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Abstract
Two records from northern Belgium are given of Psathyrella obscurotristis: one on Fagus, one on Quercus wood. This species,
presumably not recorded since its description, seems well characterised by its lignicolous habit, small ovoid spores lacking a
germ pore, and rostrate pleurocystidia.

Psathyrella obscurotristis Enderle & M. Wilh.
Z. Mykol. 66: 12 (2000, ongeldig: ICBN Code Vienna, Art.
37.1; Index of Fungi 7: 902, 2007), Doc. Mycol. 34
(135-136): xxx (2008).

Over het genus Psathyrella is men het eens dat het
baanbrekende werk van Kits van Waveren (1985) aan
een revisie toe is. Sindsdien zijn verspreid in de
literatuur vele taxonomische artikels aan het genus
gewijd (o.m. door Enderle, Örstadius, Heykoop,
Arnolds), een moderne monografie dringt zich op.
Een deel van de recente informatie is verwerkt in het
tweede deel van Ludwig’s Pilzkompendium (2007a,
2007b). Bladerend in het mooie platenwerk wordt
onze aandacht getrokken naar een afbeelding (plaat
98.66) die - enigszins merkwaardig voor dit genus macroscopisch herinnert aan een houtbewonende
soort waarvan we al een tijdje 2 collecties als
“Psathyrella sp., aff. P. laevissima, nieuw?” in één
van onze herbaria hebben zitten (RW). De
beschrijving van het tekstgedeelte van Psathyrella
obscurotristis, een soort beschreven door Enderle &
Wilhelm (Enderle 2000) lijkt ook te kloppen. De
ietwat gedrongen, eerder donker gekleurde,
spaarzaam
gebundelde,
houtbewonende
vruchtlichamen met zeer kleine sporen zonder
kiemporie en schaarse rostrate pleurocystiden blijken
karakteristieke kenmerken. Met de sleutels van Kits
van Waveren (1985, 1987) sleutelt men via de kleine
sporen naar sectie Hydrophilae en komt men door de
aanwezigheid van rostrate pleurocystiden bij
Psathyrella
laevissima
(Romagn.)
Singer
(Kleinsporige franjehoed). Deze soort heeft echter
iets grotere en langwerpigere sporen met een
duidelijke kiemporie, grotere en talrijkere
pleurocystiden, en sterker gebundelde, blekere en
slankere, duidelijk hygrofane vruchtlichamen (Foto
2). De algemene P. piluliformis (Bull.) P.D. Orton
(Witsteelfranjehoed) heeft dan weer pleurocystiden
zonder aanhangsel.
Macroscopische beschrijvingen van de Vlaamse
collecties ontbreken. De ietwat gedrongen
vruchtlichamen groeiden op rottend hout (beuk, eik),

in kleine groepen, solitair of met 2-3 ex. gebundeld.
Hoeddiameter van beide Vlaamse collecties is kleiner
dan 20(-25) mm. De vondst in het Zoniënwoud (Foto
1) betreft jonge, beschut groeiende exemplaren, met
nog veel velumresten waardoor de stelen wit ogen en
de hoed minder somber dan deze op de foto van
Wilhelm in Enderle (2000). Bij kneuzing kleurt de
steel chocoladebruin. Oudere exemplaren hebben een
holle steel. Hoed jong campanulaat, later
planoconvex; plaatjes jong oker, met witte snede.
Volgens de originele beschrijving heeft de soort een
zoete geur.
Sporee donker paarsbruin. Sporen 4,7-5,8 × 3,3-4
µm, gemiddeld 5,1 × 3,6 µm, Q60 = 1,4, eivormig of
ellipsoïd, zonder kiemporie, rijp wat dikwandig,
apiculus zeer klein, nauwelijks zichtbaar, in water of
KOH licht kastanjebruin. Pleurocystiden schaars,
knotsvormig, 25-30(40) µm lang, rostraat met kort tot
10 µm lang aanhangsel. Cheilocystiden knotsvormig,
sferopedunculaat, met lichtjes verdikte bruinige wand
(intra- en extracellulaire pigmenten), pleurocystidioide cheilocystiden (rostraat) zeldzaam.
Trama vaak met bruin geïncrusteerde hyfen. Gespen
aanwezig in alle weefsels.
Onderzocht materiaal
Hoeilaart, Groenendaal, bosres. Kersselaerspleyn
(Zoniënwoud), E4.56.42, in holte boomlijk Fagus
sylvatica, 17/9/2002, Walleyn R. 2870 (GENT).
Heikruis (Pepingen), bosres. Bos ter Rijst, F4.11.13,
op stronk Quercus, 9/10/2006, Walleyn R. 5021
(GENT).
Voor zover ons bekend werd deze soort uit de Franse
Elzas niet meer gesignaleerd sinds haar beschrijving.
Als subtraat werd toen “vermoedelijk Quercus” in
eikenbeukenbos opgegeven, wat goed overeenkomt
met de Belgische vindplaatsen. Als Nederlandse
naam stellen we “Sombere franjehoed” voor.
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Fig. 1. Psathyrella obscurotristis. a. basidiosporen; b. basidia; c. pleurocystiden; d. cheilocystiden.
Maatstreep = 10µm.
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Foto 1. Psathyrella obscurotristis. (Hoeilaart, Kersselaerspleyn, Zoniënwoud, 17/9/2002, RW 2870).

Foto 2. Psathyrella laevissima. (RW 3312).
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