Op basis van historische gegevens laten Jalink en Nauta (1999)
zien dat de typische wasplaatgrasland-mycoflora in Meijendel in de periode van 1920
tot 1990 sterk is verarmd. In 1990 is in een gedeelte van Meijendel met begrazing
door koeien en paarden gestart en sindsdien is het mycologisch onderzoek in
Meijendel mede gericht op het vastleggen van de effecten van duinbegrazing op de
graslandmycoflora. Uit dit onderzoek bleek dat de graslandmycoflora sinds 1991 in
niet-begraasde gebieden geen verdere achteruitgang, maar ook geen herstel vertoont. In de terreindelen waar begrazing plaatsvindt, werd in de periode 1991-1998
een voorzichtig herstel waargenomen, met name van Wasplaten (Jalink & Nauta
1999). De meeste soorten Wasplaten waren echter nog weinig talrijk, zeker in vergelijking met andere duingebieden zoals het Eiland van Rolvers in de Amsterdamse
Waterleidingduinen en de Coepelduinen benoorden Katwijk. Met Aardtongen en
Knots- en Koraalzwammen bleef het slecht gesteld: het soortenspectrum was uiterst
beperkt en het voorkomen van soorten bleef zeer sporadisch.
Deze bijdrage belicht de effecten van duinbegrazing op de graslandmycoflora in
Meijendel in de periode 1999 - 2002. Zoals op grond van ervaring in andere begraasde duingebieden al verwacht werd (Nauta & Jalink 1996; Jalink et al. 2000) laat deze
periode een verder herstel zien van de graslandmycoflora in het begraasde gebied.

Methode
Voor de methode van onderzoek en van bewerking van de gegevens wordt verwezen
naar Jalink & Nauta (1999). Een klein verschil is dat soorten die zijn gevonden op
gemaaide plaatsen in onbegraasd gebied vanaf 1999 buiten beschouwing zijn gelaten. De weinige waarnemingen van wasplaten in onbegraasd gebied bleken namelijk
vooral betrekking te hebben op gemaaide locaties zoals paden, padbermen en direct
rond winmiddelen en vertroebelden het beeld, omdat het effect van maaibeheer op
de graslandmycoflora sterk overeenkomt met dat van begrazingsbeheer. Dit blijkt
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onder andere uit de vergelijking van een groot aantal gemaaide en begraasde terreintjes in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Jalink et al. 2000). In Meijendel is dit
ook te zien in de gemaaide delen rond de kwelplasjes van de Libellenvallei, waar al
diverse Wasplaten en graslandsatijnzwammen zijn waargenomen. Mogelijk heeft de
Libellenvallei zelfs een rijke graslandmycoflora, maar dit terreindeel wordt door ons
niet regelmatig onderzocht.
Als de gemaaide locaties worden uitgesloten zijn Wasplaten in het niet-begraasde gebied nog minder talrijk dan de getallen in tabel 1 van Jalink & Nauta (1999)
doen vermoeden. In ieder geval moet hierdoor de C (common) in kolom 1998 van
genoemde tabel voor de Zwartwordende wasplaat in onbegraasd gebied vervangen
worden door een O (occasional). Tabel 1 geeft naast de Nederlandse ook de wetenschappelijke soortnamen. De naamgeving van de soorten volgt Arnolds et al. (1995),
voor de Wasplaten aangevuld met Boertmann (1995).

