Terugblik op een goed p addestoelenseizoen.
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witte, vlokkige plakjes

gele hoed

Kees Verweij
In he t laatste ge dee lte van de ze zome r e n de
he rfst ware n de te mpe rature n ove r he t alge mee n
aan de be hoorlijk hoge kant e n ve rde r was he t be 
hoorlijk vochtig. Voor padde stoe le n zijn dit uit
ste ke nde le ve nsvoorwaarde n. He t is daarom dan
ook nie t ve rwonde rlijk, dat ze in ruime mate te
be wonde re n ware n.
Ree ds in augustus ware n al dive rse ve rte ge n
woordige rs van de be ke nde familie s als de bole
te n, de amanie te ne n de russula's te zie n. He t zijn
alle vrij opvalle nde padde stoe le n, zowe l q ua
kle ur e n grootte . Daarnaast ware n e r nog vee l an
de re soorte n, die misschie n nie t zo opvalle n,
maar toch ze ke r de aandacht ve rdie ne n, zoals bij
voorbee ld de ve rschille nde my ce ne -e n colly bia
soorte n.
Zee r ve le he b ik e r wee r op he t landgoe dLee u
we nhorst ge zie n, zowe l te n we ste n als te n ooste n
van de Goowe g. Ik blijf dit landgoe d ee n unie k
ge bie d vinde n, dat zich q ua p adde stoe le nrijk
dom kan me te n me t de be ste ge bie de n in Europa.
grote. bruine schubben

geelrossige
kleverige hoed
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steel onderaan geelbruin

Goudvlies bundelzwam

Bove ndie n ligt he t zo le kke r dicht bij huis. Wan
nee r je vee l bijzonde re voge ls wilt zie n, moe t je
soms honde rde n, ja duize nde n, kilome te rs re i
ze n. Wat padde stoe le n be tre ft he b je hie r de
mooiste Europe se soorte n onde r handbe re ik. We
be se ffe n nauwe lijks hoe be langrijk onze omge 
ving is. Ze lfs in ve rschille nde buite nlandse hand
boe ke n wordt naar onze stre ke n ve rwe ze n. De nk
bijvoorbee ld maar aan de Ge stee lde Stuifbale n
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Narcisamaniet

de ve rschille nde soorte n aardste rre n. Ook de
Groe ne Knolamanie t, de mee st dode lijke padde 
stoe l die de natuur ooit te r we re ld hee ft ge bracht,
hee ft he t in onze binne nduinbosse n prima naar
zijn zin.
Ik sprak al e ve n ove r he t landgoe d Lee uwe n
horst, waar bijvoorbee ld al he t grootste dee l van
de familie de r Amanie ten voorkomt. Naast de
Vlie ge nzwam he b ik e r ook de Pare lamanie t, de
Grauwe Amanie t, de Pante ramanie t, de Groe ne
Knolamanie t, de Slanke Amanie t, de Ge le Knola
manie t en de Witte Knolamanie t ge vonde n. Eind
nove mbe r trof ik er ze lfs de pracl-\ tige Narcis
amanie t aan, die wat lijkt op de Rode Vlie ge n
zwam, maar daare nte ge n ee n he l ge le hoe d hee ft.
Ze lfs e nke le hee l e rvare n padde stoe le nke nne rs,
die ook van de ze waarne ming ge tuige ware n,
hadde n he m hoogste ns éé nà twee kee r in hun le 
ve n ge zie n. Misschie n vind ik e r ook ee ns de Por
tieramanie t, die ik e ind se pte mbe r inZuid-Zwe 
de n he b gev onde n. Rond de ze tijd ging ik e ige n
lijk voor de voge ltre k naar F alste rbo. De voge l
tre k was ove rwe ldige nd (honde rde ne n nog ee ns
honde rde n Buize rde n, We spe ndie ve n, Ruigpoot
buize rde n, Rode Wouwe n, Spe rwe rse nz. ) . Op
mome nte n waarop he t e ve n stil was, konde n we
ons hart op hale n aan de ve le soorte n padde stoe 
le n die daar stonde n, onde r ande re op he t be 
roe mde 'heitje'. Er zate n honde rde n voge laars,
maar er was e r nauwe lijks ee n die ge ïnte re ssee rd
was in of ke nnis had van padde stoe le n. Bij zo'n
gelegenheid is het juist le uk he t ee n e n ande r te
combine re n. V oge laars zijn soms toch ee n apart
soort me nse n.

