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MVRMECOPHILOUS LABOULBENIALES (ASCOMVCOTA) IN BELGIUM 

ANDRÉ DE KESEL1, DANNY HAELEWATERS2 & WOUTER DEKONINCK3 

1 Botanie Garden Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise, Belgium 
2Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, 22 Divinity Avenue, Cambridge MA 02138, USA 

3 Royal Belgian lnstitute of Natural Sciences, Vautierstraat 29, 1000 Brussels, Belgium 

(corresponding author: andre.dekesel@botanicgardenmeise.be) 

Summary 
This paper presents the first record of Rickia wasmannii (Laboulbeniales) trom Myrmica sabuleti in Belgium. Aspects of 
prevalence and thallus density of R. wasmannii are discussed, and a description and illustrations are given. Screening 
of the oldest colony of Lasius neglectus in Belgium (Ghent University Botanie Garden) did not reveal infections w ith 
Labou/benia formicarum. 

Samenvatting 
Deze bijdrage meldt de eerste Belgische vondst van Rickia wasmannii (Laboulbeniales) op Myrmica sabuleti (Zandsteek
mier). Aspecten met betrekking tot frequentie en thallusdensiteit van Rickia wasmannii worden besproken, en een mor
fologische beschrijvlng en illustraties worden gegeven. Screenen van de oudste gekende kolonie van Lasius neglectus 
(Plantentuin Universiteit Gent) leverde geen infecties met Laboulbenia formicarum. 

Keywords: Rickia, Hymenoptera, Myrmica. 

lntroduction 
Worldwide six species of Laboulbeniales (Fungi, Asco
mycota) have been reported on ants (Hymenoptera, 
Formicidae). Based on the distribution of ants in Belgium 
(Dekoninck et al. 2012), two species of myrmecophilous 
Laboulbeniales could be expected to occur in Belgium: 
Laboulbenia formicarum Thaxt. and especially Rickia 
wasmannii Cava ra. 
Laboulbenia formicarum has been reported from 
Spain, Madeira (Herraiz & Espadaler 2007), and France 
(Espadaler & Santamarfa 2012) on Lasius neglectus Van 
Loon etal., 1990. This invasive ant producessuper-colonies 
and was accidentally introduced in Belgium about 20 
years ago (Dekoninck et al. 2002). At this time only a few 
localities are known for this ant (Dekoninck et al. 2012), 
one of which was screened in this study. 
Rickia wasmannii is the type species of Rickia Cavara, 
a very diverse genus of Laboulbeniales counting 161 
described species worldwide (Santamarfa et al. 2016). 
Although representatives of Rickia can be found 
on a wide variety of phylogenetically very different 
hosts, most species are host specific. Rickia 
wasmannii only grows on ants and has been 
reported from nine species, all within the genus Myrmica 
Latreille, 1804 (Haelewaters et al. 2015a). 
Since its description R. wasmannii has been reported 
from sixteen European countries (Haelewaters et al. 
201Sa), but so far not from Belgium. After the recent 
reports on Rickia wasmannii in the Netherlands 
(Haelewaters 2012, Haelewaters et al. 2015a, 2015b) just 
across the Belgian border, we decided to sample Myrmica 
spp. in a few Belgian localities. This paper presents the 
first record of Rickia wasmannii in Belgium and an update 
on the data available from a Dutch study site (Gulpen
Wittem) studied by Haelewaters et al. (2015a, 201Sb). 

Materials and methods 
Lasius neglectus and Myrmica spp. ant workers were 

collected in several sites in Belgium and one site in the 
Netherlands. Nests were detected at sight and workers 
were collected either with a mouth-operated aspirator, 
or with flexible tweezers (Leonard type). lndividuals were 
immediately stored in 96% denaturated ethanol. 
Screening for infection and removal of thalli was done 
at SOx magnification using an Olympus SZ61 stereo
microscope. Thalli were mounted in Amann medium 
(Benjamin 1971) and slides were sealed with transparent 
nail varnish. Drawings and measurements were made 
usingan Olympus BXSl I ight microscopewith drawingtube, 
digital camera and AnalySIS (Soft lmaging System GmbH). 
ldentification of ants was done using Seifert (2007). 
Microscope slides are deposited at the Herbarium of the 
Botanie Garden Meise, Belgium (BR). Ant specimens are 
stored in RBINS collections (Brussels) . 

Results 

1. Laboulbenia formicarum Thaxt. 
Screening of over 100 Lasius neglectus workers from 
the Ghent University Botanica! Garden (Sl0 2'7.35"N, 
03°43'19.62"E) revealed no infection with Laboulbenia 
formicarum. Although Lasius neglectus is being reported 
in an increasing number of sites in Europe (Mabelis et 
al. 2010), infected populations are reported only from 
Madeira, Spain and France (Espada Ier &Santamaria 2012). 
The reported prevalence of L. formicarum on L. neglectus 
fluctuates between 28.8-88% (Herriaz & Espadaler 2007, 
Espadaler et al. 2011). An extensive study in Hungary 
(Tartally & Báthori 2015) revealed the absence of 
L. farmicarum in all 21 known populations of Lasius 
neg/ectus in Hungary. In that study and also in ours, a 
sample of 100 specimens per locality was used to 
determine presence or absence of the parasite. Based on 
our observations we think it is safe to conclude that the 
parasite is most probably not present in the population 
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sampled in Ghent. lt would be interesting to keep 
monitoring this population and ether large L. neglectus 
populations in Belgium for Laboulben iales. 

2. Rickia wasmannii Cava ra 
Malpighia 13: 182 (1899) 
Select. icones: Cavara 1899 (Tav. VI); Santamarfa 1989 
(Lám. Lll l d-e); Espadaler & Santamaria 2012 (Fig. 4a-b). 
Fig. la-e. 

Description : thallus hyaline, except for the black foot and 
the basal septa of appendages and antheridia, 148-195 
µm long. Receptacle one-layered, unbranched, triseriate; 
basal cell very long, 60-91 µm. Ventral (anterior) 
series composed of 4-5(-6) receptacle cells, each 
with one smaller apical cell. Median (axial) series 
composed of 5-7 squarrish receptacle cells, the 
lowermost distinctly higher than broad. Dorsal (posterior) 
series composed of 6-8 receptacle cells of varia bie shape, 
the lower two always higher than broad. Appendages 
short and unicellular, 20-35 µm long, quickly deteriorated, 
often only its dark basal septum remaining. Antheridia 
flask shaped, with fine tapering neck, 10-13 x 3-5 µm, 
solitary, more frequent in the upper part of the recep
tacle, with constricted dark basal septum. Perithecium 
relatively small, 1-2(-3) per thallus, 48-55 x 19-25 µm, 
elongate ovoid, becoming asymmetrie at maturity, the 
anterior margin mostly free, the posterior margin half
way free from the receptacle, with rounded apex and 
inconspicuous ostiolar lips. Trichogyne not seen. Spores 
fusiform, 1-septate, hyaline, 32-35 x 3-4 µm. 

Studied material: 
BELGIUM, Prov. Limburg, Moelingen (50°44'57.41"N, 
05°43'24.49"E), on Myrmica sabuleti Meinert, 1861 
(Hymenoptera, Formicidae), pasture on a steep slope, 
13.ix.2015, coll. & leg. A. De Kesel, slides: De Kesel 6270a, b. 
THE NETHERLANDS, Prov. Nederlands-Limburg, Gulpen
Wittem (50°49'38.30" N, 05°54'35.37"E), on Myrmica 
scabrinodis Nylander, 1846, calcareous grassland on a 
steep slope along a rai lway track, 08.ix.2015, coll. & leg. 
A. De Kesel, slides: De Kesel 6271. 

Discussion {R. wasmannii) 
- Thallus development and distribution 

Spores of Rickia wasmannii are able to develop on any 
part of the host integument, including hairs, eyes and 
mouth parts. Spores also attach on mature thalli. Judging 
from thallus distributions and remains of the black foot 
on the hosts's integument, we assume that there is virtu
ally no place on the host where Rickia wasmannii can not 
develop. 
Our observations clearly show that poorly infected 
Myrmica sabuleti, i.e. werkers without remains of the 
black foot on their body, carry thalli only on the frontal 
part of the head. This suggests that infections with Rickia 
wasmannii most often start in this particular area, 
possibly in the nest and as a direct result of contacts with 
previously infected, older ants. Transm ission of spores of 
Laboulben iales is not fully understood, but theoretica! 
considerations and experimental results with Coleoptera 
show that it fel lows a few basic patterns, all directly 
related to the host's behavior (Scheloske 1969, De Ke
sel 1996, Riddick 2006). In the case of infections with 
Rickia wasmannii we assume that once the sticky spores 

germinate and produce mature thalli, the ant can further 
infect itself (autogrooming) and ethers by direct contact 
(allogrooming) (Haelewaters et al. 2015b). In this respect 
there is little or no difference with Laboulbeniales from 
beetles (Coleoptera). However, the gender re lated 
infection patterns we often observe in Laboulbeniales 
from beetles (De Kesel 1993, 1995; Goldman & Weir 
2012) are evidently absent in worker ants infected 
with R. wasmannii. In fact, all heavily infested ants (see 
further) exhibita similar infection pattern. 

- Prevalence and sampling methods 
The infected specimens we found in Gulpen-Wittem 
belong to Myrmica scabrinodis. From this site R. 
wasmannii was reported from M. sabuleti, M . scabrinodis 
and M. ruginodis Nylander, 1846 (Haelewaters et al. 
2015a, 2015b). Thallus density and parasite prevalence 
was based on pitfall data and found highest on Myrmica 
sabuleti, followed by M. scabrinodis, especially after 
winter (Haelewaters et al. 2015b, pg. 226). Our data from 
this locality show that a sample of 50 specimens taken 
in a single nest of M. scabrinodis was entirely infected 
(parasite prevalence of 100%, September 2015) . Virtually 
all M. scabrinodis workers showed a high thallus density 
(> 200 thalli / individual ), with juvenile and mature thalli 
spread over the entire body. 
We think that this extremely high thallus density is due 
to the short life cycle of R. wasmannii, combined with 
an efficient and conti nuous transfer of spores between 
ants from the same nest. We also think that the summer 
months (July and August), prior to our sampling, may 
correspond with the optimal period for transmission and 
development of Rickia wasmannii. This hypothesis is sup
ported byresultsfrom Baumgartner's (1934) experiments, 
demonstrating that thallus development of Rickia 
wasmannii takes 12 to 15 days. He also showed that 
the introduction of 4 infected Myrmica rubra (Linnaeus, 
1758) [as Myrmica laevinodis] in an experimental and 
parasite-free colony of 50 specimens results in an al most 
100% parasite prevalence on werkers in 4 weeks time. 
He also discovered that Rickia wasmannii can infect the 
larvae and the nymphs, i.e. boosting the inoculum 
present in the ant nest. We have neither data on the 
number of contacts between ants from different nests 
nor on how these contacts promote t ransfer from 
Laboulbeniales between nests. In spite of the impact 
caused by introducing inoculum in an ant nest (see 
Baumgartner 1934), we suspect there still may be dif
ferences in parasite prevalence between nests from the 
same area. In order to understand the impact of the 
habitat on Laboulbeniales from ants, one should sample 
or monitor severa l nests in each habitat, eventually 
combined with pitfall trapping. Th is way the impact of 
soil and vegetation on parasite prevalence and thallus 
density can be assessed 1) throughout the year, 2) at the 
level of the habitat, and 3) per individual nest. 

Conclusion 
The mechanisms that govern prevalence and infection 
patterns of Rickia wasmannii cannot be compared 
with those affecting Laboulbeniales from Coleoptera. 
This is mainly due to the fact that population density, 
copulation, and contact between generations - all factors 
deeply governing transmission of Laboulbeniales - is 
fundamentally different between ants and beetles. 
For non-social insects, such as beetles, yearround 
pitfall trapping is a good approach to assess the impact 
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Fig. 1. Rickia wasmannii Cavara, taken from the head of Myrmica sabu/eti (all from slides De Kesel 6270a, b). a. maturing thallus w ith 
two young perithecia and flask-shaped antheridia; b. young thallus with intact appendages; c. very young thallus; d. & e. mat ure thalli 
with typical development. Scale bar = 50 µm. 
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of habitat on parasite prevalence and thall us density. 
For Laboulbeniales from social insects we propose direct 
sampli ng in t he nests. 
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GEÏLLUSTREERD OVERZICHT VAN LECC/NUM SUBSECTIE SCABRA IN BELGIË 
Somber gekleurde ruigsteelboleten bij berk 

OMER VAN DE KERCKHOVE 

Agentschap Plantentuin Meise, Domein van Bouchout, B-1860 Meise 

Samenvatting 
Van Leccinum subsectie Scabra werden in België S van de 6 Europese soorten aangetroffen. We geven een argument 
om L. melaneum als een synoniem van L. scabrum te beschouwen. De grote morfologische en microscopische variatie 
van de verschillende soorten tonen we aan door meerdere collecties te illustreren. Van L. scabrum werden twee morfo
logisch en microscopisch sterk verschillende collecties moleculair onderzocht, evenals een vrucht lichaam dat in de stee l 
grijsgroen verkleurde en een collectie van L. schistophilum om de aanwezigheid in ons land te kunnen bevestigen. 

Summary 
From six Eu ropean representatives of Leccinum subsect. Scabra five are reported in Belgium. We deliver grounds to 
consider L. melaneum as a synonym of L. scabrum. Based on multiple collections of each species we illust rate some 
important variations in their micromorphological features. Morphological variability is molecularly confirmed for 
L. scabrum and so is the presence of L. schistophilum in Belgium. 

Inleiding 
Ruigsteelboleten (Leccinum) behoren tot de moeilijkst 
op naam te brengen boleten. De verwarring was vooral 
groot bij de (sub)sectie Scabra. In het boek "Mono
graphie des Leccinum d'Europe" onderscheiden Lannoy 
& Estades (1995) in de sectie Scabra niet minder dan 17 
soorten. Eerder beschreef Blum (1970) al een zeer groot 
aantal Leccinum's. Moleculair onderzoek door Den Bakker 
& Noordeloos (2005) schiep du idelijkheid. 

Herkennen (sub)sectie Scabra 
De sectie Scabra, opvatting volgens Lannoy & Estades 
(1995) of sectie Leccinum; subsectie Scabra volgens 
Den Bakker & Noordeloos (2005) is gemakkelijk te 
onderscheiden van de andere ruigsteelboleten. Het 
vlees verkleurt na doorsnijden niet of zwak tot duidelijk 
roze. Ook kan de steel gedeeltelijk blauw vlekken. Al de 
andere ruigsteelboleten verkleuren na doorsnijden in de 
steel én hoed violetgrijs, violetbruin of het vlees krijgt 
wijnkleurige tinten. Bij de meeste van deze soorten 
wordt de verkleuring tenslotte zwartachtig. Alle soorten 
van de subsectie Scabra zijn symbionten van berk en zijn 
somber gekleurd. Naast deze subsectie zijn alleen 
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray (ook) en L. versipe//e 
(Fr. & Hök) Snell (uitsluitend) bij berk aan te treffen. Deze 
soorten hebben echter, respectievelijk een roodbruine 
en een oranjebruine hoed. 

Van 18 naar 6 soorten 
Lannoy & Estades (1995) beschrijven in de sectie Scabra 
17 soorten. Daarnaast beschreven ze ook nog Leccinum 
schistophilum Bon maar plaatsten deze soort in de sectie 
Leccinum. 
In de subsectie Scabra onderscheiden Den Bakker & 
Noordeloos nog slechts 7 soorten. De resultaten 
verkregen met data van GADPH (Glyceraldehyde-3-Phos
phate Dehydrogenase) of ITS2 (lnternal Transcribed 
Spacer 2) zijn nogal verschillend (tabel 1). Vooral het 
samenvallen bij ITS2 van L. ho/opus (Rosk.) Watling met 
L. cyaneobasi/eucum Lannoy & Estades is gezien de sterk 
verschillende hoedhuid en sporen merkwaardig. Als 
"goede" soorten beschrijven ze deze bekomen door de 
GAPDH data, maar voegen er wel L. melaneum (Smotl.) 
Pilát & Dermek aan toe. Over L. melaneum vermelden 

ze dat het mogelijk een hybride of een variëteit is van 
L. scabrum (Bull.: Fr. ) Gray. Ze vonden geen micro
scopische en macroscopische verschil len tussen 
L. scabrum en L. melaneum. Voor boleten verkiezen 
Den Bakker & Noordeloos alsook moleculair bioloog 
Olivier Raspé (pers. meded.) GAPDH data boven 
ITS2 sequenties. Om deze reden volgen we in dit 
artikel de GAPDH data, en beschouwen we L. melaneum 
als synoniem van L. scabrum. 

GAPDH ITS2 

L. rotundifoliae L. rotundifoliae & 
L. scabrum 

L. scabrum & L. melaneum 
L. melaneum 

L. schistophilum L. schistophilum 

L. ho/opus L. ho/opus & 
L. cyaneobasileucum 

L. cyaneobasi/eucum 

L. variico/or L. variico/or 

Tabel 1. Verschillen in groepering van de Eu ropese 
soorten va n de Subsectie Scabra op basis van GAPDH 
data en ITS2 sequenties (naar Den Bakker & Noordeloos 
2005). 

Belgische soorten 
Er waren Nederlandse collecties die in de moleculaire 
boom van Den Bakker & Noordeloos samen vielen met 
het holotype van L. schistophylum. Deze soort werd in 
1981 door Marcel Bon beschreven aan de hand van pad
denstoelen afkomstig van Nord Pas-de-Calais (Noord
Frankrijk). Leccinum schistophilum was daarom ook in 
België te verwachten. Moleculair onderzoek aan de 
Plantentuin Meise bevestigde het voorkomen van deze 
soort in de berkencollectie van de Plantentu in Meise. 
Van de 6 Europese soorten die met GAPDH onder
scheiden worden is alleen L. rotundifoliae (Singer) 
A.H. Sm., Th iers & Watling niet van ons land bekend. Uit 
het moleculair onderzoek van Den Bakker & Noordeloos 
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bleek dat L. pu/chrum Lannoy & Estades dezelfde soort 
is als L. rotundifo/iae en dat deze soort alleen bekend is 
va n koele klimaatgebieden. Leccinum pulchrum Lannoy & 
Estades en L. pulchrum f. fuscodiscum Lannoy & Estades 
zijn door Lannoy & Estades beschreven van paddenstoelen 
ingezameld in de Alpen boven de 1300 m. Leccinum 
rotundifoliae is in Vlaanderen niet te verwachten, maar 
kan mogelijk wel in de Hoge venen voorkomen . Het 
klimaat op de hoogste plateau's is daar vergelijkbaa r met 
dat van de Alpen tot op ca . 1500 m hoogte. 

Materiaal en methoden 
De afgelopen 20 jaar werden in Vlaanderen en in 
mindere mate in Wallonië ruigsteelboleten verzameld. 
Van een deel van de verzamelde collecties is een aquarel 
gemaakt, aangevuld met notities. Een paar van de 
geschilderde collecties zijn aangebracht door Ruben 
Walleyn, één door Jos Volders en één door Jéröme 
Degreef. Van de andere collecties werd een korte be
schrijving gemaakt. 
Na het verschijnen van het artikel van Den Bakker & 
Noordeloos waren sommige collecties toch nog moeilijk 
op naam te brengen. Om enkele onzekerheden weg te 
werken werden aan de Plantentuin Meise vier collecties 
moleculair onderzocht. Van elk gedroogd staal werd 
5-10 mg gebruikt (meestal hoedvlees) om het DNA te 
isoleren via een CTAB protocol. Via een Polymerase 
Chain Reaction (PCR) en met behulp van de primers 
GPDg-F en GPDg-R (Den Bakker & Noordeloos) werd 
een deel van het GAPDH gen geamplifieerd. Het 
bekomen PCR materiaal werd gezuiverd met Exo
nuclease 1 en Shrimp Alkaline Phosphatase, vervolgens 
met de PCR primers door Macrogen Ine. gesequeneerd 
in beide richtingen. 

De macroscopische beschrijvingen zijn bij iedere soort 
gebaseerd op meerdere collecties. Voor L. schistophilum 
is de beschrijving gemaakt op basis van verscheidene 
collecties die allemaal op dezelfde plaats in de Planten
tuin Meise zijn verzameld en waarvan één exemplaar 
(VDK01128} moleculair onderzocht is. 
De geur en smaak zijn niet beschreven omdat deze 
slechte determinatiekenmerken zijn, tenzij misschien 
bij L. variicolor. De steel ruikt bijna altijd naar jodium. 
Een (zwakke) jodiumgeur is ook soms bij L. scabrum, 
L. schistophilum en L. cyaneobasi/eucum waargenomen. 
De opgesomde synoniemen bij de macroscopische be
schrijving zijn in de meeste gevallen het resultaat van 
het moleculair onderzoek van Den Bakker & Noordeloos 
(2005). Verschillen tussen Den Bakker & Noordeloos met 
dit artikel zijn: 1) toevoeging van L. murinaceum (Blum) 
Bon, L. malle (Bon) Bon en L. olivaceosum Lannoy & 
Estades. De types van deze drie 'soorten' waren in 
slechte staat en konden door Den Bakker & Noordeloos 
moleculair niet onderzocht worden. We vermelden deze 
namen als synoniem bij de betreffende soort omdat 
uit de oorspronkelijke beschrijving blijkt dat het om die 
soort gaat; 2) toevoeging van L. alboroseolum (Blum) 
Lannoy & Estades, een naam die niet voorkomt in het 
artikel van Den Bakker & Noordeloos en 3) wijziging van 
L. avelfaneum (Blum) Bon als syn. van L. scabrum naar 
syn. van L. ho/opus. 
Twee andere namen die (vaak) in de literatuur voorkomen 
zijn L. oxydabile (Singer) Singer en L. thalassinum Pilát & 
Dermek. Hier volgen we de argumentatie van Den Bakker 
& Noordeloos om deze namen niet te gebruiken. 
De microscopische beschrijvingen zijn van collecties 

die met een aquarel zijn afgebeeld. Voor L. scabrum en 
L. schistophilum zijn de microscopische tekeningen in de 
eerste plaats gemaakt van de moleculair onderzochte 
exemplaren, aangevuld met andere collecties om de 
weergave van de variatie te vervolledigen. 
De sporen werden in ammoniak bekeken. Hiervoor 
namen we wat materiaal halfweg de buisjes. De 
vermelde sporenmaten zijn gebaseerd op metingen van 
30 à 50 sporen. Afmetingen en morfologie van basidia 
worden niet gegeven omdat ze weinig nut hebben bij 
determinatie. 
Om de caulocystiden te bekijken maakten we een 
preparaat in KOH. In ammoniak zijn die onvoldoende 
zichtbaar. We namen daarvoor steeds een klein stukje 
weefsel halfweg de steel. Er is niet onderzocht of er 
variatie optrad van de basis naar de steeltop. 
Voor het bekijken van de hoedhuid, van een collectie 
ruigsteelboleten, werden steeds meerdere coupes en 
scalps gemaakt. De verhouding tussen de verschillende 
typen hyfen en cellen ku nnen namelijk van het ene tot 
het ander preparaat (soms) variëren. 
Bij gedroogd materiaal is het maken van een sca lp 
gemakkelijker dan een coupe. Bij een coupe kan de 
bovenste laag met liggende cellen (de suprapellis) 
loslaten, vooral wanneer deze zeer dun wordt gemaakt. 
De bovenste laag blijft bij een scalp aanwezig. Belangrijk 
is wel om deze in ammoniak te bekijken. Met KOH 
drijven de hyfen, bij het aanbrengen van het dekglaasje, 
uit elkaar. Hierdoor vermengen de hyfen van de supra
pellis zich met die van de onderliggende laag en krijg je 
een verkeerd beeld van het oppervlak van de hoedhuid. 
Na voorzichtig scherp stellen op de bovenste 2, maximaal 
3 lagen hyfen, werd nagegaan of die ook op een coupe 
(in ammoniak) aanwezig waren. Een coupe of sca lp werd 
steeds halfweg t ussen het centrum en de hoedrand 
gemaakt. 
Een coupe in ammoniak laat toe om een beeld te krijgen 
van de structuur van de hoed huid, maar de afzonderlijke 
hyfen of cellen zijn onvoldoende zichtbaar. Om die goed 
zichtbaar te maken werd een preparaat gemaakt in 
KOH. In KOH laten de hyfen van de su prapellis meestal 
(gedeeltelijk) los. 
De mate va n aanwezigheid van cilindrocysten en los
liggende cellen kunnen we het gemakkel ijkst nagaan 
door een dunne scalp te maken. Ook de mate waarin er 
lange, smal le hyfen in de suprapellis aanwezig zijn, is het 
gemakkelijkst in een scalp te zien. 

Kenmerken en hun bruikbaarheid bij determinatie 

HOED 
Zowel de kleuren als de textuur van de hoed kunnen 
bij de verschillende soorten variëren zodat herkenning 
enkel aan de hand daarvan meestal niet mogelijk is. Een 
uitzondering is L. variico/or die, indien het typische 
vruchtlichamen zijn, een kenmerkende gevlekte hoed 
heeft. De hoed huid hangt, naargelang de soort, niet tot 
1 mm over de buisjes. Alhoewel het om kleine verschi llen 
gaat kan het in sommige gevallen helpen bij een deter
minatie. Bij L. schistophilum hangt de hoedhuid niet en 
bij L. scabrum en L. variicolor een weinig tot 1 mm over 
de buisjes. 

