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Summary 
 
Russula roseicolor and R. decipiens are described from collections from Flanders (northern Belgium). Their ecology, distribution 
and status in this region is discussed. R. roseicolor is a very rare species, only known with certainty from 1 site, where it grows in 
grassy, open forest lanes with Quercus robur. Russula decipiens is a rare, vulnerable species associated with Quercus (Q. robur, 
rarely Q. rubra), most often on sunny places in roadsides on not too poor sandy loam or loam. In several collections the 
dermatocystida are less voluminous, more slender and more often 1(-2) septate then described by Sarnari (1998), fitting better the 
concept of Keizer & Arnolds (1995) or R. britzelmayri ss. Reumaux (1996). However, we believe that the material in this region 
belongs to a single variable species. 
 
Inleiding 
 
In deze bijdrage van onze studie van het genus 
Russula in Vlaanderen gaan we dieper in op R. 
roseicolor en R. decipiens s.l. De werkwijze in dit 
artikel is dezelfde als in vorige bijdragen. 
Kleurencodes volgen Kornerup & Wanscher (1978). 
De microscopische tekeningen zijn gemaakt door 
Guy Le Jeune. 
 
Russula roseicolor 
Russula roseicolor J. Blum, Bull. Soc. Mycol. France 
68: 246 (1952). 
 
Beschrijvingen: Blum (1952: 246-247), Galli (1996: 
296-297), Romagnesi (1967: 567-569), Sarnari 
(2005: 604-609). 
Afbeeldingen: Galli (1996: 297), Reumaux (1996: 
229), Sarnari (2005: 1402, 1404). 
 
Een kleine tot wat middelgrote, slanke, matig stevige 
tot fragiele russula, met de typische habitus van de 
soorten uit de sect. Tenellae (Quél.) Sarnari. Hoed tot 
55-62 mm diam., planoconvex tot concaaf, 
onregelmatig golvend of cirkelrond; hoedhuid tot 
bijna aan het centrum aftrekbaar, glanzend in 
vochtige toestand, mat indien droog, aan de rand 
soms met kleine barstjes; kleuren vuilroze, rozerood, 
bleekroze (8A5, 10B6, 10C7), herinnerend aan 
Russula velutipes, R. puellula en Sarnari’s foto’s van 
R. impolita, centraal, aan de rand of zelfs over de 
gehele oppervlakte vaak crème tot ivoorwit 
uitgebleekt, één exemplaar opvallend roder (perfect 
gelijkend op de foto in Galli 1996) met karmijnpurper 
centrum; exsiccaten meer violetroze. Lamellen vrij, 
matig tot vrij dicht opeen, margarinegeel (4A2) met 
wat donkerdere schijn (4A3); snede niet afwijkend. 
Steel 30-50 × 8-23 mm, variabel, slank cilindrisch tot 

breed en afgeplat knotsvormig, aan de top wat 
uitstaand, jong opvallend stevig en met bepoederde 
top, wit, basis iets vergelend. Vlees wit, ook onder 
hoedhuid, traag (30’) verblauwend met gayac; smaak 
zacht; geur zwak, aangenaam fruitig. Sporee IVa. 
Sporen 7-8 µm groot, ellipsoid, geornamenteerd met 
tot 0,75 µm hoge wratjes en stompe stekeltjes, slechts 
hier en daar met korte fijne lijntjes verbonden. 
Hoedhuid met 3-4 µm brede haren met een 
knotsvormige top kenmerkend voor andere soorten 
van Russula subsect. Chamaeleontinae Singer, en 
met talrijke sterk geïncrusteerde, veelvuldig 
gesepteerde primordiale hyfen. (macro- en 
microscopie gebaseerd op de collecties uit 
Drongengoed). 
 
Ecologie: gevonden bij Zomereik (Quercus robur) in 
grazige lanen op matig voedselrijke, klei of 
zandbodems. Juli-sept. (okt.). 
 
Onderzochte collecties: 
Maldegem, Drongengoed, C2.45.21, verscheidene mycelia 
bij Quercus robur in grazige, open en gesloten dreven, 
18/7/2007, Walleyn R. 4597 (GENT); ibid., 21/7/2007, 
Walleyn R. 4603, 4604 (GENT). St.-Martens-Latem, 
D2.34, “gemengd loofhout met Berk”, leg. Mevr. X, 
3/10/1988, Buyck B. 2735 (GENT, als ‘aurantiaca’; beter 
als R. cfr. roseicolor?). 
Oignies-en-Thiérarche, J5.52.42, sept. 2001, G. Le Jeune 
01101 (GENT). 
 
