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Summary 

 

In this first contribution on the genus Alnicola in Flanders (northern Belgium), four species i.e. Alnicola 

amarescens, A. sphagneti, A. umbrina and A. tantilla, are treated. Each species is described and discussed; digital 

photographs, microscopical drawings and SEM-pictures are given.  

 

Samenvatting 

 

In deze eerste bijdrage tot de kennis van de Alnicola-soorten van Vlaanderen, worden vier soorten behandeld: 

Alnicola amarescens, A. sphagneti, A. umbrina en A. tantilla. Elke soort wordt uitvoerig beschreven en 

besproken; digitale foto’s, microscopie-tekeningen en SEM-foto’s worden gegeven.  

 

Inleiding 

 

Het genus Alnicola Kühner omvat kleine 

Agaricales met bruine, geornamenteerde sporen. Ze 

vormen (allen?) ectomycorrhiza met Els, Wilg of 

soms met andere loofbomen en komen overwegend 

voor in vochtige tot zeer vochtige broekbossen. 

Niettegenstaande het vrij kleine aantal soorten, in 

Nederland 18 (Arnolds et al 1995) en in de recente 

Funga Nordica 17 (Knudsen & Vesterhold 2008), is 

er nog steeds veel verwarring aangaande de 

taxonomie en de afgrenzing van de meeste soorten. 

Goed geïllustreerde collecties ontbreken dikwijls in 

de beschikbare literatuur. In de “Standaardlijst” 

worden voor Vlaanderen en het Brussels Gewest 

(Walleyn & Vandeven 2006) 18 soorten 

weerhouden. Verschillende ervan echter met heel 

wat voorbehoud over de juistheid van de 

determinaties. Daarom hier het voornemen om 

collecties, verzameld in Vlaanderen, te 

documenteren met uitgebreide beschrijvingen, 

foto’s in situ, microscopie-tekeningen en SEM-

foto’s van sporen.  

Sporen leveren zeer belangrijke kenmerken bij de 

determinaties; vooral de vorm en de afmetingen, 

alsook de ornamentatie en de chemische 

eigenschappen van de sporenwand. Er werden 

scanning electronen microscopische (SEM) foto’s 

gemaakt van de sporen. Zij zijn toegevoegd met als 

belangrijkste reden een beter begrip te krijgen van 

de structuur van de sporenornamentatie. Om 

beïnvloeding te vermijden werden ze gemaakt na 

het tekenen met de lichtmicroscoop. 

Naast de sporenkenmerken is, voor het herkennen 

en omschrijven van de soorten, de opbouw van de 

hoedhuid van primair belang. De pileipellis varieert 

van een cutis, over trichoderm tot een hymeniderm. 

Een verslijmde hoedhuid komt zeer zelden (nooit?) 

voor. Ook de structuur van de subpellis is bij 

verschillende soorten van groot belang. Deze kan 

ofwel een min of meer evenwijdige hyfenstructuur 

hebben met ketens van ronde tot hoekige cellen, of 

opgebouwd zijn als een pseudoparenchym. 

Alle Alnicola-soorten hebben cheilocystiden. De 

vorm ervan bepaalt voor een groot deel de opdeling 

van de soorten in twee groepen (subgenera of 

secties, afhankelijk van de auteur). Een groep met 

urticiforme (netelhaarvormig), fusiforme tot smal 

lageniforme cheilocystiden en een tweede met 

vooral cilindrische, capitate tot knotsvormige. De 

vier voorgestelde soorten behoren tot de eerste 

groep. 

Verder leveren basidiën, aanwezigheid van gespen 

en de identiteit van de gastheer (boomsoort), 

bijkomende informatie bij de omschrijving van de 

soorten binnen de indeling in secties en stirps. 

De hier gebruikte indeling van de taxa en 

nomenclatuur stemt overeen met de bevindingen 

van  Moreau et al. (2005) en  Moreau (2005). In de 

hierna volgende besprekingen werd zijn standpunt 

betreffende onze determinaties, de gebruikte 

nomenclatuur en de verwantschappen tussen de 

soorten, opgenomen. 

De soorten werden op morfologische basis 

omschreven. In de toekomst zal onderzoek naar de 

genetische verwantschappen uitsluitsel moeten 

geven over de waarde van de hier voorgestelde 

soorten. 

 

Werkwijze 

 

Alleen collecties met voldoende, jonge en 

volwassen exemplaren werden gekozen. 
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Plaat 1. Alnicola amarescens. Fig 1. sporen (× 3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (× 1000), 4. stipitipellis (× 750), 5. 

hoedhuid (× 500), 6. SEM sporen (  × 3000), maatstreep 10µm. 
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De macroscopische beschrijvingen zijn in 

hoofdzaak gesteund op de afgebeelde collectie en 

enkel aangevuld met gegevens van andere, zelf 

verzamelde en gecontroleerde collecties uit 

Vlaanderen (één uit Frankrijk). De kleurcodes 

verwijzen naar de code van E. Séguy (1936).  