Gestaag herstel in de begraasde gebieden
In tabel 1 is het voorkomen van wasplaatgraslandsoorten in de periode 1999 -2002
weergegeven analoog aan tabel 1 uit Jalink & Nauta (1999).Het algemene beeld (zie
tabel 1 en figuur 1) is dat in het begraasde gebied het herstel van Wasplaten en
Knotszwammen zich zowel qua soortenspectrum als qua aantallen vruchtlichamen
per soort gestaag voortzet. In 1998 zijn in het begraasde gebied ook de Aardtongen
terug gekeerd en sindsdien geleidelijk uitgebreid. De Satijnzwammen vertonen geen
duidelijke veranderingen.
In het niet-begraasde gebied lijkt sprake van een achteruitgang maar dit beeld
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet langer meetellen van de fungi die op
gemaaide plaatsen stonden. De veldindruk is dat er voor wat betreft Wasplaten en
Knotszwammen geen wezenlijke veranderingen optreden en dat de Satijnzwammen
met name in de gebieden met veel natuurlijke verstuiving juist toenemen. Dit is ook
te zien aan het soortenspectrum aan grasland-satijnzwammen dat in de onbegraasde terreindelen veel groter is dan in de begraasde. De Aardtongen verliezen in het
niet-begraasde gebied daadwerkelijk terrein. De meest belangrijke vindplaats van
Aardtongen in niet-begraasd terrein is samen met een vindplaats van de uiterst zeldzame Kleine kop-op-schotel (Disciseda candida) verloren gegaan door de uitbreiding
van parkeerplaats Kievitsduin. Enkele andere niet-begraasde aardtongenlocaties zijn
door verruiging ongeschikt geworden.

31
Holland's Duinen

nr 43, november 2003

mycoflora en begrazing

Tabel 1. Het voorkomen en de talrijkheid van kenmerkende graslandfungi in
Meijendel. In de kolom 'tot 1990' zijn de periodes '1920-1940', '1950-1959', '19601975' en '1976-1990' samengevat.
tot
1990

ONBEGRAASD

BEGRAASD
91-98

99 00 01 02

Spitse knotszwam (Clavaria falcata)

o

R

91-98

99 00 01 02

1 (R)

Donkere knotszwam (Clavaria greletii)
Sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis corniculata)

1 (R)

Gele knotszwam (C. helveola)

R

R

Fraaie knotszwam (C. laeticolor)

2(R)

R

Verblekende knotszwam (C. luteoaiba)

1 (R)

o c c

Aantal soorten Knotszwammen

Kleine Molenaar (Clitopilus scyphoides)
Bruine zwartsneesatijnzwam
Blauwplaatstaalsteeltje

1 (R)

0 3 2 3

-

2

Sterspoorsatijnzwam (Entoloma

conferendum)

+

papillatum)

3(R-C)

-

1

o

1 (R)
2(R)
3(R)

Somber staalsteeltje (Entoloma poliopus)

-

1 (R)

Sneeuwvloksatijnzwam

1 (R)
R

+

2(R)

Rl (R)

Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum)

•>•

8(C)

C

C

Zwartsneesatijnzwam (Entoloma serrulatum)

- 4(0-R)
3

2

Aantal graslandsatijnzwammen en verwanten

2

2(R)

1 (R)

-1^

(Entoloma sericellum)

0

O

Rondsporige satijnzwam (Entoloma juncinum)
Tepelsatijnzwam (Entoloma

0

1 (R)
+

Dunsteelsatijnzwam (Entoloma hebes)
Helmsatijnzwam (Entoloma infula)

1

1 (R)

(Entoloma caesiocinctum)

(Entoloma chalybaeum)

0

5

8(C)
1 (R)

10

6

Brede aardtong (Geoglossum cookeianum)

R

2(R)

Fijngeschubde aardtong (Geoglossum fallax)
Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum)

R

Slanke aardtong (Geoglossum umbratile)

1

Puntmutswasplaat (Hygrocybe acutocon/caj

-i-

Elfenwasplaat fHygrocybe ceraceaj

+ 6 (R-O)

Scharlaken wasplaat (Hygrocybe coccinea)

+

Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica f. conica)

+

6 (O)

Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica var chloroides)

?

-

2

O O O

C

Duinwasplaat (Hygrocybe conicoides)

+ 4 (R-O)
?

