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Inleiding
In Europa komen naar schatting 8 tot 10.000 soorten paddestoelen of macrofungi (dit zijn zwammen die min
meer duidelijk zichtbare vruchtlichamen vormen) voor. Deze groep organismen speelt een cruciale rol in het
functioneren van de natuurlijke ecosystemen:
·
·
·
·
·

door de vorming van mycorrhizasymbiosen met de meeste inheemse bomen, struiken en dwergstruiken,
zonder dewelke geen bossen of andere gestructureerde habitats zouden bestaan,
als primaire actoren bij de afbraak van organisch materiaal (o.a. exclusieve afbrekers van lignine), en bijgevolg bij de natuurlijke nutriëntencycli,
als primaire actoren bij bodemvorming (bodempermeabiliteit, aggregatie van bodempartikels, ionenuitwisseling en waterhoudende capaciteit),
als voedselbron voor talloze invertebraten, maar ook diverse vertebraten,
door hun bijdrage tot zaadkieming (erosie van de zaadhuid) (COURTECUISSE, in ECCF 2001).

De laatste 20 jaar is in diverse Europese landen onderzoek verricht naar verschuivingen in de mycoflora. Dit
resulteerde ondermeer in de publicatie van talrijke nationale of regionale Rode lijsten. Ondertussen zijn meer dan
3000 soorten paddestoelen in één of andere Rode lijst-categorie van deze nationale of regionale Rode lijsten
opgenomen. Tot op heden genieten evenwel slechts enkele soorten paddestoelen één nationale of regionale wettelijke bescherming.
In 1985 werd de European Council for Conservation of Fungi (ECCF, http://www.wsl.ch/eccf/) opgericht,
met als enig doel de bescherming van paddestoelen te promoten, ondermeer door de recent minder actieve “specialist group for fungi” in de “Species Survival Commission (SSC)” van de “International Union for the Conservation of Nature (IUCN)” weer wat aan te inspireren. De ECCF stelde recent een lijst op van 33 goed herkenbare
en gemakkelijk te monitoren soorten, waarvan de achteruitgang en bedreiging in meerdere Europese landen is
vastgesteld, en de bescherming prioritair wordt geacht. Deze lijst, met achtergrondinformatie over de soorten, is
voorgesteld ter opname in de bijlage 1 van de Conventie van Bern (ECCF 2001)1. Voorkeurhabitats van deze
soorten omvatten oude bossen, bossen op zeer arme bodems, venen en moerasbossen, kalkgraslanden, onbemeste
hooilanden, en zandduinen. De opname van deze soorten in de bijlage 1 van de conventie van Bern zou niet
alleen bijdragen tot het natuurbehoud, maar ook een belangrijke stap betekenen tot de erkenning van de cruciale
rol van de paddestoelen in ecosystemen.

Tabel 1. Lijst van de 33 paddestoelen, voorgesteld ter opname in de conventie van Bern.
Amanita friabilis
Amylocystis lapponica
Antrodia albobrunnea
Armillaria ectypa
Boletopsis grisea
Boletus dupainii
Bovista paludosa
Cantharellus melanoxeros
Cortinarius ionochlorus
Entoloma bloxamii
Geoglossum atropurpureum

Gomphus clavatus
Hapalopilus croceus
Haploporus odorus
Hericium erinaceus
Hohenbuehelia culmicola
Hygrocybe calyptriformis
Hygrophorus purpurascens
Laricifomes officinalis
Leucopaxillus compactus
Lyophyllum favrei
Myriostoma coliforme
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Phylloporus pelletieri
Podoscypha multizonata
Pycnoporellus alboluteus
Sarcodon fuligineoviolaceus
Sarcosoma globosum
Sarcosphaera coronaria
Skeletocutis odora
Suillus sibiricus ssp. helveticus
Torrendia pulchella
Tricholoma colossus
Tulostoma niveum

Conventie van Bern ter bescherming van leefmilieus van een aantal bedreigde wilde dieren en plantensoorten,
goedgekeurd door de wet van 20/04/89 (B.S. 29/12/90) en geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via het
decreet op het natuurbehoud.
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De ECCF (contactpersoon voor België: André Fraiture, Nationale Plantentuin van België) coördineert ondertussen de inventarisatie en kartering van hogervermelde 33 + 17 andere bedreigde soorten. Gezien een voorstel
officieel moet uitgaan van een lidstaat, trekt Zweden momenteel verder aan deze kar en zal dit land een definitief, uitgebreider gedocumenteerd voorstel indienen in mei 20032. Dit rapport kadert in de wetenschappelijke
documentering van dit voorstel.