Dit taxonomische broertje van Russula risigallina 
(Abrikozenrussula) doet in het veld veel meer denken 
aan soorten uit R. subsect. Rhodellinae (Romagn.) 
Bon en zelfs aan R. velutipes (R. rosea ss. Romagn., 
door de soms stevige aan de top bepoederde steel). 
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1. Russula roseicolor. Foto Ruben Walleyn (Maldegem, Drongengoed, 18/7/2007, Walleyn R. 4597b). 
 

 
 
2. Russula roseicolor. Foto Ruben Walleyn (Maldegem, Drongengoed, 21/7/2007, Walleyn R. 4603). 
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Van deze soorten is ze microscopisch gemakkelijk te 
onderscheiden door de sterk geïncrusteerde hoedhuid. 
Russula risigallina verschilt vooral door de gelere 
sporee (IVd), de typische oranjegeel gekleurde rijpe 
lamellen, en de meestal gelere hoedkleuren. 
 

 
Fig. 1. Russula roseicolor (RW 4597). 
 
Russula roseicolor lijkt in West-Europa erg 
zeldzaam, en is bv. niet bekend uit Nederland, Groot-
Brittannië of Duitsland. In Noord-Frankrijk staat ze 
op de Rode Lijst bij de sterk bedreigde soorten 
(Courtecuisse 1997). In Zuid-Europa is ze minder 
zeldzaam. 
Waarnemingen in Vlaanderen zijn zeer schaars; en 
momenteel rekenen we enkel de determinaties van 
het materiaal uit Ursel met absolute zekerheid tot 
deze soort. Behalve de collecties uit Drongengoed, is 
er een exsiccaat uit St.-Martens-Latem van één 
vruchtlichaam dat werd aangebracht op een 
paddenstoelententoonstelling in de Universiteit Gent, 
dat ons inziens microscopisch door de sterk 
geïncrusteerde hoedhuid goed in de groep past 
(sporen wat lager versierd en meer verbonden dan bij 
de collecties uit Drongengoed), de juiste sporeekleur 
heeft, maar nogal groot uitvalt: hoed ca. 7-8 cm. 
diam. afgaande op de grootte van de sporee. Ook de 
kleuren van het gedroogde materiaal wijken van het 
materiaal uit Ursel. Bovendien blijkt na DNA-analyse 
van dit specimen (Miller & Buyck 2002, als “R. 
aurantiaca”) een nauwere verwantschap met R. 
lepida (ons inziens sterk in tegenspraak met onze 
microscopische bevindingen), wat nog meer twijfel 
doet ontstaan. Een ander exsiccaat uit 2001 (Munte, 

H. Geestgoed) herdetermineerden we als R. 
risigallina; een ongedocumenteerde waarneming uit 
Walenbos catalogeren we beter als twijfelachtig. In 
de Rode Lijst van Walleyn & Verbeken (2000) staat 
ze in de categorie “kwetsbaar”; wat gelet op haar 
grote zeldzaamheid geen onderschatting lijkt. 
 
 
Russula decipiens – Roze geelplaatrussula 
Russula maculata var. decipiens Singer, Bull. Soc. 
Mycol. France 46: 211 “1930” (1931). 
R. decipiens (Singer) Svrček, Česká Mykol. 21: 228 
(1967). 
syn.: R. britzelmayri Romell ss. Reumaux (1996), 
Walleyn & Le Jeune (2000); misvat.: R. subcristulata 
ss. Verbeken & Walleyn (1997) 
 
Beschrijvingen: Einhellinger (1985: 63-65), Keizer & 
Arnolds (1995: 108-110), Marchand (1977: 210, 291-
292), Romagnesi (1967: 893-896), Sarnari (1998: 
690-694). 
Afbeeldingen: Arnolds et al. (1995: pl. 14, naast blz. 
607), Bolets de Catalunya 12 (1993: pl. 594), Cazolli 
(2006: 217), Galli (1996: 473), Krieglsteiner (2000: 
581), Marchand (1977: pl. 500), Moser & Jülich 
(Farbatlas: IV Russula 18), Reumaux (1996: 279), 
Sarnari (1998: 691, 693).  
 