In situ werden digitale foto’s gemaakt met een 

reflexcamera Canon 450D met Tamron 90 mm 

macrolens.  

Bij de microscopische illustraties werd, voor de 

hoedhuid, gebruik gemaakt van vers materiaal. De 

sporen en andere elementen werden getekend met 

gebruik van gedroogde exemplaren, na opweken in 

15% NH3-oplossing, met behulp van een Zeiss 100 

× immersie-objectief en Leitz tekenprisma. Om de 

dextrinoïde eigenschappen vast te stellen werden de 

sporen ook in Melzer’s reagent geobserveerd. De 

sporenafmetingen zijn gebaseerd op metingen van 

30 sporen van één collectie. De metingen werden 

verricht op rijpe sporen, van sporee of, bij 

ontbreken, van het steeloppervlak. 

SEM-foto’s werden genomen van rijpe sporen van 

een sporee. De stalen werden gedurende 12 uur 

opgeweekt in een sterk verdunde NH3-oplossing, 

vervolgens 1 uur in 70% ethanol ondergedompeld 

en tweemaal 30 min in dimethoxymethaan. De 

stalen werden onderworpen aan kritisch-punt 

droging en vervolgens bestoven met goud bij 0,05 

mbar met Argon-gas gedurende 3,5 min, zodat een 

goudlaag van ca. 15 nm gevormd was. De beelden 

werden genomen met een JEOL 5800 Laag-vacuum 

Raster Electronen Microscoop bij een spanning van 

15 kV en op een werkafstand van 12 mm. De foto’s 

werden opgenomen via de bijbehorende software 

Orion V (vers. 5.22) Image Management System. 

Als bestudeerd materiaal worden enkel die 

collecties vermeld die voor de beschrijvingen en 

illustraties zijn gebruikt.  

 

 

1. Alnicola amarescens (Quél.) Heim & Romagn. – 

BITTERE ZOMPZWAM  

 

Naucoria amarescens Quél., Assoc. Fr. Av. Sci. 

1882: 393 (1883); Alnicola amarescens (Quél.) R. 

Heim & Romagn., Bull. Soc. mycol. France  50 (3): 

179 (1934)  

Syn: ? Alnicola leucocnemis Romagn. Bull. Soc. 

mycol. France 102 (2): 129 (1986). 

 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 1) 

Hoed 15-35 mm diam.; eerst convex, later breed 

convex tot vlak, meestal met kleine, zwakke umbo; 

rand recht, later wat opgericht en wat golvend; 

rossig kastanjebruin (Sé 131, 176), rand meer 

geelbruin (Sé 133), hygrofaan, vanuit centrum licht 

rossig oker met rosbruin centrum opdrogend; glad 

tot fijn viltig-vezelig, rand kort en zwak 

doorschijnend gestreept; kaal, ook jong zonder 

zichtbare velumresten; bruinzwart verkleurend bij 

kwetsen. Lamellen tamelijk breed uiteen, L = 35-

38, l = 1-3, smal aangehecht, buikig, donker 

okerbruin, wat bruin gevlekt; rand wat golvend, fijn 

gewimperd. Steel 50-70 × 2-3 mm, cilindrisch, 

basis wat knolvormig verdikt, tot 4-5 mm; recht tot 

wat gebogen, bovenaan licht beige, naar onder toe 

bruin, basis donkerbruin tot bisterbruin, oud geheel 

bisterbruin tot zwartbruin; bovenaan fijn 

bepoederd, geheel bedekt met beige, glanzende, 

overlangse vezels. Hoed en steel zwartbruin 

verkleurend bij kwetsen. Geur duidelijk naar 

pelargonium. Smaak bitter. Sporee geelbruin met 

zwakke oranje tint (Sé 337, minder groen; 193, wat 

doffer). 

 

MICROSCOPIE (Pl. 1) 

Sporen (7)8-9,5(10,8) × (4)4,5-5(5,4) µm, gem.(30)  

8,7 × 4,7 µm, Qgem. = 1,9; amygdaliform tot 

subellipsoïd in zijaanzicht, met of zonder zwakke 

supra-apiculaire indeuking; smal ovoïd tot 

subellipsoïd in vooraanzicht, top afgerond, soms 

wat conisch versmald, basis breed afgerond; 

bleekgeel in NH3-oplossing; niet dextrinoïd, geel in 

Melzers reagent; wand stevig maar tamelijk dun; 

zwak geornamenteerd, met puntjes en fijne lage 

wratjes, weinig in profiel uitstekend, soms bijna 

glad en enkel wat gemarmerd, ornamentatie min of 

meer gelijk verdeeld over oppervlak, iets zwakker 

in de supra-apiculaire zone; apicule klein, smal en 

wat hoekig; inhoud guttulaat (bij 50-70 %), een min 

of meer grote oliedruppel, soms vergezeld van 

meerdere kleinere, of korrelig en amorf. Basidiën 

25-30 × 8-10 µm, 4-sporig, enkele 2-sporige 

waargenomen, cilindrisch tot zwak knotsvormig, 

soms wat ingesnoerd bij sporenvorming, kleurloos; 

met druppelvormige inhoud; sterigmen 

doornvormig, 3-4 µm lang (5-6 µm bij 2-sporige). 