STEELBE KLEDING 
De schubjes op de steel kunnen donker van kleur zijn 
en sterk contrasteren met de grondkleur. Dat is het 



geval bij L. scabrum, L. schistophilum en L. variicolor. Bij 
L. cyaneobasileucum en L. ho/opus zijn de schubjes bleek 
grijs of bleek bruinachtig en wein ig of niet contrasterend 
met de grondkleur. Dat is een betrouwbaar kenmerk om 
de versch illende soorten in twee groepjes te verdelen. 

VERKLEURING VAN HET VLEES 
Na doorsnijden kan het vlees niet tot nogal sterk roze 
verkleuren. Bij L. variico/or kan dat nogal fe l en helder 
roze zij n, bij de andere soorten is dat meestal een 
zwakke verkleuring. De mate va n verkleuring is echter 
bij alle soorten variabel en daardoor een onbetrouwbaar 
kenmerk. 
Bij het doorsnijden kunnen blauwachtige vlekken aan
wezig zijn in de steel, voora l bij de basis, of binnen enkele 
minuten kan een blauwvlekkende verkleuring optreden. 
Alleen bij L. scabrum is er nooit een blauwverkleuring. 
Bij L. variico/or werd die steeds waargenomen en bij 
L. cyaneobasi/eucum meestal. Leccinum schistophilum 
en L. ho/opus kunnen zowel geen als wel een blauw
verkleuring hebben. 

CHEMISCHE REACTI ES 
Het vlees verkleurt met ijzersulfaat binnen enkele 
minuten blauwachtig of krijgt een groenachtige of olijf
kleurige tint (fig. 1.). Dat is alleen betrouwbaar bij jonge 
en volwassen vruchtlichamen die vers zijn. Paddenstoelen 
die oud zijn, of door droog weer uitgedroogd, of die lang 
bewaard zijn, kunnen anders verkleuren dan op de figuur 
is weergegeven. 

SPOREN 
De (gemiddelde) lengte van de sporen is bij alle soorten 
nagenoeg dezelfde. Een uitzondering is L. cyaneo
basi/eucum die iets langere sporen heeft. Bij Leccinum 
scabrum en L. cyaneobasileucum zijn de sporen smaller 
dan bij de andere soorten. Het verschil in Q-waarde is 
een belangrijk kenmerk om deze twee soorten van de 
andere te onderscheiden (fig. 2.). Een probleem echter, 
is het vaak voorkomen van 2- en/of 3-sporige basidiën. 
Zij vormen grotere sporen. Binnen één collectie kunnen 
dergelijke basidiën bij het ene exemplaar abundant zijn 
en bij andere exemplaren niet of heel weinig voorkomen. 

Leccinum scabrum 

Leccinum schistophilum 

Wa nneer 2-sporige basidiën aanwezig zijn, zijn die vrij 
gemakkelij k te vinden omdat hun sterigmen langer en 
dikker zijn dan bij de 4-sporige. Sporen van dergelijke 
basidiën zijn langer, maar niet of slechts een weinig breder 
dan de normale sporen. In plaats van een normale 
Q-waarde, kleiner dan 3, hebben deze spore n dan een 
Q-waarde van meer dan 3. We konden dit vaststellen 
door vruchtlichamen van dezelfde soort, die overwegend 
2- en ook 3-sporige basidiën hebben, te vergelijken met 
vruchtlichamen waarvan de basidiën (bijna) allemaa l 
4-sporig zij n. In het laatste geval kwamen weinig sporen 
voor van meer dan 18,2 µm lang (zie sporenmaten bij de 
soortbeschrijvi ngen). Opvallend bij paddenstoelen met 
veel 2- en/of 3-sporige basidiën is het weinig voorkomen 
van sporen tussen 18,3 en 19 µm lang, dit in tegenstelling 
tot sporen vanaf 19 µm. We menen hieruit te kunnen 
afleiden dat waarschijnlijk bij alle soorten de sporen die 
langer zijn dan 18,S µm afkomstig zijn van 2- of 3-sporige 
basidiën. Mogelijks zijn bij L. schistophilum, L. variico/or 
en L. ho/opus ook een deel van de sporen vanaf 18 µm 
afkomstig va n dergelijke basid iën. Voor het berekenen 
va n de Q-waarde mag je om deze redenen geen gebruik 
maken van sporen vanaf 18,5 µm lang. 
De sporenvorm is sterk gecorreleerd met de Q-waarde. 
De top is meestal conisch bij de soorten met Q;::: 3, dat 
zijn L. scabrum en L. cyaneobasileucum. Bij de andere 
soorten, deze hebben een Q-waarde < 3, is de top bij het 
grootste deel van de sporen stomper. 
Een suprahilaire depressie kan opvallend aanwezig zijn 
tot geheel ontbreken. Voor een ju iste beoorde ling van 
de supra hilaire depressie is het belangrijk dat de spore 
precies in zijaanzicht ligt. Bij L. variicolor is de supra
hilaire depressie bij een vrij groot deel van de sporen 
nogal kort. De spore lijkt, of is, daardoor niet het breedst 
in het midden maar iets dichter bij de basis (fig. 2.). Bij 
L. schistophilum komt dat minder en bij de andere 
soorten veel minder voor. 

HOEDHUID 
De structuur van de hoedhuid is bij alle soorten een 
trichocutis. Een trichocutis bestaat uit opgaande hyfen 
die verweven zijn (zoals een trichoderm) en tegen de 

Leccinum variicolor 

Leccinum cyaneobasileucum 

Leccinum holopus 

Fig. 1. Waargenomen verkleuring van het hoedvlees met ijzersulfaat (FeS04) bij jonge en vo lwassen exemplaren. Linkse vier ver
kleuringen zijn met blauwachtige tint, rechtse vijf met groenachtige tot olijfkleurige tint. 

Fig. 2. Sporenvormen. Links Q<:: 3: Leccinum scabrum en L. cyaneobasileucum, midden Q < 3: L. schistophilum, L. variicoloren L. ho/opus, 
rechts: veel voorkomende spore bij L. variicolor, ook niet ongewoon bij L. schistophilum. De lijn geeft de plaats aan waar de spore het 
breedst is. 
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oppervlakte van de hoedhuid overgaan in liggende 
hyfen. Die bovenste laag liggende hyfen (de suprapellis) 
lijkt daardoor een cutis. Op de hoedhuid zijn vele kleine 
schubjes aanwezig. Met ouderdom wordt de hoed groter 
en gaat de hoedhuid uitrekken. De schubjes worden 
daardoor lager en langer en de tussenliggende hyfen 
gaan meer in een vlak liggen. De hyfen onder de supra
pellis komen dan dichter bij de oppervlakte of zelfs tot 
helemaal aan de oppervlakte waar barstjes ontstaan. 

De hoedhuiden verschillen van elkaar door de mate 
waarin lange smalle hyfen, cilindrocysten en losliggende 
cellen in de suprapellis aanwezig zijn. Ci lindrocysten 
zijn cellen die maximaal 4 maal zo lang zijn als breed en 
minstens 10 µm breed en maximaal 80 µm lang 
(Lannoy & Estades 1995). Door de sterke variatie, vooral 
bij L. scabrum, vraagt het heel wat ervaring om aan de 
hand van de hoedhuid een collectie op naam te brengen. 
In de sleutel gebruiken we de hoedhuid daarom alleen 
waar de verschillen duidelijk zijn en dat is om L. cyaneo
basileucum van L. ho/opus te onderscheiden. 

De eindcellen kunnen hyalien zijn of bleek tot donker 
gepigmenteerd. De sterkte van de pigmentatie is mees
tal ana loog met die van de hoedhuid. Bleek gepigmen
teerd in bleke hoeden, donker in donkere hoeden. De 
kleur ervan is afhankelijk van de lichtbron van de mi
croscoop (warm of koel licht) en in mindere mate ook van 
het gebruikte medium. Om die redenen wordt de kleu r 
hieronder niet beschreven. 
De schubjes en de hyfen die (onder een binoculair) als 
vezeltjes zichtbaar zijn, bestaan gewoonlijk uit donker
dere gekleurde cellen, die vaak ook breder zij n, in ver
gelijking met de rest van de hoedhuid. 
De incrustatie is vooral fijn tot grof korrelig. De smalste 
hyfen zijn vaak het sterkst geïncrusteerd. Met banden 
geïncrusteerde hyfen of cellen komt zelden voor en met 
plaque-achtige incrustatie is alleen bij L. schistophilum 
waargenomen. 

CAULOCYSTIDEN 
De vorm van de caulocystiden is, vooral bij L. scabrum en 
L. variicolor, nogal variabel waardoor er nauwelijks soort
eigen kenmerken zijn. Een belangrijk verschil is er wel in 
breedte van de caulocystiden. Bij L. cyaneobasileucum en 
L. ho/opus zijn deze smaller dan bij de andere soorten. 
Dat blijkt ook uit de afmetingen die Den Bakker & 
Noordeloos geven (zie tabel 2). Andere kenmerken zoals 
de vorm, de aanwezigheid van een al dan niet bochtige of 
gesepteerde lange nek zijn slechts in sommige gevallen 
bruikbaar. 
Le Jeune & de Haan (1998) hebben een sterk vermoeden 
dat de vorm van de caulocystiden bepaald wordt door de 
ouderdom van de vrucht lichamen. Bij jonge exemplaren 
vonden ze meestal knotsvorm ige cystiden, terwijl bij 
oude, van dezelfde soort, de toppen tot lange draad
vormige aanhangsels uitgegroeid waren. We gingen dit na 
bij L. schistophilum, L. variicolor en L. cyaneobasileucum, 
maar ko nden dat niet bevestigen. Bij bv. VDK0608 
(L. variicolor, plaat 11) hebben het jong en het oud ex
emplaar dezelfde cau locystiden waarbij een lange nek 
weinig voorkomt. Bij VDK0665 en VDK0832 komt een 
lange nek wel vaak voor en zijn de vruchtlichamen zeker 
niet ouder. 
Bij alle soorten komen t ussen de caulocystiden ook 
basidiën (soms zeer ta lrijk) en sporen voor. De meeste 

van die sporen zijn niet groter dan 10 x 4 µm. De grootst 
gemeten spore was 13 x 5 µm. Dat was bij L. schistophilum 
en hing nog vast aan het basidium. 

Den Bakker & 
onze collecties 

Noordeloos 
(23)38-90(115) x (7)10-

L. scabrum (35)40-70(90) x 9-18,5 µm 19(23) µm 

L. schistophilum 30-70 x 11-20,5 µm (24)32-62 x (10)13-28 µm 

(22)31-85(125) x (8)10-
L. variicolor (20)35-85 x 7,5-22,0 µm 20(26) µm 

(23)35-75(90) x (5)8-13(18) 
L. cyaneobasileucum 30-60 x 4,5-10,5 µm 

lum 

L. ho/opus 40-55 x 9-13,5 µm 32-67 x 7,5-12,5(17) µm 

Tabel 2. Afmetingen van de caulocystiden in Den Bakker 
& Noordeloos verge leken met eigen metingen. 

Beschrijving en bespreking van de soorten 
Bij de sporen geven we maten van afzonderl ijke collecties. 
Dat geeft een idee van de variatie. Voor col lecties met 
veel sporen afkomstig van 2- of 3-sporige basidiën maken 
we onderscheid in Q-waarde: Q-waarde van sporen tot 
18,5 µm en van sporen langer dan 18,5 µm. Wanneer 
slechts weinig 2- of 3-sporige basidiën voorkomen 
hebben we voor het berekenen van de Q-waarde geen 
rekening gehouden met de weinige sporen die langer zijn 
dan 18,5 µm. 

1. Leccinum scabrum (Bull. :Fr.) Gray 
Gewone berkenboleet 
Syn.: L. melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek, L. murinaceum 
(Blum) Bon, L. rigidipes Orton, L. roseofractum Watling, 
L. subcinnamomeum Pilát & Dermek. 

M acroscopie (Plaat 1, 2 en 3) 
Hoed tot meer dan 15 cm breed, half bolvormig tot 
gewelfd, later soms vlak wordend, rand 1/2 à 1 mm over 
de buisjes hangend; vettig tot slijmerig indien vochtig, bij 
opd rogen vaak bleker wordend en barstend of een korrelig 
uite rlijk krijgend; egaal gekleurd of met schakeringen, 
bleek- tot donkerbruin, okerb ruin, roodbruin, soms 
zeer donker en met schakeringen van metaa ltinten, oud 
kunnen groenige tinten verschijnen vanaf de rand. 
Poriën en buisjes wit, crème of roze-oker of grijsbruin 
bij heel donkere exemplaren, ouder rozebruin wordend. 
Steel ci lindrisch of basis verdikt, soms buikig en tot 
ca. 50 mm breed; grondkleur bleek met oranjebruine tint, 
zonder blauwe tinten; onderste 2/3 met grijsbruine tot 
zwarte schubjes bezet, daarboven, naar de top toe, kleiner 
en verder uiteen staand en ook iets bleker waardoor de 
steel naar de top toe bleker is, soms alleen de uite rste 
top met fijnere schubjes bezet en daar bleker, indien 
zeer dik of zeer donker meestal egaal met grove schubjes 
bezet; duidelijk contrast tussen de grondkleur en de 
donkere schubjes tenzij bij zee r donkere exemplaren; 
vaak, voora l in de bovenste helft, een netvormig patroon 
vormend. Vlees witachtig, in de (uiterste) steelbasis 
vaak okerkleurig, soms zwak roze verkleurend, vooral in 
centraa l deel van de steel, na langere tijd in hoed en steel 
iets bruinig wordend, sterkst onder de hoedhuid, niet 
blauw verkleurend, na uren vaak grijsachtig in de steel
basis, kan bij oude exemplaren groenig worden in de top 
van de steel; hoedvlees met ijzersulfaat bleek tot donker 
blauwgrijs (fig. 1), oud meer groenachtig grijs. 
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Plaat 1. Leccinum scabrum. 1. VDK0610; 2. VDK0762; 3. VDK01247; 4. VDK0707; 5. VDK0672a; 6. VDK0635; 7. VDK0655a. Schaal: ca. Y.. 
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Plaat 2. Leccinum scabrum. 1. RWlOSa; 2. VDK01263; 3. VDK0274; 4. VDK01246. Schaal: ca.%. 
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Plaat 3. Leccinum scabrum. 1. VDK0784; 2. VDK0677; 3. VDK0845; 4. VDK01123. Schaal: ca. K 
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Plaat 4. Leccinum scabrum. 1. Hoed huid, coupe (in NH3); 2. Hoed huid, scalp (in NH3); 3. Sporen; 4. Basidiën; Collecties: a. VDK01134, 
b. RWlOSa, c. VDK0274, d. VDK0672. 
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Plaat 5. Leccinum scabrum. 1. Eindcellen in de hoedhuid (in KOH); 2. Caulocystiden; Collecties: a. VDK01134, b. RWl OSa, c. VDK0672, 
d. VDK01123, e. VDK01166. 
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Microscopie (Plaat 4 en 5) 
Sporen met een meestal duidelijke suprahilaire 
depressie, soms zwak of ontbrekend; 
VDK01134: (15)15,7-18(20,4) x 4,9-6 µm, Q = 2,8-3,4, 
Qgem = 3,10; RW105: 15,5-19,7(20,3) x 4,8-6(6,6) µm, 
Qsporen tot 18,5 µm lang= (2,4)2,9-3,4(3,6), Qgem. = 3,20, 
Q sporen langer dan 18,5 µm = 3,3-3,8(4,2); VDK01246: 
(13,8)15-18,1(20,1) x (4)4,9-6 µm, Q = 2,8-3,3(3,5), Qgem. 

= 3,06; VDK0672: (13,6)15,8-19(20,1) x (4,3)5-6 µm, 
Qsporen tot 18,5 µm lang= (2,6)2,8-3,4(3,5), Qgem. = 3,13, 
Q sporen langer dan 18 µm = 3,0-3,4. 
Hoedhuid bestaat geheel uit hyfen van 2 tot 8(10) µm 
breed, of de suprape llis bestaat uit dergelijke hyfen 
met daaronder hyfen die tot 12(18) µm breed zijn, of 
beiden zijn in de suprapellis vermengd met elkaar. Soms 
zijn losliggende cellen en cilindrocysten abundant in de 
suprapellis en zij n dan tot 14(17) µm breed. Vaak zijn de 
hyfen of cellen van de schubjes duidelijk breder dan de 
rest van de hoedhuid (plaat 4: 2d). De breedste cellen 
zijn vaa k ci lindrocysten . De smalle, 2-4 µm brede hyfen 
bestaan vaak uit cellen van meer dan 100 µm lang. De 
eindcellen kunnen slank en ci lindrisch zijn tot breed en 
conisch, zonder of met fijn tot grof korrelige incrustatie. 
Caulocystiden (23)38-90(115) x (7)10-19(23) µm, meestal 
fusiform of lageniform, vaak met lange nek die veelal 
bochtig is, soms ook gesepteerd. 

Habitat: algemeen bij berk op vochtige tot droge, zure 
tot neutrale bodems, in bossen, tuinen, parken en lanen. 

Bestudeerde collecties 
België, Prov., West-Vlaanderen, Zedelgem, Vloetemveld, 
20.10.2002, VDK0807; Prov., Oost-V laa ndere n, 
Maldegem, Drongengoed, 30.09.2012, VDK01183; Prov. 
Vlaams Brabant, Meise, Plantentuin Meise, in berken
collectie, 07.10.1999, VDK0610; zelfde loc., 10.11.1999, 
VDK0635; zelfde loc., 18.09.2000, VDK0655a; zelfde 
loc., 18.10.2000, VDK0672a; zelfde loc., 11.09.2001, 
VDK0707; zelfde loc., 05.11.2001, VDK0762; zelfde 
loc., 17.10.2014, VDK01239; zelfde loc., 27.10.2014, 
VDK01246; zelfde loc., 28.10.2014, VDK01247; zelfde 
loc., 22.09.2015, VDK01263; zelfde loc., bij berk in 
gazon, 20.09.1993, VDK0274; zelfde loc., bij berk in 
grasland, 20.10.2006, VDK01013; zelfde loc" 22.09.2015, 
VDK01263; Meise, berm langs A12, 15.09.1994, RW105a; 
Merchtem, Stationsstraat, 26.08.2006, VDK0974; zelfde 
loc., 20.10.2006, VDK01014; Prov., Limburg, Lummen, 
Tiewinkel, 21.10.2000, VDK0677; zelfde loc., 21.09.2002, 
VDK0784; zelfde loc., 18.10.2003, VDK0845; zelfde loc., 
30.07.2011, VDK01135; Prov., Namen, Éprave, Forêt de 
Fesches, 26.10.2002, VDK0809; Wavrei lles, Banalbois, 
22.10.2010, VDK01123; Petigny, Ba rrage du Ry de Rome, 
30.08.2014, VDK01216. 

Observaties en discussie 
Leccinum scabrum vertoont zowel macro- als micro
scopisch (de hoedhuid) een sterke variatie. De soort is 
echter vrij gemakkelijk va n de andere soorten te onder
scheiden door de combinatie van slanke sporen (Q ~ 3) 
en een steel die bezet is met donkere schubjes die sterk 
contrasteren met de grondkleur. 

Leccinum scabrum is de enige soort bij ons die niet mag 
blauw verkleu ren. Wel werd een exemplaa r (VDK01123 
van Banalbois te Rochefort, zie plaat 3) gevonden waarvan 
het vlees wat grijsgroenig verkleurde. De determinatie 

werd door DNA-onderzoek bevestigd. 
De sterke variatie bij L. scabrum, zowel macro- als micro
scopisch, deed twijfel ontstaan of dat wel allemaal 
dezelfde soort was. Twee sterk verschi llende collecties 
werden moleculair onderzocht. De eerste (RW105a, 
plaat 2, 4 en 5) gevonden langs de A12 te Meise is een 
robuste vorm met een hoed huid, die door de vele cilindro
cysten en losliggende cel len, gelijkaardig is aan die van 
L. variico/or en L. cyaneobasileucum. Oude padden
stoelen hadden geen olijfgroene tinten in de hoed en het 
vlees. De tweede (VDK01134, plaat 4 en 5) van Tiewinkel 
te Lummen heeft een slanke vorm. De hoedhuid bestaat 
geheel uit lange smalle hyfen en is daardoor gelijkaardig 
aan die van L. ho/opus. Hiervan is geen aquarel, maar 
VDK0784 (plaat 3) is van dezelfde plek. Met ouderdom 
verkleurt de hoed vanaf de rand olijfgroenig (ook het 
steelvlees). Dit ka n tot over 2/3 van de hoed. 
Ondanks een verschil in macro- en microscopische 
kenmerken toont onze moleculai re analyse aan dat ze 
allebei (RW105a, VDK01134) tot L. scabrum behoren. 
Ook de zeer donkere paddenstoe len d ie vaak 
L. melaneum worden genoemd, vertoonden een 
gelijkaardige microscopische variatie als de andere groei
en kleurvormen. De zeer donkere paddenstoelen bij
voorbeeld op plaat 2 (VDK0274) hebben dezelfde hoed
huid (plaat 4) als de bleke paddenstoel (RW105a). 

De hoed is niet altijd egaal gekleurd. Hij kan bestaan uit 
schakeringen van warme kleuren (roodbru in, oranje, 
oker, ... ), dat in tegenstelling tot L. variicolor waarvan de 
hoed grijzig-bruin is met bleke vlekken. Ook exemplaren 
met een donkere hoed en bleke steel kunnen voorkomen. 
Missch ien komt een geheel bleke, witte of crème tot 
ivoorkleurige vorm voor. Den Bakker & Noorde
loos beschouwen L. avellaneum (Blum) Bon als een 
extreem bleke vorm van L. scabrum, maar de oor
spronkelijke beschrijving komt overeen met L. ho/opus 
(zie bij L. ho/opus). In de sleutel is met het mogelijk be
staan van een bleke vorm van L. scabrum wel rekening 
gehouden. 

2. Leccinum schistophilum Bon 
Kleine berkenboleet 
Syn.: L. palustre Korhonen. 

Macroscopie (Plaat 6) 
Hoed tot 8(10) cm breed, jong half bolvormig, later 
gewelfd en vaak met fijne barstjes, rand niet over 
de bu isjes hangend; egaal kleurig of met schakeringen, 
okerbruin, rossig bruin, roodbru in, bleek- tot donker
bruin, voora l jong vaak zeer donker, rand vaak bleker, 
groen ige tinten met ouderdom niet waargenomen. 
Poriën en buisjes witachtig of met iets gelige tint, lang
zaam donkerder, rozebruin of grijsachtig bru in wordend. 
Steel cilindrisch, soms naar de basis toe langzaam iets 
breder wordend, tot 20(25) mm breed; grondkleur bleek 
met grijze tint, basis met wat ross ige tint, basis bij druk 
of vraat vaak blauw wordend om dan na uren te ver
bleken tot een groenachtige tint, meestal egaa l (ook in de 
top van de steel) met fijne tot grovere, bruine tot zwarte 
schubjes bezet, soms fijner en bleker dan in onderste 
derde; duidelijk contrast t ussen de grondkleur en de 
donkere schubjes; ouder of bij uitd rogen een netvor
mig patroon aannemend. Vlees wit, niet of zwak tot vrij 
sterk roze of oranjeroze verkleurend in hoed en of in de 
steel, vaak in steelbasis, soms hoger met blauwe vlekken, 
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Plaat 6. Leccinum schistophilum. 1. VDK01230; 2. VDK0655b (pastelachtige blauwgroene verkleuring ruim twee uur na doorsnijden); 
3. VDK0 1217; 4. VDK01132; 5. VDK0672b; 6. VDK01139; 7. VDK01264. Schaal: ca. %. 
Onderaan (foto's) VDK01276. a. habitus; b. doorsnede na 5 min.; c. doorsnede na 2 uur; d. doorsnede na 5 uur. 
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Plaat 7. Leccinum schistophilum. 1. Hoedhuid, coupe (in NH3); 2. Hoedhuid, scalp (in NH3); 3. Eindelementen van de hoedhuid 
(in KOH); 4. Basid ium; 5. Sporen; Collecties: a. VDK01128, b. VDK01132. 



reeds aanwezig bij doorsnijden of kort erna, of soms 
pas na vele minuten verschijnend, daarna meestal nog 
donkerder wordend, soms uitbreidend tot in de top van 
de steel, bij het merendeel (niet alle) exemplaren krijgt 
het vlees in de steelbasis vanaf 2 uur na het doorsnijden 
een pastelachtig blauwgroene verkleuring, ook bij deze 
die geen blauwe vlekken hadden (plaat 6: 2), na vele uren 
verblekend tot geelgroen, inwendig niet zelden door 
larven aangetast, recente vraatgangen zijn blauw, na een 
dag geelgroenig, met ouderdom in hoed en steel wat 
bruinig wordend maar niet olijfgroenig, ook niet in top 
van de steel; hoedvlees met ijzersulfaat vaag tot duidelijk 
blauwachtig grijs (fig. 1), oud soms groenachtig grijs. 