Een middelgrote tot grote, stevige russula. Hoed 6-12 
cm diam., convex tot breed gewelfd met ingedeukt 
centrum, vrijwel droog tot ietsje vettig-kleverig; rand 
bij ouderdom kort gestreept, knobbelig-wrattig, 
hoedhuid vaak te kort aan de rand en dan plaatjes van 
bovenaan zichtbaar; oppervlak vuilroze, vleesroze-
rood (bv. 5A4-A3, 6A3), met lokale gele vlekken, 
donkerder bruinroze in centrum, een ouder specimen 
met helderder rozerode kleuren; zowel jonge als 
volgroeide exemplaren kunnen een sterk gelig 
uitgebleekte hoed vertonen met grote geelwitte 
vlekken en randen. Lamellen smal aangehecht, rond, 
tot 10 mm breed, soms onregelmatig, zelden gevorkt, 
matig dicht opeen (L = ca. 15/cm), tussenlamellen 
zeer schaars, jong crème, later okergeel (3A3, 4A3, 
donkergeel in oudste exemplaren). Steel 8-10 × 2 cm, 
robust, stevig, vol of met slechts enkele holtes, min of 
meer cilindrisch, bovenaan verbreed, basis versmald 
of iets knotsvormig, gebroken wit, steeloppervlak 
droog, min of meer vergrijzend bij (zeer) oude 
exemplaren, steelbasis en vraatvlekken vaak met 
bruingele vlekken. De wittige robuste steel opvallend 
contrasterend met hoed en lamellen. Vlees wit, bij 
oude exemplaren in steel vergrijzend; smaak (matig) 
scherp, niet onaangenaam, bij oudere exemplaren 
vaak vrijwel zacht; geur onbeduidend, iets zoet, 
chemisch-fruitig, wat joodachtig in steelbasis bij AV 
94-681; traag bleekroze met FeSO4. Sporee IVe 
(IVe+) (macroscopie grotendeels gebaseerd op enkele 
exemplaren verzameld in Aalter-Ruiselede, zomer 
2008). 
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Sporen tot 10 µm groot, met talrijke, tot 1,25 µm 
hoge stekels van ongelijke grote, min of meer door 
dunne lijntjes onvolledig verbonden. Hoedhuid met 
slanke haren en talrijke, grote, tot 10 µm brede, 
zelden gesepteerde dermatocystiden (let op: 
dermatocystiden van gedroogd materiaal hebben een 
zeer dense inhoud en lijken soms gesepteerd). 
 

 
Fig. 2. Russula decipiens (Le Jeune G. 04008). 
 
Onderzochte collecties: 
Turnhout, wegberm/grachtkant Heizijde, bij kasteeltje, 
B5.47.22, onder Quercus, 23/7/2001, herb. Le Jeune G. 
04008. St.-Maria-Aalter (Aalter), Schuurlo, C2.54.32, 
schrale grazige wegberm met Quercus robur, 30/7/2000, 
Walleyn R. 1863 (GENT); ibid., 14/8/2008, Verbeken A. 
08-02 (GENT). Wingene, nabij Belradio, D2.13.22, grazige 
wegberm met Quercus rubra, 12/9/1999, Walleyn R. 1647 
(GENT). Ruiselede, Kruisbergstraat, D2.14.23, bij Quercus 
robur in schrale grazige wegberm met beuken, 6/8/2000, 
Walleyn R. 1871 (GENT); ibid., 15/8/2008, Verbeken A. 
08-01 (GENT). Melle, Geerbosstraat, D3.34.34, schrale 
wegberm met Quercus robur, 18/7/1992, Walleyn R. z.n. 
(GENT); ibid., 24/8/1993 & 5/9/1993, Walleyn R. z.n. 
(GENT); ibid., 31/8/1994, Verbeken A. 94-681 (GENT, als 
“R. subcristulata” in Verbeken & Walleyn 1997); ibid., 
3/9/1994, Verbeken A. 94-684 (GENT); ibid., 28/9/1994, 
Verbeken A. 97-768 (GENT); ibid., 28/9/1995, Walleyn R. 
395 (BR, GENT); ibid., 31/8/1999, Walleyn R. 1613 
(GENT); ibid., 11/7/2004, Walleyn R. 3551, 3552 (GENT). 
Puurs, bosres. Coolhembos, D4.15.31, grazige dreef met 
Quercus robur, 29/8/2005, Walleyn R. 4037 (GENT). 
Westmeerbeek, Het Goor, ± D5.16.43, bij Quercus, 
28/7/2001, herb. Le Jeune G. 01012. Sint-Pieters-Rode, 
waterburcht van Horst, D5.56.13, schrale grazige 
zomereikendreef, 5/9/1999, Walleyn R. 1639 (GENT). 
Kortenberg, bossen de Merode, E5.11.34, 11/9/2004, Le 
Jeune G. 04028 (GENT). 

 
Ecologie: Russula decipiens groeit in Vlaanderen bij 
Eik (Quercus robur, zelden Q. rubra) in schrale 
grazige wegbermen en schrale parken op wat rijkere 
(aangerijkte) zandleem of leembodem, niet op zure 
lichte zandbodems. Een typische zomerrussula met 
een vroege fructificatieperiode (juni-)juli-sept.(-okt.). 
 