-

R
O

Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipida)

+ 4 (R-O)

Gewoon vuurzwammetje

(Hygrocybe miniata var miniata)

+ 4 (R-O)

Gewoon vuurzwammetje

(Hygrocybe miniata var mollis)

Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina)

+ 5 (R-O)
+

2

O O O O

O

0 2 (R-O)

O

C4 (R-O)

R O

-

R

2 (R)

R

R R

1 (R)

ROC

O

Gevlekt sneeuwzwammetje (H. virginea var fuscescens)

-

-

Geelbruinig sneeuwzwammetje (H. virginea var. ochraceopallida)

?

?

+

1 (R)

O

11

8

8

Aantal soorten wasplaten (zie opmerking)

1 (R)
2

+

Geurende wasplaat (Hygrocybe russocoriacea)

Gewoon sneeuwzwammetje (H. virginea var virginea)

2

1(R)

Vermiljoenwasplaat (Hygrocybe constrictospora)

Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis)
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O O O

1 (R)

Aantal soorten aardtongen

R

R

1 (R)

1 (R)
7

R R

5

R

R

4

7

1 (R)
7

O

1

Toelichting bij tabel 1: een + betekent dat de soort in een of meer van deze periodes
is gemeld, een - of een ? dat de soort niet is gemeld in een van die perioden. Het ?
staat daarbij voor soorten die pas na 1955 als soort onderscheiden (beschreven) zijn.
In beide kolommen '91-98' is het voorkomen in de periode 1991-1998 samengevat
(zie ook tabel 1 van Jalink & Nauta 1999). Die kolom geeft het aantal jaren waarin de
soort is aangegeven en tussen haakjes de minimale en maximale talrijkheid in die
periode. Een ? staat in deze kolommen voor soorten die pas na 1980 beschreven zijn,
en daardoor in de meeste gangbare determinatieliteratuur nog ontbraken.
Opmerking: bij het tellen van soorten wasplaten zijn Geelbruinig en Gewoon
sneeuwzwammetje niet onderscheiden, evenmin als de variëteiten van
Zwartwordende wasplaat en Gewoon vuurzwammetje. De verklaring van de abundantieaanduiding wordt gegeven in tabel 2.
Tabel 2. Betekenis van de codes voor talrijkheid in tabel 1
Klasse

Omschrijving

Aangetroffen tijdens inventarisaties

R (rare)

zeer zeldzaam

1 of 2 vindplaatsen

O (occasional)

zeldzaam tot niet algemeen

3 tot 15 vindplaatsen

C (common)

matig algemeen tot algemeen

meer dan 15 vindplaatsen en/of vrij talrijk over
grotere oppervlakten

Veranderingen in voorkomen van enkele soorten
In de periode 1999-2002 zijn een aantal soorten aangetroffen, die in de periode 19911998 niet zijn gevonden. In het begraasde gebied gaat het om Spitse en Gele knotszwam, Brede en Kleverige aardtong, de Vermiljoenwasplaat, het Gevlekt sneeuwzwammetje, de gele variëteiten van zowel de Zwartwordende wasplaat (forma chloroides) als het Gewone vuurzwammetje (var. mollis), de Dunsteelsatijnzwam en het
Geelbruinig sneeuwzwammetje dat echter pas sinds enkele jaren onderscheiden
wordt als variëteit van het Gewoon sneeuwzwammetje. De meeste van deze soorten
zijn nog buitengewoon zeldzaam in Meijendel. De eerstgenoemde 8 soorten staan
bekend als vrij kritisch. Ze zijn over het algemeen alleen in de wat soortenrijke en
meestal al enige jaren gemaaide of begraasde duingraslanden te vinden (Jalink et al.
2000). In het niet-begraasde gebied waren de Donkere knotszwam, de
Sterspoorsatijnzwam en de Dunsteelsatijnzwam nieuwkomers.

Blauwplaatstaalsteeltje. (foto: J. Meijvogel)
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A a n t a l s o o r t e n g raslan d f u n g i excl.