Methodiek
Voor alle in Vlaanderen voorkomende soorten uit tabel 1, zijn alle waarnemingen van de betrokken soorten
verzameld, en kritisch beoordeeld (inclusief nazicht van herbariummateriaal, waar dit werd nodig geacht). De
databank FUNBEL, van de Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring, waarin ook de gegevens zijn opgeslaan
die zijn gebruikt voor het opstellen van de Rode lijst (WALLEYN & VERBEKEN 2000) fungeerde hiervoor als
basis.
In België worden paddestoelen, naar het voorbeeld van de vaatplanten, traditioneel gekarteerd met behulp van het
IFBL-raster (VANDEVEN & DE MOOR 1991). Hierbij onderscheidt men uurhokken (4 × 4 km) en kwartierhokken
(1 × 1 km). Omdat vooral oudere waarnemingen niet altijd op kwartierhok zijn terug te brengen, wordt hier gewerkt met uurhokniveau. Om analoge en praktische redenen, zijn ook de gegevens betreffende het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, grotendeels verzameld door VANHOLEN & DE KESEL (2000) in het kader van de studieconventie 73-1998 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, mee opgenomen. De verspreidingskaarten geven
ook de grenzen van de ecoregio’s weer (ss. VAN LANDUYT et al. 1999).
Naar analogie van de eerste Rode lijst van enkele paddestoelgroepen van Vlaanderen, en de Rode lijsten van
Nederland en Noord-Frankrijk, wordt 1986 als omslagdatum gebruikt bij de vergelijking tussen de frequentie
‘vroeger’ en ‘heden’ van een bepaalde soort (WALLEYN & VERBEKEN 2000). Vóór 1986 zijn van ca. 430 IFBLuurhokken gegevens bekend; sinds 1986 van ong. 550-600 hokken. Ten behoeve van de rapportering in Europees
verband, wordt het eventueel voorkomen in de Natura2000-habitats (Europese habitatrichtlijngebieden3) vermeld,
naast het aantal vindplaatsen (per kwartierhokniveau) sinds 1980.

2

zie http://www.artdata.slu.se/Bern_Fungi/Bern_Fungi.htm
De habitatrichtlijngebieden in de Voerstreek liggen in de Europese continentale biogeografische regio, en zijn
op dit moment nog niet definitief goedgekeurd.
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Bespreking per soort
1. Cantharellus melanoxeros Desm. – Zwartwordende cantharel
syn.: Craterellus melanoxeros (Desm.) Pérez-De-Greg.
Korte beschrijving
Een middelgrote cantharel met een trechtervormige
hoed, een lamelachtig geplooid hymenium, een gele
steel en een geelbruine hoed. Alle delen, vooral steelbasis verkleuren grijs-zwart bij kneuzing. Lijkt wat op
de niet zwart verkleurende Trechtercantharel, Cantharellus tubaeformis (Bull.: Fr.) Fr., maar is gewoonlijk
minder levendig en minder contrasterend gekleurd, en
is ook variabeler van vorm.

© R. Walleyn

Ecologie
De soort vormt ectomycorrhiza met Quercus en Fagus in loofbos, op kalkrijke, niet al te droge bodem.
EU-habitat in VL: eikenvariant van 9120 (zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of
soms Taxus, Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion).
Fenologie: aug.-sept.(okt).
Verspreiding in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 0.
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 1.
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 1.
Slechts één maal waargenomen, in 2001, in een schrale bosdreef met Zomereik in de Vorte Bossen te Ruiselede,
IFBL D2.14.23 (WALLEYN 2002, herbariummateriaal te GENT). Mogelijk is deze soort tot vóór enkele decennia
miskend of verward met Cantharellus tubaeformis. In de Waalse kalkstreken en Noord-Frankrijk komt ze iets
meer voor, uit Nederland is ze niet bekend.

Verspreidingskaart Cantharellus melanoxeros. ● Vindplaatsen sinds 1986.
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Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Cantharellus melanoxeros t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.