Cheilocystiden (25)30-45(50) × 7-12 µm, talrijk, 

lamelrand steriel, urticiform, ampulliform tot smal 

lageniform, buikig in onderste helft, plots of 

geleidelijk versmallend naar een subacute top, 

kleurloos en dunwandig, aan de basis met enkele 

tamelijk grote, hoekige cellen. Trama regulair, 5-15 

µm brede, evenwijdige, gladde hyfen met 

cilindrische tot wat worstvormige, soms 

blaasvormige elementen, dun- tot iets dikwandig, 

met bleekgeel tot oranjegeel membranair pigment, 

helder oranjebruin in KOH-oplossing. Pileipellis 

heterocelluleus, een dunne, 40-60 µm brede laag, 

met 15-20 µm brede, geelbruine, in KOH-oplossing 

oranjebruine, gladde tot fijn geïncrusteerde hyfen, 

met blazige, aan de septen ingesnoerde elementen, 

eindigend in tamelijk korte, cilindrische, duidelijk 

geïncrusteerde hyfen met knotsvormig verdikte, 

wat opgerichte eindcellen; subpellis subcelluleus, 

soms wat pseudoparenchymatisch, met 

blaasvormige, subisodiametrische cellen, kleurloos 

of met bleekgeel membranair pigment. 
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Plaat 2. Alnicola sphagneti. Fig 1. sporen (× 3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (× 1000), 4. stipitipellis (× 750), 5. 

hoedhuid (× 500), 6. SEM sporen (  × 3000) , maatstreep 10µm.
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Stipitipellis 2-5 µm brede, evenwijdige, rechte, dun- 

tot tamelijk dikwandige hyfen, in KOH-oplossing 

met geel- tot oranjebruin membranair pigment, glad 

tot zeer fijn geïncrusteerd. Caulocystiden talrijk aan 

de steeltop, urticiform; naar onder toe verspreid tot 

schaars en cilindrisch-lageniform. Velum 2-4 µm 

brede, kronkelige, sterk verweven hyfen, 

regelmatig vertakkend, met korte segmenten, met 

lichtgeel intracellulair en membranair pigment, 

soms met druppelvormige inhoud. Gespen talrijk in 

alle weefsels, aan de smallere hyfen en de basis van 

basidiën en cystiden. 

 

SEM sporen: ornamentatie met lage tot zeer lage 

wratten, kammetjes en korsten, ongeveer gelijk 

verspreid over oppervlak, iets zwakker aan de top 

en in supra-apiculaire zone. 

 

Bestudeerd materiaal: Geel, Dekshoevevijver, IFBL 

C6.21.43, onder Salix caprea (Boswilg), op zure, 

zandige, tamelijk droge bodem; ongeveer 20 

exemplaren, verspreid tot gezellig groeiend; 9 nov. 

2002, AdH02102; 19 okt. 2003, 03075. 

 

BESPREKING 

Alnicola amarescens is een relatief forse Alnicola, 

gekenmerkt door een donker roodbruine, fijnviltige 

hoed en donkerbruine steel, een pelargoniumgeur 

en een zwartbruine verkleuring van hoed en steel 

bij kwetsen. Microscopisch zijn de urticiforme 

cheilocystiden en de amygdaliforme sporen met 

lage ornamentatie opvallend. De soort groeit op 

brandplaatsen, maar ook op droge, zandige 

plaatsen, maar dan meestal (steeds?) in de nabijheid 

van wilg. 

P.-A. Moreau (pers. med.) stemt in met 

bovenstaande determinatie met de bemerking dat in 

deze opvatting Alnicola leucocnemis en A. 

amarescens mogelijk als synoniemen moeten 

opgevat worden. Moleculaire analyses zullen dan 

moeten uitwijzen of typische collecties van A. 

amarescens, verzameld op brandplaatsen, al dan 

niet tot een afzonderlijk taxon behoren. 

Alnicola geraniolens Courtec. is een nauw 

verwante soort die van A. amarescens verschilt 

door een niet bittere smaak (Courtecuisse 1983). 

In Vlaanderen is Alnicola amarescens niet echt 

zeldzaam. Ze wordt er meestal niet verzameld op 

brandplaatsen. De soort wordt zowel gevonden in 

de periode april-juni als laat in het jaar, oktober-

november. 