Satijnzwammen

14

O - -onbegraasd
12

•

begraasd

M

voor 1990

•cr
O
O

Fig. 1. De ontwikkeling
van het aantal soorten graslandfungi (exclusief
van de tijdas Is niet lineair, maar betreft perioden: A = 1920-1950, B =
= 1976-1990. Voorde gegevensbronnen wordt verwezen naar Jalink &
1995, 1996 en 1997 waren door weersomstandigheden
ongunstig voor

Satijnzwammen). Het begin
1950-1959, C = 1960-1975, D
Nauta (1999). De jaren 1994,
de
graslandmycoflora.

Heel bijzonder is de aantalsontwikkeling van de Verblekende knotszwam in het
begraasde gebied. Deze bleekgele en als weinig kritisch te boek staande Knotszwam
ontbrak daar tot 1998. Over het algemeen is dit een van de eerst verschijnende soorten in begraasde of gemaaide niet bemeste graslanden (Jalink et al. 2000). In 1998
werden op twee plaatsen in de Bierlapvallei en op een plek halverwege de
Hertenkamp en de Bierlap kleine groepjes Verblekende knotszwam gevonden, maar
sindsdien heeft de soort een soort inhaalslag gemaakt en zich explosief uitgebreid. In
1999 is hij niet gezien, maar begin november 2000 was de Verblekende knotszwam
op circa 10 plaatsen met in totaal vele honderden exemplaren te zien. In 2001 en 2002
was de soort op nog meer plaatsen verspreid in het begraasde gebied te vinden. In
de Bierlapvallei was in 2001 zelfs een aaneengesloten vlak van circa 60 bij 40 meter
waar deze soort samen met het Gewone vuurzwammetje op vrijwel elke vierkante
meter met vele exemplaren te vinden was. In 2002 was diezelfde plek uitgedijd tot
150 bij 60 meter met duizenden exemplaren van Verblekende knotszwam en Gewoon
vuurzwammetje. Tijdens ons onderzoek werden we verschillende malen aangesproken door wandelaars aan wie de overvloed aan felrode Vuurzwammetjes ook niet
ontgaan was. Net als de Verblekende wasplaat is het Vuurzwammetje ook elders in
het begraasde terrein fors toegenomen.
De Slanke aardtong, die wel wat weg heeft van een grote zwarte lucifer, werd net als
de Verblekende knotszwam voor het eerst in 1998 in het begraasde gebied aangetroffen. Sindsdien heeft de aardtong heeft zich gestaag uitgebreid, al zijn de aantallen wel beduidend lager dan bij het Vuurzwammetje en de Verblekende knotszwam.
In totaal kennen we de Slanke aardtong nu van circa 10 verschillende locaties in het
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begraasde gebied, maar de soort verschijnt op de meeste plekken nog vrij onregelmatig. In het hart van de reeds genoemde plek in de Bierlap vonden we in 2000 een
aangesloten plek van ruim 5 bij 3 meter die zwart gespikkeld was door vele honderden Slanke aardtongen. In 2001 was die plek gegroeid tot 20 bij 5 meter en in 2002
noteerden we ruim 20 bij 8 meter. De Slanke aardtong is de eerste van de wat meer
kritische soorten die echt talrijk aan het worden is.
De gewone Zwartwordende wasplaat (forma conica) is een weinig kritische soort die
in niet al te droge jaren eigenlijk altijd wel in het duin aan te treffen was, zij het nooit
in echt grote aantallen en slechts op een beperkt aantal locaties, vooral in de bermen
van paden en in kortgrazige delen van de valleien. Sinds de begrazing is de
Zwartwordende wasplaat duidelijk toegenomen en heeft de soort ook terreindelen
gekoloniseerd waar hij voorheen zelden of nooit te vinden was, zoals de hellingen
van niet vergraven duinen. De eerste jaren ging dat vrij onopvallend, maar in de late
herfst van 1999 stond het begraasde gebied ineens vol met in totaal tienduizenden
exemplaren op tientallen plaatsen. In latere jaren hebben we zo'n explosief optreden
van deze soort niet meer gezien, maar wel heeft de soort sindsdien een veel ruimere
verspreiding binnen het gebied.

