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11 Inleiding

1.1 Situering onderzoek

Dit onderzoek vormt een aanvulling op het 'monitoringprogramma integrale bosreservaten' uitgevoerd
door de onderzoekscel bosecologie van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. De integrale
bosreservaten in het Vlaamse bosreservatennetwerk hebben niet alleen een belangrijke
wetenschappelijke waarde, maar ze spelen ook een grote rol bij het behoud en de ontwikkeling van de
biodiversiteit in bossen (Hermy 1988, Albrecht 1990). In integrale bosreservaten - in het ideale geval
intacte oerbossen - wordt niet of nauwelijks ingegrepen door de mens. Ze verschillen van de
multifunctionele, natuurgericht beheerde bossen door de aanwezigheid van zeer grote, oude bomen, en
vooral door de grote hoeveelheden dood hout, verdeeld over alle mogelijke maten en verteringsstadia
(Christensen & Emborg 1996, Bücking et al. 1998). Dit onderdeel van het bosecosysteem vormt een
essentieel substraat voor talrijke, vaak hooggespecialiseerde ongewervelden en fungi, maar ook voor
mossen en vaatplanten (Cosijn et al. 1983, Detsch et al. 1994, Jonsson & Kruys 2001).

Het onderzoek naar de betekenis van de Vlaamse bosreservaten voor houtbewonende organismen of
'xylobionten', is reeds enkele jaren geleden opgestmt (zie Vandekerkhove & Van De Kerckhove 2001
en Baeté et al. 2002 voor een overzicht). Voorliggend onderzoek is het eerste over zwammen.
Het bosreservaat Kersselaerspleyn vormt, gelet op de aanwezigheid van veel dood hout van
verschillende leeftijden en de uitgebreide, beschikbare achtergrondinformatie, een geschikte locatie
voor de inventarisatie van houtbewonende zWammen. Daarnaast kon dit onderzoek geïntegreerd
worden in een Europees kader (onderzoeksproject Nat-Man), wat de mogelijkheid biedt om de
verzamelde gegevens in een veel ruimer perspectief te verwerken en te interpreteren.

1.2 Het Nat-Man-~

Het EU-project Nat-Man (contract QLRT1-CT99-1349; website: www.flecpro.kvl.dklnatman) startte
in mei 2000. Dit internationaal onderzoeksproject, met partners in West- en Oost-Europa, onderzoekt
hoe natuurgericht beheer kan bijdragen tot een duurzaam beukenbosbeheer in Europa.
De vijf pijlers in dit onderzoek zijn

I. het beschrijven van de natuurlijke referenties (structuur en samenstelling van natuurlijk
beukenbos),

2. gap-studies (dimensies in ruimte en tijd van open plekken in natuurlijk en beheerd beukenbos en
de effecten op regeneratie, verjonging, vegetatie en nutriëntencyclus),

3. de rol van dood hout in de nutriëntenkringloop en als "substraat" voor biodiversiteit,
4. ecologische en economische modellen gepaard gaande met natuurgericht bosbeheer,
5. aanbevelingen en richtlijnen voor natuurgericht beheer in beukenbos.

In het derde luik, werkpakket 6 (WP6 - Biodiversity), worden de flora en de mycoflora van eenheden
groot dood beukenhout (in de Engelstalige literatuur gewoonlijk aangeduid als CWD, "coarse woody
debris") onderzocht om

1. de betekenis in te schatten van dood beukenhout als habitat voor planten en zwammen,
2. een successiemodel te definiëren voor plant- en zwamgemeenschappen op dit dode hout.

Dit projectluik wordt uitgevoerd in Hongarije (2 locaties), Slovenië (2 locaties), Nederland (6
locaties), en Denemarken (4 locaties). Het IBW kon zich aansluiten bij dit onderzoek, dankzij
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financiering door de Afdeling Bos & Groen van de Vlaamse overheid. De inventarisatie van
vaatplanten en mossen is uitbesteed aan de Nat-Man-partner Alten'a, en is uitgevoerd gedurende 9
dagen injuli 2001 door ir. Klaas van Dort. Voor gegevens over deze groepen verwijzen we verder naar
het betreffend rapport (van Dort & van Hees 2002). We wijzen er wel op dat het verteringsstadium
vall de geselecteerde bomelI door OIIS ell door de Nederlamlse omlerzoekers aallvankelijk
verschillelld is ingeschat, ell dat ill het rapport over de mossen ell vaatplalltell (loc. cit.) de
verteringsklasses worden gehanteerd zoals deze eerst zijn ingeschat door vall Dort (vaak met 1
klasse overschat); en dus lIiet dezelfde als die ill dit verslag. Ze komelI meestal overeen met deze die
aallgegevell zijn ill het mOllitorillgrapport (De Keersllllleker et al. 2002).
Tijdens een workshop te Wageningen (februari 2002) zijn de gegevens uit de verschillende landen op
elkaar afgestemd, en is er afgesproken dat deze in een eerste fase apart per land worden verwerkt (met
vrijheid tot persoonlijke rapportering), en pas later voor alle landen samen worden onderzocht.

1.3 Enkelebe~

1.3.1 Zwammen - Paddestoelen - Schimmels - Slijmzwammen

Met de algemene term zwammen (eumycota, "echte fungi") duiden we alle vertegenwoordigers van
het rijk der Fungi (te vergelijken met "dieren" en "planten", de resp. vertegenwoordigers van het rijk
der Animalia en het rijk der Plantae).
Het begrip paddestoelen of macrofungi, is al moeilijker af te bakenen, maar slaat gewoonlijk op die
groepen van hogere zwammen die min of meer duidelijke vruchtlichamen of 'paddestoelen' vormen
(ascocarpen, basidiocarpen): ascomycota, basidiomycota en sommige zygomycota. In Nederland is
hiervoor zelfs de praktische grens van I mm grote vruchtlichamen gehanteerd (Arnolds et al. 1995). In
de praktijk is deze grens moeilijk te trekken, ook niet volgens de gangbare taxonomische indelingen:
in enkele genera, bv. TremelIa, komen namelijk zowel soorten voor met grote vruchtlichamen als
soorten die geen vruchtlichamen vormen en enkel parasitair in andere vruchtlichamen leven.
Paddestoelvormende zygomyceten, meer bepaald enkele truffelachtigen, worden vaak niet
meegerekend.
Alle zwammen die in het kader dit project werden bestudeerd, vallen onder deze definities van
paddestoelen en macrofungi. Bemerk dat de term paddestoelen meestal niet alleen slaat op de
vruchtlichamen, maar op het geheel van stadia die een bepaalde soort doorloopt (van sporenkieming
tot vruchtlichaam).
Met microfungi worden meestal die zwammen aangeduid die (zeer) kleine vruchtlichamen vormen
(bv. roesten, branden, pyrenomyceten), alsook de groepen waar geen sexuele voortplanting gekend is
(bv. gisten, coelomyceten, hyfomyceten). De term schimmels dekt min of meer het begrip microfungi,
maar wordt enkel gebruikt voor de groep van de asexueel voorplantende fungi (gisten, coelomyceten,
hyfomyceten).
Slijmzwammen (myxomyceten) behoren tot het rijk van de Protista en zijn eigenlijk niet verwant met
de eumycota. Traditioneel worden ze in de mycologisch-wetenschappelijke sfeer bestudeerd, vandaar
dat ze ook hier even aan bod komen.