Status in Vlaanderen
Deze soort werd pas ontdekt na publicatie van de eerste Rode lijst (WALLEYN & VERBEKEN 2000). Wegens haar
grote zeldzaamheid en haar hoge ecologische eisen, kan deze soort worden beschouwd als bedreigd in Vlaanderen.
De enige vindplaats bevindt zich in een natuurreservaat. De beheersopties- en -maatregelen betreffende de groeiplaats zijn niet in conflict met het behoud van de soort.
Bedreigingen
Bodemverzuring, strooisellaagophopingen.
Taxonomische opmerkingen
De soort werd in het verleden vaak ten onrechte gesynonimiseerd met Cantharellus ianthinoxanthus (Maire)
Kühner. Deze soort, die niet bekend is uit Vlaanderen, is onder meer minder grauw gekleurd (met violette
tinten), en verkleurt niet zwart (zie bv. NEVILLE & ALPAGO-NOVELLO 1998).
Volgens de modernste onderzoeken, hoort de soort thuis in het geslacht Craterellus.

2. Cortinarius ionochlorus Maire
Deze soort staat vermeld in VANDEVEN (1996) als voorkomend in Vlaanderen (symbool ‘*’); gezien wij geen
enkele concrete waarneming van deze soort konden opsporen, sluiten wij het voorkomen in Vlaanderen van deze
thermofiele en kalkminnende soort uit.

3. Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. – Blauwe molenaarssatijnzwam
Deze soort staat vermeld in VANDEVEN (1996) als voorkomend in Vlaanderen (symbool ‘*’); gezien wij geen
enkele concrete waarneming van deze soort konden opsporen, sluiten wij het voorkomen in Vlaanderen van deze
soort van kalkgraslanden uit. De enige plaats waar deze soort in Vlaanderen min of meer te ‘verwachten’ is, is
Vlaanderen’s grootste wasplatengrasland, te Moelingen, maar ook daar is hij na 3 jaar zeer intensieve
inventarisatie nog niet waargenomen (LENAERTS, pers. meded.).
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4. Geoglossum atropurpureum (Batsch: Fr.) Pers. – Purperbruine aardtong
syn.: Thuemenidium atropurpureum (Batsch: Fr.) Kuntze, Microglossum atropupureum (Batsch:
Fr.) P. Karst., Corynetes atropurpureus (Batsch: Fr.) E.J. Durand.
Korte beschrijving
Een purper(bruin)zwarte, tot 8 cm hoge aardtong,
gewoonlijk over de lengte afgeplat en gegroefdingesnoerd. Steelgedeelte smaller, maar niet duidelijk
van de top te onderscheiden. Microscopisch gemakkelijk van de overige, inheemse, gewoonlijk zwartgekleurde aardtongen te onderscheiden door de
doorschijnende, relatief korte, ongesepteerde sporen.

© Breitenbach & Kränzlin

Ecologie
Deze soort groeit op schrale, mosrijke plaatsen in graslanden of loofbossen op zandige bodem.
EU-habitat in VL: onvoldoende gekend.
Fenologie: vroege zomer-herfst.
Verspreiding in Vlaanderen
Van de Purperbruine aardtong zijn in Vlaanderen slechts 2 waarnemingen met zekerheid bekend: één uit de
gewestbossen te Ravels (1974, ?habitat) en 1 uit de regio Leuven (Mollendaalbos, tussen Dicranella onder Eik).
Van een opgave uit Heverleebos (LANGENDRIES & MONNENS 1999) kon geen enkel detail worden achterhaald
(Monnens, pers. meded.); deze wordt hier daarom voorlopig niet aanvaard. Mogelijks kwam deze soort vroeger
meer voor in de Kempen, waar ze verder op te sporen is, maar vóór de publicatie van MAAS GEESTERANUS
(1964) werden in Vlaanderen aardtongen meestal niet microscopisch bestudeerd, en onder de verzamelnaam
“Geoglossum glabrum” genoteerd.

Verspreidingskaart Geoglossum atropurpureum. ● Vindplaatsen sinds 1986,

vóór 1986.

Status in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 1
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 1
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 1.
De soort wordt opgegeven in de Rode lijst als “Kwetsbaar” (WALLEYN & VERBEKEN 2000; in de gebruikte
gegevensset is toen slechts 1 waarneming verwerkt). Gelet op de grote zeldzaamheid in gans Europa, en de
kwetsbaarheid van de groeiplaatsen van deze soort, wordt deze bij een herziening van de Rode lijst best in de
6

categorie “Bedreigd” geplaatst. In Nederland en Duitsland is ze met uitsterven bedreigd, in Noord-Frankrijk
komt ze niet voor.

Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Geoglossum atropurpureum t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.

Bedreigingen
Verruiging van schrale graslandjes door stopzetting begrazings- of maaibeheer, of bemesting.

5. Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. – Pruikzwam
syn.: Hydnum erinaceus Bull.: Fr., Dryodon erinaceus (Bull.: Fr.) P. Karst.
Korte beschrijving
Een grote tot zeer grote (>50 cm) stekelzwam,
bestaande uit 1 of meerdere, dakpansgewijze klusters
met lange, witte stekels. Zou enkel met de Gelobde
pruikzwam (Creolophus cirrhatus) kunnen worden
verward, maar deze heeft een andere ecologie (op
groot, rottend dood hout, op rijke bodem).
Gekweekt op zeer kleine schaal (vooral in NoordAmerika en Azië) voor culinaire en/of medicinale
doeleinden.

© R. Walleyn
Ecologie
De soort groeit als zwakteparasiet (in het kernhout), meestal in wonden, van staande, oude loofbomen, in
Vlaanderen meestal Fagus, één zeer oude melding noemt Juglans als gastheer. Ze kan vele jaren na elkaar op
dezelfde boom fructificeren. Bij ons wordt ze vooral aangetroffen in open tot halfopen landschappen (parken,
bosranden, dreven). In centraal Nederland groeide de soort vaak in boomwonden veroorzaakt door
granaatinslagen tijdens WOII (Tjallingi, pers. meded.).
EU-habitat in VL: niet van toepassing.
Fenologie: sept.-nov.(dec.).
Verspreiding in Vlaanderen
Van deze opvallende soort, is slechts één vooroorlogse waarneming bekend (Oostakker, anno 1892, op
notelaar!). Dit geeft aan dat de Pruikzwam hier altijd al zeldzaam is geweest. De huidige waarnemingen
beperken zich tot de regio’s Brugge-Aalter, Leuven en Brussel. In Nederland is het relatief hoog aantal
vindplaatsen geconcentreerd in de centrale pleistocene regio (NAUTA & VELLINGA 1995).
7

Verspreidingskaart Hericium erinaceus. ● Vindplaatsen sinds 1986,

vóór 1986.

Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Hericium erinaceus t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.

Status in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 5
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 6
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 7.
In de Rode lijst staat is de soort opgenomen in de categorie “Bedreigd” (WALLEYN & VERBEKEN 2000).
Sindsdien is de soort ‘ontdekt’ op 3 plaatsen in de ecoregio Zandig Vlaanderen. Een vrij hoog aanbod van stilaan
ouder wordende, vaak aan diverse stressfactoren (zon, infrastructuurwerken, stormschade e.a.) blootgestelde
beuken- en eikendreven, is hiervoor mogelijk een verklaring. Het voortbestaan van deze habitats is, ondermeer
om veiligsredenen (openbare wegen) weinig gegarandeerd. De soort geldt in Denemarken als een indicator voor
biologisch waardevolle beukenbossen met veel dood hout (HEILMANN-CLAUSEN & CHRISTENSEN 2000), maar is
in de Vlaamse bosreservaten met veel dood beukenhout nog niet aangetroffen (WALLEYN, in voorber.).
Bedreigingen
Kappen van (zeer) oude, “kwijnende” loofbomen in parklandschappen, lanen en bossen.
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6. Hohenbuehelia culmicola Bon – Helmharpoenzwam
Korte beschrijving
Een kleine, oesterzwamachtige plaatjeszwam, met een
donkere, centrale tot zijdelingse steel, witte plaatjes,
een donkere, afgeplatte tot trechtervormige, fluwelige
hoed en een meelgeur- en -smaak.

© S. Elborne (DK)

Ecologie
De Helmharpoenzwam groeit uitsluitend op halmen van Helm, Ammophila arenaria, in de buitenduinen van het
maritiem district.
EU-habitat in VL: 2120 (wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria, ‘witte duinen’).
Fenologie: (okt.)nov.-maart.
Verspreiding in Vlaanderen
De soort is enkel bekend uit de Westhoek, De Panne, IFBL C0.56 & C0.57, sinds 1998, en bleek daar in het
begin van de 20e eeuw ook reeds verzameld (DEBAENST & WALLEYN 1998, DEBAENST 2001). Gezien haar door
mycologen weinig onderzochte standplaats, en haar late fructificatieperiode (late herfst-winter), is het niet
uitgesloten dat ze ook voorkomt in andere Vlaamse duingebieden.
Verder is deze voor Europa endemische soort uitsluitend bekend van een klein aantal vindplaatsen in de duinen
van Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Groot-Britannië, Ierland en Italië.

Verspreidingskaart Hohenbuehelia culmicola. ● Vindplaatsen sinds 1986,

vóór 1986.

