Vruchtgebruik
R

otzooi moet opgeruimd worden,
zeker in het bos. Herfstbladeren,
takjes, overjarige eikels: allemaal overbodig. De opruimploegen staan klaar:
wormen, kleine bodem- en strooiseldiertjes en schimmeltjes zullen de
rommel omvormen tot nieuw voedsel
voor de kruiden en bomen.
Er waren dit jaar veel eikels en
beukennootjes. Een goed mastjaar,
zoals dat heet. Voer te over voor alle
eikel- en beukennootjesvreters. Wat
overblijft, bederft en vormt genoemde
rommel. Daar gaat wel tijd overeen.
De schimmeltjes bijvoorbeeld dringen
door in het inwendige. Maanden later
zullen vele ervan sporen maken en
zich vermeerderen. Sommige soorten
vormen daartoe een paddenstoeltje.
Niet altijd van de bekendste vorm met
steel en hoed. Het eikelbekertje bij
voorbeeld is een lichtbruin bekertje op
een klein steeltje. Het zit vaak gezellig
met een aantal bij elkaar. Spring niet
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uit uw vel als u er een vindt, want ze
komen algemeen voor. Uw vel zou
trouwens keurig hergebruikt worden.
Op losse napjes verschijnen ook paddenstoeltjes: de eikeldopzwam bevolkt
ze. Met hooguit vier millimeter veel
kleiner dan het eikelbekertje, maar
de gele kleur doet hem toch opvallen,
zeker doordat op een nap vaak enkele
tientallen bekertjes zitten. Diezelfde
soort zit ook op beukendoppen en
elzenproppen.
Op oude beukendopjes zit ook de
beukendopgeweizwam, het hele jaar
te vinden, zeker in het voorjaar. Hij
lijkt veel op het geweizwammetje dat
in het late najaar op veel dood hout
verschijnt, vooral op stronken. Al deze
soorten zijn heel gewone soorten,
al vind je ze lang niet altijd en zal je
voor de meeste soorten tot het najaar
moeten wachten. De vruchtjes, napjes
en dopjes zijn vaak half begraven.
Ook oude dennenappels worden

geconsumeerd door diverse schimmeltjes. De muizenstaartzwam is er
zo een. Deze heeft wel gewoon een
steel en hoed. De hoed is bruin met
witte rand. De oorlepelzwam heeft
ook steel en hoed, maar hier steunt
de hoedránd op de steel. Onder de
hoed bevinden zich stekels. Vooral op
kegels van de grove den moet u hem
zoeken. Vroeger was hij vrij algemeen,
maar hij is schaars geworden. Maar als
u hem zoekt, vindt u ongetwijfeld iets
anders dat leuk is. •
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