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PHYSARUM SQUAMOSUM EN LEPIDODERMA TIGRINUM, TWEE 

NIEUWE SOORTEN MYXOMYCETES (EUMYCETOZOA) VOOR 

BELGÏE 
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Leopoldstraat 20 bus 1.1, B-2850 Boom 

 

 
Summary 

 

Through the publication in 2004 of the new species Physarum squamosum Flatau & Schirmer (Physaraceae, Myxomycetes, 

Eumycetozoa) two Belgian collections could finally be identified. The first collection dated from November 1994 and was made 

in Zoerselbos (Zoersel, Province of Antwerp) on dead bramble stem (Rubus sp.). The second one was made in November 1999 in 

Palingbeek (Zillebeke, Province of West Flanders) from stacked logs of broadleaf trees (Sterbeeckia 20, 2001). 

A search for Myxomycetes in March 2005 during snowmelt on the highest point (alt. 625 m) of Belgium, Baraque Fraiture 

(Natuurparkcentrum Botrange, Robertville, Prov. Luik), resulted in the first record of Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf. 

(Didymiaceae, Myxomycetes) in Belgium. A large population covered an area of a few square meters of the pine forest floor. 

Fruiting bodies were found primarily on living mosses, but also on dead stubs, pine needles and soil. 

This article comprises descriptions, colour drawings and photographs of the fruiting bodies and colour drawings of the 

microscopic features of Belgian collections of these species.  

 

Inleiding 

 
In 1994 en 1999 werden respectievelijk in het 

Zoerselbos te Zoersel (Prov. Antwerpen) op dode 

braamstengel en in de Palingbeek te Zillebeke (Prov. 

West-Vlaanderen) op gestapelde loofhoutstammetjes 

gelijkaardige collecties gevonden van telkens een 

klein aantal, verspreidstaande vruchtlichamen die 

behoren tot het genus Physarum Pers. Omwille van 

de zeer typische structuur van het peridium, dat 

afwijkt van alle gekende Physarum-soorten, werden 

de exsiccaten naamloos bewaard. Tot de publicatie 

van de soort Physarum squamosum Flatau & 

Schirmer in 2004. 

In maart 2005 werd een zoektocht naar 

Myxomyceten gedaan op het hoogste punt van 

België, Baraque Fraiture na bij het 

Natuurparkcentrum Botrange (Robertville, Prov. 

Luik). Een maand eerder was er in deze streek een 

sneeuwlaag van maximaal 50 cm dikte gevallen en 

op het ogenblik van de veldtocht was deze reeds tot 

op enkele plekken na weggesmolten. Lepidoderma 

tigrinum (Schrad.) Rostaf., nieuw voor België, werd 

op één plaats massaal gevonden. 

 

Physarum squamosum (Fig. 1 & 3) 

Physarum squamosum Flatau & Schirmer, Z. Mycol. 

70(2): 187 (2004) 

 

Vindplaats: Zoerselbos, Zoersel, 26.11.1994 

Substraat: Dode braamstengel (Rubus sp.) 

Groeiwijze: Vruchtlichamen solitair of gegroepeerd 

per 2 of 3, verspreid op alle zijden van het substraat. 

Begeleidende soort Licea pusilla Schrad. 

 

Vruchtlichamen: sporocarpen bolvormig, soms iets 

breder dan hoog; 0,4-0,6 mm breed, 0,4-0,5 mm 

hoog; gesteeld, 0,7-1,0 mm totale hoogte; vuilwit tot 

oranjebruin. 

Hypothallus: individueel, stevig, vliezig, meestal 

opvallend; rand cirkelvormig, soms met enkele 

uitlopers; zwartbruin tot zwart, vervagend aan de 

rand. 

Steel: cilindrisch, 0,08-0,15 mm diam.; met boven en 

onderaan trechtervormige verbreding; al dan niet met 

overlangse groeven; zwart met bruine tint. 

Peridium: dubbel, buitenste laag opgebouwd uit al 

dan niet dicht naast elkaar liggende, dikke, kalkrijke, 

soms pyramidale schubben, goed vastgehecht aan het 

binnenperidium, vuilwit tot oranje gekleurd, dikwijls 

met een donker roodbruine kleur in het centrum van 

de schub; rond de steelzone meestal donkerbruin; 

binnenste peridium dun, vliezig, meestal bestoven 

met grijsgele kalkkorrels of kalkloos en dan iriserend, 

kleurloos in doorvallend licht. 
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Fig. 3. Physarum squamosum (MdH9911024), maatstreep = 0,5 mm 

 

Fig. 4. Lepidoderma tigrinum (MdH0503001), maatstreep = 1 mm 
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Capillitium: hyalien netwerk van draden met 

vliezige, platte, verbrede knooppunten en 

onregelmatige kalklichamen, 20-100 µm lang, 20-50 

µm breed; gevuld met geelgrijze kalkkorrels. 

