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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

VAN NATURE

Het wildplukken van bessen, noten, bramen of vlierbessen is in opmars. Bij deze
rage hoort ook het plukken van paddenstoelen, maar enige voorzichtigheid is daar wel bij
geboden. Sommige soorten zijn immers giftig!

䊴 De eerste sporen zijn
rijp en gaan vervloeien,
waarna er een zwarte
substantie afdruipt.
䊱 Geschubde inktzwam in herfstsfeer, met op de achtergrond paars bloeiende reuzenbalsemien.
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Niet alleen in de herfst
n veel landen is het plukken
van paddenstoelen een gewoonte, in Nederland is dat
veel minder het geval, hoewel
het de laatste tijd wel in zwang
raakt.
Tijdschriften zoals Landleven en
programma’s zoals Koffietijd en Vara’s
Vroege Vogels geven het wildplukken
een podium en apps zoals de Wildplukwijzer maken het voor iedereen
toegankelijk. Zo zijn er workshops
voor wildplukken en is er zelfs de
Nationale Wildpluk Conferentie,
compleet met ‘foodwalks’.
Wildplukken is formeel in ons
land niet toegestaan. Officieel is het
gevonden voedsel namelijk niet het
eigendom van de plukker, omdat de
bewuste grond meestal eigendom is
van de overheid, een provinciaal
landschap of particuliere grondeigenaar. Er staan zelfs stevige boetes op
wildplukken.
Boswachters van Staatsbosbeheer
zien het in het algemeen door de vingers, mits de pluk voor eigen gebruik
is en de natuur daar geen schade van
ondervindt. Het plukken van paddenstoelen is iets voor kenners, tenslotte zijn er soorten die heel veel op
elkaar lijken. Bovendien zijn sommige soorten dodelijk giftig.
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Fabeltje
Voor de ontwikkeling van paddenstoelen zijn allerlei factoren zoals de
hoeveelheid licht, de luchtvochtigheid, de voedingsbodem en de temperatuur van belang. Dat paddenstoelen uitsluitend in de herfst zouden zijn te vinden is een fabeltje. Ze

zijn er eigenlijk in alle jaargetijden,
maar de herfstperiode is en blijft
toch wel het hoogtepunt.
Inktzwammen zijn bij veel mensen bekend en staan veelal in een
aantal exemplaren bij elkaar. De
soorten verschillen nogal in grootte,
lengte, geur en de kleuren van de
sporen. Sommige soorten zijn algemeen, andere zijn zeldzaam. Zo komen er binnen Europa ongeveer 90
soorten inktzwammen voor. Algemeen zijn de zwerminktzwam, het
hazenpootje en de glimmerinktzwam. De brandplekinktzwam is
zeldzamer; zoals de naam het al aangeeft, komt deze soort alleen voor op
brandplekken. De geschubde inktzwam is bijzonder algemeen in ons
land en verschijnt plotseling op de
meest uiteenlopende plekken zoals

op pas omgewerkte, voedselrijke
grond, in akkers, gazons, langs wandelpaden, wegbermen, stadsparken
en in woonwijken.
Deze soort komt als een witte cilinder uit de grond en is bedekt met
grote, vezelige, witte tot gelig-bruine
schubben. Later spreidt de hoed zich
en wordt de steel zichtbaar met een
beweegbare, smalle witte ring. De
plaatjes zijn eerst wit, later roze, om
uiteindelijk zwart te worden. Zo
gauw de eerste sporen rijp zijn, vervloeit dit deel van de lamellen met de
rijpe sporen erin en drupt als een
zwarte substantie op de grond, waardoor de sporen via regenwater worden verspreid.
Uiteindelijk blijft alleen de steel
van de zwam over, die daarbij buitenproportioneel lang kan worden.

Misschien is
een bakje
champignons
uit de
buurtsuper
toch
gemakkelijker

LAMELLEN

Spiegeltje is een handig hulpmiddel
Plaatjeszwammen
zijn paddenstoelen
met een vaak duidelijk zichtbare hoed,
met plaatjes of lamellen, een steel en vaak
ook nog een ring. Om
onder de hoed te kunnen kijken, is een spiegeltje een handig hulpmiddel. Dat is gemakkelijker dan zo’n paddenstoel om te keren
of er naast in het gras

䊴

Bij
plaatjeszwammen zijn
de lamellen onder
de hoed
gerangschikt.

te gaan liggen. Tussen
de lamellen is ruimte,
waardoor de miljoenen

sporen door de wind
kunnen worden meegenomen. Voorbeelden

van plaatjeszwammen
zijn oesterzwammen,
rode koolzwammen en
porseleinzwammen.
Buisjeszwammen hebben onder hun hoed
geen plaatjes maar
buisjes, waarvan de
uiteinden poriën worden genoemd. Boleten,
biefstukzwammen en
reuzenzwammen behoren tot de buisjeszwammen.

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat paddenstoelen leven van
dood, organisch materiaal. Enkele jaren geleden werd ontdekt dat geschubde inktzwammen daar niet alleen op teren, maar soms ook kunnen
worden betiteld als ‘vleeseters’! Ze
kunnen nematoden (microscopisch
kleine wormpjes) verlammen en doden met behulp van bijzondere orgaantjes, die er - bij sterke vergroting
- als stekelige ballen uitzien. Eenmaal
gevangen en gedood worden de
wormpjes binnen enkele dagen verteerd en door het mycelium van de
paddenstoel opgenomen.
Het groei- en het rijpingsproces
verlopen zeer snel. Soms is na 24 uur
al niets meer te zien van de inktzwam(men). Het verinkten van de
paddenstoel gebeurt overigens niet
bij alle inktzwamsoorten. De veel
voorkomende geschubde inktzwam
is eetbaar, maar alleen in het jonge
stadium.
Ook de kale inktzwam is eetbaar.
Maar let op: gebruik tijdens het eten
van deze zwam géén alcohol en ook
niet in de drie dagen die hierna volgen. Soms wordt zelfs voor nog meer
dagen zonder alcohol gewaarschuwd
na het eten van deze zwam. Deze
paddenstoel bevat een stof, genaamd
coprine, die heftige vergiftigingsverschijnselen veroorzaakt. Dit kan zelfs
dodelijk zijn. Coprine blokkeert de
afbraak van alcohol in het lichaam. In
diverse publicaties wordt ook gerept
over de opname van zwarte metalen
door inktzwammen. Misschien is
een bakje champignons uit de buurtsuper toch gemakkelijker...