1.3.2 Saprofyten, Parasieten, Ectomvcorrhiza-vormers

Klassiek kunnen de zwammen in 3 grote ecologische groepen worden ingedeeld: saprofyten,
parasieten en mycorrhizavormers. De grens tussen deze groepen is soms moeilijk te trekken. Soorten
als Gomphidius roseus vormen enerzijds mycorrhiza, en parasiteren anderzijds op de mycelia van
andere mycorrhiza. De houtveIlerende zwam Trametes gibbosa parasiteert gedeeltelijk op het
mycelium van een andere houtverteerder, Bjerkandera adusta. In het bijzonder bij houtzwammen zijn
er heel wat soorten zowel parasitair op levend hout als saprofytisch op dood hout kunnen leven. De
ecologie van sommige soorten is nog onvoldoende opgehelderd (bv. de relatie tussen Rickenella-spp.
en de mossen waar deze steeds tussen groeien).
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Saprofytische zwammen staan samen met bacteriën en kleine beestjes in voor de afbraak van
afgestorven organisch materiaal. De rol van de dieren (bij hout zijn dit vooral de saproxylen) is hierbij
eerder indirect: het verkleinen van bladeren, het mengen van organisch materiaal met de minerale
bodem, en het consumeren van schimmelweefsel. Zwammen en bactetiën staan in voor de eigenlijke
vertering. Het relatieve aandeel van bacteriën en zwammen in de afbraak hangt af van de aard en de
kwaliteit van het substraat (de "eetbaarheid" van het dode materiaal: hout, strooisel enz.). Deze worden
op hun beurt bepaald door de bodemeigenschappen (structuur, zUUltegraad, vochtigheid enz.). Vooral
in zure en voedselarme omstandigheden spelen zwammen een hoofdrol in dit proces. Ze staan in tot
90% voor de afbraak omdat ze

(l) beter aangepast zijn aan zure omstandigheden van bacteriën;
(2) door hun groeivorm, een stelsel van dunne gemakkelijk penetreerbare zwamvlokhyfen,

gemakkelijker bepaalde substraten kunnen koloniseren;
(3) ze over enzymen beschikken die ook moeilijk afbreekbare koolstofverbindingen zoals

houtstof (lignine) te baas kunnen;
(4) ze uiterst zuinig met nutriënten kunnen omgaan.

De afbraak gebeurt door het afscheiden van enzymen, die bepaalde stoffen uit de omgeving verkleinen
tot door de zwam opneembare deeltjes. Opruimers zijn soms sterk gespecialiseerd. Zo komen
coprofiele zwammen enkel voor op mest en vinden we bepaalde saprofyten enkel op rottende
paddestoelen, op brandplekken of op welbepaalde houtsoOIten.

Parasieten teren, eenvoudig gesteld, op levende organismen zoals saprofyten teren op dood organisch
materiaal. Duizenden soorten zwammen leven parasitair op planten en zijn verantwoordelijk voor ong.
80% van de plantenziekten. Parasieten hoeven niet per se dodelijk ("necrotroof') te zijn voor de
gastheer, in sommige gevallen ondervindt de plant zelfs weinig of geen schade. Obligaat biotrofe
parasieten leven enkel en alleen van levende cellen, en zijn op kunstmatige voedingsbodems niet te
kweken. Zij doden de cellen niet en kunnen aldus gedurende een lange petiode met hun gastheer
samenleven en er voedsel aan onttrekken, vooraleer deze uiteindelijk afsterft. In deze categorie vallen
vooral parasitaire microfungi als meeldauwen, roesten en branden; bij onze paddestoelen op beuk
komt dit type niet voor. Meer nog, zowat alle parasitaire soorten paddestoelen kunnen na afsterven van
de boom nog een tijd als saprofyt voortleven ("facultatieve parasieten", "saproparasieten"). Vaak
fructificeren deze soorten juist in grote aantallen wanneer de gastheer afsterft, en opeens grote
hoeveelheden pas afgestorven cellen beschikbaar komen voor vertering (Iahn 1979).
Bij parasitaire macrofungi op bomen kunnen volgende types worden onderscheiden (grens niet altijd
duidelijk te trekken):

• zwakteparasieten: sOOlten die in de regel geen gezonde bomen kunnen aantasten: bv. Fomes
fomentarius1

, Grifolafrondosa, Phellinus igniarius, Polyporus squamosus, Sparassis crispa ... ;
• necrotrofe parasieten: (facultatief!) parasitaire soorten, vaak met breed gastheerspectrum, kunnen

geen dode organismen koloniseren, maar hebben de mogelijkheid ontwikkeld om levende
gastheren te penetreren en hem voedingsstoffen te ontnemen, zodat deze verzwakt of afsterft. Ook
gezonde bomen kunnen aangetast worden, en derhalve kunnen deze parasieten soms zware schade
berokkenen aan vitale bestanden: bv. Armillaria mellea s.str. en Heterobasidion annosum. Beide
genoemde soorten dringen de gastheer binnen via de wOlteltoppen, waar nog geen goed
ontwikkelde beschermende schorslaag aanwezig is;

• saprofyten die in een later stadium ook in levende delen van de boom doordringen: bv.
Schizophyllum commune, Trametes versicolor, Bjerkandera adusta, Postia stiptica, Meripilus
giganteus. Gewoonlijk tasten deze maar oppervlakkig het hout aan, maar Meripilus giganteus bv.
tast beuken zo sterk aan dat deze afsterven of omwaaien. Deze soorten zijn ook in staat om
uitsluitend op dood hout te leven.

• het verschil tussen vertegenwoordigers uit de vorige groep en wondparasieten, die vanuit
boomwonden in het levende hout binnendringen, is niet altijd eenduidig.

I Uit Deens onderzoek is bekend dat de Echte tonderzwam, Fomesfomentarills beukenbestandenjonger dan 135
jaar slechts in zeer kleine mate aantast (Skov 2002). Ook in het Deense natuurbosreservaat Suserup Skov worden
pas 5% of meer van de bomen aangetast vanaf een diameterklasse 110-129 cm of hoger (Christensen 200 I).
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Mycorrhiza betekent - letterlijk uit het Grieks vetiaald - "schimmelwOliel of beschimmelde wOliel" en
duidt op de symbiose tussen (hogere) planten en zwammen. Er bestaan verscheidene, sterk verschil
lende soorten mycorrhiza; bij de paddestoelen treffen we bijna uitsluitend ectomycorrhiza-vormers aan
(EM). Hier "breit" de zwamvlok een "kousje" van schimmeldraden (hyfen) rond de kleinere worteltjes
van een boom of struik. Vanuit deze hyfenmantel loopt een netwerk ('Hartig net') van schimmel
draden naar de wortels, waar de buitenste wortelweefsels door de zwam worden ingekapseld. Op die
plaatsen waar de wortels door ectomycorrhiza-fungi geïnfecteerd zijn, verliest het worteltje zijn
wortelharen en krijgt hij een kenmerkend uitzicht: kort, dik, en dichotoom (gaffelvormig),
koraalvormig of druiventrosvormig vertakt; de hyfenmanteltjes kleuren de boomwortelties wit, bruin,
goudgeel of zwart. Mycorrhiza-vormende paddestoelen tappen de voor hen levensnoodzakelijke
koolhydraten rechtstreeks weg uit de plantenwortels. Een sterk gemycorrhizeerde boom moet aldus
10-20 % van zijn suikerproductie afstaan en de zwam pikt verder ook bepaalde vitaminen weg.
Anderzijds nemen de mycorrhiza de voedselzoekende taak van de plantenwortels grotendeels over.
Het uitgebreide hyfenstelsel van de mycorrhizapaddestoel vergroot sterk het absorptieoppervlak van
het wOlielstelse!. Dit resulteeti in een verhoogde en/of makkelijkere opname van mineralen (vooral
fosfor!) en water. Meer beschikbaar voedsel verbeteli uiteindelijk de groei van de gastheer.
Mycorrhiza bevorderen ook de aanmaak van plantengroeihormonen in de wortel en de hyfenmanteltjes
belemmeren het binnendringen van bodemparasieten. Daarom groeien uitgebreid gemycorrhizeerde
bomen (in onze regio's zijn dit Eik, Beuk, Berk, Hazelaar, Linde, Els, Kastanje, Wilg, Populier, Den,
alsook Lork, Spar, Douglasspar) beter en zijn deze meer bestand tegen "stress" (voedselschaarste,
droogte, parasieten, ...). EM-vormende paddestoelen zijn dan ook belangrijk voor de vitaliteit van de
meeste inlandse bomen en hun biotopen. Als obligaat ectomycorrhizavormende paddestoelen in
Europa vermelden we o.a. cantharellen, terrestrische stekelzwammen, russula's, melkzwammen,
boleten, gordijnzwammen, fopzwammen, amanieten, truffelachtigen. In natuurlijke omstandigheden
komen bij hogervermelde bomen (met uitz. van Salix en Populus) altijd ectomycorrhiza voor.