 

 

2. Alnicola sphagneti (P.D. Orton) Romagn.  – 

VEENMOSZOMPZWAM   

 

Naucoria sphagneti P.D. Orton, Trans. Brit. Mycol. 

Soc., 43 (2): 320 (1960);  Alnicola sphagneti (P.D. 

Orton) Romagn., Bull. Fed. mycol. Dauphiné-

Savoie, 74: 19 (1979). 

 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 2) 

Hoed 10-35 mm diam.; eerst conisch tot 

halfbolvormig, later convex tot vlak, oud wat 

ingedrukt tot bijna concaaf; rand eerst recht later 

golvend; warm okerbruin (Sé 131), centrum wat 

donkerder roodbruin (Sé 686, iets lichter), rand 

rossig geelbruin (Sé 133, iets geler); hygrofaan, 

vanuit centrum okergeel met rossig centrum 

opdrogend; enkel bij oude exemplaren kort 

doorschijnend gestreept aan de rand; hoedhuid zeer 

fijn korrelig; aan de rand met fijne beige 

velumvezeltjes. Lamellen tamelijk breed uiteen, L = 

30-35, l = 3, smal en bochtig aangehecht, weinig 

buikig, eerst beige, later okerbruin; rand gewimperd 

tot fijn gekarteld, iets bleker. Steel 25-45 × 2-4 mm, 

cilindrisch, basis weinig tot niet verdikt, recht tot 

wat golvend of gebogen, beigebruin, basis 

donkerder bruin, oud meer bisterbruin; bovenaan 

bepoederd, naar onder toe bedekt met overlangse, 

bleke, wat glanzende vezels; jong met schaarse 

beige, wollige velumvezeltjes. Geur zwak rafanoïd. 

Smaak rafanoïd, later iets bitter. Sporee okerbruin, 

donker geelbruin tot kaneelbruin (Sé 133; 336, 

minder groen).  

 

MICROSCOPIE (Pl. 2) 

Sporen (6,7)7,5-9(10) × 4,5-5,5(6) µm, gem.(30): 8,2 

× 5,1 µm, Qgem. = 1,6; kort amygdaliform in 

zijaanzicht, zonder of met zwakke supra-apiculaire 

indeuking; ovoïd tot subellipsoïd in vooraanzicht, 

top meestal duidelijk conisch toelopend maar niet 

uitspringend, basis afgerond, soms wat versmald en 

dan kort subnaviculair; rossig geelbruin in NH3-

oplossing, niet dextrinoïd; wand stevig, iets 

dikwandig, perisporium duidelijk zichtbaar maar 

nauw aansluitend, geornamenteerd met kleine tot 

vrij grote, ronde tot hoekige wratten, soms laag, 

maar meestal duidelijk in profiel uitstekend, 

onregelmatig verdeeld over oppervlak, zwakker aan 

de top en aan de basis, supra-apiculaire zone 

dikwijls bijna kaal; apicule klein tot goed 

ontwikkeld; inhoud korrelig-amorf of guttulaat (40-

50 %). Basidiën 30-35 × 7-9 µm; 4-sporig (enkele 

2-sporige waargenomen); slank knotsvormig, al of 

niet wat ingesnoerd bij sporenvorming; sterigmen 

wat doornvormig, met verbrede buikige basis, 4-6 

µm lang (tot 8 µm bij de 2-sporige); kleurloos en 

dunwandig; oude basidiën met geelbruin 

necropigment. Cheilocystiden 30-55 × 7-12 µm, top 

subacuut, versmald tot 1-2 µm; lamelrand 

heterogeen, met talrijke, smal urticiforme, smal 

lageniforme, soms subfusiforme cheilocystiden 

gemengd met knotsvormige basidiolen, groeiend op 

vrij grote, hoekige cellen in het subhymenium. 

Subhymenium een 10-15 µm brede laag van kleine, 

hoekige, kleurloze cellen. 
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Plaat 3 
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Trama regulair tot subregulair, 4-15 µm brede, 

evenwijdige tot iets verweven, gladde, olijfgele tot 

geelbruine hyfen, met cilindrische, ellipsoïde tot 

onregelmatige segmenten. Pileipellis 

heterocellulair, een trichoderm met ketens van 15-

20(25) µm brede, subisodiametrische, hoekige tot 

subsferische cellen, glad tot fijn geïncrusteerd, 

oranjegeel tot oranjebruin in NH3-oplossing, helder 

oranjebruin in KOH-oplossing, eindigend in 

versmalde, 7-15 µm brede, cilindrische tot 

sublageniforme, gladde eindcellen; in de buitenste 

laag gemengd met 3-8 µm brede hyfen, met 

cilindrische segmenten, duidelijk tot sterk 

geïncrusteerd met geel- tot oranjebruin (in KOH-

oplossing) pigment; subpellis 

pseudoparenchymatisch, met subisodiametrische tot 

ellipsoïde, gladde, kleurloze tot bleekgele 

elementen, 15-30 µm in diameter. Stipitipellis 3-5 

µm brede, evenwijdige hyfen, licht geelbruin tot 

oranjegeel in NH3-oplossing, pigment membranair 

tot duidelijk geïncrusteerd, dun- tot iets dikwandig; 

dieper gelegen hyfen tot 10 µm breed. Velum 4-8 

µm brede, dunwandige, gladde, kleurloze tot bleek 

oranjegele hyfen (oranjebruin in KOH-oplossing), 

met afgeronde, soms iets verbrede eindcellen. 