Sporen: bolrond, donkerbruin tot zwart in massa, 

lichter gekleurd aan de kiemporie, bruin met grijzige 

tint in NH3-oplossing; wand dikwijls met een zwak 

verdikte, conische zone aan de kiemporie; vrij dicht 

bezet met conische tot cilindrische wratten (bacula), 

dikwijls in twee evenwijdige rijtjes geplaatst; 8,8-

10,0 µm diam. 

Herbariumnummer: MdH9411031 

 

Andere belgische collectie: MdH9911024, 

1.11.1999, Domein Palingbeek, Zillebeke, Ieper, 

IFBL E1.34.32, substraat: met algen en mos bedekte 

schors van loofhoutstam, ±15 cm diam., 

begeleidende soorten: Calomyxa metallica (Berk.) 

Nieuwl., Hemitrichia minor G. Lister, Licea 

kleistobolus G.W. Martin, Licea floriformis var. 

aureospora M.T.M. Willemse & Nann.-Bremek., 

Licea parasitica (Zukal) G.W. Martin. 

 

Bespreking 

Physarum squamosum werd in 2004 beschreven door 

de Duitse myxomycetologen Leo Flatau en Peter 

Schirmer (2004). Dankzij de mooie foto’s, verzorgde 

tekeningen, uitgebreide beschrijving, was het 

duidelijk dat de Belgische collecties tot deze soort 

behoren. Macroscopisch is P. squamosum 

gemakkelijk te herkennen door het ruwe, zeer 

kalkrijke peridium met vuilwitte tot oranje kleur. 

Soorten met gelijkaardig kalkrijk peridium zijn P. 

oblatum T. Macbr., P. murinum Lister, P. 

auripigmentum G.W. Martin, P. scoticum Ing en P. 

tropicale T. Macbr. P. oblatum heeft gele, vlakke 

kalkschubben op het peridium dat maar uit één laag 

bestaat. De sporen van deze soort zijn versierd met 

fijne wratjes in combinatie met gegroepeerde wratjes. 

P. murinum heeft een enkelvoudig peridium met 

grote, afgeronde kalkschubben die dicht naast elkaar 

liggen, zodat het één aaneengesloten geheel lijkt te 

zijn. Er is een columella aanwezig en de steelkleur is 

beige. P. auripigmentum heeft een doorschijnende en 

oranjerood gekleurde steel. P. scoticum verschilt door 

de grotere vruchtlichamen, tot 1,7 mm, de kalkrijke, 

oranjegele steel en zwak geornamenteerde sporen. P. 

tropicale heeft witte kalkschubben op het peridium. 

De steel is ook donker maar eerder bruin dan zwart 

en de sporen zijn dicht bezet met fijne wratjes. 

Sommige vruchtlichamen van de collectie uit de 

Palingbeek hebben stelen met een duidelijke 

roodbruine tint, dat is ook zo onderaan de sporocarp 

rond de steel, maar alle ander kenmerken komen 

overeen met de beschrijving van P. squamosum. 

Deze soort is tot dusver gevonden in België, 

Duitsland, Ierland en Zweden. Roland McHugh heeft 

deze soort ook in vochtige kamer gekweekt op 

Myrtillocactus sp. verzameld in La Casita (Hidalgo, 

Mexico). Uno Eliasson (2007) vermeldt naast de 

Zweedse ook twee Noord-Amerikaanse vondsten 

respectievelijk uit de staten Kentucky en Iowa door 

Keller en Brooks. 

P. squamosum lijkt geen eenduidig substraat te 

verkiezen, een rondvraag en literatuurraadpleging 

bracht de volgende reeks substraten op Fraxinus sp., 

Juniperus sp., Myrtillocactus sp., Populus sp., Rubus 

sp., Sambucus sp. en Ulex sp. Tevens gebeurden een 

aantal van de vondsten via vochtige kamer cultuur. 

 

Lepidoderma tigrinum (Fig. 2 & 4) 

Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf. In Fuckel, 

Jahrb. Nass. Ver. Nat. 27-28: 1873. 

 

Vindplaats: Natuurparkcentrum Botrange, 

Robertville, Prov. Luik, 25.03.2005, IFBL G8.24.13  

Substraat: vooral op levende bladmossen, maar ook 

op dood naaldhout, naalden (Pinus sp.) en op naakte 

bodem. 

Groeiwijze: over enkele vierkante meters verspreid 

staande groepen van tientalen vruchtlichamen. 