1.3.3 Witrot. bruinrot

Al naargelang paddestoelen resp. al dan niet in staat zijn om lignine af te breken, spreekt men resp.
van witrotters en bruinrotters.

Bruinrotters zijn zwammen die enkel de koolhydraten (vn!. cellulose) en de polysacchariden van de
houtstructuur kunnen afbreken, niet de houtstof (lignine) zelf. Cellulose betekent eigenlijk voor hout
wat ijzerdraad betekent voor gewapend beton: het vormt lange witte vezels die instaan voor de
structurele kracht van het hout. Naarmate het hout groeit, wordt tussen de cellulose lignine (als een
bruine kitstof) afgezet. Vandaar dat bij vorming van bruinrot, waarbij de cellulose selectief wordt
opgevreten, uiteindelijk alleen de vierkante rossig-bruine, poederig-broze blokjes lignine overblijven
en het hout geen draagkracht meer heeft. Het word dan sterk pulverig, droog, verliest opvallend
gewicht, en verbrokkelt typisch volgens een blokjespatroon ("kubiekrot").
Bruinrotters komen vooral voor bij naaldbomen, in mindere mate bij loofbomen of bij beide types.
Voorbeelden zijn Serpula spp. (waaronder Huiszwam), Coniophora spp., Postia-spp., Laetiporus
sulphureus, Daedalea quercina, Fistulina hepatica, Fomitopsis pinicola, Piptoporus betulinus,
Gloeophyllum spp., e.a.

Witrotters breken gelijktijdig cel- en houtstof af. Het hout bleekt op door de afbraak van lignine, krijgt
een vezelige structuur (die lang behouden blijft) en blijft vochtig. De afbraak kan op verschillende
wijzes gebeuren. Ofwel breken deze zwammen eerst of vooral lignine af (bv. Trametes-spp.), ofwel
worden lignine en polysacchariden gelijkmatig afgebroken, ofwel worden aanvankelijk vooral
koolhydraten velieerd. De afbraak dool' witrotters gebeurt snel, in laboratoriumomstandigheden
kunnen kleinere stukken hout op enkele maanden tijd bijna volledig weg zijn. Voorbeelden van
witrotters zijn Meripilus giganteus, Trametes spp., FOllles fOlllentarius, Ganoderllla,
HYlllenochaetaceae en heel wat plaatjeszwammen (bv. Hypholollla fasciculare, Pleurotus spp.,
Arlllillaria spp.).
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12 Materiaal en methode

2.1 Beschrijving van de proeflocatie

Voor een uitgebreide beschrijving van de standplaatskarakteristieken en historiek van het reservaat
verwijzen we naar de rapporten van De Keersmaeker et al. (2002) & Baete et al. (2002). Ter info worden
hier uit deze documenten de relevantste elementen m.b.t. tot het Nat-Man-project samengevat, aangevuld
met een schets van de mycoflora.

2.1.1 Geografische kenmerken

Geografische ligging: ± E 4°25'30" , N 50°45' (oudste deelgebied, kernvlakte)

Fig. 1. Ligging bosreservaat Kersselaerspleyn. met situering van de deelgebieden: het oude bosreservaat. met de
kernvlakte van de monitoring (1). het Schilderachtig Kanton (2). oud beukenbos met talrijke aangeplante

verjongingsgroepen (3), een klassiek beheerd beukenbos (4), en het proefvlak Zevenster (5).

Fig. 1. Location of farest reselVe 'Kerssetaerspleyn' in Zoniën faresl, with different subareas: an aid beech stand,
untreated since 1983, with care area afmanitaring (1); parts untreated since 1995: the 'Canton pillaresque',
mixed farest with daminance af beech (2); an aId beech forest with planted regeneratian groups af aak (3),

traditianaffy managed beech farest (4), aId experimental plats af 'Zevenster' (5).
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Hoogteligging: 102,5-122,5 m.

Bodem: toplaag bestaande uit zure leembodem van Quartaire, niveo-eolische orlgme (löss)? Het
lösspakket is meestal tot 3-4 mdik, plaatselijk is deze geërodeerd en dagzomen teltiaire zanden of kleien.
Meestal onverstoorde bosbodems, vaak met een gecompacteerde horizont op 30-40 cm diepte.
Bodemtvpe volgens (FAO 1988): luvisols en podsoluvisoIs.
pH (KCI) in de gemonitorde kernvlakte: (2,53-) 3,04 ± 0,21 (-3,79).

Klimaat: voor gegevens over het klimaat verwijzen we naar deze van het dichtstbijzijnde meetstation van
het Koninklijk Meteorologisch Instituut (Ukkel). Fig. 2 geeft het klimaatdiagram weer voor de periode
1983-200 I, die de maandgemiddelde temperatuur en neerslaghoeveelheden weergeeft die het aanwezige
dode hout in het reservaat belnvloedden. In deze periode bedroeg de gemiddelde temperatuur tijdens de
koudste maand 3,4 °C (als "normaal" geldt 2,6°C), en deze van de warmste maand 18,2 °C (normaal
17,I°C). De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag bedroeg 842,5 mm (normaal 780 mm).
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Fig. 2. Klimaatdiagram voor Ukkel, periode 1983-2001. (Bron: KMI Maandberichten)

Fig. 2. CI/matic diagram trom nearestby wealher station 'Ukkel': period 1983-2001 (Soun;e: KMI Bulletins)

2.1.2 Dendrometrische gegevens

2.1.2.1 Boomlaag

De Kernvlakte (centraal in zone 1, ca. 10 ha) werd reeds eind van de jaren '80 grondig gelnventariseerd
(Van Den Berge et al. 1990). In 2000 werd deze opnieuw volledig ingemeten en ook vegetatiekundig
gemonitord (De Keersmaeker et al. 2002). De leeftijd van de dominante beuken bedraagt momenteel 225
230 jaar. Een tweetal zeer dikke beuken aan de westelijke rand van de kernvlakte, zijn vermoedelijk ca.
300 jaar oud maar zijn momenteel aan het aftakelen. Op twee kunstmatige verjongingsgroepen na, is het
aantal kleine en jonge bomen ofstruiken zeer beperkt.
Het grondvlak voor de kernvlakte is volgens de opnamen in 2000 als volgt samengesteld:

Beuk (Fagus sy/vatica):
Eik (Quercus roblll~ Q. petraea):
Haagbeuk (Carpinus betu/us):
Esdoorn (Acer pseudop/atanus):
Totaal:

27,7 m'/ha
1,2 m'/ha

< 0,1 m'/ha
<0,1 m'/ha
28,9 m'/ha

Het totale levende houtvolume loopt op tot 800 m3/ha, en neemt nog steeds toe,
In het overige deel van het reservaat, in het bijwnder in het deelgebied Pittoresk kanton, is de
boomsamenstelling meer divers samengesteld. De bomen zijn ook jonger, en door gericht beheer komen
meer kromme en sterk gevorkte bomen, vooral beuken voor (zie Baeté et al. 2002, voor een overzicht van
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de historiek van het bos). Op basis van steekproefcirkels bedraagt de samenstelling van het grondvlak
(metingen 2001):

Beuk (Fagus sylvatica):
Haagbeuk (Carpinus betulus):
Eik (Quercus robur, Q. petraea):
Esdoom (Acer pseudoplatanus):
Es (Fraxinus excelsior):
Berk (BetuIa):
Grove den (Pinus sylvestris):
Lork (Larix):
Totaal:

20,6 m'/ha
0,2 m'lha
3,4m'lha
0,2 m'lha
0,2 m'lha
0,0 m'lha
0,1 m'lha
0,8 m'/ha

25,5 m'lha

Het totale levende houtvolume bedraagt in dit reservaatsgedeelte ca. 602 m3 per ha, maar varieert sterk al
naargelang de zone (standaardafwijking = 212 mJ).

