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Summary  

The composition of the fungal community was studied on small logs belonging to eight different deciduous 

wood species. The investigation was conducted in the nature reserve "Fort 7" at Wilrijk (prov. Antwerp) and 

started shortly after the trees were cut down. From 1990 to 2007 (see De Meulder 1993-2003 for previous 

reports) a total of 199 species were recorded, i.e. 169 fungi and 30 myxomycetes.  

The appearance of Mycena spp. on the different types of wood becomes very marked towards the final stages of 

the decomposition. Of all taxa, Mollisia cinerea and Xylaria hypoxylon were seen most frequently (years) and 

throughout the entire succession, occurring on almost all types of wood. Logs from Birch and Elder are totally 

decomposed after 18 years. Eighty taxa seem specific as they were observed on only one type of wood. A 

quarter of these, i.e. approximately ten percent (20 taxa) of the total amount of taxa observed, occurred 

exclusively on Birch. An evaluation of 18 years of research is given.  

 

Samenvatting 

Tussen 1990 en 2007 werd de successie van paddenstoelen en slijmzwammen bestudeerd op boomstammetjes 

van acht verschillende loofhoutsoorten. Het hout werd direct na het kappen rechtstreeks op de grond gestapeld 

in het natuurreservaat van "Fort 7" te Wilrijk (prov.Antwerpen). Tussentijdse opnamen van de soorten werden 

geregeld gepubliceerd in De Meulder (1990-2003). 

Over 18 jaar nagenoeg onverstoorde afbraak werden 199 soorten opgetekend, waarvan 169 paddenstoelen en 30 

slijmzwammen. 

Het is opvallend dat in de laatste fase van de afbraak vooral de Mycena’s belangrijk worden. Van alle 

geobserveerde soorten blijken Mollisia cinerea (Gedrongen mollisia) en Xylaria hypoxylon (Geweizwam) in de 

successie te domineren (aantal jaren aanwezig). Beide komen ook voor op nagenoeg alle houtsoorten. Vlier- en 

berkenhout is totaal ontbonden na 18 jaar. Tachtig soorten werden op slechts één houtsoort gevonden. Een kwart 

daarvan, ongeveer tien procent van het totaal aantal soorten (20), komt uitsluitend voor op Berk. Een evaluatie 

van 18 jaar onderzoek wordt gegeven.  

 

Hoe het begon 

 

Op 19 maart 1990 werden door de beheersploeg 

van het natuurreservaat "Fort 7" stammetjes 

gezaagd van vers gevelde bomen die door 

windworp of wegens beheerswerken dienden 

verwijderd te worden. De ouderdom van de bomen 

was niet gekend. In totaal werden acht 

loofboomsoorten geselecteerd: Zomereik (Quercus 

robur), Gewone es (Fraxinus excelsior), Ruwe 

berk (Betula pendula), Canadapopulier (Populus x 

canadensis), Eenstijlige meidoorn (Crataegus 

monogyna), Gewone vlier (Sambucus nigra), 

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en 

Boswilg (Salix caprea).  

De houtstukken hadden een lengte van 27-40 cm en 

varieerden in aantal van 20 voor Zomereik tot 138 

(dunne) voor Eenstijlige meidoorn; ze hadden een 

diameter van 4 tot 30cm.  

Aanvankelijk werden ze afzonderlijk opgestapeld 

tot een hoogte van 0,65-0,80 m. Om het 

verteringsproces en de groeisnelheid van de 

paddenstoelen te bevorderen werden de stammetjes 

later op de grond uitgespreid. 

Het geheel ligt op een verhoogde berm van 0,30 m 

en wordt omsloten door twee aarden wallen van 3 

m hoog met een begroeiing van diverse loofbomen 

en struiken waardoor het hout enigszins in de 

schaduw komt te liggen (zie foto’s 4a en 4b in 

Demeulder 2002c).  