Status in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 1
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 2
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 4.
Het geslacht Hohenbuehelia is niet behandeld in de eerste Rode lijst paddestoelen van Vlaanderen (WALLEYN &
VERBEKEN 2000). Volgens de hierin gehanteerde criteria voldoet ze goed aan de categorie “Kwetsbaar”.
9

De huidig bekende groeiplaatsen bevinden zich de natuurreservaten “De Westhoek” en “Houtsaegerduinen”. De
beheersopties- en -maatregelen in deze reservaten zijn niet in conflict met het behoud van deze soort.

Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Hohenbuehelia culmicola t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.

Bedreigingen
Verstoring of vernietiging van habitat (bv. door recreatie of ingrepen in natuurlijke dyamiek).
Taxonomische opmerkingen
De soort werd pas beschreven in 1980. De collectie te Meise van Mevr. Rousseau uit “Koksijde” (BR MYC82798,57), later door Heinemann geannoteerd als “nov. sp., voisin de Pleurotus tremulus”, is mogelijk de oudste
bekende waarneming van deze soort.

7. Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod(4) – Rozerode wasplaat
Korte beschrijving
Een onmiskenbare, middelgrote plaatjeszwam met een
witte steel, een bleekroze tot rozerode, puntmutsvormige hoed, die bij ouderdom aan de rand onregelmatig
splijt, en vrij dikke, witte lamellen.

© R. Walleyn

Ecologie
Groeit in (zeer) oude, onverstoorde, schrale, hooi- of graasweiden op rijke bodem (bv. Kamgrasweiden).
EU-Habitat in VL: arme varianten van 6210 (droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op
kalkhoudende substraten (Festuco-Brometalia).
Fenologie: eind okt-nov.(dec.)

4

spellingsvariant: Hygrocybe calyptraeformis
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Verspreiding in Vlaanderen
De soort werd in Vlaanderen pas voor het eerst in Vlaanderen waargenomen in 1992 door HANSSENS (1994), in
het natuurreservaat De Kleiputten nabij Kortijk, ‘t Hooge. Recent werd ze ook ontdekt in de Voerstreek
(Moelingen, hellingen beekdal Berwijn) en in de Vlaamse Ardennen (meer bepaald in een weiland nabij het
bosreservaat Beiaardbos). Ze is niet bekend uit Nederland, en ook zeer zeldzaam in Z-België en NoordFrankrijk.

Verspreidingskaart Hygrocybe calyptriformis. ● Vindplaatsen sinds 1986.

Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Hygrocybe calyptriformis t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.

Status in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 0
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 3
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 3.
In de Rode lijst staat ze aangegeven als “Bedreigd” (WALLEYN & VERBEKEN 2000). Te Kortrijk, waar tot max. 6
vruchtlichamen zijn geteld, is ze na 1996 niet meer waargenomen. De oorzaak ligt wellicht bij een verruiging
van de standplaats, ten gevolge van een minder intensief beheer en bladval (Hanssens, pers. meded.). De
vindplaats in de Voerstreek betreft een groot, uiterst soortenrijk, begraasd wasplaten-grasland, dat behoort tot de
Westeuropese top (Lenaerts 2003). De lopende aankoop van deze weilanden door Afdeling Natuur maakt de
voortzetting van een aangepast beheer mogelijk, zodat het behoud van deze soort hier vrij goed gegarandeerd is.
De standplaats in de Vlaamse Ardennen daarentegen, betreft een zeer klein, kwestbaar, schraal reepje tussen 2
vetgemeste weilanden in. Deze percelen zijn zeer recent verworven door Afd. Bos & Groen. De bestemming van
deze percelen ligt nog niet in detail vast, maar wijst in de richting van de ontwikkeling van een
wastinelandschap, onder meer via extensieve begrazing. Rond de groeiplaats zelf zal via een aangepast beheer
getracht worden de soort te behouden (Van Elegem, pers. meded.).
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Bedreigingen
Bemesten of scheuren van de groeiplaatsen, stopzetting graas- of hooibeheer (verruiging, verbossing).
Taxonomische opmerkingen
Van deze zeer goed herkenbare soort zijn in Moelingen ook geheel witte exemplaren waargenomen (LENAERTS,
pers. meded.).

8. Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff
syn.: Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner, L. pseudoacerbus (Constantin & L.M. Dufour) Gillet.
Korte beschrijving
Een grote, stevige plaatjeszwam (tot 15 cm diam. of
sosm meer), met sterk ingerolde hoedrand bij jonge
exemplaren. Hoed okergeel, vaak met groenige schijn,
viltig, bij ouderdom met bruine vlekken en vaak
barstend; plaatjes dicht opeen, bochtig aangehecht tot
iets aflopend, groengeel, daarna okergeel, vaak met
gezaagde snede. Geur onaangenaam, zurig-kruidig.
Microscopische controle is onontbeerlijk voor goede
determinatie!
© Jan Vesterholt (Denemarken)

Ecologie
Groeit saprofytisch in strooisel in loofbos op kalkrijke bodem.
EU-habitat in VL: fragment van 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, fragment van Parelgrasbeukenbos, Melico-Fagetum).
Fenologie: zomer-herfst.
Verspreiding in Vlaanderen
Van deze zeldzame vertegenwoordiger van het geslacht “Dikhoed” is slechts één recente waarneming bekend,
meer bepaald nabij de Ganzepootvijver te Groenendaal (Zoniënwoud, IFBL E4.56.22), in 2001. Deze
overbekende Vlaamse mycologische schatkamer word reeds tientallen jaren door mycologen bezocht, wat het
bijzondere van deze waarneming benadrukt, hoewel minder ervaren mycologen deze soort wellicht niet van
banalere ridderzwamachtigen zullen onderscheiden.

Verspreidingskaart Leucopaxillus compactus. ● Vindplaatsen sinds 1986.
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Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Leucopaxillus compactus t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.

Status in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 0.
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 1.
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 1.
Het geslacht Leucopaxillus is niet behandeld in de eerste Rode lijst paddestoelen van Vlaanderen (WALLEYN &
VERBEKEN 2000). Volgens de hierin gehanteerde criteria (zeer hoge zeldzaamheid en kwetsbare biotoop) voldoet
ze goed aan de categorie “Bedreigd”. Uitgestorven in Nederland, en opgenomen in de meeste nationale rode
lijsten van West- en Noord-Europa.
De huidige groeiplaats, de Ganzepootvijver, staat op korte termijn onder druk door overbetreding (recreanten,
ook in verboden gebied) met verdichting van de bodem voor gevolg (nefast voor o.a. de diverse, zeer zeldzame,
kalkminnende ectomycorrhizapaddestoelen die er groeien), en verruiging (door het laten liggen van kapresten takken e.d.) op schrale, plekken (bv. bermen).
Bedreigingen
Verruiging, strooiselophoping en verzuring van de groeiplaatsen (bv. door luchtverontreining, gewijzigd beheer
e.a.), intensieve bosexploitatie, bodemverdichting.

9. Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. – Goudplaatzwam
syn.: Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. ss. auct. europ., Clitocybe pelletieri (Lév.) Gillet, Agaricus paradoxus Kalchbr.
Korte beschrijving
De enige Europese boleet (buisjeszwam) met een
goudgele, lamelachtige hymenofoor (sterk aderig
vertakte plaatjes). De hoed herinnert sterk aan deze van
sommige andere fluweelboletensoorten.

© Paul Pirot (Neufchateau)
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Ecologie
Groeit solitair of in zeer kleine groepjes in oud loofbos, zelden ook in naaldbos, op goed drainerende, vrij zure,
zand- of leembodems. In de huidige Vlaamse standplaatsen vormt de soort mycorrhiza met Fagus of Quercus.
Gedetailleerde ecologie niet goed gekend. In de literatuur worden ook kalkrijke bodems als groeiplaats opgegeven.
EU-habitat in VL: 9110 (Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum), 9120 (zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus, Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion), 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum), 9160 (Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen
of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli ).
Fenologie: juli-half okt.(begin nov.)
Verspreiding in Vlaanderen
Van deze soort werd een eerste verspreidingskaart voor België gepubliceerd door HEINEMANN & THOEN (1981:
kaart 31), en later een bijgewerkte versie door FRAITURE et al. (1995: kaart 126). In Vlaanderen zijn 5
verspreidingscentra te onderscheiden: de regio’s Antwerpen (Berchem, Schoten, Deurne, Ranst), Vlaamse
Ardennen (Muziekbos), Brussel (Zoniënwoud en omgeving), Leuven (Heverleebos, Meerdaalwoud) en
Averbode. Alle plaatsen betreffen oud-boslokaties (ononderbroken bebost sinds minstens de kaarten van de
Ferraris, eind 18de eeuw). De soort werd reeds vermeld als “peu commun” in “Terkamerenbos, Ukkel,
Groenendaal etc.” door BOMMER & ROUSSEAU (1879), maar de overige waarnemingen dateren pas vanaf 1938.
Voor de Leuvense regio zijn nauwelijks waarnemingen bekend ouder dan 1980. De meeste (zeer) oude
waarnemingen in Zoniën zijn vanwege de vage plaatsaanduidingen niet zeer precies te lokaliseren.