Microscopie (Plaat 7 en 8) 
Sporen met een zwakke of duidelijke, dan soms korte, su
prahilaire depressie; 
VDK01128: (14,3)15,5-18,1(19,3) x 5,4-6,6(7 µm, Q = 
2,4-3,1, Qgem. = 2,75; VDK01132: (14)15,6-18(19) x 5,5-
6,5(6,7) µm, Q = 2,3-3,1, Qgem. = 2,74; VDK01230: 
(15,2)16-18(19) x (5,8)6-7 µm, Q = 2,3-3, Qgem. = 2,79. 
Hoedhuid het grootste deel van de hyfen is (2,5)4-8 µm 
breed. Tot5 µm brede hyfen zijn gewoonlijk niet langer dan 
70 µm, soms tot 100 µm lang. Bredere hyfen, tot 12 µm, 
hebben cellen die meestal niet langer zijn dan 40 µm. 
Ze kunnen plaatselijk in de vorm van ketens voorkomen 
(plaat 7: 2b). Cilindrocysten zijn schaars tot vrij talrijk en 
zijn tot 12(15) µm breed zijn. In de suprapellis komen 
losliggende cellen vrij veel voor. De eindcellen 
zijn meestal slank en cilindrisch, soms conisch vooral aan 
de ketens met korte cellen. De incrustatie is meestal fijn 
tot grof korrelig, lijkt soms plaque-achtig. In zeldzame 
gevallen zijn fijne bandjes waargenomen. Caulocystiden 
(24)32-62 x (10)13-28 µm, clavaat tot piriforme of lageni
form tot breed fusiform, nek indien aanwezig kort. 

Habitat: deze berkenbegeleider is bekend van de 
Plantentuin Meise, het Drongengoedbos in Ursel, 
Tiewinkel in Lummen en Bois de Frasnes te Frasnes, 
resp. op vochtige leem (pH 5,0), in de rand van berken
broekbos op natte zandleem (pH 4, 7), in een klein eiken
berkenbos met ondergroei van bosbes op zandgrond 
(pH 4,4) en bij berk in overwegend eikenbos op klei
bodem (pH 5,0). Op alle vier de plaatsen komt, op 
enkele meters van elkaar, ook L. scabrum voor. In Lummen 
komen zelfs de vijf soorten op korte afstand van elkaar 
voor. Mogelijks niet zeldzaam op stabiele bodems. 

Bestudeerde collecties 
België, Prov. Oost-Vlaanderen, Ursel, Drongengoed, 
31.08.2009, VDK01077; Prov. Vlaams Brabant, Meise, 
Plantentuin Meise, 18.09.2000, VDK0655b; zelfde 
loc., 18.10.2000, VDK0672b; zelfde loc., 21.10.2001, 
VDK0755; zelfde loc., 27.07.2011, VDK01132; zelfde 
loc., 08.08.2011, VDK01139; zelfde loc., 25.07.2011, 
VDK01128; zelfde loc., 16.06.2014, VDK01277; zelfde 
loc., 26.08.2014, VDK01276; zelfde loc., 03.09.2014, 
VDK01217; zelfde loc., 29.09.2014, VDK01230; zelfde 
loc., 11.08.2015, VDK01258b; Prov., Limburg, Lummen, 
Tiewinkel, 30.09.2015, VDK01264; Prov., Namen, 
Frasnes, Bois de Frasnes, 30.08.2011, VDK01150; Finland, 
Prov., Kainuu, Vuokatti, Keima, 03.09.2001, VDK0700 
(Leg. M. Noordeloos). 

Observaties en discussie 
Leccinum schistophilum is een kleinere soort dan 
L. scabrum, heeft vaker dan deze laatste een gebarsten 
hoedhuid en een cilindrische steel. Exemplaren die niet 
(groen)blauw vlekken kunnen zonder microscopisch 
onderzoek niet met zekerheid van L. scabrum onder
scheiden worden. De Q-waarde van de sporen is verschil
lend. Exemplaren die blauw verkleuren zijn mogelijks met 
L. variicolor te verwarren maar deze heeft gewoonlijk een 
gevlekte hoed. Bij L. schistophilum kunnen schakeringen 
aanwezig zijn maar die zijn niet scherp afgegrensd. Ver
schi llend is ook de verkleuring met ijzersulfaat (zie fig. 1). 
Den Bakker & Noordeloos vermelden dat een op plaque 
lijkende incrustatie dikwijls voorkomt bij deze soort. Ook 
onder de Belgische collecties troffen we dergelijke incrus
taties aan, maar eerder in een beperkt aantal gevallen. 
Bij alle exemplaren die we van L. schistophilum aantrof
fen hing de hoedhuid niet over de buisjes. Het lijkt een 
goed kenmerk om de soort van L. scabrum en ook van 
L. variicolor te onderscheiden. 
Een witte vorm is niet bekend van L. schistophilum. 

Korhanen (1995) (als L. palustre) en Kibby (2006) laten 
op hun foto grijsbruine paddenstoelen zien die daardoor 
nogal sterk afwijken van de Belgische collecties. De foto 
van Kibby lijkt eerder op L. ho/opus. Andere afbeeldingen 
vinden we in Den Bakker & Noordeloos (de paddenstoel 
op foto a, pg. 583, lijkt goed op diegene die we in ons 
land aantroffen), in Dähncke (1993) als L. scabrum var. 
thalassinum, Lannoy & Estades (1995) en in Boccardo et 
al. (2008) als L. pulchrum. 
Ook de hoedhuiden van de Belgische col lecties wijken af 
van Korhonen (1995) en van Den Bakker & Noordeloos. 

Plaat 8. Leccinum schistophilum. Caulocystiden; Collecties: a. VDK01128, b. VDK01077, c. VDK01230. 
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De hoedhuiden van de in ons land ingezamelde 
collecties zagen er allemaal gelijkaardig (afkomstig van 
4 locaties). Typisch is het veelvu ldig voorkomen van korte 
cellen van 15-40 µm lang en 5-8 µm breed. Een collectie 
uit Finland (VDK0700) heeft elementen in de supra
pellis van 40-110 x 4-9(11) µm. Deze afmetingen komen 
overeen met de beschrijving van L. palustre (syn. van 
L. schistophilum) als sp. nov. in Korhanen (1995). 
Ook Den Bakker & Noordeloos vermelden voor 
L. schistophilum lange cilindrische elementen. 

De soort is waarschijnl ijk noga l eens als L. pulchrum 
gedetermineerd. Lannoy & Estades (2005) beschrijven 
voor L. pu/chrum een wat gelijkaardige (blauw)verkleuring 
zoals we bij L. schistophilum waa rnamen. Ze vermelden 
ook dat het beschreven verloop van de ve rkleuring niet 
altijd waar te nemen is. Hun beschrijving is gebaseerd 
op een gemengde collectie, want het holotype viel in 
de moleculaire boom van Den Bakker & Noordeloos 
samen met L. rotundifo/ia, een soort die niet blauw ver
kleurt. Ook Orton (1988) die L. rigidipes als nieuwe soort 
beschrijft, heeft zich waarschijnlijk voor een deel ge
baseerd op collecties die tot L. schistophilum behoren. 
Hij vermeldt dat er soms een blauwgroene verkleuring 
is vooral in de steelbasis, en somt 15 onderzochte 
c~llecties op uit 14 locaties. Het holotype bleek synoniem 
te zijn van L. scabrum. Een blauwverkleuring kan niet 
voor deze soort. 

3. Leccinum variicolor Watling 
Bonte berkenboleet 
Syn.: L. variico/or var. bertauxii Lannoy & Estades, 
L. variicolor f. atrostel/atum Lannoy & Estades, L. varii
co/or f. sphagnorum Lannoy & Estades. 

Macroscopie (Plaat 9) 
Hoed tot 9 cm breed, jong half bolvormig, lang zo 
blijvend, uiteindel ijk meer gewelfd, rand een weinig, 
tot 1 mm, over de buisjes hangend; glad; gewoon lijk 
met bleke, gedeeltelijk met scherp afgegrensde vlekken, 
schakeringen van oker en bleek- tot donkerbru ine tinten, 
ganse hoed bedekt met een grijze zweem, soms bijna 
egaal kleurig en dan zeer donker, zwartbruin, oud vanaf 
de hoedrand met groenige tinten. Poriën en buisjes 
gebroken wit tot crème, rozebruin wordend. Steel tot 
2,5 cm dik, iets verbredend naar de basis toe, meestal 
bij de basis gebogen, soms cilindrisch; grondkleur bleek, 
grijsachtig met een roze tint, in steeltop oranjebruinig 
wordend, aan de basis meestal met groenblauwe vlek
ken; egaal met grijze tot zwarte schubjes bezet; duidelijk 
contrast tussen de grondkleur en de donkere schubjes; 
ouder of bij uitdrogen een netvormig patroon vormend. 
Vlees wit, zwak tot fel roze verkle urend, later iets 
bruinig wordend, met groenblauwe vlekken of verkleuring 
in de basis, soms ook in het midden van de steel, die uren 
behouden blijft, pas oud krijgt het vlees in de steeltop 
olijfgroene tinten; hoedvlees met ijzersulfaat bleek tot 
donker grijsgroen (fig. 1). 

Microscopie (Plaat 10 en 11) 
Sporen met een zwakke of een duidelij ke, dan vaak korte, 
suprahilaire depressie; 
VDK0608: (13)14,8-18,1(20,3) x (4,8)5,5-6,5(6,8) µm, Q 
= (2,2)2,4-3(3,2), Qgem. 2,67; VDK0665: 15-17,8(18,5) x 

(5)5,6-6,4(6,8) µm, Q = 2,5-3,1, Qgem. = 2,79; VDK0832: 
(15)15,5-18(19) x (5,5)5,8-6,5(7) µm, Q = 2,4-3,2, Qgem = 

2,78; VDK01155: (14)14,7-17,5(18) x (5,2)5,6-6,5(7) µm, 
Q = 2,3-3,1, Ü.sem. = 2, 72. 
Hoedhuid de suprapellis bestaat meestal uit hyfen met 
gemakkelijk loslatende cellen en losliggende cel len 
van 4-12 µm breed, daartussen vaak verspreid ook cel
len, waa ronder cilind rocysten, die tot 14(16) µm breed 
zijn. Smalle hyfen van 2-3 µm breed zijn meestal weinig 
ta lrijk, soms wel opva llend aanwezig wanneer de 
suprape llis bestaat uit hyfen en losliggende cellen van 
2-8(11) µm breed. In dit laatste type kunnen cilindro
cysten (bijna) geheel ontbreken. In het eerst genoemde 
type komen cilindrocysten vaker voor maar kunnen nogal 
onregelmatig verdeeld zijn over de hoedhuid. Cilindro
cysten zijn vaak dieper in de hoedhuid talrijker dan aan de 
oppervlakte. Soms komen ketens met korte cellen voor. 
De meeste eindcellen zijn slank maar onregelmatig 
van vorm, in mindere mate conisch, en zijn zonder of 
met fijn tot grof korrelig incrustatie. Caulocystiden 
(22)31-85(125) x (8)10-20(26) µm, erg variabel, lageni
form, fusiform, clavaat tot piriforme, ampulvormig, nek 
niet zelden erg lang en bochtig, soms gesepteerd. 

Habitat: bij berk op arme, zure zandbodems en op rijkere 
bodems. Voora l op vochtige tot natte plekken, ook op 
slecht doorlaatba re bodem op kalksteen. 

Bestudeerde collecties 
België, Prov., Oost-Vlaanderen, Maldegem, Drongen
goed, 30.09.2012, VDK01184; Prov., Vlaams Brabant, 
Houwaart, Walenbos, 05.10.2000, VDK0664; zelfde 
loc., 21.10.2000, VDK0676; Prov., Limburg, Lummen, 
Tiewinkel, 02.10.1999, VDK0608; zelfde loc., 16.09.2000, 
VDK0654; zelfde loc., 04.10.2003, VDK0832; zelfde loc., 
18.10.2003, VDK0844; Prov., Namen, Éprave, Forêt de 
Fesches, 07.10.2000, VDK0665; Frasnes, Bois de Frasnes, 
06.09.2011, VDK01155. 

Observaties en discussie 
Typische exemplaren zijn gemakkelijk te herkennen 
aan hun gevlekte hoed. Alleen donkere, niet gevlekte 
exemplaren kunnen wanneer ze oud zijn verward 
worden met oude, donkere exemplaren van L. ho/opus. 
De schubjes op de steel kunnen bij L. variicolor met 
ouderdom minder duidelijk zijn, terwijl ze bij oudere 
exemplaren van L. ho/opus juist donkerder kunnen 
worden. De verkleuring met ijzersulfaat kan helpen om 
L. variicolor te onderscheiden van de andere twee 
soort en die donkere schubjes hebben, zijnde L. scabrum 
en L. schistophilum (zie fig. 1). 
Een w itte vorm is niet bekend bij deze soort. 

4. Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estades 
Bruingrijze berkenboleet 
Syn.: L. a/boroseolum (Blum) Lannoy & Estades, 
L. brunneogriseolum Lannoy & Estades, L. brunneo
griseo/um var. pubescentium Lannoy & Estades, 
L. brunneo-griseolum f. chlorinum La nnoy & Estades. 

Macroscopie (Plaat 13) 
Hoed tot 9 cm breed, jong half bo lvormig, later gewelfd, 
rand niet of hooguit 1/2 mm over de bu isjes hangend; 
fij n viltig, vochtig iets kleverig; egaal bleek- tot donker
bruin, wit tot ivoorkleurig bij bleke vorm, oud vanaf de 
rand een (olijf)groenige tint krijgend. Poriën en buisjes 
wit, dan rozegrijs als grondkleur van de stee l, tenslotte 
buisjes rozebruin, donkerder dan de poriën. Steel tot 
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Plaat 9. Leccinum variicolor. 1. VDK0665; 2. VDK0844; 3. VDK0832; 4. VDK0654; 5. VDK0608; 6. VDK01155. Schaal: ca. K 
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Plaat 10. Leccinum variico/or. l . Hoedhuid, coupe (in NH3); 2. Hoedh uid, scalp (in NH3); 3. Sporen; 4. Basidiën; Collecties: a. VDKOllSS, 
b. VDK0832, c. VDK0608, d. VDK0 665, e. VDK0654. 
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Plaat 11. Leccinum variicolor. 1. Eindcel len in de hoedhuid (in KOH); 2. Caulocystiden; Collecties: a. VDK0 832, b. VDK0 665, c. VDK0 654, 
d. VDK0608. 
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2,5 cm dik, cilindrisch of verbredend naar de basis toe; 
grondkleur bleek grijs of grijsbruin, vaak met roze tint, 
wit tot ivoorkleurig bij bleke vorm, aan de basis vaak met 
blauwe of groenige tinten, oud met olijfkleurige tinten 
vanaf de steeltop; egaal met bleke bruinachtige of grijzige 
schubjes bezet, als kleine wratjes of vlokkige streepjes 
die maar een weinig donkerder zijn dan de grondkleur, 
bij droog weer worden de topjes van de schubjes donker, 
tot donkerbruin; met ouderdom of opdrogen geen of 
onduidelijk net vormend. Vlees wit, in de steel zwak tot 
duidelijk rozebruinig verkleurend, niet of heel zwak in de 
hoed, later iets bruinig wordend, bij doorsnijden meestal 
met blauwe en groenachtige vlekken in de steelbasis of 
het midden van de steel of binnen enkele minuten ver
schijnend, verkleuring vlug donkerder wordend, vaak 
pastelachtig blauwgroene tinten in steelbasis na uren, 
met ouderdom krijgt het vlees, vooral in bovenste steel
helft, olijfgroene tinten; hoedvlees met ijzersulfaat olijf
groenig grijs, groengrijs of, vooral bij jonge exemplaren, 
blauwgrijs (fig. 1). 

Microscopie (Plaat 12 en 14) 
Sporen met meestal duidelijke suprahilaire depressie; 
VDK0658: (15)16-20,1(21,2) x (4,5)5-5,8(6) µm, Q sporen 
tot 18,5 µm lang = (2,5)3-3,5, Qgem. = 3,27, Q sporen 
langer dan 18,5 µm = 3,2-3, 7(4,1); VDK01095: (14,5)16,8-
22,8(24,6) x (4,2)5-6,1(6,8) µm, Q sporen tot 18,5 µm 
lang= 2,9-3,5(3, 7), Qgem. = 3,29, Q sporen langer dan 18,5 
µm = 3,1-3,7(4,1); VDK01045-b: (13,7)15,8-20,5(24,8) x 

(4,1)4,8-6(6,2) µm, Q sporen tot 18,5 µm lang= (2,6)2,9-
3,5(3, 7), Qgem. = 3,21, Q sporen langer dan 18,5 µm = 
3,2-3,9(4,2). 
Hoedhuid de suprapellis bestaat meestal uit hyfen met 
gemakkelijk loslatende cellen en losliggende cel len van 
6-12 µm breed, met ook vrij veel hyfen of losliggende 
cellen die tot 15(17) µm breed zijn. Cilindrocysten zijn 
gewoon lijk (vrij) talrijk aanwezig. Hyfen van 5 µm breed 
komen steeds voor, maar dunnere kunnen ontbreken in 
de suprapellis. In een weinig voorkomend type hoedhuid 
komen nauwelijks cilindrocysten en geen losliggende 
cellen voor. De meeste eindcellen zijn breed en conisch. 
De incrustatie is meestal vaag maar kan ook fijn tot grof 
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korrelig zijn, zelden met fijne bandjes. Caulocystiden 
(23)35-75(90) x (5)8-13(18) µm, overwegend smal 
fusiform of lageniform, ook cilindrisch, obclavaat, ampul
vormig of bochtig, lange nek veelal bochtig. 

Habitat: bij berk op zure, vochtige zand- en zandleem
bodem, vooral in heideterreinen. 

Bestudeerde collecties 
België, Prov., Oost-Vlaanderen, Maldegem, Maldegem
veld (Drongengoedbos), 12.09.2015, VDK01261; Prov., 
Vlaams Brabant, Houwaart, Walenbos, 17.10.2009, 
VDK01095; Prov., Limburg, Lummen, Tiewinkel, 
24.09.2000, VDK0658; zelfde loc., 30.09.2015, 
VDK01267; Prov. Henegouwen, Haytrage, Bois des 
Poteries, 13.10.2007, VDK01045b (leg. J. Degreef). 

Observaties en discussie 
De steel is bij jonge en volwassen exemplaren gelijkmatig 
over de gehele lengte bedekt met schubjes die niet of 
slechts weinig contrasteren met de grondkleur. Dat is 
alleen nog bij L. ho/opus het geval. De schubjes kunnen 
na het verzamelen van de paddenstoelen in een droge 
omgeving donkerder worden. Dat is ook zo bij L. ho/opus. 

Leccinum cyaneobasileucum heeft meestal een hoed
huid (suprapell is) die bestaat uit veel losliggende 
cellen en cilindrocysten. De suprapell is van L. variico/or 
en in zeldzame gevallen ook van L. scabrum, kunnen er 
op gelijken, maar je treft er ook lange smalle hyfen van 
2-3 µm in aan. Dergelijke smalle hyfen ontbreken (haast) 
altijd bij L. cyaneobasileucum. Ook bij deze soort kan je 
afwijkende hoedhu iden aantreffen. In een collectie van 
het Drongengoedbos te Maldegem (VDK01261) was het 
goed zoeken om cilindrocysten aan te treffen en los
liggende cellen kwamen niet voor. De hyfen waren ook 
wat smaller, 4-10(13,5) µm, dan bij typische hoedhuiden. 

Bij L. cyaneobasileucum komt een witte vorm voor en 
exemplaren die een donkere hoed hebben met een 
witte steel. De witte vorm is beschreven als L. cyaneo
basileucum en werd iets eerder gepubliceerd dan 

c 

Plaat 12. Leccinum cyaneabasileucum. Eindelementen hoed huid (in KOH); Collecties: a. VDK0658, b. VDK01095, c. VDK01045b. 



Plaat 13. Leccinum cyaneobasileucum. 1. VDK0658; 2. VDK01045b (leg. J. Degreef); 3. VDK01095; 4. VDK0 1267. Schaal: ca. %. 

25 



26 

SOµm 

3c 4c 3a 

Plaat 14. Leccinum cyaneabasileucum. 1. Hoedhuid, coupe (in NH3); 2. Hoedhuid, scalp (in NH3); 3. Sporen; 4. Basidiën; 
5. Caulocystiden; Collecties: a. VDK0658, b. VDK01045b, c. VDK01095. 



L. brunneogriseolum. De correcte naam voor de soort is 
dus L. cyaneobasileucum. Een waarschijnlijk synoniem 
is L. alboroseolum (Blum) Lannoy & Estades. Ook dit 
taxon heeft geheel bleke, w itte tot ivoorkleurige vrucht
lichamen. Den Bakker en Noordeloos vermelden niets 
over L. alboroseolum. De combinatie van cilindro
cysten en smalle sporen in Blum (1970) leiden in Den 
Bakker en Noordeloos naar L. cyaneobasileucum. In 
Lannoy & Estades (1995) is de soort beschreven met 
bredere sporen wat eerder aan L. ho/opus doet denken, 
maar de andere kenmerken komen wel overeen met 
L. cyaneobasileucum. 

5. Leccinum ho/opus (Rosth.) Watling 
Witte berkenboleet 
Syn.: L. aerugineum (Fr.) Lannoy & Estades, L. avellaneum 
(Blum) Bon, L. niveum (Fr.) Rauschert, L. nucatum Lannoy 
& Estades, L. malle (Bon) Bon, L. olivaceosum Lannoy & 
Estades. 

Macroscopie (Fig. 3, 4 en 5; Plaat 15) 
Hoed tot 9 cm breed, vaak klein blijvend, half bolvormig 
tot gewelfd, oud kussenvormig, rand niet of hooguit 
1/2 mm over de buisjes hangend; glad; wit, crème of 
bleek met rozebruinachtige tint, vaak ook met groen
blauwe tinten, met ouderdom donkerder wordend, 
bruinachtig, soms bijna zwa rt, met olijfgroene of blauw
achtige tinten vanaf de hoedrand. Poriën en buisjes wit 
tot rozegrijs of bleek rozebruin als grondkleur van de 
steel, tenslotte rozebruin. Steel tot 2 (2,5) cm dik, cilin
drisch of een weinig verbreed naar de basis toe; grond
kleur wit, crème tot bleek roze bruin, onderaan soms met 
groenblauwe tinten, ouder wat donker wordend; egaal 
met bleekbruine, wratachtige schubjes bezet, die maar 
een weinig donkerder zijn dan de grondkleur, de topjes 
ervan kunnen met ouderdom of bij droog weer donkerder 
worden (fig.3), het oppervlak kan bij droog weer gaan 
barsten waardoor de schubjes afstaan; met ouderdom 
of bij uitdrogen, een meestal vaag, netvormig patroon 
vormend . Vlees witachtig tot rozegrijs, sterk gelijkend op 
grondkleur steeloppervlak, met (grijs)bru ine zone onder 
hoedhuid, zonder of, minder vaak, met blauwgroene 
verkleuring in de steelbasis of het midden ervan, met 

ouderdom zowel in hoed als steel een olijfgroene tint 
krijgend; hoedvlees met ijzersulfaat groenachtige grijs of 
olijfgroenig grijs (fig. 1). 

Microscopie (Plaat 16 en 17) 
Sporen met een zwakke tot soms ontbrekende supra
hilaire depressie; VDK0589: 16,8-24 (27,5) x (5)5,5-
6,4(7,1) µm, Q sporen tot 18,5 µm lang= 2,7-3,2, Qgem. 

= 2,93, Q sporen langer dan 18,5 µm = 3,1-3,6(4,5); 
VDK0651: 15,4-18(19,7) x 5,7-6,6 µm, Q = 2,4-3,0, Osem. 
= 2,78; VDK0653: (13,5)16-17,8(19) x 5,5-6,7(7) µm, Q= 
(2,2)2,5-3,2, Üsem. = 2,78; RW372: (14,6)15,8-18,2(20,5) 
x (5,4)5,8-7,0(7,5) µm, Q = (2,1)2,4-3, Qgem. = 2,66. 
Hoedhuid de suprapellis bestaat uit lange smalle hy
fen van 2-8(10) µm breed, waarbij hyfen van 3,5-6 µm 
breed overheersen. Uitzonderlijk komen verspreid cel
len voor die tot 12 µm breed zijn, waaronder soms ook 
cilindrocysten. Losliggende cel len komen wat vaker voor. 
De eindcellen zijn slank en veelal kronkelig en egaal 
gepigmenteerd, maar een deel is ook sterk grof korrelig 
geïncrusteerd. Caulocystiden 32-67 x 7,5-12,5(17) µm, 
smal fusiform of lageniform tot cilindrisch, nek niet erg 
lang, bochtig. 

Habitat: bij berk in berkenbroekbos en in hoogveen, 
daar meestal tussen veenmos, ook aangetroffen tussen 
strooisel in berken-eikenbos met ondergroei van bosbes. 

Bestudeerde collecties 
België, Prov. Limburg, Lummen, Tiewinkel, 12.09.1999, 
VDK0589; zelfde loc., 16.09.2000, VDK0651; zelfde loc., 
16.09.2000, VDK0653; Houthalen-Helchteren, Laam
beekvallei, 03.10.2015, VDK01268 (leg. J. Volders); 
Prov. Luxemburg, Villance, Tourbières de Roumont, 
17.09.1995, RW372. 