 

Methode van onderzoek 

 

Ieder jaar werden de boomstammetjes vanaf 

februari-maart tot eind november-december een 10-

tal keren op verschillende tijdstippen volledig en 

grondig geïnventariseerd. Hierbij werd ieder 

stammetje, of wat er na enkele jaren nog van 

overbleef, afzonderlijk bekeken; herkenbare 

soorten werden ter plaatse genoteerd. Bij twijfel 

werden de vruchtlichamen of fragmenten van 

korstzwammen meegenomen voor microscopisch 

onderzoek, wat noodzakelijk is voor een kritische 
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determinatie van de soorten. Het gecontroleerde 

hout werd, om de ontwikkeling van de 

vruchtlichamen niet te verstoren, op dezelfde plaats 

in dezelfde positie teruggelegd; de afgevallen 

bladeren die er op terecht kwamen werden om 

praktische redenen verwijderd.  

Om de successie op de voet te kunnen volgen 

werden er, vooral in de herfst, regelmatig 

tussentijdse en oppervlakkige nazichten uitgevoerd. 

Dit is erg belangrijk en zelfs noodzakelijk omdat 

soorten met een korte fructificatieperiode erg 

gevoelig zijn voor klimatologische schommelingen. 

In dit onderzoek werd in de eerste plaats de 

aanwezigheid van houtzwammen genoteerd. Het 

aantal vruchtlichamen werd niet gekwantificeerd en 

kon variëren van één tot meerdere exemplaren. In 

deze studie werden ook soorten opgenomen die niet 

rechtstreeks betrokken zijn bij het afbraakproces 

(Rickenella spp. en Myxomycetes). 

 

Successie 

 

Bij de omzetting van organisch materiaal in 

anorganische bestanddelen (mineralisatie) spelen 

de paddenstoelen, die de chemische en fysische 

samenstelling van het hout in belangrijke mate 

veranderen, een essentiële rol. De meeste soorten 

bij dit onderzoek zijn saprotroof. Het zijn soorten 

die via de activiteit van hun mycelium zorgen voor 

de compostering van dood organisch materiaal, 

hoofdzakelijk door de afbraak van cellulose, 

lignine en hemicellulose. Sommige soorten zijn 

gespecialiseerd in vers dood hout (pioniers), andere 

in hout dat reeds een tijd ligt te rotten. Omwille van 

deze preferenties, verschijnen de soorten van dood 

hout niet allemaal tegelijkertijd. Het mycelium 

heeft trouwens ook tijd nodig om zich te 

ontwikkelen, vooraleer vruchtlichamen gevormd 

kunnen worden. De opeenvolging in tijd van de 

vruchtlichamen van verschillende soorten noemt 

men successie. In dit onderzoek werden enkel de 

vruchtlichamen verzameld, wat niet helemaal 

weergeeft wat er zich in het hout afspeelt. Men gaat 

er van uit dat het mycelium van een soort het hout 

eerst koloniseert, verteert en uiteindelijk door 

uitputting van het substraat weer verdwijnt. Hoe 

synchroon deze successie loopt met die van het 

verschijnen van vruchtlichamen, is afhankelijk van 

de soort, competitie, weersomstandigheden en de 

aard van het habitat. Omdat hout door een ganse 

reeks houtzwammen wordt afgebroken, verdelen 

Duitse auteurs (bv. Jahn 1979) de successie op in 

drie fasen, elk gekenmerkt door een eigen 

soortensamenstelling. De initiële fase, de optimale 

fase en de eindfase. Het verloop van deze 

opeenvolging wordt in figuur 1 weergegeven. De 

initiële fase duurt ongeveer 1-2 jaar en is vrij 

soortenarm. De optimale fase is veel soortenrijker 

en duurt 4-7 jaar. De finale fase of eindfase houdt 

het langst stand en wordt gekenmerkt door het 

verschijnen van Agaricales (plaatjeszwammen). 

Het spreekt voor zich dat de overgang tussen 

verschillende fasen niet altijd duidelijk is. Allerlei 

factoren nemen hier een voorname plaats in, zodat 

de duur van het aftakelingsproces en de 

verteringssnelheid bij de diverse houtsoorten 

moeilijk te voorspellen zijn. Dit hangt niet alleen af 

van de samenstelling en de hardheid van het hout 

maar ook van de dikte (volume), de 

verteringsklasse en de aard van de schors. Tenslotte 

spelen de weersomstandigheden en de habitat 

(open veld, bos, bosrand, vochtige koele vallei, 

e.d.) een vrij belangrijke rol.  