2.1.2.2 Groot dood hout

De hoeveelheid dood hout (diam. >7 cm) in het oudste reservaatgedeelte (nulbeheer sinds 1983)
bedraagt ca. 138 mJ/ha, waarvan 132 mJ/ha beuk en ca. 6 mJ eikenhout (De Keersmaeker et al. 2002).
Dit is een berekend volume, in werkelijkheid zal het vanwege de gevorderde afbraak van vooral de
kleinere takken, wellicht iets lager liggen. Het aantal dode bomen in dit deelgebied bedraagt ong. 10
grote exemplaren/ha. Dit hout ligt bovendien geconcentreerd in de stormvlaktes van 1990. Het meeste
dode beukenhout ligt neer (windworpen, vorkbreuken, afgeknakte bomen, uitgewaaide takken). De
dode eiken staan meestal nog recht.
Het totale volume dood hout buiten het oude reservaatsgedeelte (nulbeheer sinds 1995) bedraagt 24,2
mJlha: 17,7 voor beuk, 5,5 voor eik, verspreid ook enkele andere soolten. Ongeveer 2/3 daarvan
bestaat uit liggend dood hout, een derde uit staande dode bomen. In het volume staand dood hout heeft
eik een ongeveer even groot aandeel als beuk, terwijl het aandeel van eik in het levende volume
slechts 11% bedraagt. Bij het liggende dode hout zijn de aandelen van beuk en eik wel gelijkaardig
aan de verhoudingen die bij de levende volumes genoteerd werden. In totaal werden buiten de
kernvlakte 5,3 dode bomen met een DBH :2: 30 cm per ha geteld, met ongeveer een gelijk aandeel van
beuk en eik en occasioneel ook andere soorten. Van de klasse 7-30 cm werden in totaal 8,2 dode
bomen per ha geteld (beuken en eiken), van de kleinste diameterklasse 8,9 bomen per ha.

2.1.3 Vegetatie

2.1.3.1 Terrestrische kruidlaag

Binnen de perimeter van het bosreservaat onderscheiden de Keersmaeker et al. (2002) een viertal
vegetatiegemeenschappen (syntaxa):

• loofbosvegetaties van het type Milio-Fagetum (sensu Rogister 1985)
• loofbosvegetaties van het type Fago-Quercetum
• 'vallei'-vegetaties van het type Endymio-Carpinetum, met overgangen naar bronbosvegetaties van

type het Carici-remotae-Fraxinetum
• zuurmijdende holle weg-vegetaties

Het onderzochte dode hout ligt vooral in de eerste twee types. In het Milio-Fagetum, op de iets rijkere
bodem, is de kl'llidlaag slechts zeer fragmentarisch ontwikkeld en gekenmerkt door Oxalis acetoselIa,
Lamiastrum galeobdolon, Milium effuswn, Dryopteris carthusiana + D. dilatata en Athyrium filix1emina.
In het sterk gelijkende Fago-Quercetum, op de iets armere bodems, ontbreekt Lamiastrum galeobdolon en
vinden we zuurtolerante soorten als Pteridium aquilinum, Holcus mollis, Deschampsia jlexuosa en Carex
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pilulifera. Adelaarsvaren (Pteridiull1 aquilinull1) domineert sterk in de stormgaten, zodat in volle zomer
hier de boomlijken (vooral de kruinresten) op de kluit na, zo goed als overschaduwd worden. Eilandjes
Grote brandnetel (Urtica dioica) zijn vaak terug te viuden rond de grote hoeveelheden vrij rot hout,
wellicht door de hogere beschikbaarheid aan fosfaat en vocht. Enkele van de onderzochte bomen liggen in
een kunstmatig bevloeide delle waar een soort 'vallei'-vegetatie wordt aangetroffen van het type Endymio
Carpinetum, met een overgang naar bronbosvegetaties van het type Carici-remotae-FraxinetulI1 (Ioc. cit.).
Kenmerkend is de aanwezigheid van voorjaarsbloeiers als Anell10ne nemorosa en Hyacinthoides non
scripta en op de nattere microsites zijn Circaea lutetiana en 1II1patiens noZi-tangere aangetroffen.
Laatstgenoemde wordt op iets drogere plaatsen vervangen door 1 parv!flora. Hier en daar komt
Cardamine jlexuosa voor. De overgang naar het Carici-rell1otae-Fraxinetull1 wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van ChrysospleniulI1 spp. op de meest natte plaatsen. Elementen van deze vegetaties zijn bv.
ook terug te vinden op de beuk Visart (nr. 143).
Op de wortelkluiten ontwikkelt zich vaak een specifieke, uitbundige vegetatie met specifieke soorten als
Rubus idaeus, Carex pallescens, Luzula luzuloides. Terrestrische mossen op deze kluiten groeien soms
voort over de stam zelf (grens tussen aardkluit en dood hout niet scherp te trekken).

2.1.3.2 Vaatplanten en mossen op groot dood beukenhout

De mosbedekking van de stammen en kronen neemt gewoonlijk toe met het verteringsstadium, en
varieert van 0% bij vers gevallen bomen tot bijna 100% bij sterk verteerde stukken (bijlage 2). Op
verscheidene bomen werd ook vastgesteld dat mossen ook grote gedeeltes nog aanwezige schors
kunnen bedekken, waarop zich dan een strooiselrijke laag kan ontwikkelen met resten van vaatplanten,
bladval e.d. Hierin kunnen naast mos-geassocieerde paddestoelen (Galerina spp., RiekenelIa spp.)
soms schijnbaar houtbewonende zwammen voorkomen.

De vaatplanten, mossen en lichenen op het hier geselecteerde beukenhout werden in het kader van het
Nat-Man project in detail geïnventariseerd door Klaas van Dort (van Dort & van Hees 2002). In totaal
werden 52 soorten mossen en lichenen, en 48 spp. vaatplanten aangetroffen. Per beukenstam komen
gemiddeld 11 soorten voor. Op enkele jonge dode stammen groeide niks, een recordaantal van 35
soorten werd waargenomen op de beuk Visart. Het blijkt dat het aantal planten op de dode
beukenstammen toeneemt met de diameter en het verteringsstadium van de stam. SOOlten met een
duidelijke preferentie voor matig tot sterk verteerde beukenstammen (verteringsstadium 3 en hoger)
zijn Grote brandnetel, Braam, Bosgierstgras, Kantige basterdwederik, Zachte witbol, Framboos,
Wijfjesvaren, Smal bekermos, Gewoon kantmos en Groot platmos (op.cit.). Specifieke mossen van
dood hout (obligaat epixyle soorten) zijn voorlopig nog zeer zeldzaam. Een voorbeeld hiervan is het
levermos Krulbladmos (Nowellia curvifoZia), waarvan de vondst een derde vindplaats voor Vlaanderen
betekent. Op het dode hout kiemden ook veel beukenzaailingen (2000 was een mastjaar), maar
voorlopig lijken de meeste niet te overleven. Er is hier zeker geen sprake van "nurse-Iogs": de
boomlijken die als kweekkamers voor zaailingen fungeren en waarin hoge concentraties voorkomen
van mycorrhiza. Dit verschijnsel is vooral bekend van rotte coniferenstammen uit ongerepte Noord
Amerikaanse naaldwouden en enkele Oost-Europese bosreservaten.

2.1.4 Mycoflora

Een voorlopige inventaris van alle soorten paddestoelen (vnl. macrofungi) waargenomen in het
bosreservaat is opgegeven in bijlage 4. Bij het afsluiten van dit onderzoek telde deze inventaris 337
soorten zwammen en 19 soorten slijmzwammen (myxomyceten). Deze lijst zal zeker nog verder
uitbreiden. In werkelijkheid schatten wij het aantal soorten op minstens 500-600 want niet-lignicole fungi
werden maar sporadisch geïnventariseerd, en bepaalde gedeeltes van het reservaat werden nog niet
mycologisch onderzocht. Hierna volgt een korte, voorlopige schets van de mycoflora in het reservaat.
Voor een gedetailleerde toelichting bij een aantal bijzondere soorten verwijzen we naar Walleyn (2002,
bijlage 6). De resultaten voor het dood beukenhout zijn weergegeven in hfdst. 4.
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2.1.4.1 Mycorrhiza-paddestoelen