Observaties en discussie 
Jonge en volwassen exemplaren van L. ho/opus en 
L. cyaneobasileucum zijn meestal goed te onderscheiden, 
uitgenomen de witte paddenstoelen, maar ouder vaak 
zeer sterk gelijkend wanneer ze een olijfbruine kleur 
krijgen. Microscopisch zijn beiden te determineren door 
verschillen in de hoed huid en de Q-waarde van de sporen. 
In sommige vruchtl ichamen van L. ho/opus komen zoveel 
2- en/of 3-sporige basidiën voor, dat het grootste deel 

Fig. 3-5. leccinum ho/opus. Houthalen-Helchteren, Laambeekvallei. 3. 22.08.2013. De steel steekt voor meer dan de helft tussen het 
veenmos (foto M. Heyligen); 4. en 5. 26.07.2012 (foto's J.C. Delforge). 
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Plaat 15. Leccinum ho/opus. 1. VDK0653; 2. VDK0589; 3. RW372; 4. VDK01268 (leg. J. Volders); 5. VDK0651. Schaal: ca.%. 
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Plaat 16. Leccinum ho/opus. 1. Hoedhuid, coupe (in NH3); 2. Hoedhuid, scalp (in NH3); 3. Sporen; 4. Basidiën; Collecties: a. VDK0651, 
b. VDK0653, c. RW372, d. VDKOS89. 
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Plaat 17. Leccinum ho/opus. 1. Eindcellen in de hoedhuid (in KOH); 2. Caulocystiden; Collecties : a. VDK0653, b. RW372, c. VDK0651, 
d. VDKOS89. 



van de sporen een Q-waarde heeft van meer dan 3, 
terwijl dat bij (overwegend) 4-sporige vruchtlichamen 
2,6-2,8 is. In vruchtlichamen met veel sporen van 
ongeveer 18 µm en groter wordt best nagegaan in welke 
mate 2- en/of 3-sporige basidiën voorkomen. Komen die 
veelvuldig voor dan is alleen de hoedhuid betrouwbaar 
om de soort te onderscheiden van L. cyaneobasileucum. 

De collectie VDK0589(Plaat 15.2) was aanvankelijk geheel 
wit. De aquarel is gemaakt nadat de paddenstoel twee da
gen in een gesloten doos in een koelkast werd bewaard. De 
afstaande schubjes wa ren bij het plukken reeds aanwezig 
(door droog weer ontstaan) . Paddenstoelen met der
gelijke steel zijn door La nnoy & Estades als L. nucatum 
beschreven . Zeer bleek (bijna wit) bij het plukken zoals 
ook VDK0653. De aquarel van dit exemplaar is gemaakt 
na drie dagen bewaring in een doos in de koelkast . 
Dergelijke kleurvorm is door Lannoy & Estades als 
L. olivaceosum beschreven en indien met putjes in de 
hoed (doordat het vlees zacht wordt met ouderdom) 
als L. molle. Leccinum ho/opus heeft vaak blauwachtige 
tinten in de hoed. Met extreem blauwe tinten in de hoed 
zijn dergelijke paddenstoelen door Lannoy & Estades 
beschreven als L. aerugineum. 
Een ander synoniem is zeker L. avellaneum. Den Bakker 
& Noordeloos beschouwen deze naam als een 
synoniem van L. scabrum, doch zonder moleculair onder
zoek. Blum (1970) besch rijft de soort (kort) als Boletus 
avellaneus met sporen va n 14-18 x 6-7 µmen hoedhuid
hyfen van 3-8 µm breed. Zowel de afbeelding van de 
sporen (niet slank) als de sporen maten (te breed) gaan niet 
voor L. scabrum. De breedte van de hoedhuidhyfen wijst 
eveneens in de richting van L. ho/opus. De beschrijving 
van de hoedhuid en vooral van de sporen die Lannoy & 
Estades (2005) geven van L. avellaneum kan niet voor 
L. scabrum. Ook geven beide auteurs een groengrijs
achtige verkleuring op van het vlees met ijzersulfaat, wat 
kan voor L. ho/opus maar niet voor L. scabrum die een 
blauwgri jze verkleuring vertoont met FeS04. Lannoy & 
Estades beelden L. avellaneum met dezelfde crème tot 
okerachtige kleuren af als fig. 4 op Plaat 15. 

We vonden geen Belgische collecties waarbij cilindro
cysten opva llend voorkwamen. Uit moleculair onderzoek 
van Den Bakker & Noordeloos (2005) bleek het neo
type va n L. aerugineum een syn. te zijn van L. ho/opus. 
Leccinum aerugineum is door Lannoy & Estades 
beschreven met lange hyfen van 2,5-10 µm breed en met 
cilindrocysten van 10-13(15) µm breed. 

Sleutel 
Bij het gebruik van de sleutel is het belangrijk om met het 
volgende rekening te houden: 

bij het berekenen van de Q-waarde geen sporen 
gebruiken die langer zijn dan 18,5 µm, deze zijn 
afkomstig van 2- en/of 3-sporige basid iën; 
de Q-waarde kan bij jonge vruchtlichamen lager kan 
zijn dan hier aangegeven. Meet sporen van volwassen 
vruchtlichamen; 
bij droog weer of na enkele min. in een droge ruimte 
kunnen de bleke schubjes van L. cyaneobasileucum en 
L. ho/opus donker worden. Ook met ouderdom 
kunnen ze donkerder worden; 
de vermelde verkleuring van het vlees met ijzersulfaat 
geldt voor jonge en volwassen vruchtlichamen, niet 
voor oude of uitgedroogde. 

la. Hoed en steel bleekbruin tot donkerbruin, grijsbruin, 
roodbruin, zwartbruin " """""." .""""""""." """". 2 

lb. Hoed en steel wit of roomkleurig tot ivoorkleurig of 

alleen de steel wit""" """""""""""""""""."""". 6 
2a . Steel met donkere, bru ine tot zwarte schubjes, sterk 

contrasterend met de grondkleur; grootste deel van 
de caulocystiden zijn 10-20 µm breed " """ """ "" . 3 

2b. Steel eenkleurig, schubjes niet of een weinig 
donkerder dan de grondkleur; grootste deel van de 
caulocystiden zijn 8-13 µm breed """."" "".".".". " 5 

3a. Q-waarde sporen ~ 3,0; steelvlees steeds zonder 
blauwverkleu ring ."." ... " ...... "."."" .. ""." L. scabrum 

3b. Q-waarde sporen 2,6-2,8(2,9); steelvlees met of 
zonder blauwverkleuring "."."."""".""""""."""" 4 

4a. Hoed met bleke, voor een deel scherp afgegrensde 
vlekken, soms meer egaal van kleur en dan zeer 
donker, zwartbruin, gehele hoed met een grijze 
zweem; hoed rand tot 1 mm over de buisjes hangend; 
steel bij de basis vaak gebogen; hoedvlees groen 
grijs met ijzersulfaat; vlees in de steel met blauwe 
vlekken; vaak heeft een deel van de caulocystiden 
een lange bochtige nek ... " .. " ... "." ...... " L. variicolor 

4b. Hoed egaal va n kleur, indien niet, dan met bleke en 
donkere tinten die ineenvloeien, bruinachtig zonder 
grijze zweem; hoedhuid niet over de buisjes hangend; 
steel recht; hoedvlees met ijzersulfaat blauwachtig 
grijs; vlees in de steel met of zonder blauwe 
vlekken; caulocystiden zonder lange bochtige nek 
... " .. " ".". " " " " "". " "" .. " """ ... "" " " " L. schistophilum 

Sa . Q-waarde sporen ~ 3; hyfen in de suprapellis 
(3)5-15(17) µm breed, waarbij hyfen van 6-10 µm 
breed overheersen, meeste eindcellen zijn conisch, 
cil indrocysten zijn meestal abundant in de supra
pellis, soms schaars .""""""" L. cyaneobasileucum 

Sb. Q-waarde sporen 2,6-2,8(2,9); hyfen in de supra
pellis 2-8(12) µm breed, waarbij hyfen van 3,5-6 µm 
breed overheersen, eindcellen cilindrisch, cilindro
cysten ontbreken of zijn weinig talrijk in de supra peil is 
" .. """"""""""."""""""""" .. " .. "."".""". l. ho/opus 

Ga. Q-waarde sporen 2,6-2,8(2,9) " .""."""." . L. ho/opus 
Gb. Q-waarde sporen ~ 3,0 """". ". "".""""."."." """" 7 
7a. Steeds zonder blauwverkleuring van het vlees in 

steel; caulocystiden (7)10-19(23) µm breed; hoed huid 
met of zonder cilindrocysten "." ." """"" L. scabrum 
(het bestaan van een geheel witte vorm bij 
L. scabrum is twi jfelachtig) 

7b. Bijna altijd met blauwverkleuring van het vlees in 
steel; caulocystiden(5)8 - 13(18) µm breed; cilindro-
cysten abundant in de hoed huid .""." ""." .. " ... ... ".". 
" .. " ... """.""" . "" " """" " " "" "" l. cyaneobasileucum 

Alternatieve sleutel vertrekkend van Q-waarde sporen 
la. Q-waarde sporen ~ 3,0 " "" " "".".""""."""""""" . 2 
lb. Q-waa rde sporen 2,6-2,8(2,9) """.""""""""".""" 3 
2a. Steel met donkere, bruine tot zwarte schubjes, sterk 

contrasterend met de grondkleur; zie ook 7a 
"""."" " """"""""""" """"" ""."""""" ... L. scabrum 

2b. Steel eenkleurig, schubjes niet of een weinig 
donkerder dan de grondkleur; zie ook 7b 
""". """" " " " " .. " " """ " " "" " ". L. cyaneobasi/eucum 

3a. Steel eenkleurig, schubjes niet of een weinig 
donkerder dan de grondkleur " "." ""."". L. ho/opus 

3b. Steel met donkere, bruine tot zwarte schubjes, sterk 
contrasterend met de grondkleur; vergelijk hierboven 
4a l. variicolor met 4b L. schistophilum 
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Summary 
In this second report on the subgenus Phlegmacium (Cortinarius) by the Cortinarius study-group of t he "Koninklijke 
Vlaamse Mycologische Vereniging" fu ll descriptions, illustrations and discussions are given of Cortinarius caerulescens 
(Schaeff.) Fr., Cortinarius leonico/or Reu m. and Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. 

Samenvatting 
In dit tweede verslag van de werkgroep worden 3 collecties beschreven van het subgenus Ph/egmacium (Cortinarius), 
verzameld in 2014, nl. Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr., Cortinarius leonicolor Reum. en Cortinarius variicolor 
(Pers.) Fr. 

COLLECTIE Phlegmacium 6 
Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. 
Blauwe knolgordijnzwam 

Vindplaats: Tervuren, Park va n Tervuren, IFBL: E4.38.24 
Datum: 18 september 2014 
Foto: AdH14018; PV2014/1649-1650 
Herbarium: AdH14018; PV20140918 
Habitat: op kalkhoudende leembodem, tussen strooisel, 
in wegberm van beukendreef, omgeving rand van vijver. 

Fig. 1. Cortinarius caerulescens (foto A. de Haan). 

Begeleidende vegetatie: onder beuk (Fagus sylvatica) . 
Groeiwij ze: Gebundeld (2 à 3 vruchtlichamen) en 
versp reid . 

MACROSCOPIE (fig. 1, 2) 

Hoed 45-70 x 20-25 mm, jong campanulaat, later breed 
campanulaat tot convex of vlak, soms met zwakke umbo; 
rand eerst ingekromd, later recht, onregelmatig golvend; 
oppervlak glad, radiair vezelig, met overvloedige zilverig 
witte tot crème aangedrukte vel umplakken verspreid 
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Fig. 2. Cortinarius caeru/escens (foto P. Verstraeten). 

over oppervlak, soms ook als vezels, soms in con
centrische banden, vergelend bij drogen; oppervlak 
vochtig kleverig aanvoelend; bleekpaars (oac 402, 403, 
soms 339), hier en daar bruin kleu rend door bruinige 
vezels, in centrum iets donkerder (oac 332), niet tot zeer 
zwak hygrofaan, weinig tot niet verkleurend na kneuzing. 
Lamellen dicht opeen, 7-8/cm met 1-3 tussenlamellen, 
smal bochtig aangehecht, aanvankelijk crème tot bleek
beige en lang zo blijvend, later vaal rosbruin; snede 
geërodeerd tot gezaagd. Steel kort, 40-55 x 10-14 mm, 
cilindrisch, met afgeplatte, brede gerande knol, niet 
wortelend; oppervlak overlangs vezelig, bedekt met wit
zilverige laag op paarse ondergrond, onder oppervlak 
bleek tot duidelijk paars, bovenaan bleekpaars, donkerder 
naar de basis, met wollige cortina tot op de knol. Vlees 
wit in de hoed, bleekpaars in de cortex. Geur aangenaam 
fungoïd tot zwak spermatisch. Smaak aangenaam 
fungoïd. Kleurreacties KOH-oplossing roze op hoed, 
waterig bruin in steel, oranje op onderkant knol; guajak 
negatief (bleekbruin) op hoed, steel en vlees. Exsiccaat 
hoed crème met gelige tint, jong met grijsblauwe tint; 
steel grijzig wit, jong met blauwe tint. Sporee op steel, 

rosbruin met oranje tint (oac 644). 

MICROSCOPIE 
Sporen (fig. 3) (7)8-9,5(10) x (4,4)4,5-5,5(5,6) µm, 
gem.c301 8,7 x 4,9 µm, O gem. = 1,8; slank amygdaliform tot 
amygdaliform in zijaanzicht, met zwakke, soms duidelijke 
supra-apiculaire indeuking; naviculair tot subfusoïd in 
vooraanzicht, met conisch versmalde, soms uitstulpende 
top (callus) en conisch toelopende basis; wand stevig 
maar niet verdikt, geelbruin met iets rossige tint in NH3-

oplossing, niet dextrinoïd, bleek geelbruin in Melzers 
reagens; ornamentatie zwak tot tamelijk duidelijk, als 
lage punten en wratjes, in de onderste helft soms meer 

prominent, soms bij na glad en enkel wat gemarmerd; 
apicule tamelijk klein, hoekig en wat conisch toelopend; 
inhoud amorf. SEM sporen (fig. 4): ornamentatie 
ongeveer gelijkmatig verdeeld over oppervlak, als lage, 
onregelmatige, hoekige, wratten, kammen en korsten, 
dikwijls vertakkend; de top meestal kaa l; supra-apiculare 
zone meestal duidelijk maar niet scherp afgetekend, 
ornamentatie daar zwak tot ontbrekend, als kleine wrat
ten en puntjes. Basidiën (fig. 5) 4-sporig, enkele 2-sporige 
waargenomen; (20)25-30 x (7)8-10 µm, cilindrisch tot 
knotsvormig, wat ingesnoerd bij sporenvorming, yalien 
en dunwandig; met druppelvormige inhoud; oude 
exemplaren met bleekgeel necropigment. Cheilocystiden 
(fig. 6) plaatselijk talrijk, gemengd tussen basidiën, als 
eindcellen van doorgroeiende tramahyfen, 15-20(30) x 

6-8 µm, kort knotsvormig tot soms lageniform, kleurloos, 
dunwandig. Subhymenium een zeer dunne laag, enkele 
onregelmatige, hoekige, kleurloze ce llen. Trama regulair, 
met evenwijdige, 4-15 µm brede, cilindrische, gladde, 
hyaliene tot bleekgele hyfen. Hoedhuid een duplex
structuur (fig. 7); hyfen van velum universale 2-5 µm 
breed, hyalien tot met bleek okerkleurig membranair 
pigment, fijn korrelig geïncrusteerd, als platte bundels 
door elkaar verweven over het oppervlak (alleen op een 
scalp te zien); hyfen in slijmlaag kruiselings opgaand, 
3-8 µm breed, cil indrisch, hyalien, meeste fijn korrelig 
geïncrusteerd, andere niet of grofkorrelige geïncrusteerd, 
nabij basaal deel met tot 12 µm brede intracellulair 
gepigmenteerde cellen; basaal deel van epicutis een 
okerbruine laag van niet geïncrusteerde hyfen ver
mengd met intracellulair, als druppels, gepigmenteerde, 
ook donkere vlekkerig geïncrusteerde en in bandjes 
geïncrusteerde hyfen, deze laatste soms tot in de 
slijmlaag doordringend; hypoderm een ca. 150 µm dikke, 
okerkleurige laag, met worstvormige en opgeblazen 
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Fig. 3-7. Cortinarius caerulescens 3. sporen in NH3-oplossing, 4. SEM sporen, 5. basidiën in congorood, 6. cheilocystiden in 
congorood, 7. hoedhuidstructuur. 
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dikwandige cellen, tot 20 µm breed; gespen aan de septen 
tot 7 µm lang. Velum 3-6 µm brede, parallelle tot 
verweven, rechte tot wat kronkelige hyfen, glad en kleur
loos, dunwandig; met schaarse, afgeronde eindcellen; 
grote gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Cortinarius caeru/escens is een middelgrote Phlegmacium 
met een gerande knol en met bleekpaarse tinten op hoed 
en steel. Karakteristiek zijn ook de KOH-reacties op hoed 
(roze) en bulbipellis (oranje) en de vrij kleine, amygdali
forme sporen met een conisch versmalde top. 

In Moser (1983) en Horak (2005) moet gezocht worden 
in de sectie Caerulescentes. Via de gerande knol en 
de KOH-reactie op de hoed komen we bij de lastige 
keuze: "hoed blauw-grauw" of "hoed levendig blauw". 
Gelukkig leiden beide naar hetzelfde punt, waar gekozen 
moet worden op grond van de lamelkleur. De keuze 
" lamellen jong bleek lila, later beige", die het best bij 
onze collectie past, leidt echter tot niets. Kiezen we voor 
"jonge lamellen levendig blauw" dan is C. caerulescens 
de beste keuze. De beige kleur van de lamellen bij onze 
collectie komt volgens Brandrud (1989-1998), omdat de 
aanvankelijk violetgrijze lamellen van C. caerulescens bij 
ouder worden gelig verkleuren . 
Op grond van de gerande knol en bleekpaarse tinten moet 
in Funga Nordica (2008) gezocht worden in sleutel B. 
De KOH-reactie op de bulbipellis, de amygdaliforme 
sporen en de groeiplaats onder Beuk leiden vervolgens 
meteen naar C. caerulescens. 
In de Atlas des Cortinaires worden de Caerulescentes 
beschreven in Pars V (1993). De gerande knol en de 
KOH-reactie op de hoed brengen ons in de Sous-Section 
Caerulescentes. 

Fig. 8. Cortinarius Jeanicolor (foto A. de Haan). 

De vorm van de sporen (amygdaliform met conische 
top) leidt vervolgens naar de Serie caesiocanescens. In 
deze Serie is de Stirps caesiocanescens de beste keuze. 
De overvloedige velumresten op de hoed en de sporen
maten leiden uiteindelijk naar C. eucaerulescens var. 
eucaeru/escens fo. decipiens. Volgens de internetsites 
van zowel Index Fungorum als van Garnier is dit een 
synoniem van C. caerulescens. C. caerulescens zoals 
beschreven in de Serie Perpal/ens van de Sous-Section 
Caeru/escentes stemt niet overeen met onze collectie 
vanwege de ell iptische sporen met ronde top. 
De beschrijving van C. caerulescens bij Brandrud (1989-
1998) stemt zowel macro- als microscopisch zeer goed 
overeen met onze collectie. 

COLLECTIE Phlegmacium 7 
Cortinarius Jeonicolor Reu m. 
Geurende gordijnzwam 

Vindplaats: Tervu ren, Park van Tervuren, IFBL: E4.38.23 
Datum: 18 september 2014 
Foto: AdH14019; 
Herbarium: AdH14019; 
Habitat: op kalkhoudende leembodem, tussen strooisel, 
aan de voet van een talud van 3-4 m hoog, naast vijver. 
Begeleidende vegetatie: beuk (Fagus sy/vatica) en haag
beuk (Carpinus betulus). 
Groeiw ijze: gezellig tot gebunde ld 

MACROSCOPIE (fig. 8, 9) 
Hoed 45-65 mm diam., jong sferisch tot onregelmatig 
convex, later breed convex tot vlak met brede, zwakke 
umbo, hoedrand ingekromd; oppervlak droog zwak 
kleverig, slijmerig wanneer vochtig, met schaars, viltig 



Fig. 9. Cortinarius leonicolor (foto A. de Haan). 

verweven, wit, later vergelend velum verdeeld over 
ganse hoed; bleek geeloker tot zeemkleurig (oac 813, 
814 voor het bleke deel), iets verbruinend na kneuzing. 
Lamellen dicht opeen, 5-7 lamellen/ cm met 3 tussen
lamellen, smal, bochtig aangehecht, iets buikig tegen de 
steel, beige met lila tint, later donker vaal rosbruin; snede 
grof onregelmatig gekarteld. Steel 55-70 x 15-18 mm, 
cilindrisch, verbredend naar de basis; uitlopend op een 
obtuus gerande knol, 30-35 mm diam.; niet wortelend 
maar wel met duidelijke, enigszins turbinate rhizomorfen; 
oppervlak bleekpaars, overtrokken met wittige over
langse vezels; brede cortina tot bijna op de knol, bedekt 
met geelwit velum; kleur onder oppervlak duidelijk li la. 
Vlees in hoed wit, in hele steel lila, rossig verbruinend in 
de knol. Geur fruitig zoet, als mirabellen. Smaak bitter 
in hoed (hoedhuid). Kleurreacties KOH-oplossing waterig 
bruin op hoedhuid, rossig bruin op hoedvlees; guajak 
negatief (bleekbruin) op hoed, zwak oranjebruin op steel 
en vlees. Exsiccaat hoed geelbeige tot geeloker; steel 
grijzig wit tot beige, jong met blauwe tint. Sporee op 
steel, rosbruin met oranje tint (oac 644, 643). 

MICROSCOPIE 
Sporen (fig. 10) (8,5)9-11(12,3) x (5,2)5,5-6,5(7) µm, 
gem.(30l 10,2 x 6,5 µm, Q gem. = 1,55; kort amygdaliform 
tot subcitriform in zijaanzicht, met meestal duidelijke, 
soms zwakke supra-apiculaire indeuking; citriform tot 
naviculair, soms subfusoïd in vooraanzicht, met conisch 
toelopende, dikwijls acute en duidelijk tot sterk pro
minente, papillate top (callus), de basis meestal wat 
conisch toelopend, soms afgerond; wand stevig tot iets 
verdikt, rosbruin met iets oranje tint in NHroplossing, 
dextrinoïd, roodbruin in Melzers reagens; ornamentatie 
duidelijk tot tamelijk sterk en prominent, als onregel
matige wratten en korte kammetjes, zwak tot ontbrekend 

aan de top en in de supra-apiculaire zone; apicule tamelijk 
klein, wat hoekig; inhoud met één grote oliedruppel. SEM 
sporen (fig. 11): ornamentatie ongeveer gelijk verdeeld 
over oppervlak, als lage tot prominente maar afgevlakte, 
onregelmatig hoekige korsten en kammen, dikwijls ver
takkend en soms in elkaar vervloeiend, gemengd met 
verspreide hoekige, afgeplatte wratten; de uitspringende 
top kaal; supra-apiculaire zone duidelijk maar niet scherp 
afgelijnd, ornamentatie daar zeer zwak tot ontbrekend, 
als kleine wratjes en puntjes. Basidiën (fig. 12) 4-sporig, 
28-35 x 7-9 µm, slank knotsvormig tot subcilindrisch, met 
duidelijke insnoering bij sporenvorming in de bovenste 
helft; sterigmen breed doornvormig, 4-5 µm lang; inhoud 
met grote oliedruppels; oude exemplaren met bleekgeel 
necropigment. Cheilocystiden (fig. 13) plaatselijk talrijk 
maar niet bij alle exemplaren aanwezig, als groepen eind
cellen va n doorgroeiende tramahyfen, 15-20 x 5-6 µm, 
slank knotsvormig tot cilindrisch, kleurloos, dunwandig. 
Subhymenium enkele onregelmatige, hoekige, kleurloze 
cellen. Trama regulair, met 3-8 µm brede, parallelle tot 
iets verweven hyfen, glad, kleurloos tot bleekgeel in KOH
oplossing. Hoedhuid een duplex-structuur (fig. 14); hyfen 
van velum universale 1,5-4 µm breed, hyalien, sommige 
fijn korrelig geïncrusteerd, als platte bundels door elkaa r 
verweven over het oppervlak (alleen op een scalp te 
zien); hyfen in slijmlaag kruisel ings opgaand, 2-9 µm 
breed, nogal veel cellen grillig va n vorm, hyalien of met 
oranjebruin membranair pigment niet of fijn korrelig tot 
grof vlekkerig geïncrusteerd, dit vaak slechts over een 
gedeelte van de cel, nabij basaal deel met intracellulair 
gepigmenteerde cellen, in mindere mate ook hoger in 
de slijmlaag voorkomend; basaal deel van epicutus een 
oranjebruine laag van niet geïncrusteerde hyfen ver
mengd met intracellulair gepigmenteerde, verspreid 
donkere grof vlekkerig geïncrusteerde hyfen; hypoderm 
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Fig. 10-14. Cortinarius /eonicolor 10. sporen in NH3-oplossing, 11. SEM sporen, 12. basidiën in congorood, 13. chei locystiden in 
congorood, 14. hoedhuidstructuur. 



een ca. 200 µm dikke, oranjebruine laag, met opgeblazen 
dikwandige cellen, tot 22 µm breed; gespen aan de 
septen tot 6 µm lang. Velum bundels para llelle tot ver
weven hyfen, 2-7 µm diam., kleurloos, dunwandig; met 
scha arse, afgeronde eindcellen; grote gespen aan de 
septen. 