De snelle vermolming van sommige houtsoorten 

leidt tot een hogere watercapaciteit, waardoor het 

hout een geschikter milieu vormt voor fungi en een 

ganse reeks andere organismen. Dit bevordert op 

zijn beurt weer de vertering. Hoe dikker de 

stammetjes hoe trager het verval, vooral als de 

schors nog intact is verloopt de compostering 

trager. Ook blijken sommige houtsoorten een 

geringe permeabiliteit te hebben en een goede 

barrière tegen houtaantasters, wat kon vastgesteld 

worden bij Vlier en Meidoorn.  

 

Paddenstoelen tijdens de successie 

 

Ongeveer acht weken nadat de stammetjes ter 

plaatse gelegd werden, konden op het zaagvlak bij 

de meeste houtsoorten de eerste soorten 

(imperfecte vormen) opgemerkt worden. Een 

maand later kwamen op het snijvlak van Vlier en 

Wilg nog andere niet te determineren schimmels 

voor.  

De eerste pioniers van de initiële fase vertoonden 

zich 3,5 maand later: op het snijvlak van Populier 

en Berk groeide Chondrostereum purpureum 

(Paarse korstzwam) en op Berk Cylindrobasidium 

laeve (Donzige korstzwam) gevolgd door 

Peniophora incarnata (Oranje schorszwam), 

Byssomerulius corium (Papierzwammetje) en 

Ascocoryne sarcoides (Paarse knoopzwam). Op 

schors van Esdoorn groeide de anamorf 

(ongeslachtelijke vorm) van Nectria cinnabarina 

(Meniezwammetje): Tubercularia vulgaris. 

Ongeveer 2 jaar later werd de optimale fase bereikt 

met enkele grote houtvreters zoals Bjerkandera 

adusta (Grijze buisjeszwam) en Trametes 

versicolor (Gewoon elfenbankje). In deze fase was 

ook Flammulina velutipes (Gewoon fluweelpootje) 

reeds aanwezig op het snijvlak van Populier. 

Naarmate de successie vorderde en de houtsoorten 

moeilijker herkenbaar werden, konden  

paddenstoelen van de finale fase genoteerd worden; 

deze behoren vooral tot de grotere saprotrofe 

Agaricales. 

Niet alleen de grotere paddenstoelsoorten dragen 

bij tot het verteringsproces van het hout. Ook 

kleine en weinig opvallende soorten kunnen op een 
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intensieve manier het hout afbreken. Hierbij 

rekenen we vooral de Sphaeriales (kernzwammen) 

en enkele andere kleine ascomyceten.  

Met het verteringsproces nam tevens de 

mosbedekking toe, tot 100%, met hoofdzakelijk 

dominante soorten zoals Eurhyngium praelongum 

(Fijn laddermos) en Brachythecium rutabulum 

(Gewoon dikkopmos). Het mostapijt vormt een 

barrière die beschutting biedt tegen uitdroging, wat 

resulteert in een stabieler en doorgaans vochtig 

microklimaat. Anderzijds voorkomt het mostapijt 

dat de rottende stammetjes vroegtijdig uit elkaar 

vallen. Enkele met mos geassocieerde 

paddenstoelen zoals Rickenella fibula (Oranje 

trechtertje) en R. swartzii (Paarsharttrechtertje), die 

niet betrokken zijn bij het afbraakproces, werden 

eveneens aangetroffen. 

 

Fig. 1. Evolutie van het aantal soorten vastgesteld op 

alle houtsoorten voor de ganse periode (1990 – 2007) 

 

 

 

Fig. 2. Cumulatief aantal soorten vastgesteld op alle 

houtsoorten voor de ganse periode (1990 – 2007) 

Tijdens het eerste jaar van het onderzoek in 1990 

konden er in totaal 27 soorten paddenstoelen 

worden opgetekend (Fig. 2). Jaar na jaar steeg dit 

aantal geleidelijk om in 1995 een optimum te 

bereiken van 82 soorten. Nadien werden er elk jaar 

minder soorten vastgesteld (Fig. 1), om uiteindelijk 

te eindigen in 2007 met slechts 8 soorten. De 

drastische afname van het aantal fructificerende 

soorten past in de laatste fase van de successie. 