Zowel de abundantie als het aantal soorten ectomycorrhizapaddestoelen is laag. In de kernvlakte lijken
vruchtlichamen slechts sporadisch voor te komen, en zijn deze vaak geconcentreerd op en om het dode
(rotte) hout (zie verder), of op plaatsen waar het microreliëf zorgt voor schaarsere aanwezigheid van
strooisel: steilrandjes gecreëerd door oude exploitatiewegen, of op toppen van "heuveltjes" (bv. rond
stamvoeten van grote bomen). De meeste soorten betreffen eerder triviale soorten, die toleranter zijn
t.o.v. dik strooisel (Russula oehroleuea, Amanita eitrina), enkele soorten wijzen op rijkere bodem
(Laetarius fluens, Strobilomyees strobilaeeus). Vermeldenswaard is het voorkomen van Cortinarius
sanguineus (slechts I waarneming), een soort waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in België
in de Ardeense Pieea-aanplantingen ligt. Een plek met een grote concentratie vruchtlichamen van
Scleroderma citrinum is deels geparasiteerd door Xeroeomus parasitieus. Via krabsporen van ree kon
ook op meerdere plaatsen de aanwezigheid van de Stekelige hertentruffel, Elaphomyees murieatus,
vastgesteld worden. In het zuidelijke deel werd nog een andere truffelachtige waargenomen
(Hymenogaster niveus). Mogelijk komen nog truffelachtigen voor; maar het vaststellen ervan vraagt
intensief gericht zoeken of het analyseren van faeces van mycofage zoogdieren zoals eekhoorn.
In en om de taluds langsheen de Verdunningsdreef is de bodem schraler en kalkrijker, en worden meer
mycorrhizavormers aangetroffen (vooral Inoeybe spp.). Deze werden nog niet in detail bestudeerd,
maar soorten als Hydnum rufeseens, Trieholoma sulphureum en Inoeybe maeulata behoren tot de
meest opvallende. Als begeleider van de kleine berk op de wortelkluit van boomnr. 18 (monitoringnr.
90.0314) werd Paxillus involutus aangetroffen.

2.1.4.2 Strooiselsaprotvten

Als algemene strooiselsaprofYten van zuur beukenbos vinden we hier o.a. Collybia peronata,
Marasmius setosus, Flammulaster earpophilus (meestal op napjes), en Xylaria earpohila (op napjes).
Als typische soorten voor beukenbos op zwaardere bodemtypes noemen we Myeena rosea en M
pelianthina, die in Vlaanderen vrij algemeen zijn in Midden-Brabant, maar elders slechts sporadisch
ofniet worden waargenomen. Als zeldzamere, aan rijkere bodemtypes gebonden soorten, namen we in
de omgeving van de Verdunningsdreef Marasmius wynnei en Coprinus pieaeeus waar. Deze zijn niet
ongewoon op kalkrijkere stukken in Zoniën zoals bv. de omgeving van de Ganzepootvijver, of ten N
van het bosmuseum te Groenendaal. In het pittoresk kanton vonden we de Rode lijst-soort Collybia
distorta ("bedreigd", Walleyn & Verbeken 2000). Langs de Schone eikweg vonden we een
opmerkelijk groeiplaats van de zeldzame Caloeybe obseurissima.
Typhula quisquilaris is een specialist op dode stengels van Adelaarsvaren, en werd als bijna
vanzelfsprekend in de kernvlakte waargenomen. Op dode stengels van Dlyopteris komt de minder
algemene Myeena pterygena voor, een kleine mycena met een schitterend roze gekleurde lamelrand.

2.1.4.3 Houtzwammen

In de kernvlakte bestaat het volume dood hout bijna uitsluitend uit beukenhout, ten Z van de
Verdunningsdreef liggen ook dode eiken, berken, haagbeuken, essen, en naaldbomen (vooral lorken).
Als interessantere toevalswaarnemingen kunnen hier Entoloma euehroum (op een stobbe van een
onbekende houtsoort) en Pseudohydnum gelatinosum (op een LW'ix-stam) worden vermeld.
Soorten op eikenhout worden in de herfst van 2002 in detail onderzocht; als karakteristieke soort werd
reeds op een staande dode eik Myeena inclinata opgemerkt, maar bv. ook Phleogenafaginea.
De paddestoelen-gemeenschappen op het dode beukenhout worden verder uitgebreid besproken.

2.1.4.4 Overige paddestoelgroepen

Aan soorten van specifieke niches zoals uitwerpselen van ree e.a. werden voorlopig nog geen aandacht
besteed. Bij de insectenaantasters werden de klassiekers Rupsendoder, Cordyeeps militw'is, en
Rupsenzwam, Paeeilomyees farinosus, genoteerd, soms ook op in het groot dood hout aanwezige
poppen. Voorts werden twee zeldzame mosparasieten genoteerd: Cyphellostereum laeve, op de top
van haarmoskapsels op kluit van CWD 37, en Rimbaehia araehnoidea. Eerstgenoemde is een zeer
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zeldzame soort waarvan de systematische positie nog niet opgehelderd is, en die vooral op zure
zandbodems zou voorkomen. Tenslotte werd reeds in 2000 in de categorie zwamaantasters de eerste
vondst voor België van de zeldzame Acremonium lindtneri gedaan (Walleyn & Verbeken 200 I). Deze
soort werd in 200 I op Ganoderma-vruchtlichamen aangetroffen verspreid over minstens 16 bomen.
Gelet op de hoge concentratie van de oude polyporen, zijn wellicht nog meer interessante vondsten in
deze ecologische groep te doen.

2.2 Bemonsteringswi~

De gevolgde werkwijze is volledig gebaseerd op een protocol dat door de partners van Nat-Man werd
opgesteld.

2.2.1 Selectie van eenheden groot dood hout

In alle deelnemende landen werden ca. 200 eenheden groot dood hout geselecteerd. Met groot wordt hier
een minimale diameter van 10 cm bedoeld; alle gedeeltes van de stam, kruin, ofwortelgestel met kleinere
diameter vallen buiten het kader van dit project. Een eenheid groot dood hout kan bestaan uit een boom of
een deel van een boom. De selectie diende in de mate van het mogelijke, een zo groot mogelijke variatie
aan diameterklasses en verteringsstadia te bevatten. Indien kleinere dode bomen (15-30 cm diam.)
ontbraken, konden levend uitgewaaide takken als substituut gebruikt worden.
De bomen in Kerselaerspleyn werden apart genummerd en gemarkeerd met witgespoten loodplaaijes.
In de overige Nat-Man-Iocaties werden deze bomen ook betrokken in 2 andere werkpakketten van het
project, waarbij de gegevens per gehele boom nodig waren. Aanvankelijk nummerden wij enkele
vorkbreuken of staande stamresten, "snags", apart. Om de gegevens objectiever te kunnen vergelijken met
deze van de andere Nat-Man-sites, voegden wij achteraf de informatie van een aantal apart genummerde
eenheden van eenzelfde boom samen, met uitzondering van die vorkbreuken waarvan de ouderdom en
velteringsklasse duidelijk verschilde van de overige vorkbreuk(en) van eenzelfde boom. Vandaar dat in
Zoniën uiteindelijk slechts 195 eenheden werden onderscheiden.
Wegens de hoogdringendheid van de mosseninventarisatie (reeds in juli, terwijl project pas in augustus
startte) was er geen tijd om een zo evenwichtig mogelijke selectie te maken qua verteringsstadia. Dit was
daarenboven strict gezien onmogelijk gezien de nog vrij kleine presentie of het bijna ontbreken van de
verst gevorderde verteringsstadia in het reservaat. De selectie werd daarom praktisch nitgevoerd. In het
oudste reservaatsdeel (kemvlakte en bnfferzone, verder aangeduid als Zonien-K, nnibeheer sinds 1983)
werden 90-95% van alle dode bomen geselecteerd. Dit aantal werd aangevuld met vooral dnnnere en
meestal jongere boomlijken ten zuiden en ten westen van de kemvlakte (nulbeheer sinds 1995). Voor
beide reservaatsgedeelten, vormt het onderzochte hout wel een representatief staal van het dode
beukenhout aanwezig in deze deelgebieden, zij het dat in het jongste gedeelte iets meer gericht werd
gezocht naar hogere verteringsklasses. Voor een beschrijving van het onderzochte hout verwijzen we naar
hoofdstuk 3, § I.