Verspreiding van de soorten over het gebied
De graslandfungi zijn niet gelijkmatig over het begraasde gebied verdeeld. De
Verblekende en de Gele knotszwam, de Kleverige aardtong en beide variëteiten van
het Gewoon vuurzwammetje zijn vrijwel uitsluitend aangetroffen in voormalige
landbouwvalleien. Het Gewone vuurzwammetje komt in kleine aantallen verspreid in
bijna de hele Bierlapvallei voor, maar er is een plek in het noorden van de
Bierlapvallei waar deze soort jaarlijks met vele honderden exemplaren staat en de
aantallen nemen van jaar tot jaar toe. Op diezelfde plek die in 2002 ongeveer 150 bij
60 meter groot was staan ook grote aantallen Verblekende knotszwam en de Slanke
aardtong, en verder in kleinere aantallen andere graslandsoorten zoals de Fraaie en
de Gele knotszwam, de Kleverige aardtong. Kabouterwasplaat, Elfenwasplaat en
Zwartwordende wasplaat. Waarom juist deze plek zich zo bijzonder ontwikkelt, is
nog niet duidelijk: mogelijk is het een voormalige kwellocatie. De plek ligt rond een
kruispunt van walletjes en greppels uit het landbouwverleden van de Bierlap en is
nog steeds een van de vochtigste delen van deze vallei.
De niet vergraven duinen tussen de Kijfhoek en de Bierlapvallei herbergen een heel
andere, maar de laatste jaren rijke graslandmycoflora met onder andere de Brede
aardtong, 3 variëteiten van het Sneeuwzwammetje, de Duinwasplaat en
Papegaaizwammetje. De Wasplaten lijken van jaar tot jaar uit te breiden en bij gunstige weersomstandigheden staan ze er met vele honderden exemplaren verspreid
over een gebied van bijna een vierkante kilometer. Knotszwammen zijn hier vrijwel
niet te vinden. De eveneens niet vergraven duinen ten westen van de Kijfhoekvallei
hebben een soortgelijk spectrum aan graslandsoorten, maar de aantallen zijn hier
nooit zo uitbundig.
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In het niet-begraasde gebied herbergt vooral het noordelijk gelegen deel met veel
kleinschalige verstuivingen een rijk palet aan Satijnzwammen. Het gaat hier vooral
om het gebied tussen het kaarthoudersgebied en de Wassenaarse slag, aan de oostkant begrensd door de Klipweg en aan de westkant door het raster bij het
Ganzenhoekbos (km: 85 / 463).