Hierbij is het oorspronkelijke voedselaanbod 

dermate afgenomen en gewijzigd, dat het 

paddenstoelenbestand wijzigt in het voordeel van 

soorten die gespecialiseerd zijn in doorrot hout.  

Het aantal nieuwe paddenstoelen dat tijdens het 

onderzoek voordien nog niet werd aangetroffen had 

zijn hoogste aantal reeds bereikt in 1992 met 32 

soorten (Fig. 1). Dit betekent dat de turnover van 

soorten het hoogst is tijdens de eerste jaren. De 

laatste 5 jaar veranderde de soortensamenstelling 

echter nauwelijks en kon er slechts 1 nieuwe soort 

aan de lijst worden toegevoegd. 

Van de 199 gevonden soorten (Fig. 2), noteerden 

we 60 ascomyceten (incl. imperfecte vormen), 109 

basidiomyceten en 30 myxomyceten (Tabel 1).  

Alhoewel de meest aangetroffen soorten triviaal 

waren, werden ook enkele minder algemene taxa 

genoteerd o.a.: Stypella dubia (Witte 

suikertrilzwam) (De Meulder 2001), Stypella 

grilletii (Grijze suikertrilzwam) (De Meulder 

2002a) en Rectipilus fasciculatus (De Meulder 

2002b). 

Tachtig soorten werden op slechts 1 houtsoort 

aangetroffen. Een kwart daarvan (20), ongeveer 

10% van het totaal aantal soorten in deze studie, 

komt uitsluitend voor op Berkenhout. Berk, met 

zijn 92 soorten, heeft dus een ietwat meer unieke 

soortensamenstelling in vergelijking met Populier 

(87 soorten waarvan slechts 6% exclusief) en de 

andere houtsoorten (onderaan Tabel 1). 

 

Toestand einde 2007 

 

Na een omzettingsperiode van 18 jaar blijft er 

slechts een houtmassa in een verregaande graad 

van vertering over die de paddenstoelen nagenoeg 

niets meer te bieden heeft. Enkele houtsoorten zijn 

totaal verdwenen (Berk, Vlier), andere zijn dat 

gedeeltelijk en nog andere, alhoewel vederlicht 

geworden, hebben hun vorm nog vrij goed 

behouden (Es, Populier). Op en tussen de 

overgebleven houtresten hebben mossen en 

zaailingen van bomen een groeiplaats gevonden; 

slakken en pissebedden zoeken hier nog, naast 

beschutting en vocht, voedsel om te overleven en 

zich voort te planten. 

Eind 2007 konden er zich op het weinig resterend 

verrotte hout nog slechts 8 soorten handhaven (Fig. 

1). Eerst vanaf midden augustus konden de eerste 

paddenstoelen worden genoteerd: Mollisia cinerea 

(Gedrongen mollisia) op Meidoorn en 
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Dasyscyphella nivea (Sneeuwwit franjekelkje) op 

Eik. Tot half september-begin oktober diende 

gewacht voor de verschijning van enkele 

vruchtlichamen van Mycena spp. die zich 

manifesteerden op verschillende houtsoorten: 

Mycena leptocephala (Stinkmycena) op Eik en 

Esdoorn; M. galericulata (Helmmycena) op Eik en 

Populier; M. filopes (Draadsteelmycena) op Es en 

Populier.  

In deze late herfstperiode waren de vruchtlichamen 

van het Geweizwammetje nog rijkelijk aanwezig, 

vooral op Es en Populier die tevens nog de meeste 

houtmassa vertoonden. Op te merken valt dat 

zowel Mollisia cinerea als Xylaria hypoxylon de 

langste fructificatieperiode hadden gedurende de 

hele successie op nagenoeg alle houtsoorten. Van 

deze Xylaria is gekend dat ze hun kleine 

territorium efficiënt afbakenen (d.m.v. 

sclerotiumplaten) en het hout actief droog houden, 

wat leidt tot een vertraagde afbraak. 