Gespen aanwezig in alle weefsels, aan de septen 

van de smallere hyfen en de basis van basidiën en 

cystiden. Talrijke, smal spoelvormige, 6-10 µm 

lange, kleurloze kristallen in lamelpreparaat met 

NH3-oplossing. 

 

SEM sporen: vrij grove, dikwijls prominente 

ornamentatie, vooral in de mediane zone, gevormd 

uit vrij brede wratten en korte kammen gemengd 

met kleine wratjes en puntjes, zwak tot ontbrekend 

aan de top, zwakker in de supra-apiculaire zone. 

 

Bestudeerd materiaal: Mol, Rauw, Buitengoor, 

C6.24.31, onder Alnus glutinosa (Grauwe els) in 

elzenbroekbos (kwelbos), ongeveer 15 exemplaren 

op 1 m
2
, verspreid tot gezellig groeiend; 15 sept. 

2002; AdH02039; een tiental exemplaren, 

verspreid, een aantal tussen levend Sphagnum 

fimbriatum, 1 okt. 2009, AdH09030. 

 

BESPREKING 

Alnicola sphagneti is een kleine tot midelgrote 

Alnicola met okerbruine tot roodbruine, fijn 

korrelige hoed, een iets rafanoïde geur en smaak en 

groeiend onder Els, dikwijls tussen Veenmos. De 

tamelijk kleine, kort amygdaliforme sporen, fusoïde 

cheilocystiden en trichodermale hoedhuid zijn 

microscopisch kenmerkend. 

P.-A. Moreau (pers. med.) vond deze soort in de 

omgeving van Rijsel (Frankrijk). Hij stelt dat A. 

sphagneti niet gebonden is aan Sphagnum maar 

vooral acidofiel en geassociëerd met Alnus.  

In de opvatting van Breitenbach & Kränzlin (2000) 

is A. sphagneti een vrij donkere soort met grotere, 

zwak geornamenteerde sporen en betreft mogelijk 

Alnicola scolecina (Fr.) Romagn. of A. badia 

Kühner.  

De soort kan verward worden met Alnicola 

umbrina (R. Maire) Kühner (= A. striatula (P.D. 

Orton) Romagn. ss auct.). De sterk doorschijnend 

gestreepte hoed en de grotere sporen van deze 

laatste maken de belangrijkste verschillen. 

Alnicola sphagneti is zeldzaam in Vlaanderen en 

werd tot nu slechts in twee locaties aangetroffen 

van eenzelfde gebied (Buitengoor te Mol). Slechts 

in één locatie groeide ze, ten dele, tussen levend 

Sphagnum aan de voet van Alnus glutinosa. 

 

 

3. Alnicola tantilla (J. Favre) Romagn. – 

KRUIPWILGZOMPZWAM  

 

Naucoria tantilla J. Favre, Ergebn. wiss. Unters. 

schweiz. Nat. Parkes 5: 202 (1955); Alnicola 

tantilla (J. Favre) Romagn., Bull. Fed. mycol. 

Dauphiné-Savoie 74: 19 (1979). 

Syn.: Alnicola chamiteae Kühner, Trav. Sci. Parc 

natl. Vanoise 11: 133 (1981). 

 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 3) 

Hoed 10-25 mm diam.; eerst parabolisch tot 

campanulaat, uitspreidend tot convex of bijna vlak, 

met zwakke tot duidelijke, stompe umbo; rand eerst 

sterk ingebogen, later iets ingebogen tot recht, 

dikwijls golvend en soms ingesneden; vochtig 

donker rossig kaneelbruin (Sé 131) tot rossig 

kastanjebruin (Sé 126) in centrum, bleker aan de 

rand (Sé 133); niet tot zwak doorschijnend 

gestreept aan de rand; zwak hygrofaan, vanuit 

centrum, gelig okerbruin (Sé 134) opdrogend, 

centrum iets donkerder blijvend; hoedhuid droog 

wat zijdeachtig glanzend, soms wat vezelig 

opensplijtend en met opstaande vezelige vlokjes. 