BESPREKING 
Cortinarius leonicolor is een vrij grote Phlegmacium 
met een gerande knol en een bleekgele tot okerkleurige 
hoed. Bleekpaarse tinten zijn aanwezig in lamellen, 
steeloppervlak en steelvlees. Karakteristiek zijn ook de 
zoetige, fruitige geur en de bittere smaak van de hoed
huid. De amygdaliforme sporen zijn sterk papillaat. 

Bij Moser (1983) en Horak (2005) leiden de lamelkleur, 
KOH-reactie op hoed, gerande knol en hoed kleur naar de 
sectie Calochroi / Glaucopodes. De enige lastige keuze in 
deze sectie is het punt, waar we moeten kiezen tussen 
"middelgrote soorten" en "robuuste soorten". De eerste 
keuze leidt niet tot een passende soort; de tweede keuze 
komt uit bij C. anserinus. De sporenmaten van onze 
collectie (9-11 x 5,5-6,5 µm) wijken licht af van de hier 
gegeven afmetingen (10-12 x 6-7 µm); dit verschil 
stelden wij eveneens vast in de overige geraadpleegde 
literatuur. In Funga Nordica (2008) leiden de gerande 
knol, de hoedkleur en de lamelkleur naar deelsleutel C. 
In deze deelsleutel komen we via de KOH-reactie, de 
bittere smaak van de hoedhu id en de fru itige geur 
eveneens uit bij C. anserinus. 
In de Atlas des Cortinaires moet onze collectie gezocht 
worden in de Section Glaucopodes, die beschreven 
is in Pars XVII (2008). De soorten met papi llate sporen 
bevinden zich in de Sous-Section Amoenolentes, de 
soorten met fruitige geur in de Se rie Amoenolens. In 

Fig. 15. Cortinarius variicolor (foto A. de Haan). 

deze Serie leidt de bittere smaak van de hoedhuid naar 
C. amoenolens en C. gratus, twee soorten die zeer dicht 
bij elkaar staan waarvan DNA-onderzoek (Liimatainen et 
al., 2014) heeft aangetoond dat het om dezelfde soort 
gaat. Al deze werken leiden dus naar C. anserinus / 
C. amoenolens, namen die door velen, maar niet door 
Bidaud et al. (2005), als synoniemen worden beschouwd. 
In de Atlas des Cortinai res Pars XVII staat echter naast 
C. amoenolens ook C. anserinus beschreven, die afwijkt 
door niet papillate sporen. Bovendien blijkt C. leonicolor, 
een soort die in 2001 door Reumaux beschreven werd, 
eveneens identiek te zijn met C. anserinus/C. amoenolens. 
Om deze naamsverwarring en een mogelijke "sensu
naamgeving" te vermijden sluiten wij ons aan bij de 
resultaten van het onderzoek va n Liimatainen et al. 
(2014), en geven we onze collectie de naam Cortinarius 
leonicolor Reum. Immers uit deze DNA-studie blijkt dat 
zowel C. anserinus en C. amoenolens, als C. leonicolor 
en C. gratus één en dezelfde soort zijn. Omdat de holo
types van C. anserinus en C. amoenolens niet bestudeerd 
konden worden, en omdat C. leonicolor Reum. ouder 
is (2001) dan C. gratus Re um. (2008) werd de naam 
Cortinarius leonicolor weerhouden. 

COLLECTIE Ph/egmacium 8 
Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. 
Veranderlijke gordijnzwam 

Vindplaats: Tervuren, Park van Tervuren, IFBL: E4.38.24 
Datum: 18 september 2014 
Foto: AdH14020 
Aquarel : V.D.K.O. 1152 
Herbarium: AdH14020 
Habitat: op kalkhoudende leembodem, tussen beuken-
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Fig. 16. Cortinarius variicolor (Aquarel 0. Van de Kerckhove). 

strooisel en mos, op talud aan rand van vijver. 
Begeleidende vegetatie: onder beuk (Fagus sylvatica), 
met Boletus luridus, Boletus radicans en verscheidene 
Russula-soorten in de nabijheid. 
Groeiwijze: gezellig en gebundeld (2 à 3 exemplaren). 

MACROSCOPIE (fig. 15, 16) 
Hoed 55-88 mm diam., jong halfbolvormig, later breed 
kegelvormig tot convex met vage umbo, tenslotte vlak 
convex, hoedrand lang ingekromd, later recht, sterk 
onregelmatig golvend; hoedhuid viltig, jong overvloedig 
bedekt met spinnewebachtige, verspreide, witte vezels 
die later tot bruine plakjes verkleuren, soms radiair vezelig 
en glad, vooral aan de rand, later fijn openbarstend vanuit 
centrum; jong blauw tot blauwviolet (oac 323-324, 431 in 
de donkerste delen en aan de rand), soms iets grijzig blauw 
(oac403), vlugverbruinend (oac728, 748)vanuitcentrum, 
tenslotte grijsbruin (oac 771, 772, 777), rand lang blauw 
tot grijsblauw blijvend (oac 319, 326, 333); oppervlak 
droog kleverig, iets slijmerig wanneer vochtig; niet 
hygrofaan. Lamellen dicht opeen staand, 5 lamellen/cm 
met 3-5 tussenlamellen, bochtig aangehecht, smal tot 
zwak buikig, jong wit tot lila, later lichtbruin, aan de 
hoedrand lang lila blijvend; snede bleker, geërodeerd. 
Steel 50-55 x 20-25 mm" recht, cilindrisch, naar de basis 
zwak knotsvormig verdikt, soms scheef toelopend; 
oppervlak bleek lila, bedekt met overlangse laag witte 
tot lilagrijze vezels die later bruin verkleuren, zwak 
opstaande 'ring' in bovenste deel na verdwijnen van 
cortina. Vlees wit tot crème, cortex lila, centraal 
deel witgrijs; hard in hoed en steel. Geur zwak muf, 
aardachtig. Smaak naar nootjes, iets zurig. Kleurreacties 
KOH-oplossing op steel eerst zwak geel, later oranje, in 
steelvlees geel, in hoed iets intenser; guajak snel en sterk 
blauwgroen op steel en steelvlees, iets zwakker op hoed 
en hoedvlees. Exsiccaat hoed, steel en vlees roodbruin. 
Sporee op steel, donker rosbruin (oac 657). 

MICROSCOPIE 
Sporen (fig. 17) (7,5)8-10(11) x (4,8)5 -6(6,5) µm, 
gem.1301 9,1 x 5,8 µm, O gem. = 1,55; breed amygda liform tot 
amygdaliform in zijaanzicht, met meestal duidelijke, 
soms zwakke supra-apiculaire indeuking, soms met sterk 
prominente top en dan subcitriform; fusoïd tot kort 

naviculair of citriform in vooraanzicht, met conisch toe
lopende, soms acute, al of niet prominente top (callus), 
de basis meestal conisch toelopend; wand stevig tot 
iets verdikt, rosbruin met oranje tint in NH3-oplossing, 
niet dextrinoïd, bleek geelbruin in Melzers reagens; 
ornamentatie duidelijk, als onregelmatige wratten en 
korte kammetjes, weinig tot duidelijk prominent, zwak 
in de onderste helft en in de supra-apiculaire zone; api
cule conisch en wat hoekig; inhoud meestal met één 
grote oliedruppel. SEM sporen (fig. 18): ornamentatie 
ongeveer gelijk verdeeld over oppervlak, als lage, 
onregelmatige korsten met afgeronde kanten, dikwijls 
in elkaar vloeiend, gemengd met kleinere afgeplatte 
wratten; top dikwijls wat afgeplat en meestal kaal; supra
apiculaire zone niet duidelijk afgetekend, ornamentatie 
daar zwakker, als kleine afgeplatte wratten en puntjes. 
Basidiën (fig. 19) 4-(2-)sporig, 30-40 x 7-9 µm, bij sporen
vorming ingesnoerd in de bovenste helft, cilindrisch tot 
slank knotsvormig, inhoud druppelvormig; oude ex
emplaren met helder geelbruin necropigment; sterigmen 
kort doornvormig, 3-4 µm lang. Cheilocystiden (fig. 20) 
plaatselijk talrijk, als eindcellen van bundels door
groeiende tramahyfen, 20-40 x 5-7 µm, knotsvormig tot 
cilindrisch, soms smal lageniform, dunwandig en kleur
loos. Subhymenium een dunne laag, onregelmatige, 
hoekige cellen. Trama subregulair, met 5-13 µm brede, 
para llelle tot verweven, rechte tot wat kronkelige, 
cilindrische tot zwak verd ikte, gladde, kleurloze tot 
bleekgele hyfen, soms met druppelvormige inhoud; met 
schaarse, afgeronde eindcellen; doorweven met talrijke 
kleurloze, oleïfere hyfen. Hoedhuid een duplex-structuur 
(fig. 21); hyfen van velum universale 2,5-6 µm breed, 
hyalien, meeste niet, andere fijn korrelig geïncrusteerd, 
als platte bundels door elkaar verweven over het 
oppervlak (alleen op een scalp te zien); hyfen in slijmlaag 
zijdelings opgaand, 2,5-7 µm breed, meeste echter weinig 
in dikte variërend en 4-5 µm breed, cilindrisch, hyalien, 
niet of fijn korrelig geïncrusteerd; basaal deel van epicutis 
een oranjebruine laag van niet geïncrusteerde hyfen ver
mengd met fijn korrelige en in bandjes geïncrusteerde 
hyfen, die soms tot in de slijmlaag doordringen; 
hypoderm een ca . 150 µm dikke, bleek, vaal okerkleurige 
laag, met worstvormige of meer cilindrische, en op
geblazen dikwandige cellen tot 19 µm breed; gespen 
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Fig. 17-21. Cortinarius variicolor 17. sporen in NH3-oplossing, 18. SEM sporen, 19. basidiën in congorood, 20. cheilocystiden in 
congorood, 21. hoedhuidstructuur. 
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aan de septen tot 9(15) µm lang. Velum 3-6 µm brede, 
kron kelige, gladde hyfen, kleurloos tot bleekgeel, dun
tot soms iets dikwandig, met schaarse, afgeronde eind
cellen; grote gespen aan de septen. 

BESPREKING 
Cortinarius variicolor is een nogal forse Phlegmacium 
met jong een blauwviolette hoed, die snel bruin verkleurt 
op de randzone na. De lamellen hebben een lila tint, de 
steel is zonder knol. Karakteristiek zijn ook de muffe geur 
en de gele KOH-reactie in het steelvlees. 

Hoewel in alle geraadpleegde werke n de soortnaam als 
varig_color we rd geschreven is de juiste schrijfwijze va n 
de naam variicolor. 
In Maser (1983) en Horak (2005) belanden we via de 
lila lameltinten en de gele KOH-reactie in de sectie 
Coerulescentes / Variecolores. In deze sectie gaat het 
moeiteloos naar de stap waar de lastige keuze moet 
worden gemaakt t ussen "hoed lila tot donkerlila" en 
"hoed levendig violet". De eerste keuze leidt naar 
C. /argus Fr., de tweede naar C. nemorensis (Fr.) 
J.E. lange. Zonder aanvullende informatie is deze keuze 
niet te maken. Bij C. nemorensis wordt wel een zwakke 
muffe geur vermeld, maar bij C. /argus ontbreekt elke 
informatie over de geur. 
In de Atlas des Cortinaires moeten we onze collectie 
zoeken in de Section Patibi/es op grond van gele KOH
reactie in het steelvlees. Deze Section staat beschreven 
in Pars VIII (1996). 
De kleuren van de hoed leiden vervolgens naar de Sous
Section Patibiles. De muffe geur en de ingegroeid veze lige 
hoed rand voeren ons naar de Serie variecolor, alwaar de 
amygdaliforme sporen en het voorkomen in loofbos ons 
doen uitkomen bij C. variico/or va r. nemorensis Fr. 
In Funga Nordica (2008) leiden het ontbreken va n een 
gerande knol, de lila tint in de lamellen en de gele KOH
reactie naar deelsleutel G. In deze worden C. largus Fr. s.I. 
(incl. C. nemorensis (Fr.) J.E. Lange) en C. variico/or (Pers.) 
Fr. van elkaar onderscheiden door de geur (onopvallend 
bij C. /argus, muf bij C. variicolor) en de kleur van het 
vlees in de steelvoet (paars getint bij C. /argus, wit bij 
C. variicolor). Op de afbeeld ingen D22 (C. /argus) en B20 
(C. variicolor) in Brandrud (1989 -1998) komt dit verschi l 
duidelijk tot uiting. Onze collectie past uitstekend bij 
C. variicolor. 
Volgens uitgebreid morfologisch en ecologisch onderzoek 
(Brandrud 1998) komen C. nemorensis (Fr.) J.E. Lange 
en C. variico/or zowel in loof- als in naaldwoud voor, en 
zijn de microscopische kenmerken van C. variicolor var. 
nemorensis nagenoeg alle identiek aan die van 
C. variico/or. 

Dankwoord 
W ij bedanken de di rectie van het Agentschap 
Plantentuin Meise voor het gebru ik van de faciliteiten 
voor het nemen van de SEM-opnames; Myriam de Haan 
voor het prepareren van de sporenstalen en voor het 
maken va n de SEM-opnames. 

Referenties 
BIDAUD A., MOËNNE-LOCCOZ P., REUMAUX P. avec la 

collaboration du Docteur R. Henry (1993) -Atlas des 
Cortinaires, Pa rs V. Editions Fédération Mycologique 
Dauphiné - Savoie, Annecy. 

BIDAU D A., MOËNNE-LOCCOZ P., & REUMAUX P. (1994) -
Atlas des Cortinaires, Clé générale des sous-genres, 
sous-sections et séries. Editions Fédération 
Mycologique Dauphiné-Savoie, Annecy. 

BIDAUD A., MOËNNE-LOCCOZ P. & REUMAUX P. avec la 
collaboration du Docteur R. Henry (1996) - Atlas des 
Cortinaires, Pars VII I. Editions Fédération 
Mycologique Dauphiné-Savoie, Marlioz. 

BIDAUD A., MOËN NE - Loccoz P. & REUMAUX P., avec la 
participation de CARTERET x. & EYSSARTIER G. 
(2001) - Atlas des Cortinaires, Pars XI. Editions 
Fédération Mycologique Dauphiné - Savoie, Lyon. 

BIDAUD A., MOËNNE-LOCCOZ P. & REUMAUX P. - Pièges 
de la Mimésis. Cortinarius anserinus contre 
Cortinarius amoenolens (2005) Bulletin 
Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie 177 : 
5 - 12. 

BIDAUDA., MOËNNE-LOCCOZP., REUMAUXP., &CARTERETX., 
avec la participation de EYSSARTIER G. (2008) -
Atlas des Cortinaires, Pars XVII. Editions Fédération 
Mycologique Dauphiné - Savoie, l omazzo. 

BRANDRUD T.E., LINDSTRÖM H., MARKLU ND H., MELDT J. & 
MUSKOS S. (1989-1998) - Cortinarius, Flora 
Photographica. 1-4 Matfors. Cortina rius HB. 

BRANDRUD T.E. (1998) - Cortinarius subgen . Ph/egmacium 
section Phlegmacioides ( = Variecolores) in Europe. 
Edinb. J. Bot. 55 (1): 65 - 156. 

BREITENBACH J. & KRÄNZLIN F. (2000) - Pilze der Schweiz. 
Band 5. Blätterpilze Teil 3. Cortinariaceae. Mykologia, 
Luzern. 

HORAK E. (2005)- Röhrlinge und Blätterpilze in Europa 6., 
völl ig neu bearbeitete Auflage fussend auf Maser, 5. 
Auflage (1983): Kleine Kryptogamenflora, Band Il, 
Teil b2. Bestimmungsschlüssel für Polyporales (p.p.), 
Boletales, Agaricales, Russulales. Unter der Mitarbeit 
van Anton Hausknecht (Bolbitiaceae) und P. A. 
Moreau (Alnicola). Elsevier. 

KNUDSEN H. & VESTERHOLT J. (eds.) (2008) - Funga 
Nordica : Aga ricoid, boletoid and cyphelloid genera. 
Nordsvamp, Copenhagen. + lCD. 

LllMATAINEN K., NISKANEN T., DIMA B., KYTÖVUORI 1., 
AMMIRATI J.F., FRÖSLEV T.G . - The largest t ype study 
of Agaricales species to date: bringing identification 
and nomenclature of Phlegmacium (Cortinarius) into 
the DNA era. (2014) - Persoon ia 33: 98 - 140. 

MosER M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpi lze, 
Kleine Kryptogamenflora, Band 11/2. Gustav Fischer 
Verlag, Stuttgart. 

OAC (2004) - The Online Auction Color ChartTM, 
"OnlineAuctionColorChart.com" . 



Sterbeeckia 34: 43-46 (2016) 

ABOUT LASIOSPHAERIA S.L. (4) 
NEW SPECIES IN THE GENUS ECH/NOSPHAERIA A.N. Mill. & Huhndorf 

BERNARD DECLERCQ 

Molenbergstraat 1, 9190 Stekene 

Summary 
In this fou rth contribution about Lasiosphaeria s. I. two new species, Echinosphaeria curvatispora sp. nov. and 
Echinosphaeria latispora sp. nov., are presented. A dichotomous key to the Western European species of the genus 
Echinosphaeria is added. 

Samenvatting 
In deze vierde bijdrage tot de Lasiosphaeria s.I. worden twee nieuwe soorten, Echinosphaeria curvatispora sp. nov. en 
Echinosphaeria latispora sp.nov., voorgesteld. Een determinatiesleutel tot de West-Europese soorten van het genus 
Echinosphaeria is hieraan toegevoegd. 

1 ntroduction 
Th is fourth paper related to Lasiosphaeria s. I. focuses 
on Ec hinosphaeria A. Mill. & Huhndorf 
(Helminthosphaeriaceae). This genus is characterised by 
superficial, globose to ovoid ascomata covered by thick
walled, mostly aseptate, pale brown to reddish brown 
setae, asci without subapical globulus, and allantoid to 
gen iculate, hyaline to pale brown spores. 
During the study of freshly col lected material, two new 
species could be identified. 
Up to now all known Western European species were 
saprobes taken from woody substrates. However, one 
E. canescens (Pers.) A. N. Mill. & Huhndorf collection was 
herbicolous (see under material studied). A probable 
Echinosphaeria collection, found on reed (coli. G. Van 
Ryckegem 126, GENT), was in too poor condition to allow 
further examination. 

Abbreviations used: 
IKI- = without any reaction in Lugol's solution; * = living 
state of cell, t = dead state. 

Echinosphaeria curvatispora Declercq sp. nov. (Fig. 1). 
Mycobank MB 814041. 

Diagnosis: Differs from Echinosphaeria canescens by its 
more curved and distinctly shorter ascospores 17-19.5 x 
4-5 µm which may sometimes become uniseptate. 

Type collection: Belgium, Prov. Luxemburg, Resteigne, 
Ruisseau de Passe-Brebis, IFBL J6.54.22, 50°2'45" N 
5°11'52" E, 435 m, on a thick decorticated branch of 
Fagus sylvatica lying on moist ground, 25.viii.2007, 
B. Declercq 07 /083 (BR, holotype). 

Etymology: referring to the cu rved ascospores. 

Perithecia superficial, gregarious, ovoid, 0.35-0.4 mm 
diam. by up to 0.5 mm high, covered by dark brown 
setae, glabrous papilla, black. 
Asci cyl indrical-clavate, 8-spored, apical apparatus IKI-, 
tl01 x 10.5 µm. 
Ascospores cylindrica l, with obtuse ends, curved to 
strongly curved forming an angle ranging from 90° to 

135°, mature spores tl7-19.5 x 4-5 µm, O..v= 4, with 
several small guttules (dimensions and guttule pattern of 
living spores unknown), smooth, hyaline and 
aseptate; over mature ascospores aseptate or 1-septate, 
pale brown. 
lnterthecia/ filaments tape ring, longer than the asci. 
Peridial wal/ in surface view of thick-walled, dark brown 
textura globulosa-angularis. 
Setae tapering, with acute tip, up to 350 x 17-20 µm, 
thick-walled, aseptate, smooth, pale brown. 
Anchoring hyphae few, flexuous, with blunt apex, other
wise similar to the setae. 

Discussion 
The collection is in poor condition so that 1 was unable 
to explore the full variability of the specimen. This 
collection was previously misidentified (see Declercq 
2009 - fig. 3A & 4A) as E. canescens. However this 
new species differs from the latter by its shorter and 
more curved ascospores. E. canescens is described and 
illustrated hereafter for comparison. 

Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf 
(Fig. 2). 

Perithecia superficial, gregarious, ovoid, 0.3-0.5 
mm diam., covered by dark brown setae, glabrous 
papilla, black. 
Asci cylindrical-clavate, with truncate apex, stalked, 
8-spored, apical apparatus IKI-, apical ring 3 µm wide by 
1 µm high, 117-142x10.5-13 µm. 
Ascospores al lantoid to geniculate in the middle, with 
rounded ends, mature ascospores *20-28(-32) x 
4-5(-5.5) µm, O..v= 5.5, guttulate, smoot h, hyal ine and 
aseptate; overmature ascospores 0(-1)-septate and pale 
brown. 
lnterthecial filaments sl ightly tapering, longer than the 
asci, base 5 µm diam. 
Peridiaf wal/ surface of dark brown textura globu losa
angularis. 
Setae tapering, with acute tip, 85-460 x 12-29 µm, thick
wal led, aseptate, smooth, reddish brown. 
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Fig. 1. Echinosphaeria curvatispora (BD 07 /083, holotype). l a. Ascomata. lb. Asci and ascospores (dead state). lc-e. Setae and 
anchoring hyphe. Scale: 1unit = 10 µm. 

M aterial studied: Belgium: Prov. Luxemburg, Vodelée, 
Moulin Bayot, IFBL J5.14.32, 50°10'22"N 4°43' 1111 E, 
167 m, on decayed deciduous wood, 27.ix.2007, 
B. Declercq 07 /109 (GENT); Prov. East-F landers, 
East-Flanders, Stekene, Gelaag, IFBL C3.28.34, 51°12'911 N 
4°2'57"E, 6 m, on decorticated branch of Salix sp., 
04.iii.2013, B. Declercq 13/008 (GENT); Kemzeke, 
Stropersbos, IFBL C3.18.43, 51°14'2011 N 4°3'4411E, 6 m, 
on decayed wood of Salix cinerea, 04.v.2013, B. Declercq 
13/035 (GENT) - The Netherlands: Zee land, Goeree, 
Preekhilpolder, 51°47'37"N 3°53'5311 E, 2m, on stem of 

Eupatorium cannabinum, 03.xi.2007, B. Declercq 07 /122 
(GENT). 

Discussion 
E. canescens is the most common species of the genus. 
All mentioned collections have ascomata with aseptate 
hairs. Munk {1957: fig. 35) presents an atypical septate 
seta in his drawing while Dennis (1981, fig. 12L) presents 
an aseptate one. On the other hand Ellis & Ellis (1985) 
mention ascospores of 30-40 x 4-5 µm which may be 
more appropriate for Echinosphaeria strigosa. 
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Fig. 2. Echinosphaeria canescens. 2a. Ascomata (BD 13/008). 2b. Asci w ith mature and (above right) overmature ascospores 
(BD 13/008). Scale in µm. 



Echinosphaeria latispora Declercq sp. nov. (Fig. 3). 
Mycobank MB 814042. 

Diagnosis: Differs from E. strigosa by its much larger 
ascospores (35-)38-54 x 7-11(-13) µm and its mostly 
4-spored asci. 

Type collection: Belgium, Prov. East-Flanders, Sinaai, 
Heirnisse, IFBL C3.37.43, 51°10'13"N 4°0'15"E, 7 m, on 
rotten wood of Popu/us x canadensis on moist soil in a 
deciduous forest, 22.x.2013, coli. B. Declercq 13/097 
(BR, holotype). 

Etymology: referring to the wide ascospores. 

Perithecia superficial, subglobose, tuberculate, 
0.45-0.6 mm diam., covered by short pale brown setae. 
Asci clavate, with truncate apex , stalked, apical ring 
3 x 1.5 µm, with 4 spores and 4 aborted spores, 
exceptionally with 8 spores, 113-138 x 22-28 µm. 
Ascospores allantoid with slightly tapering ends, 
mature spores *(35-)38-54 x (5-)7-11(-13) µm, aseptate, 
guttu late, smooth, hyaline; overmature ascospores pale 
brown, rarely 1(2-3)-septate. 
lnterthecial filaments tapering, longer than the asci, 
multiseptate, base 6-8 µm diam. 
Peridial wal/ surface of dark brown textura globulosa
angularis. 
Setae acute, straight to curved, thick-wa lled, with narrow 

lumen, aseptate, 70-110 x 10-13 µm, pale brown, inter
mixed with thick-walled, flexuous setae with blunt apex. 
Anchoring hyphae similar to the flexuous setae. 

Discussion 
E. latispora mainly differs from E. strigosa by its mostly 
4-spored asci and 7-11 µm wide ascospores. This 
rare species can most probably be collected, just like 
the other Echinosphaeria species, all over the year. 
Helminthosphaeria stuppea is another very similar 
species, with thick spores that tend to have conical ends 
according Candousseau & al. {2001). Whi le E. latispora 
prefers substrates on moist soi l, H. stuppea is drought
tolerant and differs by its 8-spored asci and shorter, 
verruculose spores with a different guttule pattern. 