Van de Corticiaceae (Vlieszwammen) trachtte 

Steccherinum fimbriatum (Geveerde raspzwam) op 

enkele houtresten van Esdoorn met sterk 

gereduceerde rhizomorfen, te overleven. Op Wilg 

groeide nog een bescheiden korstje van 

Trechispora farinacea (Melige dwergkorstje). 

Afgaande op de waarnemingen en het volume 

(diameter) van de resterende substraten, 

verwachten we dat het hout verdwijnt in de 

volgorde: Berk (reeds verdwenen), Vlier (reeds 

verdwenen), Esdoorn, Meidoorn, Wilg, Eik, Es en 

Populier. 

 

Besluit 

 

Sinds 1990 hebben we het natuurlijke 

afbraakproces van 8 verschillende houtsoorten 

kunnen volgen. Het rottend hout vormde substraat 

voor bijna 200 soorten paddenstoelen en 

slijmzwammen. De successie werd intensief 

opgevolgd, al wordt niet uitgesloten dat enkele 

paddenstoelen over het hoofd gezien werden. 

Enkele taxa konden door de ontoereikende 

literatuur niet gedetermineerd worden.  

De drie fasen in de successie werden herkend en na 

verloop van 18 jaar is het soortenaantal dramatisch 

afgenomen. De laatste jaren werden geen nieuwe 

soorten meer bijgevonden. 

Enkele houtsoorten zijn reeds volledig omgezet in 

een dichte strooisellaag, de andere zullen volgen. 

Te vermelden valt nog dat het onderzoek een 

plaatselijk karakter kent en dat onder andere 

ecologische omstandigheden een verschillende 

ontwikkeling en soortensamenstelling  vastgesteld 

zou kunnen worden.  

Door de geringe fructificatie van paddenstoelen op 

het resterende hout wordt na 18 jaar het onderzoek 

afgesloten. 
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Tabel 1. Soortenlijst 

Taxon Ned. naam Eik Es Berk Populier Meidoorn Vlier Esdoorn Wilg 

          

MYXO MY CET ES           

Arcyria cinerea Asgrauw netwatje ×        

Arcyria denudata Karmijnrood netwatje    × × ×   

Arcyria obvelata Lang netwatje   ×      

Badhamia macrocarpa Variabel kalknetje      ×   

Badhamia panicea Roodvoetkalknetje    × ×    

Badhamia utricularis Troskalknetje       ×  

Ceratiomyxa fruticulosa Gewoon ijsvingertje   ×   ×   

Comatricha nigra Langstelig kroeskopje    ×     

Cribraria argillacea Zandkleurig lantaarntje        × 

Dictydiaethalium plumbeum Loodkleurig netplaatje     ×  × × 

Diderma spumarioides Witvoetig kalkschaaltje        × 

Didymium squamulosum Variabel kristalkopje   ×      

Enerthenema papillatum Papilparapluutje        × 

Fuligo septica Heksenboter ×        

Hemitrichia clavata Doorschijnend langdraadwatje    ×     

Lycogala epidendrum Gewone boomwrat   × ×    × 

Metatrichia floriformis Donkerbruin kelkpluisje    ×     

Perichaena depressa Plat goudkussentje × × × ×  × ×  

Physarum leucophaeum Grijswit kalkkopje ×        

Physarum album var. album Knikkend kalkkopje   ×  ×  × × 

Reticularia lycoperdon Zilveren boomkussen   ×      

Stemonitis axifera Roodbruin netpluimpje     ×    

Stemonitis fusca var. fusca Gebundeld netpluimpje    ×     

Stemonitopsis typhina Zilveren schijnpluimpje    ×     

Trichia affinis Bolvormig draadwatje   × ×     

Trichia botrytis Zwart draadwatje ×  ×      

Trichia contorta Dikwandig draadwatje   ×      

Trichia contorta var. attenuata    ×     

Trichia decipiens Peervormig draadwatje    ×     

Trichia varia Fopdraadwatje × × × ×   ×  

          