Plaatjes tamelijk breed uiteen, matig tot sterk 

buikig, nogal dik, meestal smal en bochtig 

aangehecht, soms breed aangehecht en met tandje 

aflopend; eerst isabelkleurig tot okergeel, later 

rossig bruin; rand zeer fijn gewimperd. Steel 10-30 

× 1-3 mm, recht of wat gebogen, bovenaan bleek 

okerbruin, naar onder toe donker rosbruin tot 

zwartbruin, wat overlangs vezelig gestreept, over 

gehele lengte zeer fijn en kort behaard en daardoor 

met wat fluwelig uitzicht; geen velum 

waargenomen; vlug hol wordend. Vlees waterig 

bruin in hoed, donkerbruin in steelbasis. Geur 

meestal onopvallend; bij één collectie (De Raeve 

78.07.18) wat zurig, zwak naar pelargonium. 

Smaak meestal onopvallend, soms iets rafanoïd; bij 

twee collecties (De Raeve 78.07.18 en 81.37) na 

een tijdje duidelijk bitter. Sporee rossig okerbruin 

met iets oranje tint (Sé 134, 336, minder groen). 
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Plaat 4. Alnicola tantilla. Fig 1. sporen (× 3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (× 1000), 4. stipitipellis (× 750), 5. hoedhuid 

(× 500), 6. SEM sporen (  × 3000), maatstreep 10µm. 
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MICROSCOPIE (Pl. 4) 

Sporen (8,3)9-12(13,7) × (5,2)5,5-6(6,7) µm, 

gem.(30) 10,5 × 5,8 µm, Qgem. 1,8; smal 

amygdaliform in zijaanzicht, met iets tot duidelijk 

versmalde top; smal ovoïd tot subellipsoïd in 

vooraanzicht; wand vrij stevig, aan de top iets 

verdund, geornamenteerd met fijne wratjes en lage 

korstjes, soms bijna glad en dan enkel wat 

gemarmerd, top meestal glad, geen kale plage; niet 

dextrinoïd of cyanofiel; apicule klein, wat hoekig; 

inhoud amorf of met enkele onregelmatige 

oliedruppels. Basidiën 25-30 × 8-10 µm, 

overwegend 4-sporig (enkele 2-sporige 

waargenomen), knotsvormig, niet tot iets 

ingesnoerd bij sporenvorming; sterigmen 

doornvormig, 3-5 µm lang; gespen aan de basis. 

Cheilocystiden talrijk, lamelrand steriel, lageniform 

tot urticiform, min of meer buikig, met plots 

versmallende bovenste helft in lange, smalle hals, 

top niet verdikt, soms bijna acuut, soms weinig 

buikig en dan bijna draadvormig, gemengd met 

enkele knotsvormige; dunwandig en kleurloos. 

Subhymenium 3-5 lagen van korte, onregelmatige, 

hoekige cellen, geel membranair pigment. Trama 

regulair tot subregulair, met evenwijdige tot wat 

verweven hyfen, 8-18 µm breed, geel, niet 

geïncrusteerd. Pileipellis een cutis met overgang 

naar intricaat trichoderm, met 3-8 µm brede, 

geelbruine, verweven hyfen, duidelijk tot sterk 

geïncrusteerd, met knotsvormige, niet 

geïncrusteerde eindcellen; subpellis 10-15 µm 

brede hyfen, met geel membranair en zwak 

incrusterend pigment. Stipitipellis 3-5 µm brede, 

evenwijdige hyfen, geelbruin en sterk 

geïncrusteerd; overgaand naar bredere, gele hyfen, 

tamelijk dikwandig, niet geïncrusteerd. 

Caulocystiden talrijk over de gehele steellengte, 

bovenaan in groepjes, gemengd met korte, 

knotsvormige cellen; naar onder toe meer 

verspreid; grilliger van vorm dan cheilocystiden en 

dikwijls langer. Gespen talrijk in alle weefsels. 

 

SEM sporen: lage ornamentie, met kleine tot vrij 

brede lage wratten en korte, kronkelige kammetjes, 

meestal ongeveer gelijk verspreid over oppervlak, 

soms zwakker aan de top en/of in de supra-

apiculaire zone. 

 

Bestudeerde collecties: De Panne, Westhoek, IFBL 

C0.56.32, in vochtige, kalkrijke duinpan, tussen 

mos, in de nabijheid van Salix repens (Kruipwilg), 

eenmaal tussen bladafval ervan; in groepjes van 10-

20 exemplaren, verspreid over enkele m
2
, zes 

collecties, De Raeve 77.75 A, 77.75 B, 78.07.18, 

78.07.18 bis, 81.37; AdH82050; IFBL C0.56.34, op 

naakte bodem nabij Salix repens, enkele tientallen 

exemplaren, coll. J. Volders, VJ08039; Savoie, Col 

de l’Iseran (Frankrijk), PAM 94.08.2006, in herb. 

de Haan AdH00006.  

BESPREKING 

Alnicola tantilla is een kleine soort, gebonden aan 

wilg, met rosbruine hoed, met ingebogen rand en 

ronde umbo, met vezelig oppervlak; een vezelige 

steel die onderaan zwartbruin kleurt bij ouderdom. 