2.2.2 Technische beschrijving dode bomen

2.2.2.1 CWD-type

Volgende dood houttypes worden onderscheiden

L
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"log" Liggende dode stam, waarvan het overblijvende, staande gedeelte lager is dan
0,5 m. Dit type komt in het reservaat nauwelijks voor. Als substituut voor dit
type werden enkele vorkbreuken en grotere takken als L onderzocht (in
bijlage I aangeduid als Lhr), alsook bv. een onvolledige stamrest (nr. 203),
vermoedelijk een exploitatierest.



T "standing dead tree" Staande dode boom (minsten met nog delen van kroon). Weinig aanwezig in
het reservaat. Wegens de moeilijkheid voor inventarisatie werd dit type
geweerd uit het Nat-Man-onderzoek.

u "uprooted tree" Ontwortelde ofomgewaaide bomen, waarbij wortelplaat nog is vastgehecht
aan stam. Sterk vertegenwoordigd in het reservaat, meestal ten gevolge van
zware stormen.

S+L "snag and log" Geknakte bomen, bestaande uit een min. 0,5 lang rechtopstaand stuk ("snag")
en een liggend gedeelte (stam + kroon).

2.2.2.2 Afmetingen en volume

Voor de verschillende eenheden werden volgende gegevens opgetekend

totale lengte:

dbh

totale lengte:

dbh

lengte

volume

aantal dikke takken

volume

totale lengte van de boom in dm. Indien deze gebroken is in verschillende
delen diende de originele lengte te worden gereconstrueerd. Voor de
omgewaaide bomen in de kemvlakte steunden wij op de lengtegegevens in
Van Den Berge et al. (1990) en De Keersmaeker et al. (2002), elders werd in
geval van ontbreken van twijgen de originele lengte geschat, mede op basis
van de hoogte van de omringende bomen. In enkele gevallen (kleine takken,
stamresten) werd de actuele, zichtbare lengte opgemeten.

diameter (in cm) op 1,3 m hoogte, indien de stam hier gebroken was, werd de
originele diameter gereconstrueerd.

in dm

diameter (in cm), tevens opgemeten bij hoogte 0 en hoogte 2 m (indien
minstens 2,5 m lang). Tevens werd dbh van de top geschat of gereconstrueerd,
bv. op basis van diameter van een afgeknakt deel.

in dm, gemeten vanaf de basis tot de plaats waar de diameter versmalt tot 10
cm.

voor de eenvoud werd het stamvolume berekend op basis van de totale lengte
en de diameter volgens de tarief met twee ingangen van Dagnelie et al.
(1985).

aantal takken van eerste orde (direct verbonden met hoofdas), met een
minimale diameter van 10 cm op 50 cm van de takbasis

dit werd indirect ingeschat en afgeleid van de lengte van de tak (gemeten van
de basis tot de plaats waar de diameter versmalt tot 10 cm), en de diameter
gemeten halfweg de lengte. Indien meer dan 5 dikke takken van eerste orde
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aanwezig waren, liet het protocol toe om de metingen te beperken tot de
dunste tak, de dikste tak, en 3 takken met gemiddelde diameter.

2.2.2.3 Verteringsstadia

Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de 6 in Nat-Man onderscheiden verteringsstadia (tot voor
kort werden in de literatuur meestal kleinere aantallen verteringskiassen gehanteerd). Voor elke boom
werd de gemiddelde klasse opgetekend, alsook de variatie (laagste en hoogste). Hetzelfde werd gedaan
voor de verschillende onderdelen: snag, stam, kroon.

Onze inschatting van de verteringsklasses werd een beetje bijgestuurd na de Nat-Man workshop in
Tsjechië (Walleyn & Vandekerkhove 2001), toen deze werd vergeleken met deze van een ervaren
Deense onderzoeker. Hieruit bleek dat wij door het zeldzame karakter van de stadia 4-6 (en de variatie
binnen 3) wij ons een verkeerd beeld van de stadia hadden gevormd, met een lichte overschatting van
het afbraakstadium voor gevolg. Wel merken wij op dat bij de inschatting zoveel mogelijk variabelen
tegelijk moeten bekeken worden; de schorsbedekking blijkt in Zoniën hierbij de 'minst betrouwbare';
een aantal sterk verteerde stammen waren met nog relatief vrij veel schors bedekt.

Tabel 1. Omschrijving van de verteringsstadia in het Nat-Man-project.
Table 1. Oescriplion ofdecay phases (OP) according to Nat-Man-project

klasse (OP) schors twijgen en hardheid oppervlak stamvorm
kleine takken

1 intact of slechts aanwezig hard, met mes bedekt met rond
plekjes-gewijs slechts 1-2 mm schors, intact

verdwenen, meer penetreerbaar
dan 50%

2 verdwenen of enkel takken van hard, met mes zacht, omtrek rond
minder dan 50% 3 cm dik minder dan 1 cm intact

aanwezia aanwezia oenetreerbaar
3 verdwenen verdwenen zacht wordend, zacht of met rond

mes 1-5 cm gaten/spleten,
oenetreerbaar omtrek intact

4 verdwenen verdwenen zacht, met mes met grote rond of elliptisch
meer dan 5 cm gaten/spleten,
penetreerbaar kleine delen

missen, omtrek
intact

5 verdwenen verdwenen zacht, met mes grote delen platte ellips
meer dan 5 cm verdwenen,
penetreerbaar omtrek

gedeeltelijk
vervonnd

6 verdwenen verdwenen zacht, omtrek moeilijk platte ellips,
gedeeltelijk waarneembaar bedekt met

gereduceerd tot bodemdelen
losse aarde,

enkel nog
kernhoutdelen

2.2.2.4 Overige

Schorsbedekking

Mosbedekking
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schorsbedekking (in %) van de snag en of stam, geschat op 5% nauwkeurig
(0%,1%,5%,10%... )

mosbedekking (in %) van de snag en of stam, geschat op 5% nauwkeurig
(0%,1%,5%,10%... )



Bedekking hogere planten bedekkingsgraad (in %) van de snag en of stam, geschat op 5%
nauwkeurig (0%, 1%, 5%, 10%... ); de aanwezigheid van slechts een paar
plantjes is aangeduid als 0,1%.

Grondcontact % van de stam dat de grond raakt, geschat op 5% nauwkeurig (0%,1%, 5%,
10%... )

lichtcondities voor het dode hout, volgens de volgende lichtklasses:

S - beschaduwd: dood hout gelegen in gesloten bos of in een kleine opening
(diameter kleiner dan de halve lengte van de omringende bomen);

L - lichtrijk: dood hout gelegen in een grote opening (diameter minstens
150% van de hoogte van omstaande bomen);

SL - halfbeschaduwd: groot hout gelegen in opening intermedair tussen hoge
gedefinieerde gaps, of gedeeltelijk gelegen in grote opening, en gedeeltelijk in
kleine opening of gesloten bos.

2.2.3 Selectie onderzochte groepen macrofungi

1n het opgezet kader van het project, waarbij het onderzoek van een groot aantal bomen werd
vooropgesteld, was het onmogelijk om aandacht te besteden aan alle in het veld waarneembare soorten
macrofungi, zoals dit wel is gedaan bij de vaatplanten, varens en mossen. Het zou onmogelijk zijn om
binnen het tijdsbestek van het project al deze soorten te determineren. Bovendien zijn veel groepen,
vooral korstzwammen en kleinere ascomyceten, zeer lastig te determineren, of kunnen deze enkel
opgemerkt worden door zeer gericht zoeken (specifieke ervaring vereist). Daarom werd het luik fungi
beperkt tot welbepaalde, min of meer gemakkelijk waarneembare soorten paddestoelen (macrofungi),
die geen al te hoge determinatie-problemen met zich meebrengen, met name:

• Agaricales s.J. (alle plaatjeszwammen, incl. Russulaceae en boleetachtigen, en incl. Henningso-
myces* maar exclusief overige cyphelloïde geslachten)

• gasteromyceten (alle soorten)
• Hericeales (Hericium, Lentinellus, Clavicorone, Climacodon, Dentipellis)
• polyporen (Ganoderma, Hymenochaete, Inonotus, Phellinus, Pariales, incl. Schizopora)
• koraalzwammen: Ramaria, Kavinia, Lentaria* & Clavulina*
• korstzwammen: enkel Byssomerulius (Meruliopsis), Chondrostereum, Cristina, Cystostereum,