Russula decipiens is goed gekenmerkt door de sterk 
okergele sporeekleur (veruit de donkerste van de 
Europese soorten), de min of meer grijzende robuste 
steel, en de grote, niet tot spaarzaam gesepteerde 
dermatocystiden. Verwarring is mogelijk met 
verwante soorten – alle met blekere sporee – zoals R. 
maculata (hoedkleur meer met zuiver rode tinten), R. 
straminea f. globispora (ZZZ, met zeer grote sporen) 
en R. veternosa (gebonden aan beuk, met een sterke 
fruitgeur en sporen met geïsoleerde stekels). Sterk 
uitgebleekte of zo goed als zacht smakende 
exemplaren, niet duidelijk vergrijzende exemplaren 
kunnen wel problemen geven bij het uitsleutelen 
(Verbeken & Walleyn 1997). In Vlaanderen worden 
vooral exemplaren gevonden met een (vuil)roze of 
wijnroze hoed, vaak centraal uitgebleekt; in Wallonië 
vinden we ook collecties met (wijn)rodere kleuren. 
Enkele jaren terug traden wij de stelling van Sarnari 
(1998) bij, die de opvatting R. decipiens volgens de 
Nederlandse auteurs Keizer & Arnolds (1995) te 
afwijkend vindt van zijn Russula decipiens: door de 
“oranjerode” rood (oranje is inderdaad niet de kleur die 
je in R. decipiens terugvindt, maar ook niet op de 
kleurplaat van Arnolds et al. (1995) en in de benaming 
Roze geelplaatrussula), de matte hoedhuid, het 
geelbruinvlekkende vlees (beperkt tot steelbasis en 
vraatvlekken), en de vaak 1-2 gesepteerde 
dermatocystiden. Gesepteerde dermatocystiden vindt 
Sarnari (l.c.), in tegenstelling tot Romagnesi (1967), 
Bon (1988) zo goed als nooit. Eén van onze collecties 
uit Melle met geheel crème exemplaren en smallere, 
niet zelden 1(-2) maal gesepteerde dermatocystiden, 
werd aanvankelijk verkeerd gedetermineerd als 
Russula subcristulata (Verbeken & Walleyn 1997) en 
beantwoordt zeer goed de opvatting van Russula 
britzelmayri volgens Reumaux’s (1996) controversiële 
Russula-boek, een vergeten naam die sinds Romagnesi 
(1967) in de synoniemenlijst van R. maculata vertoeft. 
Reumaux (in litt.) bevestigde dat onze collecties uit 
Melle aan zijn R. britzelmayri beantwoorden op de wat 
robustere afmetingen van de vruchtlichamen na. 
Ondertussen kennen we de soort van beduidend meer 
vindplaatsen in Vlaanderen maar groeit onze 
overtuiging dat wat hier voorkomt tot één en dezelfde 
soort behoort. De variabiliteit in de hoedhuid is 
inderdaad groter dan deze die Sarnari beschrijft, maar 
een scherpe lijn doorheen onze collecties is niet te 
trekken zodat we – in afwachting van meer 
waarnemingen of andere argumenten onze collecties 
als conspecifiek beschouwen. 
Russula decipiens komt in Vlaanderen verspreid maar 
zeldzaam voor, in Vl., Kemp. en Brab. (kaart 1). De 
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eerste gedocumenteerde waarneming dateert pas uit 
1992; pas in 1999 en later worden andere 
vindplaatsen ontdekt. Blijkbaar hebben Heinemann 
(1963), Imler e.a. Russula-liefhebbers deze goed 
herkenbare soort hier voorheen niet gevonden of 
herkend. Of dit te wijten is aan een recente toename 
van de soort is een open vraag omdat de meeste 
mycorrhizapaddenstoelen die ecologisch wat 
kieskeurig zijn – zoals toch ook deze soort – 

achteruitgaan (Walleyn & Verbeken 2000). In de 
omvangrijke Nederlandse Rode Lijst is ze, enigszins 
tot onze verrassing, niet opgenomen, wel in de Duitse 
(bedreigd), Deense (bedreigd) en de Noord-Franse 
(kwetsbaar) Rode Lijsten. In Spanje en Italië is ze 
algemeen. In Vlaanderen is ze bedreigd, vanwege de 
zeldzaamheid en de sterke gebondenheid aan steeds 
zeldzamer wordende habitats (Walleyn & Verbeken, 
l.c.). 

 

 
Kaart 1 . Russula decipiens in Vlaanderen (waarnemingen t.e.m. 2007). Oudste waarnemingen dateren van 1992. 
 
 
Dankwoord 
 
De verspreidingskaart kon gerealiseerd worden dankzij de 
databank FUNBEL van de KVMV, bijgewerkt met 
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