Verspreidingskaart Phylloporus pelletieri. ● Vindplaatsen sinds 1986,

vóór 1986.

Situering recente vindplaatsen (sinds 1980) van Phylloporus pelletieri t.o.v. de habitatrichtlijngebieden.
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Status in Vlaanderen
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen vóór 1986: 13.
Aantal uurhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1986: 12.
Aantal kwartierhokken waarin de soort is waargenomen sinds 1980: 15(-17?).
In de Rode lijst staat ze aangegeven als “Bedreigd” (WALLEYN & VERBEKEN 2000), vanwege de zeldzaamheid
en achteruitgang van de populaties. In de Antwerpse regio leek ze verdwenen, tot ze recent werd herontdekt in
het Zevenbergenbos te Ranst (1999). In de Vlaamse Ardennen is, voor zover bekend, tot op heden slechts 1 klein
exemplaar waargenomen (1988). In het Zoniëngebied en de Leuvense regio lijkt ze zich te handhaven.
De huidige groeiplaatsen liggen allemaal in habitatrichtlijngebied.
Bedreigingen
Verruiging en strooiselophoping in oude bossen (door luchtverontreining), intensieve bosexploitatie.
Taxonomische opmerkingen
Moleculair onderzoek toont aan dat de soort in het geslacht Xerocomus kan worden ondergebracht. De eventuele
synoniemie met de Noord-Amerikaanse Phylloporus rhodoxanthus is nog niet voldoende aangetoond.

10. Sarcodon fuligineoviolaceus (Kalchbr.) Pat.
Deze soort staat vermeld in de Rode lijst als uiterst zeldzaam in Vlaanderen en bedreigd. Na revisie van het herbariummateriaal te Meise (BR) van de enige vondst in één van de best onderzochte gebieden (Zoerselbos,
10/08/1991, De Meulder 6323), denken wij dat het hier gaat om een foutieve determinatie van Sarcodon joeides.

Tabel 2. Overzicht van de recente vindplaatsen, en ligging t.o.v. habitatrichtlijngebied en natuurreservaten buiten
habitatrichtlijngebied.
Soort

Vindplaats

IFBL-hok UTM-hok
1km
1km

Cantharellus melanoxeros
Geoglossum atropurpureum
Hericium erinaceus
Hericium erinaceus
Hericium erinaceus
Hericium erinaceus
Hericium erinaceus
Hericium erinaceus
Hericium erinaceus
Hohenbuehelia culmicola
Hohenbuehelia culmicola
Hohenbuehelia culmicola
Hohenbuehelia culmicola
Hygrocybe calyptriformis
Hygrocybe calyptriformis
Hygrocybe calyptriformis
Leucopaxillus compactus
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri
Phylloporus pelletieri

Vorte Bossen
Mollendaalbos
Brugge St.-Kruis
N van Drongengoed
Aalter, Hooggoed
Meise, Plantentuin
Beerlegem, kast.
Zoniën, Damenrustdreef
Leuven
NR De Westhoek
NR De Westhoek
NR De Westhoek
Houtsaegherduinen
NR Kleiputten 't Hoge
Beiaardbos
Moelingen
Zoniën, Ganzepootvijver
Zevenbergenbos
Testelt, Voorberg
Muziekbos
Laarbeekbos
Terkamerenbos
Tervuren park
Zoniën, Kleine Flossendelle
Zoniën, Verdronken Kinderen
Zoniën, Blankendelle
Zoniën, Meibloemenpad
Zoniën, Ganzepootvijver
Heverleebos, Zoet Water
Meerdaalwoud, De Kluis
Nethen
Hallerbos

d2-14-23
e5-34-43
c2-22-23
c2-36-34
d2-15-13
d4-55-31
e3-12-14
e4-47-31
e5-13-44
c0-56-31
c0-56-32
c0-56-41
c0-57-13
e2-32-44
e2-47-43
e7-55-24
e4-56-22
c5-31-12
±d5-38-12
e3-51-11
±e4-14-44
e4-36-33
e4-38-24
e4-38-33
e4-46-41
e4-47-12
e4-47-31
e4-56-22
e5-33-31
e5-43-14
e5-43-24
±f4-14-41
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ES2658
FS2330
ES1874
ES3368
ES2858
ES9242
ES4938
FS0126
FS1938
DS6860
DS6960
DS7060
DS7261
ES2028
ES3924
FS9225
FS0024
FS0973
FS3753
ES4523
ES9138
ES9729
FS0732
FS0529
ES9926
FS0228
FS0126
FS0024
FS1631
FS1828
FS2028
FS2028