Laxitextum, Lophw'ia*, Mycoacia, Phlebia, Peniophora, Plicaturopsis*, Schizophyllum*,
Steccherinum (incl. Junghuhnia nitida), Stereum

• heterobasidiomyceten: enkel Auricularia s.l., Calocera, Phleogena*, en grotere soorten van
Myxarium, Exidia en Tremella

• discomyceten: enkel Ascocoryne, Aleuria, Ascotremella, Bulgaria, Catinella, Discina, Gyromitra,
Helvella, Hypocrea* sj. (incl. Creopus), Neobulgaria, Peziza, Scutellinia*

• pyrenomyceten: Biscogniauxia*, Camarops, Eutypa*, Xylaria, Kretzschmaria (Ustulina),
Hypoxylon, Daldinia, Nemania

OPM.: genera aangeduid met * stonden niet expliciet in het door ons ontvangen protocol vermeld, en
werden pas na onderling overleg tijdens een Nat-Man-workshop in Wageningen toegevoegd
gezien iedereen deze toch had genoteerd. Wellicht is daardoor wel de presentie van Hypocrea
soorten in onze waarnemingen mogelijk onderschat, vooral van H. citrina, omdat niet gericht naar
deze soorten is gezocht. Door gebrek aan ervaring zijn vermoedelijk ook onze aantallen
waarnemingen van Antrodiella-so0l1en (door verwarring met jonge Trametes-spp.) en Nemania-
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soorten (aanvankelijk verward met startende vruchtlichamen van Eutypa spinasa) een
onderschatting van de werkelijkheid.

2.2.4 Systematiek en nomenclatuur

De soortopvatting en de nomenclatuur van de bestudeerde paddestoelen in Nat-Man volgen deze van de
Nederlandse "Flora Agaricina Neerlandica" (Bas et al. 1988-2001) en "Nordie Macromycetes" (Hansen &
Knudsen 1992-2000). In enkele gevallen is hiervan afgeweken, nl. waar de naamgeving in Nordie
Macromycetes voor courante soorten, sterk verschilt met de in Vlaanderen en Nederland gebruikelijke
naam (ss. Arnolds et al. 1995): bv. Xeracamus chrysenteran i.p.v. X pascuus en Schizopara i.p.v.
Hyphadantia. In die gevallen wordt de in Nederland en Vlaanderen ingeburgerde naam gehanteerd.
Een aantal soorten worden in kader van het project taxonomisch breed opgevat, met name:

Ceriporia exce/sa (incl. C. viridans),
Ga/erina marginata (incl. G. autumnalis, G. unica/a?),
Peziza micropus (vermoedelijk soortscomplex),
Phellinus nadu/asus (incl. P. hastifer),
Scutellinia scutellata,
Trametes versicolor (incl. T. mu/ticalar),
Tubariajurjuracea (incl. T. hiemalis, T. ramagnesiana).

Voorts dient opgemerkt dat soorten als Pleurotus pu/monarius of Armillaria spp. nooit met 100%
zekerheid te determineren zijn zonder hooggespecialiseerd onderzoek (moleculaire analyses of
kweekproeven). Tot de eerste soort rekenen wij uitsluitend de zomerwaarnemingen van bijna witte
vruchtlichamen op stammen waar later geen P/eurotus-waarnemingen werden ven-icht. In het reservaat
lijken ons alle honingzwammen op Armillaria mellea S.str. na, tot één soort te behoren, die macroscopisch
goed overeenkomt met A. lutea (syn.: A. bulbosa, A. gallica) zoals bv. weergegeven bij Marxmüller &
Holderieder (2000).

Voor de meeste soorten paddestoelen bestaan Nederlandse namen, maar voor sommige soortgroepen is
het gebruik ervan weinig of niet verbreid. Voor de eenvoud hanteren wij in het rapport voor alle soorten
de wetenschappelijke namen. Nederlandse namen van de aangetroffen soorten volgen Amolds et al.
(1995) en Lammers & Van de Put (2002) en zijn vermeld in bijlage 5.

2.2.5 Mvcologische opnames

Omdat de fructificatieperiode van paddestoelen soms zeer kort is en/of sterk afhangt van klimatologische
omstandigheden, stelde het project voorop om het dood hout drie maal te bemonsteren (I maal in 2000, en
2 maal in 200 I). Gelet op het feit dat wij slechts in 2001 startten, hebben wij de drie opnames in éénzelfde
jaar afgewerkt. Achteraf beschouwd heeft de eerste opname (augustus) nauwelijks significante gegevens
opgeleverd t.o.v. de latere opnames. Als typische zomersoort gold bijna uitsluitend Pleurotus
pu/monarius. Het mycologische seizoen 200I werd trouwens als relatief mager ervaren door de meeste
Vlaamse amateurmycologen. De topmaanden september en oktober waren relatief fris en erg nat,
waardoor de vruchtlichamen snel wegrotten. Paddestoelen op groot dood hout zijn vermoedelijk wel
fenologisch minder grillig dan de ten-estrische soorten. Lange (1992) merkt op dat soorten als
Kretzschmaria deusta jaarlijks en regelmatig verschijnen, terwijl Armillaria veel variatie vertoont tussen
de jaren. Het meest opvallende feit in ons onderzoek was eveneens de zeer kOlte periode waarbinnen goed
ontwikkelde Armillaria-vruchtlichamen konden waargenomen worden (ong. 10 dagen). Deze verschenen
zowat gelijktijdig op alle bomen, maar de aanhondende regens deden deze snel rotten. Op veel stammen
werd de aanwezigheid van deze soort daarom aangenomen wanneer grote aantallen van de kemnerkende

2 Wij namen enkel "typische" Galerina marginata waar.
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zwarte rizomorfen werden waargenomen. Veel korstzwammen en polyporen zijn ook in zachte, vochtige
winters nog goed of soms zelfs beter waar te nemen (zoals bv. Phlebia radiata). De tweede helft van
november en ook begin december bleken zeer gunstig - beter dan eind oktober - met zelfs nog relatief veel
waarneembare plaaijeszwammen. Dan zijn ook de lichtcondities aangenamer (het bladerdak bleef in 200I
lang groen) en zijn de stammen in de stormvlakte, die tijdens de zomer bijna verscholen zitten tussen
Adelaarsvaren of Grote brandnetel, gemakkelijk te bemonsteren. We waren dan ook zo vrij om enkele
losse waarnemingen, genoteerd tijdens het opmeten van de bomen in deze late periode, aan de 3 opnames
toe te voegen. Dit heeft trouwens enkel voor een opvallende verhoging gezorgd van het aantal
waarnemingen van Panellus serofinus, een uitgesproken late-herfst/vroege wintersoort. Een herhaling van
de inventaris op een beperkt aantal bomen in 2002 zal duidelijk maken hoe sterk de seizoenale verschillen
kunnen zijn.
Voorts dient opgemerkt dat de mycoflora bij verse dode bomen op I jaar tijd sterk wijzigt
(successieproces, zie verder), en deze beter tijdens een korter tijdsbestek worden onderzocht, dan gespreid
over een halfjaar. Tabel 2 geeft een overzicht van de tijdstippen waarop de bomen onderzocht werden.

Tabel 2. Tijdstip van mycologische opnames van onderzochte eenheden dood hout.
Table 2. Time ofmycological inventory ofselected CWD.

CWD-nr. kalenderweeklweek nll1nber
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 andere/ather

1-13 x x x
14-19 x x x
20-35 x x x
36-49 x x x

50 x x x
51-55 x x x
56-60 x x x

61 x x x
62-66 x x x
67-69 x x x
70-75 x x x

76 x x x
77-79 x x x

80-100 x x x
101-123 x x x

124 x x x
125-130 x x x
131-138 x x x
139-141 x x x
142-158 x x x

159 x x x
160-167 x x x
168-189 x x x
190-199 x x x

200 x x x
201 x x 6/12/01
203 14/02/02
204 x x 14/02/02

In het kader van dit onderzoek werd enkel de presentie van een bepaalde soort op een onderdeel van een
eenheid groot dood hout (snag, stam, kroon) genoteerd. In onze ruwe gegevens werd ook een onderscheid
gemaakt tussen de wortelplaat en de stam (bij de verwerking samengevoegd). In de mate van het
mogelijke werden ook bijkomende gegevens omtrent groeiwijze (microsite op stam), aantallen, alsook de
soorten op dunne takken en twijgen genoteerd. Deze zijn evenwel te onvolledig om in detail te kunnen
worden verwerkt, maar suggereren voor een aantal soorten duidelijke voorkeuren.