Key to the Western European species of Echinosphaeria 
A. N. Mill. & Huhndorf 

1 Living ascospores up to 30(32) µm long, hyaline, 
turning pale brown and 0-1-septate w ith age """".2 

1' Living ascospores longer, hyaline, turning pale brown 
and 1(-2-3)-septate with age """""""""""""" " .. ". 3 

2 Ascospores curved, forming an angle of 90°-135°, 
tl 7-19.5 x 4-5 µm; saprophytic on wood (Fagus); 

phen.: VIII .""""""."".""""""."."" E. curvatispora 
2' Ascospores slight ly curved to slightly geniculate, 

*21-28(32) x 4-5(-5.S) µm; saprophytic on wood 

Fig. 3. Echinosphaeria latispora (BD 13/008, holotype). 3a. Ascomata . 3b-c. Setae. 3d-e. Ascospores. Scale in µm. 
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(Acer, Alnus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Salix, Sorbus, 
Ulmus and Viburnum) and herbaceous st erns 
(Eupatorium); phen. : 1-Xll ................... E. canescens 

3 Asci 8-spored; ascospores *30-38 x 5.5-7 µm, smooth 
to verruculose; on decaying wood (Alnus, Popu/us, 
Salix); phen.: 1-Xll ..................... .. .... ......... E. strigosa 

3' Asci with 4 ascospores and 4 aborted ascospores; 
ascospores *(35)38-54 x (5)7-11(13) µm, smooth; 
on decaying wood of Populus; phen.: IV-V,X 
. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. /atispora 
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Summary 
A total of 137 observations of myxomycetes grow ing on epiphytic mosses we re made in 17 localities in Flanders (Belgium). 
One of the objectives of th is study was to determine which myxomycetes from these localities occur on and around 
this particular substrate. The importance of epiphytic mosses, as a substrate for the development of myxomycetes, is 
eva luated. A number of interesting records are discussed and illustrated by means of a selection of micro and macro 
photographs. 

Samenvatting 
In 17 Vlaamse gebieden werde n 137 waarnemingen gedaan van myxomyceten op epifytische mossen. Eén van de doelen 
van deze stud ie was vast te stellen welke soorten er in deze gebieden op en rond dit substraat voorkomen. Het belang 
van epifytische mossen als su bstraat bij de ontwikkeling van myxomyceten werd geëvalueerd. Een aantal interessante 
vondsten wordt besproken en geïllustreerd met een se lectie van micro- en macroscopie foto's. 

Inleiding 

Mossen bieden voor een hele reeks organismen een 
veilige plaats om te schuilen, een ontwikkelingsstad ium 
door te maken of zelfs een volledige levenscyclus in door 
te brengen. 
Voor een optimale ontwikkeling hebben myxomyceten 
(Rijk Amoebozoa) vocht, beschutting en voldoende 
voedsel (voornamelijk bacteriën, maar ook gisten, sporen 
en eencellige algen) nodig tijdens beide stadia van de 
mobiele fase: de eencellige, amoeboïde vorm en het 
meerkernige plasmodium. Tijdens de stationaire fase is 
voor de optimale vorming van de vruchtlichamen een 
droger microklimaat essentiee l. Om de sporen te ver
spreiden is een goed aan de wind blootgestelde plaats 
wenselijk. Levende mossen bieden dit alles en zeker als ze 
dan ook nog eens boven de grond groeien, bijvoorbeeld 
op een rotswand of een levende boom. In Vlaanderen 
komt dit laatste substraat meer voor dan het ee rste en 
daarom is deze studie uitsluitend gericht op myxo
myceten die op of in de directe omgeving van epifytische 
mossen zijn ontwikkeld . 
De laatste jaren blijkt dat de hoeveelheid (epifytische) 
mosplanten toeneemt (Bates & Presten 2011) omdat, 
wegens de kl imaatsverandering, de gemidde lde 
luchtvochtigheid toeneemt. Er is ook een herstel merk
baar, zei het zeer traag, in het soortenaantal, waarschijn 
lijk als gevolg van een verbeterde luchtkwaliteit. 

Wat leeft er tussen epifytische mossen 

De meeste studies zijn gepubliceerd over terrestrische 
mossen als microhabitat voor andere organ ismen, met 
als uitschieter Sphagnum, maar veel minder is bekend 
over epifytische mossen als biotoop. In het interessante 
e-book "Bryophyte Ecology" {Glime 2012) wordt een 
groot aantal hoofdstukken gewijd aan de organismen die 
men in een "mossenwoud" kan aantreffen. Twee hoofd
stukken ove r myxomyceten en de relatie met mossen 
zijn jammer genoeg nog in een zeer vroeg stadium en de 
publicatie ervan is nog niet in het vooruitzicht (Janice 

Glime, pers. comm.). Er is hoe dan ook veel informatie 
te halen uit de reeds uitgebrachte hoofdstukken over 
verwante groepen van eencelligen, die ook tot de 
Amoebozoa behoren, zoals bijvoorbeeld de Rhizopoda 
en meer bepaald de Thecamoebae of schaalamoeben. 
Schaalamoeben blijken één van de belangrijkste groepen 
van eencelligen te zijn die men tussen mossen kan 
vinden. Er is echter geen studie uitgevoerd om te 
achterhalen hoeveel het aandeel van myxomyceten is, 
maar schaalamoeben vertonen veel gelijkenissen met 
myxomyceten. Ze voeden zich ook hoofdzakelijk met 
bacteriën en doen zich dikwijls tegoed aan eencellige 
algen, gisten, sporen en kleinere protozoa. Als het 
substraat uitdroogt kapselen ze zich in en overleven 
als cyste, zoals ook de eencellige stadia van myxo
myceten dat kunnen. Wat ze niet doen is vruchtlichamen 
vormen, maar het is ondertussen bekend dat ook niet 
alle myxomyceten dat doen (Fiore-Donno et al. 2010). 
Schaalamoeben komen in alle lagen va n een mospak
ket voor. De mate van activiteit hangt voornamelijk af 
van de vochtigheid in een bepaalde laag. Aan de basis 
leven meer bacteriën; mossen sterven namelijk van 
beneden naar boven af {Glime 2012). Mede door het 
uit de lucht opgevangen stof, dat mossen vooral in gehy
drateerde toestand accumuleren, is de basis van een 
mospakket relatief rijk aan minera len. Davidova {2008) 
heeft gemeenschappen van schaalamoeben in ter
restrische en epifytische mossen vergeleken en kon geen 
merkbare verschi llen vaststellen in de soortenrijkdom 
en -diversiteit. Glime {2012) merkt ook op dat protozoa 
gemeenschappen die in mossen leven veelal samen
gesteld zijn uit kosmopoliete soorten en dat deze 
gemeenschappen over het algemeen zeer gelijkaardig 
zijn, onafhankelijk van waar de mossen zich bevinden. 
De vraag hoe deze eencelligen tot bij mossen in het 
algemeen, maar ook bij epifytische mossen, geraken 
wordt ook behandeld in "Bryophyte Ecology". Afhankelijk 
van de grootte van de individuen is dat, van klein naar 
groot, door middel van wind, regen, insecten, vogels en 
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zelfs losgekomen stukken mos die van het oorspronkelijk 
substraat afrollen en zich elders opnieuw verankeren. 
Glime {2012) verwijst naar Gerson (1982) die de 
dieren die men tussen mosplanten kan aantreffen, heeft 
opgedeeld in volgende categorieën: bryobionten leven 
steeds tussen mossen; bryofielen leven meestal tussen 
mossen, maar kunnen ook elders overleven; bryoxenen 
maken regelmatig een deel van hun levenscyclus door 
tussen mossen; occasionelen kunnen leven tussen mos
sen, maar zijn er niet afhankelijk van om te overleven. 
Zij merkt op dat hier de term dieren een zeer brede 
betekenis mag hebben en laat dit ook gelden voor een
celligen. Dan rijst de vraag bij welke van deze categorieën 
myxomyceten, die op epifytische mossen gevonden 
worden, kunnen onderverdeeld worden. 

Myxomyceten en mossen 

In de publicatie over mondiale distributie en ecologie 
van myxomyceten sommen Rollins & Stephenson {2011) 
de vier belangrijkste 'ecologische' groepen op die over
eenkomen met bepaalde substraten: lignicool (dood 
hout), corticool (schors van levende bomen), strooisel 
bewenend en coprofiel (mest). Daarnaast vermelden zij 
vijf minder belangrijke substraten: bodem, dode maar 
nog vasthangende plantendelen, twijgen, mossen en 
smeltende sneeuw in montane regio's. Daarbij merken 
ze op dat er niet genoeg bekend is van een aantal van 
deze microhabitats en dat het belang ervan ook afhanke
lijk is van de locatie. Zoals reeds vermeld zijn er weinig 
gegevens gepubliceerd over de relatie tussen myxo
myceten en epifytische mossen. Meestal werden enkel 
terrestrische mossen bestudeerd die naakte bodem of 
dood hout als substraat hebben. Stephenson & Studlar 
(1985) besloten in hun studie dat er maar 3 van de 
ongeveer 880 gekende soorten myxomyceten echt bryo
fiel zijn: Barbeyel/a minutissima Meyl., Lepidoderma 
tigrinum {Schrad.) Rostaf. en Licea hepatica Kowalski. 
Deze soorten komen voor op dood, bemost coniferen
hout in bergachtige streken, al dan niet in combinatie 
met smeltende sneeuw. Er werden in deze studie nog 50 
soorten vermeld die allen onder de categorie occasioneel 
vallen volgens de auteurs. 
Bruce lng vermeldde in zijn, toonaangevend artikel "The 
phytosociology of myxomycetes" (1994) dat L. tigrinum 
ook op lichenen en zelfs op rotte coniferenstammen 
groeit. Dit is ook waargenomen tijdens de voorlopig 
enige waarneming van L. tigrinum in België in het 
Natuurparkcentrum Botrange {de Haan 2009). Volgens 
lng zijn ook Elaeomyxa cerifera {G. Lister) Hagelst., 
Fuligo muscorum Alb. & Schwein., Physarum citrinum 
Schumach., P. confertum T. Macbr. en P. virescens Ditmar 
bryofiel en groeien ze uitsluitend op terrestrische mossen. 
In het deel over corticole soorten rapporteerde hij een 
lijst van 38 soorten myxomyceten en hun al dan niet 
voorkomen op 33 boomsoorten. In de kantlijn gaf hij 
op of er ook een mogelijk verband bestaat met epifyten 
zoals algen, lichenen, blad- en/of levermossen, hiervan 
blijken 27 soorten waargenomen te zijn op epifytisch 
mossen. De auteur vermeldde dat Diderma chondrio
derma {de Bary & Rostaf.) G. Lister en Macbrideola 
cornea (G. Lister & Cran) Alexop. specifiek geassocieerd 
zijn met epifytische mossen. Waarom de overige 25 
soorten tot ontwikkeling gekomen zijn in dat specifiek 
microhabitat, is volgens lng onduidelijk. Hij stelt dat de 
waterhoudende capaciteit van de mossen en mogelijk 

ook de pH van de boomschors een rol kunnen spelen. 
Het eerste was al eerder gepostuleerd door Stephenson 
& Studlar (1985), zij vermeldden dat korte mostoefen 
meer water kunnen bijhouden in de capillaire ru imten 
dan andere groeivormen. De auteurs merkten ook op 
dat mossen antibiotica afscheiden, dit kan als gevolg 
hebben dat er tussen mosplanten weinig of geen 
bacteriën (belangrijkste voedselbron voor myxomyceten) 
voorhanden zijn. Dat wordt althans verondersteld, want 
voorlopig is er nog te weinig gekend over de specifieke 
voedselvoorkeu r van bepaalde soorten ten opzichte van 
anderen. Het is best mogelijk dat soorten die meestal 
tussen mossen ontwikkelen kunnen overleven op andere 
voedselbronnen zoals andere protozoa, eencellige algen 
of blauwwieren. Het is opvallend dat Diderma-soorten 
frequenter op mossen gevonden worden dan op andere 
substraten, wat doet vermoeden dat deze soorten zich 
hebben aangepast aan dit microhabitat. Verdere studie 
is echter nodig om te achterhalen of dit alleen te maken 
heeft met de voedselvoorkeur of er ook andere factoren 
meespelen. 
Dat een overdaad aan epifyten schaadt, als het op de 
ontwikkeling van myxomyceten aankomt, werd aan
getoond in een stud ie van Schnittler & Stephenson 
{2000) in vier bostypes van Costa Rica. Bij verhoging van 
de luchtvochtigheid werd een afname vastgesteld in 
soortendiversiteit en bedekkingsgraad van bomen met 
epifyten zoals {lever) mossen en lichenen. Tegelijk stelden 
zij ook vast dat op bomen zonder epifyten minder myxo
myceten tot ontwikkeling kwamen. 
Schnittler et al. (2001) vermeldden, in hun studie van 
myxomyceten op foliico le of bladminnende mossen 
in neotropische gebieden, dat de vruchtl ichamen die 
gevormd worden op die mossen dikwijls kleiner zijn dan 
normaal. Dit zou ook te maken hebben met het magere 
dieet dat voorgeschoteld wordt in de waterfilm tussen 
de mosbladeren. De resultaten van deze studie zijn wel 
enkel verkregen via opkweken, in vochtige kamer 
culturen, van ingezamelde substraten. Deze techniek 
wordt voornamelijk gebruikt als de observaties in situ 
ontoereikend of niet mogelijk zijn. Hoe ingeburgerd en 
handig deze techniek ook mag zijn, men kan nooit zeker 
zijn dat de verkregen resultaten een exacte weergave zijn 
van de natuurlijke omstandigheden. 
Everhart et al. (2009) verzamelden stukken boom
schors, al dan niet met epifyten begroeid, in drie bossen 
gesitueerd in het zuidoosten van de VS. Een selectie 
va n boomsoorten ervan brachten zij in vochtige kamer 
culturen. Doel van deze studie was om een mogelijk 
verband vast te stellen tussen de structuur van hun 
schors, de hoeveelheid epifyten en de aanwezigheid van 
corticole myxomyceten. Dit kon echter niet aangetoond 
worden, maar wel een relatie tussen de pH van de schors 
en de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten myxo
myceten, zoals ook lng {1994) reeds eerder veronder
stelde. Ook zij verkregen kleinere vruchtlichamen in hun 
vochtige kamer culturen en merkten op dat de kolonies 
veel geringere aantallen vruchtlichamen bevatten. Dit 
laatste was mogelijk ook te wijten aan ondervoeding van 
het plasmodium, dat daardoor onvoldoende in volume 
was toegenomen. Een andere hypothese is gebaseerd 
op de theorie van de "eilandkolonisatie" van MacArthur 
en Wilson (1967). Hierin werd onder andere onderzocht 
welke invloed de omgeving heeft op zijn "bewoners" 
of omgekeerd welk type organisme slaagt erin te over
leven in welk habitat. Deze zogenaamde r-strategen zijn 



doorgaans relatief klein, hebben korte levenscycli en 
produceren betrekkelijk veel nakomelingen (r staat voor 
"high growth rate" ). Zij overleven in een zeer onvoor
spelbare omgeving waar gunstige en ongunstige om
standigheden zich snel afwisselen. De K-strategisten zijn 
doorgaans betrekkelijk groot, hebben langere levenscycli 
en produceren relatief weinig nakomelingen (K staat 
voor "carrying capacity"). Hun habitat is een stabielere 
omgeving zonder extreme schommelingen. Everhart 
et al. (2009) concludeerden uit hun waarnemingen 
dat myxomyceten op levende boomstammen in een 
r-selecterende habitat leven en daardoor kleinere 
vruchtlichamen en kortere levenscycli hebben. 

Doel van deze studie 

Met deze studie werd getracht om te achterhalen: (1) 
welke soorten myxomyceten ontwikkelen op epifytische 
mossen in de bezochte gebieden, (2) of er ve rbanden 
kunnen ge legd worden tussen de gevonden myxo
myceten en hun substraat, met andere woorden gaat het 
hier om toevallige of specifieke associatie en (3) wat het 
aandeel is van epifytische mossen in het spectrum van 
substraten waarop myxomyceten ontwikkelen. 

Materialen en methoden 

In deze studie zijn waarnemingen uit 17 terreinen 
opgenomen, ve rspreid over 4 Vlaamse provincies 
(Tabel 1 - p 59-61). De terreinen werden opgenomen 
in de studie indien er minstens één positieve waar
neming van vruchtlichamen op epifytische mossen werd 
gedaan. In het geva l dat stammen of takken van levende 
bomen begroeid waren met epifytische mossen 
(voortaan afgekort als EpMn) werden deze onder
zocht op de aanwezigheid van plasmodia en al dan niet 
rijpe vruchtlichamen van myxomyceten. De zone rond
om de stam die eerst onderzocht werd, is gesitueerd 
op een hoogte vanaf 1,5 m van de grond tot ongeveer 
2 m. De bedoeling van de waarnemingshoogte is om 
een vergelijking mogelijk te maken met terrestrische 
mossen, die dikwijls ook op de basis van de boomstam 
doorgroeien. Uit de studie van Snel! & Keller (2003) bleek 
dat er hogerop weinig of geen soortenvariatie waar te 
nemen is. Indien er op andere delen van de stam, onder 
de observatiezone, ook waarnemingen zijn gebeurd dan 
is dit aangegeven in de tabel met de resultaten (Tabel 1). 

Ook op de niet met mossen bedekte delen van de stam 
werd gekeken naar de aanwezigheid van plasmodia en/ 
of vruchtlichamen. In een straal van ongeveer 5 m rond 
een boom met positief resultaat werd, ter vergelijking, 
ook gezocht naar ontwikkeling van myxomyceten op alle 
aanwezige substraten. 
Voor de nomenclatuur van de soortnamen werd de 
website eumycetozoa.com gevolgd (Lado 2005-2016). 
De collecties van vondsten worden bewaard in het privé 
herbarium van de auteur, ondergebracht in het herbarium 
van het Agentschap Plantentuin Meise (BR). 
Macroscopische observatie van de ingezamelde vrucht
lichamen gebeurde met een stereomicroscoop (Olympus 
SZX 10) en de microscopische waarnemingen door een 
lichtmicroscoop (System Biologica! Microscope BK 5000 
Series). De digitale beelden werden genomen door 
de body van een digitale reflex camera (Olympus E-3), 
gemonteerd op de (stereo)microscoop. 
Als voorbereiding voor Raster elektronenmicroscopie 
werden de stalen door een alcohol-reeks gebracht en 
vervolgens gedroogd in een kritisch punt droger (Leica EP 
CDP 300). Hierna werden de stalen gecoat met een goud
laag van ongeveer 15 nm in een Sputter coater (Balzers 
Union SCD020). 
Raster elektronenmicroscopie werd uitgevoerd door 
middel van een JEOL 5800 LV bij een spanning van 15 kV 
en werkafstand van 10-12 mm en een JEOLJSM-7100FLV 
bij een spanning van 5 kV en werkafstand van 10 mm. 
De beeldopname gebeurde via het programma Orion V 
(ve rsie 5.22). 

Resultaten en bespreking 

De terreinen met de meeste waarnemingen op EpMn 
zijn, Roomacker te Tielrode (Fig. 1) en Steenbakkerijen 
te Terhagen (Fig. 2). De Pa lingbeek te Zillebeke leverde 
ook zeer interessante waarnemingen op, die deels al 
gedocumenteerd zijn (de Haan 2002, 2009). Hier werden 
de vondsten gedaan op houtstapels (Fig. 3) met vers 
gekapte, bemoste populierenstammetjes, bij de eerste 
bezoeken in 1999 en 2001. De stammetjes bleven liggen 
verder rotten in 2002, 2003 en 2007 werden ze opnieuw 
onderzocht. 
Op elf boomsoorten werden 9 soorten EpMn gere
gistreerd in de bezochte terreinen (Tabel 1). Op Populus 
tremula L. werden de meesten waarnemingen gedaan, 
namelijk 49%. Sa/ix alba L., leverde, met 36%, ook een 

Fig. 1-3. Bestudeerde terreinen. 1. Salix alba met epifytische mossen in gebied Roomacker te Tielrode provincie Oost-Vlaanderen; 
2. Betula pendula in gebied Steenbakkerijen te Terhagen, provincie Antwerpen; 3. houtstapels in domein Palingbeek te Zi llebeke, 
provincie West-Vlaanderen. 
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aanzienlijk deel van de waarnemingen. Verrassende 
derde, met 24%, is Betula pendula Roth. die als dood 
hout geen favoriet substraat is voor myxomyceten. 
Dikwijls groeiden meerdere mossoorten door elkaar. 
Er werd zoveel mogelijk getracht om vast te stellen op 
welke soorten de vruchtlichamen stonden. De gedeter
mineerde soorten staan in tabel 1. De meest dominante 
mossoort Hypnum cupressiforme Hedw., met 58% va n de 
waarnemingen, is een zeer algemene, stikstof tolerante 
soort, op zure tot zwak basische schors en kiezelhoudend 
gesteente (Atherton et al. 2010; Siebel & During 2006). 
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., bracht 14% van de 
waarnemingen op, het is eveneens een algemeen mos. 
Ze wordt beschouwd als een pionier op zure schors, 
muren of rotsen, ook groeiend op rieten daken en ze lfs 
op humusrijke bodem (Atherton et al. 2010; Siebel & 
During 2006). Op Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., 
werden 11% waarnemingen gedaan. Dit is ook een 
algemene soort die groeit op boomstammen met 
neutrale pH en zelden op stenige substraten (N DFF 2015). 
Van de myxomyceten werden in totaal 137 waar
nemingen gedaan, deze behoren tot 27 taxa. Van twee 
van de vondsten kon enkel het genus bepaald worden. 
Bijna 19%, van de in deze studie waargenomen soorten, 
wordt in de meeste publicaties geassocieerd met mossen; 
39% wordt als corticool en lign icool bestempeld, 26% 
groeit meestal op plantaardig afval, zoals bladeren en 
dode stegels van kruidachtige planten en 16% ont
wi kkelt op alle mogelijke substraten (lng 1994; Martin 
& Alexopoulos 1969; Nannenga-Bremekamp 1983; 

Poulain et al. 2011). Slechts 1% van de waargenomen 
soorten werd ook op andere substraten rond de onder
zochte bomen teruggevonden. 
Badhamia viridescens Meyl., Diacheopsis mitchel/ii 
Na nn.-Bremek. & Y. Yamam. en Reticularia liceoides 
(Lister) Nann.-Bremek. zijn nieuw voor België. 

Hieronder worden deze en enkele andere interessante 
vondsten besproken die tijdens deze studie werden 
gevonden. 

Badhamia viridescens Meyl. (Fig. 4-7) 

Deze soort werd voor de eerste maal in België gevonden 
(de Haan 2006; Ghyselinck D. & Deneyer V. 2015) op 
7 november 2010 in het gebied Steenbakkerijen, 
gesitueerd in Terhagen een deelgemeente van Rumst . 
Een tiental rijpe vruchtlichamen werden verzameld op 
een hoogte van ongeveer lm70 op de met algen bedekte 
schors van een levende berk, zonder EpMn. Sindsdien is 
deze soort, steeds in oktober en/of novembe r, nog drie 
opeenvolgende jaren waargenomen enke l op EpMn; 
Hypnum cupressiforme, in combinatie met Lophocolea 
heterophylla (Schrad.) Dumort. en/of Dicranoweisia 
cirrata. Er werden tussen de mossen ook lichenen 
gevonden, namelijk Cladonia coniocraea (F lörke) Spr~ng. 
Het aantal berken waarop de soort tot ontwikkeling 
kwam is toegenomen tot 4 in 2013 en diezelfde dag is 
8. viridescens gevonden op een met EpMn begroeide 
levende eik in het aangrenzende provinciaal domein 
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Fig. 4-7. Badhamia viridescens: 4. gesteelde vruchtlichamen op Lophoco/ea heterophylla (MdH1211001); 5. capillitium (MdH1011002) 
6. sporen (MdH1011002); 7. Onrijpe vruchtlichamen op Dicranoweisia cirrata 



De Schorre op het grondgebied van Boom. In 2014 
werden wegens aanhoudende droogte in dezelfde 
periode geen myxomyceten gevonden in de terreinen 
van Boom en Terhagen. In 2015 is de soort terug ge
vonden, ook op EpMn en deze maal op twee bomen. 
Volgens de literatuur wordt deze zeldzame soort meestal 
geassocieerd met lichenen, maar is ze ook gevonden op 
naakte bodem of dood hout (Poulain et al. 2011). lng 
{1994) geeft op dat ze vrijwel exclusief verbonden is met 
het korstmos C. coniocraea. Neubert et al. (2000) zijn de 
enigen die schors van een levende boom, namelijk Alnus 
sp., als substraat vermelden. 