AS CO MY COTA            

Di apor tha l e s            

Diaporthe crataegi      ×    

Diaporthe eres   ×       

Diaporthe leiphaemia  ×        

Melanconium betulinum anamorfe Melanconis   ×      

Valsa ambiens      ×    

Xyl ar ia le s            

Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje ×  × × ×  × × 

Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje   ×    ×  

Peroneutypa scoparia Harig schorsschijfje     × ×  × 

Pleo spora le s            

Melanomma pulvis-pyrius Zwarte kruidzwam   × × × × ×  

Stomiopeltis betulae    ×      

Trematosphaeria pertusa         × 
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Tabel 1. Soortenlijst 

Taxon Ned. naam Eik Es Berk Populier Meidoorn Vlier Esdoorn Wilg 

          

Hypo cre a l es            

Creopus gelatinosus Weke kussentjeszwam ×  ×    ×  

Hypocrea rufa Rossige kussentjeszwam   ×      

Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje   × × × × ×  

Nectria coccinea Bloedrood meniezwammetje      ×   

Nectria episphaeria Kogelmeniezwammetje  × × × × × × × 

Nectria peziza Ingedeukt meniezwammetje        × 

He lo t ia le s            

Ascocoryne cylichnium Grootsporige paarse knoopzwam   ×      

Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam × × ×     × 

Bisporella citrina Geel schijfzwammetje  × × ×   ×  

Cudoniella clavus Waterknoopje    ×     

Dasyscyphella nivea Sneeuwwit franjekelkje ×        

Hyaloscypha hyalina Doorschijnend waterkelkje ×    ×   × 

Hymenoscyphus serotinus Laat vlieskelkje  ×   ×    

Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje × × ×  ×  × × 

Mollisia cinerea Gedrongen mollisia × × × × ×   × 

Mollisia melaleuca Zwartwitte mollisia ×      ×  

Ombrophila pura var. foliacea       ×   

Pezicula sp. Schorsbekertje   ×      

Phaeohelotium subcarneum Vleeskleurig sapbekertje    ×     

Rutstroemia firma Eikenstromakelkje ×        

Polydesmia pruinosa Kernzwamknopje × × × × ×  × × 

Orb i l ia le s            

Orbilia alnea Rood wasbekertje   ×      

Orbilia coccinella Scharlaken wasbekertje   ×      

Orbilia cyathea Trechterwasbekertje × × × × × × × × 

Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje × × × × ×   × 

Pez i za le s            

Peziza cerea Wasgele bekerzwam      ×   

Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam    × × × ×  

Coronophora le s            

Bertia moriformis        ×  

Chaetosphaerella phaeostroma        ×  

Nitschkia grevillei Zwart pokzwammetje ×   × × × × × 

Sordar ia le s            

Echinosphaeria canescens Bruingrijs ruigkogeltje    × ×  ×  

Lasiosphaeris hirsuta Harig ruigkogeltje   × × ×  × × 

Lasiosphaeria ovina Eivormig ruigkogeltje × × × × × × × × 

Cha e tospha er ia le s            

Chaetosphaeria innumera  ×        

Melanochaeta aotearoae     ×   ×  

Xyl ar ia le s            

Annulohypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam   × × ×  × × 

Hypoxylon fuscum Gladde kogelzwam   × ×     

Hypoxylon howeanum Kleinsporige kogelzwam    × ×  × × 

Hypoxylon rubiginosum Rode korstkogelzwam  × × ×   × × 

Nemania serpens Grijze korstkogelzwam × ×   ×  × × 
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Tabel 1. Soortenlijst 