Nat2000
gebied
+
+
–
+
–
–
–
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

NR uit N2000
gebied

–
–
–
–
–

+

Samenvatting
Op dit ogenblik wordt een voorstel afgewerkt ter opname van 33 Europese paddestoelsoorten in de bijlage 1 van
de Conventie van Bern. Van deze 33 soorten (tabel 1) komen er in Vlaanderen 7 voor, met name Cantharellus
melanoxeros (Zwartwordende cantharel), Geoglossum atropurpureum (Purperbruine aardtong), Hericium erinaceus (Pruikzwam), Hohenbuehelia culmicola (Helmharpoenzwam), Hygrocybe calyptriformis (Rozerode wasplaat), Leucopaxillus compactus en Phylloporus pelletieri (Goudplaatzwam).
De verspreiding, habitat, status en mogelijke bedreigingen worden per soort besproken. De frequentie van deze
soorten varieert van zeldzaam tot uiterst zeldzaam. Op Hohenbuehelia culmicola na (“Kwetsbaar”), beantwoorden alle soorten goed aan de Rode lijst-categorie “Bedreigd”. Op Hericium erinaceus na, zijn alle recente vindplaatsen (sinds 1980) van deze soorten gelegen in habitatrichtlijngebied of natuurreservaten (tabel 2), waar in
principe een aangepast beheer voor deze soorten mogelijk is. Voor Hericium erinaceus, is het afwachten of deze
soort zal opduiken en standhouden in bosreservaten met veel beuk. Ondertussen adiviseren wij om de bomen die
door deze opvallende soort zijn aangetast niet vroegtijdig op te ruimen, tenzij deze een onmiddellijk gevaar betekenen voor de omgeving (bv. verkeer).

Summary
The distribution, status and habitat requirement in Flanders and Brussels (northern Belgium) of the fungal candidates for listing in Appendix I of the Bern Convention are given. Following seven species occur in this area
(between brackets: number of 1x1 km grids in which the species has been observed since 1980):
Cantharellus melanoxeros, very rare (1), endangered,
Geoglossum atropurpureum, very rare (1), endangered,
Hericium erinaceus, rare (7), endangered,
Hohenbuehelia culmicola, very rare (4), vulnerable,
Hygrocybe calyptriformis, very rare (3), endangered,
Leucopaxillus compactus, very rare (1), endangered,
and Phylloporus pelletieri (15), rare, endangered.
Earlier records of Sarcodon fuligineoviolaceus, Cortinarius ionochlorus and Entoloma bloxamii are excluded ,
as they seem to be based on misidentifications or dbase errors. All recent localities are situated in Natura2000areas or nature reserves, except for Hericium erinaceus. At present, the latter is still absent from the recently
created forest reserves, but it grows on wounded Fagus trees along roadsides or in parks, where unhealthy trees
most often are quickly removed.

Bronnen
Waarnemingen zijn verricht door E. Bommer (†) & H. Rousseau (†), P. Debaenst & medewerkers, N. Cnops (†),
A. De Kesel, F. Dielen, D. Ghyselinck, C. Hanssens & medewerkers, P. Heinemann (†), L. Imler (†), J. Lachapelle, R. Langendries, L. Lenaerts & medewerkers, H. Mervielde, J. Monnens, P. Onnockx, J. Poppe, J. Rammeloo, E. Rullier (†), W. Termonia, N. Tuymans (†), C. Van Bambeke (†), Van de Kerckhove, K. Verheyen (†),
H. Vermeulen, P. Verstraeten, J. Volders, H. Vranckx en R. Walleyn, en ondermeer afkomstig uit de herbaria
van de Nationale Plantentuin van België en de Universiteit Gent, het Limburgse atlasproject (L. Lenaerts &
LIKONA) en het Leuvense atlasproject (Natuurpunt & ZWAM). Wouter Van Landuyt (Instituut voor Natuurbehoud) en Arno Thomaes (IBW) leverden de verspreidingskaartjes, André Fraiture (Natiojnale Plantentuin) gaf
inlichtingen over het ECCF-voorstel. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Afd. Groene Ruimten, stelde
welwillend haar mycologische gegevens en de digitale afbakening van de Brusselse habitatrichtlijngebieden ter
beschikking. Allen hartelijk bedankt!
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Oproep
Om de verspreiding en frequentie van deze soorten in de toekomst te kunnen blijven monitoren, verzoeken wij
om elke waarneming van deze soorten aan ons te signaleren.
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