 

Vruchtlichamen: sporocarpen, kussen- of 

halfbolvormig, breder dan hoog; 1,2-1,5 mm breed, 

0,6-1,0 mm hoog; gesteeld, 1,5-3,0 mm totale hoogte; 

bronskleurig tot zwartbruin, bestoven met grote, 

platte, witte kalkschubben, uitzonderlijk kalkloos. 

Hypothallus: dikwijls onder enkele vruchtlichamen 

doorlopend, stevig, kalkrijk, opvallend; rand 

onregelmatig met uitlopers; oranjegeel tot 

oranjebruin. 

Steel: cilindrisch, diam. 0,25-0,40 mm; met onderaan 

trechtervormige verbreding en bovenaan verbredend 

tot een umbilicum, 0,50-0,65 mm diam.; met 

overlangse groeven; kalkrijk, opgebouwd uit oranje, 

onregelmatige kalkkristallen; oranjebruin, oranje in 

doorvallend licht. 

Peridium: taaie, kraakbeenachtige, doorschijnende, 

laag, bronskleurig tot zwartbruin in opvallend licht, 

oranje tot roodbruin in doorvallend licht; in meer of 

mindere mate bezet met naast elkaar liggende, 

losliggende, platte, kalkkristallen, afgerond 

schijfvormig tot bloemvormig, wit tot grijs, glanzend 

in opvallend licht, kleurloos tot grijs in doorvallend 

licht; uitzonderlijk voorkomend zonder 

kalkkristallen. 

Columella: bolrond, vrij glad, 0,50-0,65 mm diam.; 

kalrijk, oranje tot donker roodbruin. 

Capillitium: dunne, bruine draden, glad of versierd 

met wratjes en onregelmatige verdikkingen; met 
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vliezige, versmalde of vertakkende, platte, kleurloze 

uiteinden, één uiteinde vastgehecht aan de columella 

en het andere aan de binnenkant van het peridium. 

Sporen: bolrond tot onregelmatig ellipsoïd, 

donkerbruin tot zwart in massa, bruin met grijzige 

tint in NH3-oplossing; dunwandig, bezet met 

conische wratjes (bacula), dikwijls in korte rijtjes 

geplaatst; 10-13 µm diam.. 

Herbariumnummer: MdH0503001 

 

Andere belgische collectie: door Sylvia De Pauw, 

SDP0709007, Dickvenn, Born, Deidenberg, 

Provincie Luik, 29.09.2007, IFBL H8.24.22; een 

achttal onrijpe vruchtlichamen die twee weken later 

volledig ontwikkeld waren, verzameld op mossen.. 

 

Bespreking 

 

Lepidoderma tigrinum werd in 1873 beschreven door 

Rostafinski en is sindsdien in de meeste landen van 

Europa gevonden. Ze is ook bekend van Noord-

Amerika en Japan. Er zijn geen meldingen bekend 

van het zuidelijk halfrond. Deze soort wordt vrijwel 

altijd gevonden op mos, vooral wanneer dat substraat 

zeer vochtig is. Bij het smelten van een sneeuwlaag 

komt op korte tijd een grote hoeveelheid water vrij, 

waarvan de soort dikwijls gebruik maakt om dan 

massaal te ontwikkelen. Hiervan zijn meldingen 

bekend uit Duitsland, Frankrijk en Nederland. Bruce 

Ing (1999) geeft voor Groot-Brittannië aan dat, naast 

bemost coniferenhout, L. tigrinum ook kan 

voorkomen op natte, bemoste rotswanden, 

bijvoorbeeld naast watervallen of in kloven waar de 

luchtvochtigheid constant hoog blijft. Uit een 

vergelijking van de perioden waneer de soort 

verzameld is, valt het op dat voorjaarsvondsten 

eerder zeldzaam zijn. De herfst is overduidelijk de 

belangrijkste periode waarin L. tigrinum tot 

ontwikkeling komt. 

Alle soorten in het geslacht Lepidoderma de Bary 

worden gekenmerkt door de kalkkristallen die steeds 

in de vorm van plaatjes op het peridium liggen. Bij L. 

tigrinum zijn deze plaatjes het grootste. Dit in 

combinatie met de meestal lange, stevige stelen 

maakt deze soort uniek in het geslacht. Er zijn nog 

twee andere gesteelde soorten in dit geslacht 

beschreven, L. crassipes Flatau, Massner & Schirmer 

en L. stipitatum Flatau. De eerste soort verschilt van 

L. tigrinum door de korte steel die nooit langer is dan 

de hoogte van de sporocarp en de kleinere 

kalkschubben op het peridium. De tweede, L. 

stipitatum, heeft een dunne steel en de 

sporenversiering bestaat uit ver uiteenstaande stekels 

in combinatie met tot lange lijnen versmolten wratjes. 
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