Diacheopsis mitchellii Nann.-Bremek. & Y. Yamam. 
{Fig. 8-12) 

Enkele korte, iriserende plasmodiocarpen werden 
onder de stereomicroscoop opgemerkt op Lophocolea 
heterophylla op één van de stukjes berkenschors, die 
ingezameld waren in Terhagen voor een groepje vrucht
lichamen van Badhamia viridescens. Na microscopisch 
onderzoek bleek het te gaan om een Oiacheopsis-soort 
met zeer grote, 17-19 (20) µm in dia m., stekelige sporen. 
Met de sleutels van zowel lng {1999) als Poulain et al. 
(2011) determineert men tot twee, morfologisch gezien, 
nauw verwante soorten, 0. insessa (G. Lister) lng en 
0. mitchellii Nann.-Bremek. & Y. Yamam. Het capillitium 
van 0. insessa bestaat uit een los netwerk met afge
platte, verbredingen aan de vertakkingen. De draden 
vertonen enkele donkere, parelvormige verdikkingen. 
Ook 0. mitchellii heeft dit kenmerk maar de draden 

vormen geen netwerk en zijn niet afgeplat aan de vertak
kingen (Nannenga-Bremekamp & Yamamoto 1983). Het 
voornaamste verschil ligt in de iets grotere en donker
dere sporen van 0. mitchel/ii die, voor dit genus, een 
unieke ornamentatie hebben. Deze is enkel te zien via 
raster of scanning elektronen microscopie (SEM), waarbij 
een meerderheid van de toppen van de stekels vertakt 
zijn en lijken op geknotte boompjes (Fig. 11-12). Dit 
kenmerk werd ook in de originele publicatie getoond 
(Nannenga-Bremekamp & Yamamoto 1983) en be
schreven als "apice furcatis vel laceratis", vrij vertaald: 
top gevorkt of gescheurd. Het materiaal uit Terhagen 
bleek overeen te komen met O. mitchellii met uitzonder
ing van de sporenafmetingen, die net binnen het bereik 
van 0. insessa vielen, 18-19 µm diam. en iets te klein 

" 

Fig. 8-12. Diacheopsis mitche/lii (MdH1211002): 8. plasmodiocarp op Lophocolea heterophylla; 9. capillitium en sporen; 10. sporen LM; 
11. spore SEM; 12. spore detail SEM 
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waren voor D. mitchellii, 20-21 µm diam. De vraag stelt 
zich wel hoe de ornamentatie van D. insessa onder SEM 
er zou uitzien. Het is niet duidelijk of dit reeds gebeurd 
is, SEM-onderzoek van het type-materiaal zal dit moeten 
uitwijzen. 
D. mitchelli is een nieuwe soort voor België. De Discover 
Life website (2015) geeft vier vindplaatsen op voor 
D. mitchellii, twee in Groot-Brittannië, één in China en 
Japan. 
Zowel D. insessa als 0. mitchellii worden gevonden op 
lichenen, maar de eerste zou eerder op epifytische en 
de tweede op terrestrische lichenen groeien. De vondst 
uit Terhagen stond op een epifytisch mos, maar dat was 
vermengd met het korstmos, Cladonia coniocraea. 

Diderma chondrioderma (de Bary & Rostaf.) G. Lister 
(Fig. 13-17) 

Deze kosmopoliete, maar niet algemene soort is één van 
de weinige bryofiele soorten (lng 1994) en is de tweede 
meest voorkomende soort in deze studie. Ze werd in 
6 terreinen ingezameld op 7 mossoorten, groeiend op 
4 boomsoorten. In andere werken wordt ze meestal 
geassocieerd met mossen en lichenen die op levende 
bomen groeien. Lister (1925), Neubert (1995) en Poulain 
et al. (2011) geven ook bemoste, stenen muren op als 
substraat. 
Meestal vindt men de witte, afgeplatte sporocarpen en 
plasmodiocarpen op de toppen va n de mosplanten. Deze 
soort zou verward kunnen worden met de algemene 
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soort Diderma deplanatum Fr. die naast bladeren of · 
twijgen in de strooisellaag, ook dikwijls op terrestrische 
mossen kan groeien (Poulain et al. 2011, Neubert et al. 
1995). 0. deplanatum heeft echter een dubbel peridium, 
waarvan de buitenste laag een solide, gladde, witte kalk
laag is. Het enkelvoudige peridium van 0. chondrioderma 
heeft een ruwer oppervlak, het is fragie ler en brokkelt 
snel ler weg. Vooral microscopisch is D. chondrioderma 
te herkennen aan de dikke capil litiumdraden die meestal 
bruin tot donkerbruin gekleurd zijn, in combinatie met 
de netvormige, breed waaiervormige uiteinden die twee 
of drie draden verbinden. Onder de lichtmicroscoop 
hebben de bru ine sporen dikwij ls een duidelijke, licht
kleurige kiemporie die ietwat uitstu lpt en waarop de 
ornamentatie lijkt te ontbreken. 

17 
lOµm 

Fig. 13-17. Diderma chondrioderma. 13. vruchtlichamen van Diderma chondrioderma van op Dicranoweisia cirrata groeiend op Betula 
pendula in gebied Steenbakkerijen te Terhagen, provincie Antwerpen; 14. vruchtlichamen op Hypnum cupressiforme (MdH0909005 ); 
15. capillitium (MdH0909005); 16. sporen en capillitium (MdH1209007); 17. spore met kiemporie (MdH1209014) 



Physarum decipiens M.A. Curtis (Fig. 18-22) 

Deze vrij zeldzame, vermoedelijk kosmopoliete soort 
wordt meestal gevonden op mossen die al dan niet op 
levende bomen groeien (lng 1999; Poulain et al. 2011). 
De soort is de eerste keer in België gevonden in 
november 1999 op vers afgehakte, met Hypnum 
cupressiforme begroeide, popu lierenstammetjes in de 
Palingbeek te Zillebeke. Pas zeer recent (oktober en 
november 2015) zijn er weer vondsten verzameld in de 
Steenbakkerijen te Terhagen op een berk die begroeid 
was met het korstmos Cladonia coniocraea en drie 
soorten EpMn, Hypnum cupressiforme, Dicranoweisia 
cirrata en Lophocolea heterophylla. 

In de literatuur blijkt nogal wat onenigheid over de 
kenmerken van deze soort. In Poulain et al. (2011) kan 
er gesleuteld worden naar de twee meest beschreven 
vormen. Bij de vorm sensu M.L. Farr (1961) zijn de sporo
carpen dominant ten opzichte van de plasmodiocarpen. 
Het peridium is geplooid en geïncrusteerd met een dik
ke, gele kalklaag die dikwijls oranje strepen vertoont, 
het capillitium is eerder badhamoïd en als substraat 
wordt dood hout en mossen opgegeven. De vorm sensu 
Neubert et al. (1995) heeft overwegend plasmodiocarpe 
vruchtlichamen. Het perid ium is meestal glad en ongelijk 
bestoven met bleekgele tot oranjebruine kalk, het 
capillitium is overheersend physaroïd en mogelijke 
substraten zijn schors va n levende bomen of afval van 
kruidige planten. Beide collecties vertonen dezelfde 
kenmerken als de interpretatie van Neubert et al. 
De hoeveelheid kalk in het peridium is zeer variabel, wat 
dikwijls te wijten is aan de vochtigheid van het substraat 
tijdens de ontwikkeling van de vruchtlichamen. In beide 
collecties zijn de plasmodiocarpen frequenter dan 
sporoca rpen. 

Physarum cf. "pseudocolumellatum" Poulain M ., Meyer 
M. & Bozonnet J. (2011) (Fig. 23-26) 

De meest algemene soort op EpMn die tijdens deze 
studie is ingezameld, en behoort tot het genus 
Physarum. Ze werd waargenomen in vijf van de elf 
terreinen, voorna melijk op Orthotrichum affine en ook 
op Hypnum cupressiforme groeiend op Alnus glutinosa 

lO µm 

Fig. 18-22. Physarum decipiens. 18. Onrijpe vruchtlichamen en plasmodiocarpen Physarum decipiens op Cladonia coniocraea in 
gebied Steenbakkerijen te Terhagen, provincie Antwerpen; 19. plasmodiocarpen (MdH9911017) op Hypnum cupressiforme; 
20. plasmodiocarpen op schors van Betula pendu/a en C/adonia coniocraea (MdH1510006); 21. detail capillitium (MdH1510006); 
22. sporen (MdH1510006) 
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Fig. 23-26. Physarum cf. "pseudoco/umellatum". 23. gesteeld vruchtl ichaam (MdH1010015) met een onrijp vruchtlichaam van 
Echinostelium minutum (MdH1010017) op Hypnum cupressiforme; 24. vruchtlichaam met kleine conische columella en ontbrekende 
columella (MdH1209013); 25. capillitium (MdH1010015); 26. sporen (MdH1011003) 

(L.) Gaertn., Betula pendu/a Roth, Crataegus pinnatifida 
va r. major N.E. Br. Roth en Populus tremula L. 
De collecties komen goed overeen met de onbeschreven 
Physarum "pseudocolumellatum" die wordt vermeld 
in het determinatiewerk "Les Myxomycètes" (Poulain 
et al. 2011). Dit taxon groeit op schors van levende 
bomen en mossen. De voorlopige naam verwijst naar 
macro-scopische gelijkenis met Physarum columellatum 
Nann.-Bremek. & Y. Yamam. een zeer zeldzame, uit Japan 
beschreven soort die op schors va n levende bomen 
groeit. Beide soorten hebben donkere, zwartbruine tot 
zwarte, kalkloze stelen; bij P. columellatum is er een 
zwarte columella aanwezig die tot boven de helft va n 
de hoogte van de sporocarp reikt. Na onderzoek van het 
isotype bleek de columella niet altijd zo hoog te reiken 
en zelfs gereduceerd kan zijn tot een kort, conisch, 
zwartbruin stompje zoa ls bij sommige collecties van 
P. "pseudocolumellatum". De microscopische verschillen 
met P. columellatum zijn groter, zo zijn de sporen 
kleiner, 7-9 µm diam. en 9-13 µm diam bij P. "pseudo
columellatum". De kal klichamen van P. columellatum zijn 
typisch physaroïd en robuuster dan de smalle, lange en 
soms badhamoïd ogende kalklichamen va n P. "pseudo
co/umellatum". In de nomenclatuur database van Lado 
(2005-2015) wordt P. co/umel/atum als synoniem van 
Physarum crateriforme Petch beschouwd. In de oor
spronkelijke beschrijving va n deze soort wordt door Petch 

{1909) aangegeven dat de co lumella variabel in lengte 
is en dicht geïncrusteerd met witte kalk. De sporen van 
P. crateriforme zijn groter, 11-15 µm diam. Fylogenetisch 
onderzoek zou de graad van verwantschap t ussen deze 
taxa kunnen ophelderen. 

Reticularia /iceoides (Lister) Nann.-Bremek. (Fig. 27-28) 

R. liceoides is een nieuwe waarneming voor België 
(de Haan 2006; Ghyselinck D. & Deneyer Y. 2015). 
Deze soort is zeldzaam en enkel uit Europa gekend. Als 
substraat wordt con iferenhout opgegeven. De Belgische 
collectie is in 2010 gevonden op een met H. cupressiforme 
begroeide zomereik in een dennenbos van het 
Groot Schietveld te Brecht. Deze soort werd in 2015 
ingezameld op Hypnum cupressiforme en Dicranoweisia 
cirrata groeiend op zomereik in Oen Hooyput te 
Arendonk. Ook hier stonden dennen in de directe 
omgeving. 
Deze onopvallende soort heeft een sterk gereduceerd tot 
zelfs ontbrekend (pseudo)capill itium en de sporen zijn 
per 5 à 15 gegroepeerd, met wratten aan de buitenzijde 
van de groep en kaal aan de binnenzijde. R. /iceoides lijkt 
macroscopisch zeer sterk op Licea variabilis Schrad., maar 
deze heeft vrijliggende sporen. Er zijn ook ge lijkenissen 
met Dianema corticatum Lister, maar deze heeft echter 
een goed ontw ikkeld capillitium. 



Fig. 27-28. Reticularia liceoides: 27. vruchtlichaam (MdH1510009) op Hypnum cupressiforme; 28. sporenklompjes en peridium 
(MdH1010004) 

Wil/kommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kunt ze 
(Fig. 29-32) 

Willkommlangea reticulata werd verzameld op een 
ongeveer 20 cm dikke, bemoste zijtak van een eik 
in de Kesselse Heide te Kessel. Een roestkleurige, 
reticulate plasmodiocarp werd tamelijk diep en vol
led ig verstrengeld in het bladmos Hypnum cupressiforme 
aangetroffen. Het was daarom in eerste instantie niet 
duidelijk om welke soort het ging. Pas na het wegknippen 
van een deel va n de mosplant, werden de voor deze 
soort, t ypische glanzende, bloedrode vlekken op het 
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peridium zichtbaar en was de determinatie mogelijk. Een 
tweede vondst gebeurde op een bemoste eikenstam in 
het Prinsenpark te Retie. Enkele oranjekleurige, onrijpe 
sporocarpen en korte plasmodiocarpen bevonden zich 
op en tussen EpMn. Ze werden ingezameld en kwamen 
na 3 dagen volledig tot ontwikkeling. 
Het belangrijkste substraat van deze zeldzame soort is 
volgens Rol lins & Stephenson (2011) afgevallen twijgen. 
Dit komt overeen met 2 van de 6 collecties in Vlaanderen 
(waarnemingen.be 2015), 2 werden op dood, ontschorst 
hout gevonden (FUNBEL 2015; de Haan 2002) en de 
2 overige zijn hierboven vermeld. 
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Fig. 29-32. Wil/kommlangea reticulata. 29. plasmodiocarp (Md H0911002) op Hypnum cupressiforme; 
(MdH1510010) op Hypnum cupressiforme; 31. capillitium en sporen (MdH1510010); 32. sporen (MdH1510010) 

30. plasmodiocarp 
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Bespreking en conclusies 

In een aantal gevallen was het duidelijk dat soorten 
zich op het substraat hadden gevestigd en meerdere 
opeenvolgde jaren werden waargenomen in hetzelfde 
gebied en zelfs op dezelfde boom. Voorbeeld hiervan is 
Badhamia viridescens in de Steenbakkerijen te Terhagen 
die enkele jaren op rij op dezelfde boom is gevonden. Dit 
lijkt ook het geval te zijn bij twee kolonies van Physarum 
"pseudocolumel/atum" in Roomacker te Tielrode, 
die beiden tijdens de twee bezoeken, in 2012 en 
2015, op dezelfde twee bomen werden aangetroffen. 
Meerdere malen werden aberrante vormen waar
genomen. Bijvoorbeeld de collectie van Badhamia 
melanospora Speg., een soort die op hout, schors of 
plantaardig afva l voorkomt is normaal gesteeld. Geen 
van de vruchtlichamen gevonden tijdens deze studie, 
had een duidelijke steel. Bij een collectie van Physarum 
leucophaeum Fr. op een bemoste eikentak, in het kasteel
park Drie Torens te Londerzeel, waren de op schors 
groeiende vruchtlichamen normaal gesteeld en die op 
mos ongesteeld. Dat is ook het geval bij de collectie van 
Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., de zwarte, 
prominente steel is verdwenen en wat overblijft is een 
donkere hypothallus (Fig. 33). Poulain et al. (2011) tonen 
ook een volledig gelijkaardige collectie van 0. clavus, 
met nog een opmerkelijke overeenkomst, de zwakkere 
ornamentatie van de sporen. 

~ 
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Fig. 33. Didymium c/avus (MdH1209005) ongesteelde vrucht
lichamen op Hypnum cupressiforme 

Abnormaal kleine vruchtlichamen werden niet frequent 
waargenomen, in tegenstelling tot wat verwacht werd 
uit de literatuurstudie (Schnittler et al. 2001; Everhart 
et al. 2009) . Eén voorbeeld is de vondst op dichte 
begroeiing van Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
en H. cupressiforme op Siberische iep in het Domein 
van Bouchout te Meise. De collectie werd gevormd 
door kleine gesteelde vruchtlichamen van een nog 
onbekende Physarum-soort (Fig. 34-37), die gelijkenis
sen vertoonde met Physarum album (Bull.) Chevall. en 
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Fig. 34-37. Physarum sp. 34. (MdH1210004) gesteelde vruchtlichaam op Amblystegium serpens; 35. gesteelde vruchtlichaam op Hyp
num cupressiforme; 36. capill itium en sporen; 37. sporen 



P. /eucophaeum. Niet alleen de statuur, maar ook het 
capill itium is sterk gereduceerd, wat de identificatie 
bemoei lijkt. Een ander voorbeeld is een groepje 
kleine, zwart gesteelde sporocarpen van een on
bekende Diderma-soort die gelijkenissen vertoonde met 
D. chondrioderma (Fig. 38-41) . Geen van de andere 
vondsten van deze soort zijn gesteeld, maar volgens 
Lister (1925) is dat wel mogelijk. 
De vertraging van het uitdrogen van het substraat door 
de aanwezigheid van EpMn lijkt bij sommige collecties, 
waar vruchtlichamen zowe l op de EpMn als op de schors 
werden gevonden, een voordeel te zijn. Bij enkele 
Physarum-collecties waren de vruchtl ichamen op de 
EpMn normaal ontwikkeld en de vruchtlichamen op 
schors te vlug opgedroogd en dus hard aan de binnenkant 
waar normaal gezien de sporen massa zou moeten zitten. 
Omgekeerd is gebleken dat er tijdens deze stud ie heel 
weinig vruchtlichamen en ook minder soorten gevonden 
zijn op bomen die volledig begroeid waren met een dik 
pakket EpMn. In het licht van nieuwe ontwikkelingen 
voortvloeiend uit ontdekkingen op gebied van molecula ir 
onderzoek, kunnen we voorzichtig stellen dat er tussen 
EpMn en mossen in het algemeen ook myxomyceten 
kunnen voorkomen die geen vruchtlichamen vormen en 
enkel als amoeboflagellaten leven (Fiore-Donno et al. 
2010). Naast het vertragend effect tegen uitdroging, 
suggereerde Wrigley de Basa nta (2004) dat EpMn ook 
een bufferende werking hebben op het effect van zure 
regen. In haar studie merkte ze bij verzu ring van het 
substraat een afname in zowel soortenrijkdom als aantal 
vruchtlichamen per kolonie. 

De myxomyceten die ontwikkelen op EpMn, in de 
bezochte gebieden, blijken voor het merendeel soorten 
te zijn die in de literatuur opgegeven worden als corticool 
(23,5%), lignicool (23,5%) of beide (29%). 
Het aandeel van soorten met EpMn als substraat is 
14, 7%, dit wordt verdeeld over de soorten die steeds op 
EpMn voorkwamen (8,8%) en diegenen die daarnaast 
ook corticool (5,9%) zijn. De volgens lng (1994; 1999) 
met EpMn geassocieerde soort 0. chondrioderma blijkt 
inderdaad goed te gedijen in dit microhabitat. Ook bij de 
onbeschreven soort Physarum "pseudocolumellatum" 
kan een verband gelegd worden met EpMn. 
Eén soort, Diacheopsis mitchellii, werd met lichenen 
geassocieerd, wat door de Vlaamse waarneming be
vestigd werd. 
De overige 9,3% soorten blijken op een voor hen atypisch 
substraat te zijn ontwikkeld en groeien normaal gezien op 
grassen of bladstrooisel, we kunnen ze als occasionelen 
beschouwen Gerson (1982). 
Er konden, althans voor de overgrote meerderheid van 
waarnemingen, geen specifieke relaties aangetoond 
worden tussen bepaalde soorten EpMn en myxo
myceten. Vooral het vertragend effect dat EpMn hebben 
op het uitdrogen van de boomschors, zal een positieve 
invloed hebben op het tot ontwikkeling komen van 
corticole en vooral niet-corticole soorten. Deze laatsten 
hebben normaal gezien meer tijd nodig voor de vorming 
van de vruchtlichamen. 
Deze studie was een opportuniteit om een aantal 
zeldzame, interessante soorten te ontdekken in een 
microhabitat dat in België te weinig gekend was. 

Fig. 38-41. Diderma sp. (MdH1510004). 38. & 39. gesteelde vruchtlichamen op Hypnum cupressiforme; 40. capillitium en sporen; 
41. sporen 
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Provincie Vindplaats Datum 
IFBL 

Mos soorten 
coord. 

Antwerpen Biezenweiden, Willebroek 16/03/2014 D4. 16.13 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen De Schorre, Boom 04/11/2012 D4.16.11 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen De Schorre, Boom 20/10/2013 D4.16.ll Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.; 
Hypnum cupressifarme Hedw. 

Antwerpen De Volharding, Rijkevorsel 16/09/2012 B5.44.13 Hypnum cupressifarme Hedw. 

Antwerpen De Volharding, Rijkevorsel 16/09/2012 B5.44.13 Hypnum cupressifarme Hedw. 

Antwerpen Den Hooyput, Arendonk 17/10/2015 86.43.33 Hypnum cupressifarme Hedw.; 
Dlcranoweisia cirrata {Hedw.l Lindb. 

Antwerpen Groot Schietveld, Brecht 31/10/2010 B5.32.12 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Kesselse Heide, Kessel 08/11/2009 CS.42.21 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Kooldries, Brecht 16/09/2012 B5.42.24 Hypnum cupressiforme Hcdw. 
- -

Antwerpen Moretusbos~Ravenhof, 31/10/2015 B4.36.34 Hypnum cupressiforme Hcdw. 
Stabroek 

f-
Antwerpen Niels Broek, Niel 03/10/2010 C4.55.31 Hypnum cupressiforme Hedw. 

-
Antwerpen Niels Broek, Niel 03/10/2010 C4.55.31 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Niels Broek, Niel 03/10/2010 C4.55.31 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Niels Broek, Niel 16/03/2013 ( 4.55.31 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Prinsenpark, Retie 09/11/2002 C6.21.21 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Prinsenpark, Retie 18/10/201S C6.21.22 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Ter hagen 07/11/2010 D4.16.14 

Antwerpen Steenbakkerijen, Ter hagen 07/11/2010 D4.16.14 Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.; 
Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 06/11/2011 D4.16.14 Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.; 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Dumort. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 06/11/2011 D4.16.14 Dicranoweisia cirroto (Hedw.) Lindb.; 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Dumort. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 04/11/2012 D4.16.14 Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Dumort.; Dicranoweis;o cirrata 
!Hedw.l Lindb. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 20/ 10/2013 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Steenbakker ijen, Terhagen 20/ 10/2013 D4.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicranoweisio cirrata {Hedw.) Lindb. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 20/10/2013 D4.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Dumort.; Dicronoweisio cirrata 

1 {Hedw.l Lindb. 
Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 20/10/2013 D4.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Du mort.; Dicranowe1·s;o cirroto 

1 {Hedw.l Lindb. 

Tabel 1. Myxomyceten op epifytische mossen in Vlaanderen. 

V1 
\.0 

Korstmos soort Boom soort 

Sambucus nigra L. 

Salixa/ba L. 

Cladonia coniocraea (Flörke) Betula pendu/a Roth 
Spring. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Quercus robur l. 

Quercus robur L. 

Quercus robur l. 

-
Quercus robur l. 

C/odonio coniocroea (Flörke) Sambucus nigra l. 

~ 
Populus tremula L. 

Populus tremulo L. 

Sambucus nigra L. 

Sambucus nigra l. 

Quercus robur L. 

Quercus robur l. 

Betula pendula Roth 

Betula pendula Roth 

Cladonia caniocraea (Flörke) Betula pendula Roth 
Spring. 

Clodonio coniocraeo (Flörke) Betulo pendulo Roth 
Spring. 

Cladonia coniocraea (Flörke) Betula pendula Roth 
Spr ing. 

Cladonia coniocroea (Flörke) Betulo pendula Roth 
Spring. 

Betula pendula Roth 

Cladonia coniacraea (Flörke) Betula pendula Roth 
Spring. 

Betula pendula Roth 

Soorten myxomyceten op bomen. 
(M = mos, L =korstmos, S =schors) 

Badhamia macracarpa (Ces.) Rostaf. (M) 

Hemitrichia pardina (Minakata) lng (M ) 

Badhamia viridescens Meyl. (M); Diderma 
chondrioderma (de Barv & Rostaf.l G. Lister !Ml 
Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh. (M) 

Physarum cf. "pseudocolume/latum" M. 
Poulain, M . Meyer & Bozonnet (2011) (M S) 
Reticularia /iceoides (Lister) Nann.·Bremek. (M, S) 

Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf. (M); 
Reticularia liceoides (Lister) Nann.-Bremek. (M) 

t- ---
Willkommlangea reticulota (Alb. & Schwein.) 
Kuntze !Ml 
Hemitrichia minor G. Lister (M) 

Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. (S); 
Hemitrichia oardina !Minakatal ln2 IMl 
Echinastelium minutum de Bary (M); Licea 
kleistobolus G.W. Martin (S); Physarum cf. 
"pseudocolumellatum" M. Poulain, M. Meyer & 
J. Bozonnet (20111 IM, S) 
Mucilago crustacea F.H. Wigg. (M) 

Badhamia melanospora Speg. (M); Calomyxa 
metallica (Berk.) Nieuwl. (S); Hemitrichia pardina 
(M inakata) lng (M, S); Perichaena chrysosperma 

1 {Curr.} Lister {S) 
Badhamia melanospora Speg. 