Het zou in dit verband te ver voeren al de bijzon
dere vondsten te vermelden, maar enkele wil ik u
niet onthouden. Een leuke soort vond ik in de
Kostgangersboleet, een paddestoel die parasi
teert op een andere paddestoel, namelijk de Aard
appelbovist Dankzij een tip van iemand ontdek
te ik de Biefstukzwam aan de voet van een Eik.
Grappig was ook hetWit Oorzwammetje, dat
groeide op een oude brandnetelstengel van het
vorig jaar. DeElzenweerschijnzwam zag ik nog
begin september op een Abeel als glanzende licht
grijze kl uiten met een fluwele donkerrode boven
kant.
Andere leuke gebieden om paddestoelen te vin
den zijn de Dennen nabij de Wassenaarse Slag,
het landgoed Keukenhof te Lisse, de Amsterdam
se Waterleidingduinen en het aangrenzende bos
van hetHuis teVogelenzang. Vooral dit laatste
gebied is beroemd om zijn grote variatie aan
Houtzwammen. Dit geldt overigens ook voor het
landgoed Elswout te Overveen, waar bijvoor-

beeld de Beuken soms bezaait zij n met reusachti
geTonderzwammen.
Op het landgoed Huis te Va ngelenzang vo nd ik
deze herfst een tweetal reuzeno nder de p add e
stoelen, namelijk deReuzenzwamo nder een gro·
te Beuk en deReuzenbo vist op een aangrenzend
weiland. Beide ex emplaren hadden een doo rsne
de van ruim 70 centimeter. Bij de ingang van de
AmsterdamseWaterleidingduinen ter hoo gte
van hetPannenland, zag ik op oo gho ogte een
groepGoudgele Bundelzwammen uit een Beuk
komen. Een fantastisch gezicht, dat ik tevenso p
dia wist vast te leggen.
Wat ik hier vertel is slechts een greep uit de o ver
vloedige oogst aan paddestoelen in het afgelop en
kwartaal. Elk tochtje was voor mij een wareo nt
dekkingstocht, want steeds o ntdek te ik voo r mij
onbekende soorten. Je raakt er noo ito p uitgek en.

Vogelweekend o p
Schiermonnikoog
Koene Vegter
Vrouwtje blauw, nee toch mannetje bruin, ik zie
geen witte stuit. Kenners weten nu dat we tem id
den van ex pert vogelaars op de Wadden zijn, om
gewapend met precisieapparatuur als een1 0x42
verrekijker of telescoop het verschil vast te stel
len tussen de bruine en de blauwe kiekendief.
Al enige jaren ben ik lid van de Vereniging voor
Natuur-enVogelbeschermingNoordwijk en gre
tig lezer van het kwartaalblad de Strandloper,
vooral de rubriek waarnemingen. Sinds 1 990
houd ik de mijne ook in een schriftje bij m et een
totaalstand van nu bijna 500 vogels.
Na een tijdje blijf je echter wat in dezelfde vogels
steken. Je hebt wel hulp van de fraaie Peterson of
de nog mooiereJonsson, maar eigenlijk is een
echte gids nodig die m ondelinge toelichting kan
geven. Zo 1 tot 2 keer per jaar doe ik daarom mee
aan een vroege vogelex cursie in de Waterleiding
duinen.
Ik determineer vooral op vorm en kleur, de erva
ren gids ook veel op louter geluid. Zo werd mij
een sprinkhaanrietzanger aangeduid, waar ik
zelf nooit opgekomen was, terwijl hij toch een on
miskenbaar geluid heeft.
Een verdere uitbreiding leek mij de jaarlijkse
weekendex cursie naar de Wadden, vooral ook
omdat dit jaar Schiermonnikoog het doel was,
waar ik in 1 972 eens de kerst doorbracht.
Donker, grijs, strand, kleine huisjes, jagers bij van
der Werff zijn beelden die nog boven kom en. Er
komt geen enkele vogel in voor.
Hoe anders is dat nu. Vrijdagmiddag op weg
naar de boot bij Lauwersoog zien we al de eerste

vogels: aalscholvers, kuifeenden, twee bruinek ie
kendieven. Op de Waddenzee: meeuwen, visdief
jes en bijSchierm onnikoog honderden wulp en,
een prachtige vogel met weemoedig gezang wu
ie wu-ie.
We zijn gehuisvest in kampeerboerderij de Koo i
plaats midden in het groen tegen het duin aan,
een half uur lopen van dorp en strand, 1 5 minu
ten van het wad. De circa 50 deelnemers wo rden
groepsgewijs verdeeld over de diverse ruimtes:
paren, dames en vrijgezellen. Vanuit deze laatste
groep beland ik met een man of1 2 in een ruim te
met een zestal stapelbedden, ook nog voo rzien
van douche, wastafel en wc. Volgens iedereen in
vergelijking met vorige jaren buitengewoo n ri
ant, maar als liefh ebber van een eigen kamer is
het wel even wennen.
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