Microscopisch zijn de smal amygdaliforme tot 

ellipsoïde, zwak geornamenteerde sporen, de 

variabele cheilocystiden en de geïncrusteerde 

hoedhuidhyfen met verdikte eindcellen 

kenmerkend. 

Alnicola tantilla is een soort die oorspronkelijk 

beschreven werd door J. Favre, groeiend onder 

Salix herbacea in de Zwitserse Alpen. De soort 

werd in Vlaanderen, tot vandaag, alleen maar 

aangetroffen in het Westhoek reservaat in De 

Panne, groeiend nabij Kruipwilg (Salix repens). 

Een zestal collecties werden verzameld in de 

periode 1977-1982 door F. De Raeve (zie de Haan 

2000) en onlangs (okt. 2008) nog één in hetzelfde 

gebied. Ook in Engeland en Nederland werd de 

soort in gelijkaardige biotopen aangetroffen. 

Alnicola tantilla is verwant met A. amarescens die 

er slechts van verschilt door het biotoop, de wat 

rodere hoedkleur, de duidelijk bittere smaak en wat 

kleinere sporen.  

Volgens P.-A. Moreau (pers. med.) is het mogelijk 

dat de collecties uit de kustgebieden tot een 

afzonderlijk taxon behoren, sterk verwant met A. 

amarescens en A. leucocnemis Romagn. en er een 

complex mee vormen, waarin de afgrenzing van de 

soorten zeer onduidelijk blijkt. Ook hier zal DNA-

onderzoek mogelijk meer klaarheid kunnen 

brengen. 
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4. Alnicola umbrina (R. Maire) Kühner. – 

GESTREEPTE ZOMPZWAM 

 

Tubaria umbrina Maire, Bull. Soc. Mycol. France 

44(1) : 48 (1928). 

Alnicola umbrina (R. Maire) Kühner, Bull. Soc. 

Mycol. France 47 : 241 (1931). 

Syn.: Alnicola striatula (P.D. Orton) Romagn., ss. 

Reid (1984), ss. Bon (1992); ? Naucoria striatula 

P.D. Orton, Trans. Brit. Mycol. Soc., 43 (2): 322 

(1960). 

 

MACROSCOPIE (Pl. 3, fig. 4) 

Hoed 8-30 mm diam., eerst conisch, later breed 

conisch, convex tot vlak, oud wat concaaf, met 

zwakke tot duidelijke, stompe umbo; rand recht, 

oud wat golvend; rossig okerbruin (Sé 202, 201, 

191 minder oranje), centrum iets donkerder, bleek 

rosbruin, rand bleek oker (Sé 193 minder oranje); 

doorschijnend gestreept tot ½ radius; hygrofaan, 

vanuit centrum bleek oker opdrogend; hoedhuid 

glad tot fijn korrelig, ouder glad; jong met fijne 

beige velumvezeltjes, vlug verdwijnend en ouder 

kaal. Steel 30-65 × 1-2 mm, cilindrisch, onderaan 

zwak verdikt tot 2-3 mm, recht tot gebogen of 

golvend, zelfde kleur als hoed, onderaan wat 

donkerder, meer roodbruin, glad, fijn overlangs 

vezelig; jong met enkele beige velumvezeltjes, vlug 

verdwijnend en dan kaal, bovenaan fijn bepoederd. 

Lamellen tamelijk dicht opeen, L = 25-30, l = 1-3, 

eerst bleek oker, later okerbruin, smal en weinig 

buikig; rand gelijk of fijn gewimperd; smal en 

bochtig aangehecht. Geur fungoïd, iets rafanoïd bij 

kwetsen. Smaak fungoïd tot zwak rafanoïd. Sporee 

donker roodbruin (Sé 131, 133). 

 

MICROSCOPIE (Pl. 5) 