Colloderma oculatum (C. Lippert) G. Lister (M) 

Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) 
Kuntze !Ml 
Badhamio viridescens Meyl. (S) 

Physarum cf. "pseudacalumellatum" M . 
Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet (2011) (M S) 
Badhamia viridescens Meyl. (M) 

Physarum album (Bull.) Chevall. (M, 5) 

Badhomia viridescens Meyl. (M, L); Diacheopsis 
mitchellii Nann.·Bremek. & Y. Yamam. (M, S) 

Badhomio viridescens Meyl. (M, S) 

Badhamia viridescens Meyl. (M, S) 

Badhamia viridescens Meyl. (M, S) 

Diderma chondrioderma (de Bary & Rostaf.) G. 
Lister (M) 

Soorten myxomyceten rond bomen. 
(H = dood hout, G = levende grassen en 
kruidachtiaen B = bladafval en strooisel 

Arcyrio cinerea (Bull. ) Pers. (H) 

Arcyrla cinerea (Bull.) Pers. (H) 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. (H); Physarum 
leucophaeum Fr.; Mucilago crustacea F.H. 
Wi22. (G} 

Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf. (H) 

Physarum album (Bull.) Chevall. (H); Trichia 
scabra Rostaf. (H); Trichia varia (Pers. ex 
J.F. Gmel.) Pers. (H ) 

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. (H) 

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. (H) 

Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. 
& Palmquist (B) 
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IFBL 
Provincie Vindplaats Datum 

coord. 
Mos soorten 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 20/10/2013 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Lophocoleo heterophyllo (Schrad.) 
Du mort 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 11/10/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 11/10/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicranoweisia drrata (Hedw.) lindb.; 
Lophoco/eo heterophyllo (Schrad.) 
Du mort. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 11/10/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicronoweisio cirroto (Hedw.) Lindb.; 
Lophocoleo heterophyl/o (Schrad.) 
Dumort. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 11/10/2015 04.16.14 Dicronoweisio cirrolo (Hedw.) Lindb.; 
Lophocoleo heterophyllo (Schrad.) 
Du mort. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 11/10/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicronoweisio cirroto (Hedw.) Lindb 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 11/10/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicranoweisia cirroto (Hedw.) Lindb.; 
Lophocolea heterophyllo (Schrad.) 
Du mort. 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 07/11/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicronoweisio cirroto IHedw. l Lindb 

Antwerpen Steenbakkerijen, Terhagen 07/11/2015 04.16.14 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Dicronowelsia cirrata (Hedw.) Lindb; 
Lophocoleo heterophyllo (Schrad.) 
Oumort. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 22/09/2012 C4.52.23 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Rhynchostegium confertum (Oicks.) 
Schimp.; Orthotrichum offine Schrad. 
ex Brid.; Frullonia dilotota (L.) 
Oumort. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 22/09/2012 C4.52.23 H!1pnum cupressiforme Hedw. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 22/09/2012 C4.52.23 Hypnum cupressiforme Hedw.; 
Frullania dilotata (L.) Oumort. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 19/09/2015 C4.S2.23 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 19/09/2015 C4.52.23 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 19/09/2015 (4.52.23 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Oost-Vlaanderen Roomacker, Tielrode 19/09/2015 C4.52.23 Hypnum cupressiforme Hedw. 

Vlaams Brabant Domein van Bouchout, Meise 23/10/2012 04.55.32 Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.; 
Hypnum cupressiforme Hedw. 

Tabel 1. Myxomyceten op epifytische mossen in Vlaanderen. 

Soorten myxomyceten op bomen. 
Soorten myxomyceten rond bomen. 

Korstmos soort Boom soort 
(M = mos, L = korstmos, S = schors) 

(H = dood hout, G = levende grassen en 
kruidachtiRen B = bladafval en strooisel 

Clodonia coniacraea (Flörke) Betula pendula Roth Bodhamia virldescens Meyl. (M, S); Physarum 
Spring. album (Bull.) Chevall. (S); Physorum bethelii 

T. Macbr. ex G. Lister IM Sl 
Cladonio coniocroeo (Flörke) Belulo pendulo Roth Bodhomio viridescens Meyl. (M, L) 
Sorin•. 
Clodonia coniocraea (Flörke) Betulo pendulo Roth Bodhomio viridescens Meyl. (M, L) 
Spring. 

Betula pendulo Roth Didermo chondriodermo (de Bary & Rostaf.) G. 
Llster(M) 

C/odonio coniocroeo (Flörke) Betulo pendu/a Roth Didermo chondriodermo (de Bary & Rostaf.) G. 
Spring. Lister(M) 

Betulo pendulo Roth Didermo sp. (M) 

Clodonio coniocroeo (Flörke) Betulo pendulo Roth Physorum decipiens M.A. Curtis (M, L, S) 
Spring. 

Betulo pendulo Roth Dlderma sp. (M) 

Cladonia coniocroeo (Flörke) Betula pendulo Roth Physorum decip/ens M.A. Curtis (M, L) 
Spring. 

Salixalbo L. Badhamia affinis Rostaf. (M); Diderma Mucilago crustaceo F.H. Wigg. (G) 
chondriodermo (de Bary & Rostaf.) G. Lister (M); 
Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh. (M, S); 
Hemitrichio pardino (Minakata) lng (M, S); Ucea cf. 
castoneo G. Lister (S); Ucea floriformis var. 
aureospora M.T.M. Willemse & Nann.-Bremek 
(M, S); Uceo porasitico (Zukal) G.W. Martin (S); 
Physarum et. "pseudocolumellatum" M. 
Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet (2011) (M. S) 

Solixalba l. Diderma chondrioderma (de Bary & Rostaf.) G. 
Lister (Ml: Hemitrichia ourdino (Mina kata) In• (M Sl 

Salixalba L. Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh. (M, S) 

Salixo/ba l. Didermo chondrioderma (de Bary & Rostaf.) 
G. Lister (M, S); L/cea porasitica (Zukal) G.W. Martin 
(S); Physorum cf. "pseudocolumellotum" 
M . Poulain M. Mever & J. Bozonnet (2011) (M Sl 

Salixa/ba L. Diderma chondrioderma (de Bary & Rostaf.) 
G. Lister (M, S); Physarum et. "pseudocotumellotum" 
M. Poulain M. Mever & J. Bozonnet 120111 IM Sl 

Solixolbo l. Didermo chondriodermo (de Bary & Rostaf.) 
G. Lister (M. S}; Hemitrichia ourdino (Minakata) ln2 (S} 

Solixolbo l. Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh. (M); 
Echinostelium mlnutum de Bary (M); Uceo 
oarositico IZukall G.W. Martin IS) 

Crotoegus pinnatiftda var. Bodhomio paniceo (Fr.) Rostaf. (M, S); Licea 
major N.E. Sr. parositico (Zukal) G.W. Martin (M); Physorum cf. 

"pseudocolumellatum" M. Poulain, M. Meyer & 
J. Bozonnct (2011) (M, S); Physarum cinereum 
IBatschl Pers.IMI 



IFBL Soorten myxomyceten op bomen. 
Soorten myxomyceten rond bomen. 

Provincie Vindplaats Datum 
coord. 

Mos soorten Korstmos soort Boomsoort 
(M = mos, l = korstmos, S = schors) 

(H = dood hout, G = levende grassen en 
kruidachti~en B = bladafval en strooisel 

Vlaams Brabant Domein van Bouchout, Meise 23/10/2012 04.55.31 Hypnum cupressiforme Hedw.; Bryum Solix x rubens Schrank Didermo chondriodermo (de Bary & Rostaf.) 
copil/ore Hedw.; Rhynchostegium G. lister (M) 
confertum (Dicks.) Schimo. 

Vlaams Brabant Domein van Bouchout, Meise 23/10/ 2012 04.55.31 Amblystegium serpens (Hedw.) Ulmus pumilo L. liceo floriformis var. oureosporo M.T.M . Willemse & 
Schimp.; Hypnum cupressiforme Nann.-Bremek (M, S); Physorum sp. 1 (M) 
Hedw. 

Vlaams Brabant Groenhof, Londerzeel 23/09/2009 04.34.44 Hypnum cupressiforme Hedw. Fogus sylvotico L. Arcyrio clnereo (Bull.) Pers. (S); Physorum 
leucophoeum Fr. (M, S) 

Vlaams Brabant Kasteelpark Drietorens, 23/09/2009 04.34.23 Brochythecium cf. solebrosum Malus sp. Bodhomio offinis Rostaf. (S); Bodhomio poniceo (Fr.) 
Londerzeel (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Rostaf. (M); Dldermo chondriodermo (de Bary & 

Schimo. Rostaf.) G. Lister (M) 

West-Vlaanderen lippensgoed-Bulskampveld, 19/09/2013 C2.53.11 Hypnum cupressiforme Hedw. Fogus sylvotico L. Didermo chondriodermo (de Bary & Rostaf.) 
Beernem G. lister(M) 

West-Vlaanderen lippensgoed-Bulskampveld, 19/09/2013 C2.53.11 Hypnum cupressiforme Hedw. Fogus sylvotico l. Physorum betheliiT. Macbr. ex G. Lister (M) 
Beernem 

West-Vlaanderen Palingbeek, Zillebeke Ol/11/1999 El .34.32 Hypnum cupressiforme Hedw.; Pormelio sulcoto Taylor Populus tremulo L. Bodhomio offinis Rostaf. (S); Bodhomio poniceo Arcyrio denudoto (L.) Wettst. (H); Bodhomio 
Dicronoweisio cirroto (Hedw.) lindb. {Fr.) Rostaf. (S); Colomyxo metollico (Berk.) Nieuwl. poniceo (Fr.) Rostaf. (H); Didymium bahiense 

{M, S); Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh. Gottsb. (H); Lycogolo epidendrum (L.) Fr. (H) 
(M); Hemitrichia pordina (Minakata) lng {S); liceo 
floriformis var. oureosporo M.T.M. Willemse & 
Nann.-Bremek. (M, S); licea kleistobolus G.W. 
Martin (S); Liceo scyphoides T.E. Brooks & H.W. 
Keiler (S); liceo porositico (Zukal) G.W. Martin (S); 
Perichoeno cortico/is (Batsch) Rostaf. {S); 
Perichoeno vermiculoris (Schwein.) Rostaf. (S); 
Physorum compressum Alb. & Schwein. (S); 
Physorum decipiens M.A. Curtis (M); Physorum 
squomosum Flatau & Schirmer (M) 

West-Vlaanderen Palingbeek, Zillebeke 02/11/2001 El.34.32 Hypnum cupressiforme Hedw.; Pormelio su/coto Taylor Populus tremula L. Bodhamia melonospora Speg. {M, S); Bodhamio Badhamia poniceo (Fr.) Rostaf. (H); 
Dicronoweisio cirroto (Hedw.) lindb. ponlceo (Fr.) Rostaf. (S); Didermo chondriodermo Perichoeno depresso lib. (H); Didermo 

(de Bary & Rostaf.) G. Lister (M, S); Didymium hemisphoericum (Bull.) Hornem. (B); 
clovus (Alb. & Schwein.) Rabenh. (S); Hemitrichio Didymium squomulosum {Alb. & Schwein.) 
pardina {Minakata) lng (S); liceo bifor is Morgan (S); Fr. & Palmquist (B) 
liceo floriformis var. oureosporo M.T.M. Willemse & 
Nann.-Bremek. (S); licea kleistobolus G.W. Martin 
(S); Liceo operculoto (Wingate) G.W. Martin (5); 
Liceo porositico (Zukal) G.W. Martin (S); Perichoeno 
chrvsosoermo (Curr.l lister ISl 

West-Vlaanderen Palingbeek, Zillebeke Ol/11/2002 El.34.32 Hypnum cupressiforme Hedw. Populus tremulo L. Hemitrichio minor G. Lister (M); Trichio munda Badhamia utricularis (Bull.) Berk. (H) 
(Lister ) Meyl. (M, S) 

West-Vlaanderen Palingbeek, Zillebeke 01/11/2003 El.34.33 Hypnum cupressiforme Hedw. Populus trernulo L. Colomyxo meto/lico (Berk.) Nieuwl. (S); Trichio munda (Lister) Meyl. (H) 
Hemitrichia minor G. Lister (M, S) 

West-Vlaanderen Palingbeek, Zillebeke 19/10/2007 El.34.32 Hypnum cupressiforme Hedw. Populus tremulo L. Bodhomio melonosporo Speg. (S); Bodhomia utricularis (Bull.) Berk. (H); 
Hemitrichia minor G. Lister (S); Liceo biforis Morgan Physorum album (Bull.) Chevall.(H); 
(S); Liceo parositica (Zukal) G.W. Martin (S) Physarum compressum Alb. & Schwein. (H); 

Didermo hemisphaericum (Bull.) Hornem. (B); 
Didymium squomulosum (Alb. & Schwein.) 
Fr. & Palmauist IB! 

Tabel 1. Myxomyceten op epifytische mossen in Vlaanderen. 
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Sterbeeckia 34: 62-64 (2016) 

DACRYMYCES Ol/VEI SP. NOV., EEN DUBBELGANGER VAN D. STILLATUS 

KAREL VAN DE PUT1 & ANDRÉ DE KESEL2 

1 Dascottelei 72-2, B-2100 Deurne 
2 Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, B-1860 Meise 

Summary 
Description of a new species of Oacrymyces, macroscopically similar to 0. stillatus but with mainly t riseptate basidio
spores up to 22 µm long, w ith average length of 16 µm and 4-9% multiseptate spores with up to 7 septa. The species 
is probably identic t o 0. abietinus va r. triseptata L.S. Olive. The latter taxon has no type specimen and was erroneously 
accepted as a synonym of 0. stillatus. However, L.S. Olive conceived it as a variety of 0. abietinus sensu Schroeter, a 
species with clamps today known as 0. variisporus, and not as a variety of 0. abietinus sensu Persoon, today known as 
0. stillatus. Because of t he lack of clamps, it is not considered a variety of 0. variisporus but treated as a separate species, 
Oacrymyces olivei sp. nov. 

Samenvatting 
Beschrijving van een nieuwe soort Oacrymyces, macroscopisch nagenoeg identiek aan 0. stillatus maar met doorgaans 
triseptate basidiosporen, tot 22 µm lang, gemiddeld 16 µm lang en 4-9% multiseptate sporen met tot 7 septa. De soort 
is waarschijnlijk identiek aan 0. abietinus va r. triseptata L.S. Olive. Deze laatste heeft geen t ypemateriaa l en werd ten 
onrechte beschouwd als een synoniem van 0. stillatus. L.S. Olive beschouwde dit taxon echter als een variëteit van 
0. abietinus sensu Schroeter, een soort met gespen vandaag gekend als 0. variisporus, en niet als een variëteit van 
0. abietinus sensu Persoon, vandaag gekend als 0. stillatus. Omwi lle van het ontbreken van gespen wordt het materiaal 
niet beschouwd als een variëteit van 0. variisporus maar behandeld als een aparte soort, Oacrymyces olivei sp. nov. 

Keywords: Dacrymyces, Dacrymyces olivei, taxonomy 

Inleiding 

In de jaren 1990 t ot en met 2003 werden tijdens een 
onderzoek van het genus Oacrymyces Nees 940 vrucht
lichame n microscopisch nagekeken. Tussen de in het veld 
verzamelde en voor 0. stillatus Nees aanziene vrucht
lichamen bleken er soms collecties te zitten met grote 
sporen, tot 22 µm lang en met enkele mu ltiseptate 
sporen, tot 7 septen toe. Voortgaande op de in 
Europa gebruikelijke sleutels: Jühlich (1984), Hansen & 
Knudsen (1997), Reid (1974), en de we reld monografie van 
McNabb (1973), komt dan enkel o. chrysospermus Berk. 
& M.A. Curtis in aanmerking. De vruchtlichamen van 
0. chrysospermus zijn gekend als zeer variabel, meesta l 
sterk uitgroeiend, wat bevestigd wordt in oudere niet 
meer gebruikelijke namen als 0. palmatus Bres. of 
0. tremelloides 0. Karst. Aangezien de vruchtlichamen va n 
het materiaal sterk op die van O. stillatus leken, bleef er 
ernstige twijfel bestaan over de determinatie. Immers, de 
enige echte 0. chrysospermus aanwezig in het herbarium 
van de eerste auteur is een vondst uit Oostenrij k, ooit 
toegezonden onder de naam van Tremel/a mesenterica 
Retz. 

In "The Genus Oacrymyces" vermeldt Kennedy (1958) 
een taxon dat wel goed overeenstemt met onze vondsten: 
Oacrymyces abietinus var. triseptata L.S. Olive (1948, 
pg. 598). Deze variëteit heeft kleinere sporen dan 
0. abietinus sensu Schroeter en werd 'triseptata' 
genoemd omdat ze, in tegenstelling tot de soort, over
wegend triseptate sporen heeft in plaats van multi
septate. McNabb (1973) plaatste dit taxon echter onder 
de 'species inquirindae' omdat het type allicht verloren of 
vernietigd is. Boeiend is ook dat Donk, in de jaren zestig, 
de soort 0. abietinus sensu Persoon als synoniem opgaf 
van Oacrymyces stil/atus. Hierbij werden alle bestaande 
va riëteiten van 0. abietinus als synoniemen beschouwd 

van 0. stillatus, inclusief de variëteit van L.S. Olive. 
Echter, de door L.S. Olive beschreven va riëteit is niet van 
0. abietinus sensu Persoon maar we l van 0 . abietinus 
sensu Schroeter, een soort die door McNabb (1973) 
herbeschreven werd onder de huidige naam 
0. variisporus McNabb. Men zou kunnen veronderstellen 
dat de variëteit van L.S. Olive nu bij 0. variisporus onder
gebracht zou kunnen worden, maar deze laatste heeft 
echter gespen en grotere sporen, waarvan de meesten 
multiseptaat zijn. Omdat ons materiaal, destijds opge
geven als Oacrymyces abietinus var. triseptata (Walleyn & 
Van de Ven 2006, pg. 112), echter geen gespen vertoont 
kan het niet als een variëteit van 0. variisporus beschouwd 
worden. We beschrijven het hier als een aparte soort. 

Materiaal en methode 

Tussen de aantekeningen van de 940 microscopisch 
onderzochte vruchtlichamen bevonden er zich 145 
notities va n deze soort, waarvan er 92 vondsten in het 
herbarium bleken te zitten. Hiervan werden willekeurig 
20 collecties uitgekozen voor verd er onderzoek. Va n elk 
van deze collecties werden ca. 100 sporen gemeten en 
400 à 500 sporen gecontroleerd op het aantal septen. 
Sporenafmetingen van het holotype hebben het 
volgende format: (A-) B-C-D (- E), met C als 
gemiddelde (in vetjes), B=C-1.96xstandaardafwij king 
en D=C+1.96xstandaardafwijking, en A en E respectieve
lijk de kleinste en grootste gemeten waarde. Q is de 
lengt e/breedte verhouding van de sporen. Alle micro
scopische structuren werden gemeten en getekend met 
een Olympus BX51 lichtmicroscoop uitgerust met teken
spiegel, camera en meetsoftware. Verge lijkingen va n 
sporenafmetingen t ussen collecties werden uitgevoerd 
met t-tests (Statistica software) . Naamgeving van 
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Plaat 1. Dacrymyces olivei Van de Put (holotype KV93122301). a. Basidiosporen overwegend t riseptaat (bovenste rij ), tweede en 
derde rij geeft de variatie van de veel minder frequente 4-7 septate basidiosporen; b. Detail van hymen ia Ie elementen met probasidia 
en gevorkte basidia van het "W" type. Maatstreep = 20µm. 
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basidiëntypes is volgens Van de Put (2014). Type
materiaal en andere collecties zijn gedeponeerd in het 
herbarium van de Plantentuin Meise (herbarium BR). 

Dacrymyces olivei Van de Put sp. nov. 
Probable synonym: Oacrymyces abietinus var. triseptata 
L.S. Olive (1948) 
MycoBank : MB 815894 

Diagnosis 
A species close to Oacrymyces stillatus Nees with fructi
fications pulvinate, yellow orange to red orange, plicate, 
contorted, to cerebriform, 3-10 mm in diameter, 
coalescent, gelatinous; damp connections absent; 
basidia (35)40-60(75) x 4-5(6) µm; but with basidio
spores measuring (12.6-)13.5-15.9-18.2(-22) x (5.4-) 
5.6-6.5-7.4(-8.5) µm, Q=(l.88-)2.01-2.43-2.85(-2.95), 
thin- to thick walled, mostly triseptate, but with 4-9% 
being multiseptate and showing up to 7 septa. 
Holotype: Belgium, Province of Antwerpen, Walem 
(Mechelen), on log of Larix, 23.xii.1993, leg. Karel 
Van de Put, KV 93122301 (in herb. BR). 
Etymology: dedicated to L.S. Olive who first considered 
this a separate taxon. 

Beschrijving 
Vruchtlichamen sterk gelijkend op die van 0. stillatus, 
gelatineus, rimpelig, geplooid, getordeerd, enteriform of 
cerebriform, geel-oranje, soms tot roodoranje, zeer mat, 
niet blinkend en als zodanig soms op het terrein reeds 
te onderscheiden. Soms is er een arthrosporen stad ium 
aanwezig. 
Voorkomen: Op dood hout va n de meeste loof- en naald
bomen. 

Basidiosporen (Plaat la) nagenoeg hyalien, (12,6-)13,5-
15,9-18,2(-22) x (5,4-)5,6-6,5-7,4(-8,5) µm, Q=(l,88-) 
2,01-2,43-2,85(-2,95) {N =96}; veelal vrij plomp, soms 
ovaal, pyriform of obpyriform, dun- tot dikwandig, 
meestal 4-9% van de sporen met 4 tot 7 septen, af en 
toe met overlangse septen, minder in sporen uit sporee; 
sommige collecties zijn 100% triseptaat maar dan herken
baar aan de plompe en grote sporen, sommige met 
kleinere sporen maar dan te herkennen aan hun plomp 
uitzicht en hun multiseptatie. Multiseptatie is ook aan
wezig in het arthrosporen stadium waa rdoor de tweecel
lige arthrosporen kleiner (gemiddeld 8 x 4 µm) zijn dan 
die van 0. stillatus (gemiddeld 12 x 4 µm); basidiën 
gevorkt (Plaat lb), van het type"W", probasidia 
(35)40-60(75) x 4-5(6) µm; gespen afwezig. 

Selectie van bestudeerd materiaal: 
België, Prov. Antwerpen, Mechelen, op Populus sp., 
31.i.1993, KV93013102 & KV93013105; Rumst, op 
Salix sp., 2.ii.1992, KV92020201; Schilde, park, op 
Fagus sylvatica, 19.xi.1994, KV94111909; Schilde, park, 
op loofhout, 9.i.1998, KV98010911; Sint-Katelijne-Waver, 
op Acer pseudoplatanus, 27.ii.1994, KV94022703; 
Sint -Katelijne-Waver, op loofhout (Acer pseudoplatanus), 
7.i.1999, KV99010710; Zoersel, 28.xi.1992, KV92112802; 
Zoersel, Zoerselbos, op schors, 4.ii.1995, KV95020414; 
Zoersel, op schors, 21.i.1995, KV95012118; Zoersel, op 
loofhout, 10.i.1998, KV98011020. 

Bespreking 
0. olivei is een macroscopische dubbelganger van 
0. stillatus. Deze laatste heeft uitsluitend 1-3 
septate spo ren, met significant kleinere afmetingen 
(tiengte=-6,6012, t breedte=-10,3533; df=143, p<0,01) en 
ietwat slankere vorm (t0 =2,8521; df=143, p<0,01), 12,3-
14,5-16,7(-16,9) x (5,1-)4,9-5,7-6,5(-6,9) µm, Q=(2,02-) 
2-2,55-3,1(-3,21) {N=49} (collectie KV91012604, zie ook 
Shirouzu et al. 2009). De verschillen in afmetingen zijn 
subtie l en ve rgen nauwkeurige meting van een grote 
reeks sporen. 
0. olivei schijnt in onze streken niet zo zeldzaam te zijn. 
Tussen de 473 in het veld verzamelde en macroscopisch 
als 0. stil/atus gedetermineerde vruchtlichamen zijn 
er 145 die met 0. olivei overeen komen. Waarschijnlijk 
worden de meeste van deze vondsten als mineure 
vormen van 0. chrysospermus genoteerd, zoals ook 
gebeurde met de eerste onderzochte vondsten. 
0. chrysospermus heeft echter een hogere frequentie 
van sporen met 4-7(9) septa; de sporen zijn uitsluitend 
dunwandig en gemiddeld groter, 12-18-23 x 5-7-10 µm 
{N=49} (zie Shirouzu et al. 2009). De occasionele aan
wezigheid van een arthrosporen stadium maakt dat 
0. olivei vermoedelijk dichter bij 0. stil/atus staat dan bij 
0. chrysospermus. Verwarring met 0. variisporus is niet 
mogelijk vermits deze laatste gespen heeft en een zeer 
hoge frequentie multiseptate sporen. 
Daar er meestal slechts 4-5% van de sporen bij 0. olivei 
meer dan 3 septen hebben, is een summier sporen
onderzoek meestal onvoldoende om de soort van 
0. stil/atus te onderscheiden. Wanneer men echter na 
het meten van een dertigta l triseptate sporen een gemid
delde lengte meet van 16 µm, dan loont het de moeite 
om tussen de massa triseptate sporen verder te zoeken 
naar de 4-7 septate sporen. 
We zijn ons er van bewust dat moleculair onderzoek 
van het beschikbare materiaal een nog duidelijker licht 
zal werpen op deze groep van moeilijk te onderscheiden 
soorten. De verge lijking van ons materiaal met de be
staande geannoteerde moleculaire data van Oacrymyces 
(Shirouzu et al. 2009) viel echter buiten het bestek van 
deze bijdrage. 
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