Taxon Ned. naam Eik Es Berk Populier Meidoorn Vlier Esdoorn Wilg 

Rosellinia aquila Lentetepelkogeltje × ×   ×  × × 

Xylaria hypoxylon Geweizwam × × × × × × × × 

Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam × ×  × × × × × 

Xylaria polymorpha Houtknotszwam  ×     ×  

Bot ryo spha er i a l es            

Botryosphaeria stevensii   ×       

Tr ichosph ae r i a l es            

Brachysporium bloxami anamorfe Cryptadelphia  × × × ×   × 

Brachysporium obovatum anamorfe Cryptadelphia  × × × ×    

Ince r ta e  s e d is            

Bispora antennata anamorfe Pezizomycotina       ×  

           

BASI DI OM YC ETES            

Aur i cu l ar i a l es            

Auricularia auricula-judae Echt judasoor       ×  

Exidia nucleata Klontjestrilzwam × × × × ×  × × 

Exidiopsis effusa Rozeblauwig waskorstje  × ×  ×  × × 

Stypella dubia Witte suikertrilzwam  × × × × × × × 

Stypella grilletii Grijze suikertrilzwam × ×  × × ×   

Da cr ymy ce ta l es            

Calocera cornea Geel hoorntje   × × ×    

Dacrymyces minor Okergele druppelzwam     ×    

Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam  ×       

Can tha re l l a l es            

Botryobasidium candicans Spinnenwebtrosvlies     ×    

Botryobasidium conspersum     ×    

Botryobasidium subcoronatum Gespentrosvlies   ×      

Ceratobasidium cornigerum Berijpt waswebje   ×      

Sistotrema brinkmannii Melige urnkorstzwam   × ×     

Agar ic a l es            

Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam   × ×    × 

Coprinus disseminatus Zwerminktzwam  ×  × ×    

Coprinus domesticus Grote viltinktzwam  ×  ×   × × 

Coprinus micaceus Gewone glimmerinktzwam  ×  × ×  ×  

Coprinus radians Rosse viltinktzwam    × ×    

Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam × × × × ×  × × 

Entoloma hebes Dunsteelsatijnzwam  ×       

Entoloma minutum Kleine satijnzwam × × ×  ×   × 

Entoloma sp. Satijnzwam × ×       

Flagelloscypha minutissima Klein zweephaarschijfje   × × ×   × 

Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje    ×  ×  × 

Hypholoma fasciculare var. fasciculare Gewone zwavelkop   ×      

Lepiota cristata Stinkparasolzwam  ×       

Merismodes anomala Breedsporig hangkommetje  ×   ×   × 

Mycena abramsii Voorjaarsmycena ×       × 

Mycena acicula Oranje dwergmycena ×   × ×  × × 

Mycena adscendens Suikermycena ×   × ×    

Mycena aetites Grijsbruine grasmycena ×        

Mycena filopes Draadsteelmycena × × × × × × × × 
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Tabel 1. Soortenlijst 