Sporen (8,3)9-11(12,8) × (4,3)5-5,5(6,3) µm, 

gem.(30): 9,8 × 5,2 µm, Qgem. = 1,9; smal 

amygdaliform tot subfusiform in zijaanzicht, met 

zwakke tot duidelijke supra-apiculaire indeuking, 

fusiform tot subnaviculair, soms smal ovoïd in 

vooraanzicht, met iets tot sterk versmalde, conisch 

toelopende basis en conisch versmalde top, geel in 

NH3-oplossing, met iets oranje tint in KOH-

oplossing, niet dextrinoïd; wand stevig tot iets 

verdikt, geornamenteerd met onregelmatige wratten 

en korte kammetjes, meestal laag, soms prominent, 

zwak tot ontbrekend aan de top, zwak in het basale 

deel; soms iets calyptraat in centrale deel; apicule 

tamelijk groot, conisch en wat hoekig; inhoud 

amorf. Cheilocystiden zeer talrijk, lamelrand 

substeriel, (25)30-50(60) × 7-12 × 2-3 µm, de top 

2-3 µm diam.; lageniform tot ampulli- of 

urticiform, buikig in onderste helft, bovenste helft 

versmallend in een meestal lange smalle hals en 

afgeronde meestal wat verdikte ronde of ellipsoïde 

top, kleurloos en dunwandig; aan de basis met één 

of twee isodiametrische cellen. Pleurocystiden 

enkel aanwezig in de nabijheid van de lamelrand, 

met zelfde vorm en afmetingen als de 

cheilocystiden. Basidiën 4-sporig (verschillende 2-

sporige waargenomen), 25-30 × 6-8 µm, sterigmen 

3-4 µm lang (2-sporige 5-7 µm), cilindrisch tot 

slank knotsvormig, kleurloos en dunwandig, oude 

basidiën met bleek geelbruin necropigment. 

Subhymenium enkele lagen van smalle hyfen, met 

korte, hoekige cellen. Trama subregulair, 5-25 µm 

brede evenwijdige tot iets verweven hyfen, met 

cilindrische, worstvormige tot subsferische cellen, 

glad, met geelbruin tot iets olijfgeel membranair, 

soms zwak incrusterend pigment. Pileipellis een 

cutis met overgang naar trichoderm, met 8-12 µm 

brede hyfen, kleurloos tot bleekgeel, glad tot 

duidelijk geïncrusteerd, met talrijke soms iets 

verdikte, gladde eindcellen; subpellis 

pseudoparenchymatisch, met isodiametrische tot 

onregelmatig ellipsoïde cellen, 15-25 µm breed, 

glad, kleurloos tot bleekgeel. Stipitipellis 3-6 µm 

brede, parallelle hyfen, bleekgeel, glad, dun- tot iets 

dikwandig, met schaarse, afgeronde eindcellen; 

dieper gelegen hyfen 6-15 µm breed, kleurloos, iets 

dikwandig. Caulocystiden enkel aanwezig aan de 

top, zelfde uitzicht als cheilocystiden. Velum op 

steel schaars, 2-4 µm brede, wat kronkelige hyfen, 

kleurloos en dunwandig; met afgeronde eindcellen. 

Gespen talrijk in alle weefsels. 

 

SEM sporen: ornamentatie vooral prominent in 

centrale deel, als vrij lage korsten, korte kammen 

en wratten; veel kleiner en weinig uitstekend aan de 

top (deze soms volledig kaal) en aan de basis, 

vooral in de supra-apiculaire zone. 

 

Bestudeerd materiaal: Brasschaat, Peerdsbos, 

B4.57.44, onder Grauwe els (Alnus glutinosa) op 

slijkerige bodem tussen mos, verspreid tot 

gegroepeerd, 20 exemplaren/m
2
; 3 okt. 2002, 

AdH02119; Houwaart, Walembos, D5.56.41, onder 

Grauwe els, een 10-tal exemplaren, verspreid tot 

gegroepeerd; 14 sept. 2002, AdH02038; Meerhout, 

Steen en Hutten, C6.41.41, onder Grauwe els, 27 

sept. 2009, AdH09023. 

 

BESPREKING 

Alnicola umbrina is een vrij kleine Alnicola met 

rossig okerbruine tot roodbruine, sterk 

doorschijnend gestreepte hoed, groeiend bij 

Grauwe els. Microscopisch zijn de smal 

amygdaliforme tot fusiforme sporen met duidelijke 

ornamentatie kenmerkend. 

Deze collectie werd eerst als Alnicola striatula 

uitgesleuteld maar volgens P.-A. Moreau (2005) is 

dit, in de oorspronkelijke opvatting van Orton 

(1960), een bleke soort, zonder rode tint en 

gelijkend op A. escharioides. Reid (1984) en Bon 

(1992) interpreteerden de soort echter in veel 

bredere zin. 
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Plaat 5. Alnicola umbrina. Fig 1. sporen (× 3000). 2. basidiën, 3. cheilocystiden (× 1000), 4. stipitipellis (× 750), 5. hoedhuid 

(× 500), 6. SEM sporen (  × 3000), maatstreep 10µm. 
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Een opvatting waaronder dan ook A. umbrina valt. 

A. striatula is hiervan mogelijk slechts een bleke 

vorm. Moreau (pers. med.) is overtuigd dat deze 

soort reeds door Lasch (1828) werd beschreven als 

Agaricus innocuus 

Breitenbach & Kränzlin (2000) beschrijven deze 

soort als Alnicola paludosa (Peck) Sing. Moreau 

beschouwt deze naam als een mogelijke 

Amerikaanse vicariant voor A. umbrina.  

Alnicola umbrina is in Vlaanderen een tamelijk 

veel voorkomende soort (21 coll. in herbarium 

AdH). 
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