Hoe ver is het herstel gevorderd?
De vraag in hoeverre de graslandmycoflora van weleer zich nu heeft hersteld is lastig
te beantwoorden. De historische gegevens zijn weinig volledig en bevatten geen
informatie over de kwantiteit van de verschillende soorten. Waarschijnlijk is wat we
nu vinden nog steeds maar een flauwe afspiegeling van wat het ooit geweest is. Twee
goed herkenbare en niet uitzonderlijk kritische wasplaatsoorten uit de periode voor
1976 zijn nog steeds niet weergevonden: de Scharlaken wasplaat en de Geurende
wasplaat. In de Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk, een duinterrein dat weliswaar niet begraasd of gemaaid wordt maar nauwelijks last heeft van vergrassing,
zijn de aantallen Wasplaten, Aardtongen en graslandsatijnzwammen zowel wat
betreft soorten als vruchtlichamen veel groter. Vergelijkbare terreinen in de
Amsterdamse waterleidingduinen die al langer gemaaid of begraasd worden hebben
eveneens een beduidend (tal)rijkere graslandmycoflora dan de begraasde gebieden
in Meijendel. Andere voorbeelden van goed ontwikkelde wasplaatgraslanden in
gemaaide of begraasde duinen zijn te vinden in de Westduinen en de Vuurtorenvallei
op Goeree, in het duingebied Zwanenwater en op diverse waddeneilanden.
Jalink & Nauta (1999) stellen dat er mogelijk sprake is van faseverschil tussen de
begraasde delen van Meijendel en het al langer begraasde Eiland van Rolvers in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Die hypothese wordt door de resultaten uit de
periode 1999 - 2002 ondersteund. De minst kritische soorten zoals Zwartwordende
wasplaat. Gewoon vuurzwammetje en Verblekende knotszwam hebben zich als eerste gevestigd en breiden in de laatste jaren sterk uit. Meer kritische soorten zoals Gele
en Fraaie knotszwam en Aardtongen hebben zich pas later gevestigd en sommige van
deze soorten nemen sindsdien toe. Echt kritische soorten zijn nog heel erg schaars,
hoewel incidentele waarnemingen aantonen dat het milieu al geschikt wordt voor
soorten als Gevlekt sneeuwzwammetje en Vermiljoenwasplaat. Er ontbreken nog
steeds een hoop soorten die wel in goed ontwikkelde duingraslanden verwacht
mogen worden zoals Ruige aardtong, Slijmwasplaat, Weidewasplaat, Geurende en
Scharlaken wasplaat.
Het is te verwachten dat bij voortzetting van de begrazing de kwaliteit van de graslandmycoflora in Meijendel nog aanzienlijk toe zal kunnen nemen. De monitoring
van wasplaatgraslandsoorten zal in de komende jaren daarom op dezelfde wijze worden voortgezet.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Na de mycologisch magere periode 1994 - 1997 heeft het herstel van graslandmycoflora in het begraasde gebied zich versneld voortgezet: het soortenspectrum is beduidend toegenomen en de verspreiding over het begraasde gebied en talrijkheid van
veel soorten neemt van jaar tot jaar toe. Geleidelijk aan verschijnen ook de wat meer
kritische soorten, maar de aantallen hiervan zijn, met uitzondering van de Slanke
aardtong, nog steeds laag.
In het niet-begraasde gebied is geen sprake van veranderingen voor wat betreft wasplaten en knotszwammen; enkele van de toch al schaarse vindplaatsen van aardtongen zijn verloren gegaan, deels door verruiging, deels door de aanleg van parkeerplaats Kievitsduin. De Satijnzwammen zijn in het niet-begraasde deel van Meijendel
beter vertegenwoordigd dan in het begraasde gebied. Vooral het noordelijke deel
van Meijendel met kleinschalige natuurlijke verstuivingen blijkt rijk aan
Satijnzwammen en het is een van de weinige niet begraasde of gemaaide plaatsen in
Meijendel waar soms ook Wasplaten te vinden zijn. In dit gebied dat bekend is door
het voorkomen van het uiterst zeldzame licheen Usnea articulata, is ook de zeer bijzondere Donkere knotszwam gevonden. Gezien de bijzondere waarden en de kwetsbaarheid van dit deel van het terrein lijkt het ons niet raadzaam om ook hier begrazing toe te gaan passen. Uit de verschillen in het voorkomen en de aantalsontwikkeling van wasplaten, aardtongen en knotszwammen in het begraasde en het nietbegraasde deel van het terrein mag geconcludeerd worden dat begrazing een positieve bijdrage levert aan het voorkomen van deze soorten. In vergelijking met vroeger en met soortgelijke andere duingraslanden ontbreken er ook in het begraasde
deel van het terrein nog steeds kenmerkende soorten graslandpaddestoelen. Bij
voortzetting van de begrazing mag dan ook een verdere uitbreiding van het soortenspectrum en toename van de talrijkheid van soorten verwacht worden.
Voortzetting van de begrazing in de reeds begraasde terreindelen bevelen we van
harte aan. Met uitbreiding van het begrazingsbeheer naar andere terreindelen dient
terughoudend te worden omgegaan: ook niet-begraasde terreindelen blijken hoge
waarden te kunnen bevatten en vanuit wetenschappelijke en beheersoptiek is het
interessant om te weten hoe niet-begraasde terreindelen zich ontwikkelen: mogelijk
stelt zich hier op een wat langere termijn een nieuw evenwicht in.
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