Taxon Ned. naam Eik Es Berk Populier Meidoorn Vlier Esdoorn Wilg 

Mycena galericulata Helmmycena × × × × ×  × × 

Mycena galopus Melksteelmycena   × ×    × 

Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena ×      ×  

Mycena leptocephala Stinkmycena ×  ×   × ×  

Mycena metata Dennenmycena × × × ×     

Mycena niveipes Rivivierbosmycena ×  × ×     

Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena  ×    × ×  

Mycena speirea Kleine breedplaatmycena   × × ×  ×  

Mycena stylobates Schijfsteelmycena ×        

Mycena vitilis Papilmycena       ×  

Pholiotina arrhenii Geringd breeksteeltje  × ×      

Pluteus cervinus Gewone hertezwam   × ×  × ×  

Pluteus cinereofuscus Grondhertezwam        × 

Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam   ×   ×   

Psathyrella candolleana Bleke franjehoed     ×  × × 

Psathyrella corrugis f. gracilis Sierlijke franjehoed (vorm)  ×       

Psathyrella pygmaea Dwergfranjehoed  ×  × ×    

Radulomyces confluens Ziekenhuisboomkorst × × ×   × ×  

Rectipilus fasciculatus ?     ×    

Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje ×        

Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje ×  × × × ×   

Simocybe centunculus Olijfkleurig matkopje   × ×     

Stropharia caerulea Valse kopergroenzwam   ×      

Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje     × ×   

Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje × × × ×    × 

Rus su l a l es            

Gloiothele lactescens Gewone melkkorstzwam   ×  × × ×  

Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam ×  ×  ×  × × 

Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam × × ×  ×  × × 

Peniophora quercina Paarse eikeschorszwam ×        

Bol eta l es            

Coniophora puteana Dikke kelderzwam ×       × 

Athel ia le s            

Athelia epiphylla ss. Jülich Gewoon vliesje × × × × ×    

Athelia fibulata Gespenvliesje   ×      

Athelia neuhoffii Kortsporig gespenvliesje  × ×     × 

Athelia sp?× Vliesje      × ×  

Athelia sp2 Vliesje        × 

Athelia tenuispora Smalsporig vliesje  ×       

Trech ispor a l es            

Brevicellicium olivascens Grauwgeel dwergkorstje    ×  × × × 

Subulicystidium longisporum Priemharig korstje  ×  × ×    

Trechispora farinacea Melig dwergkorstje    × ×    

Trechispora mollusca Raatzwammetje   ×      

Hym enoch ae ta le s            

Hyphodontia alutaria Grootsporige wrattandjeszwam    × × × ×  

Hyphodontia arguta Priemtandjeszwam      ×   

Hyphodontia barba-jovis Franjetandjeszwam      ×   

Hyphodontia radula Valse tandzwam ×  ×      
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Taxon Ned. naam Eik Es Berk Populier Meidoorn Vlier Esdoorn Wilg 

Hyphodontia sambuci Witte vlierschorszwam ×  × ×  × × × 

Schizopora flavipora Abrikozenbuisjeszwam × ×       

Polypor a l es            

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam  × × × ×    

Bulbillomyces farinosus    ×      

Byssomerulius corium Papierzwammetje  × × × × × × × 

Ceriporia reticulata Bosnetje     × × ×  

Ceriporia viridans Groenige wasporia    ×     

Crustoderma corneum Hoornachtige aderzwam × × × ×  ×   

Datronia mollis Wijdporiekurkzwam   × ×   × × 

Hyphoderma argillaceum Fijnharig harskorstje    × ×    

Hyphoderma setigerum Barstend harskorstje   ×      

Hypochnicium geogenium Smalsporig elfendoekje    ×     

Hypochnicium punctulatum Kleinsporig elfendoekje   ×     × 

Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam   × ×     

Mycoacia aurea Bleke stekelkorstzwam ×  × × × ×   

Mycoacia fuscoatra Bruinzwarte stekelkorstzwam   ×      

Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam × × × × × × ×  

Peniophorella clavigera Knotsharig harskorstje   ×    × × 

Peniophorella praetermissum Kransbekerharskorstje    × ×    

Peniophorella pubera Fluwelig harskorstje  × × × × × × × 

Phlebia radiata Oranje aderzwam    ×     

Polyporus varius Waaierbuisjeszwam  ×  ×     

Rigidoporus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam     ×    

Rigidoporus vitreus Glazige buisjeszwam ×   ×  ×   

Scopuloides hydnoides Wastandjeszwam   ×  × × × × 

Steccherinum fimbriatum Geveerde raspzwam      × ×  

Steccherinum ochraceum Roze raspzwam ×     ×   

Stereum hirsutum Gele korstzwam × × × ×     

Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam ×  ×      

Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam  ×       

Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam        × 

Trametes hirsuta Ruig elfenbankje  ×       

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje × × × ×     

Tyromyces subcaesius Vaalblauwe kaaszwam     ×    

          

Tota a l   199 soorten 62 61 92 87 75 45 66 61 

Aantal unieke soorten per houtsoort  11 8 20 12 9 6 6 8 

Percentage unieke soorten op lokaal aantal taxa 17,7 13,1 21,7 13,8 12 13,3 9,1 13,1 

Percentage unieke soorten op totaal aantal taxa (199) 5,5 4,0 10,1 6,0 4,5 3,0 3,0 4,0 

Nomenclatuur en systematische indeling Indexfungorum; Nederlandse namen volgens Walleyn & Vandeven (2006). 

 
 

 