Vanuit Nat-Man werd ons gesuggereerd om ong. I kwartier per boom te besteden. In de praktijk is dit in
een aantal gevallen ruim voldoende, zeker in de zomer, maar tijdens het hoogseizoen is voor de grootste
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en de soortenrijkste bomen minstens een half uur nodig. Er werd voor gekozen om geen liggend hout om
te draaien of schorsspleten open te maken. Deze gewoonlijk constant vochtige niches kunnen wel zeer
gunstige microhabitats vormen voor verscheidene soorten korstzwammen en polyporen.

Van de soorten die niet onmiddellijk in het veld met zekerheid te herkennen zijn, werden stalen
meegenomen (ong. l5-20/dag, exclusief de facultatief verzamelde korstzwammen). Deze werden in de
mate van het mogelijke dezelfde dag (avond, nacht) onmiddellijk na het verzamelen gedetermineerd.
Van de meeste soorten werd herbariummateriaal bewaard, soms meerdere exsiccata per soort. In totaal
werden ong. 360 collecties gedeponeerd in het herbarium van de Universiteit Gent (GENT). Enkele
tientallen korstzwammen van niet-geselecteerde genera werden tot op heden slechts ten dele
gedetermineerd.
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3 Literatuurgegevens over macrofungi op
dood beukenhout, en hun indicatorwaarde

Paque (1914) moet zowat één van de eerste onderzoekers geweest zijn in West-Europa die een lijstje
maakt van paddestoelen waargenomen op een pas omgevallen beuk, dewelke hij alle samen
verantwoordelijk achtte voor deze "catastrofe". Het betrof nota bene een 70 cm dikke beuk in het
Terkamerenbos, dus niet zo ver verwijderd van ons studiegebied. Deze boom vettoonde duidelijke sporen
van witrot. Volgende soorten worden genoteerd (geactualiseerde namen): Fomes fomentarius,
Bjerkandera fumosa, Pholiota adiposa, Oudemansiella mucida, Armillaria mellea, Pleurotus ostreatus,
Ascocoryne sarcoides, Nectria sp. , Dacrymyces stillatus, Lycoperdon sp. Op Pholiota adiposa na, troffen
wij al deze soorten ook aan in ons onderzoek.
Een echte pionier van het onderzoek naar paddestoelengemeenschappen in bossen, vergelijkbaar met
phytosociologisch onderzoek, is Darimont (1973'). In een aantal Ardeense beukenbossen bestudeerde hij
de soorten vooral op gevallen takken en stobben (bij gebrek aan dode bomen). De paddestoelenassociatie
op stobben en takken beschrijft hij als Pholiotecium adiposae, met als dominante soorten Pholiota
mutabilis, Trametes versicolor, Hypholoma fasciculare, Stereum hirsutum, Mycena galericulata en
Ganoderma lipsiense. Bij de variante op eikenhout vinden we daarenboven Mycena ineiinata en
Daedalea quercina. Zeven soorten worden beschouwd als differentiërend voor de (sub)montane zone:
Panellus serotinus, Fomitopsis pinicola, Polyporus varius, Lentinellus cochleatus, Gymnopilus
spectabilis, Trametes gibbosa en Megacollybia plathyphylla. Karakteristieke kensoorten zijn Pholiota
adiposa, Stropharia hornemannii, Psathyrella cotonea, Physisporinus sanguinolentus en Oligoporus
"lacteus" (= tephroleucus of chioneus). De soortkennis was in die tijd relatief beperkt (zeker voor groepen
als korstzwarnmen of ascomyceten), vergeleken met de huidige. Ook werd er geen onderscheid gemaakt
tussen de verschillende verteringsstadia.
Na Darimont spitst dit soort onderzoek zich aanvankelijk toe op stobben en zaagvlakken, pas later komen
de meer natuurlijke gevormde ecotopen aan bod.

3.1 Onderzoek naar soortensamenstelling..QQ
stobben

Pirk & Tüxen (1957) beschrijven de associatie Trametetum gibbosae, een saprofytengemeenschap op
grotere beukenstobben in min of meer gesloten (vochtig) bossen van diverse types ("Luzulo
Fagetum", "Melico-Fagetum", "Querceto-COIpinetum asperuletosum" etc.-). met als kensoOIten o.a.
Trametes gibbosa, Ascocoryne sarcoides, Kretzschmaria deusta, en Xylaria polymorpha. Het is een
wijd verspreide, goed herkenbare, en in de literatuur vaak aangehaalde associatie (Runge 1980).

Kreisel (1962) onderzocht stobben op kaalslagen in de voormalige D.D.R. Hij onderscheidt hierbij
voor het eerst verschillende verteringsstadia: startfase ("Initialphase"), optimale fase en finale fase
genaamd, die resp. op 2 tot 3-, op 4 tot 6- en op ca. IS-jarige stobben voorkomen. Elk van deze stadia
wordt gekenmerkt door differentiërende soorten: bv. in de startfase Trametes hirsuta, Schizophyllum
commune en Chondrosterewn purpureum, in de optimale fase Trametes versicolor, Exidia glandulosa,
in de finale fase Kretzschmaria deusta, Xylaria hypoxylon, Pholiota mutabilis. In de finale fase komen
meer soorten voor, maar deze zijn minder constant dan de soorten in de overige fasen. Het
microklimaat wordt ook als een significante parameter erkend. Ook Jahn (1958) stelde vast dat de
soortensamenstelling op stobben op zonnige droge plaatsen afweek van deze in beschaduwde plaatsen.
Later noemt hij deze gemeenschap, gekenmerkt door Trametes hirsuta, Schizophyllum commune en
soms ook Pycnoporus cinnabarinus, op lichtrijke plaatsen het Trametetum hirsutae (ad int., treffende
foto in Jahn 1979) (Jalm 1968).

3 Gebaseerd op onderzoek uil de jaren 40-50, dal pas jaren na Darimont's overlijden is gepubliceerd.
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Ricek (1967-1968) beschrijft het TrametetulI1 versicoloris als een saprofYtische zWammen
gemeenschap op dode stronken van diverse loofhoutsoorten (beuk, eik, haagbeuk, berk) met als
kensoorten Trametes versicolor, Lenzites betulina en Bjerkandera adusta. Bij de gelijkaardige
associatie op kleinere stronken, de Xylarietull1 hypoxylonis, is de kensoort Xylaria hypoxylon; als
frequente begeleiders gelden Trametes versicolor, Ascocoryne sarcoides, Stereull1 rugosull1 of ook
Pholiota lI1utabilis. De mossenassociatie Hypnum-XylarietulI1, die goed vertegenwoordigd is in
Kersselaerspleyn (van Dort & van Hees 2002), leunt hier dicht bij aan.

Verse zaagvlakken, zowel in houtstapels als op stobben, worden gewoonlijk gekoloniseerd door de
schimmel Bispora antennata (syn. B. lI1olinioides), waardoor een straalsgewijs patroon ontstaat van
min of meer driehoekige zwarte vlekken (Jahn 1968). Deze soort wordt vaak vergezeld door
BisporelIa pallescens (syn. Calycella lI1onilifera), Later verschijnt vaak eerst de korstzwam
Cylindl'Obasidium laeve (syn.: C. evolvens), gevolgd door Chondrostereull1 purpureum. Deze
associatie beschreef Jahn (1968) als Bisporetum antennatae. Hij wees ook op het feit dat in dezelfde
houtstapel zich op de schors een andere gemeenschap ontwikkelt, die gekenmerkt wordt door Diatrype
disciformis, Nectria cinnabarina en de afwezigheid van Bispora antennata.

Runge (1975), een leerlinge van Jahn, zet het onderzoek op dode loofhoomstronken verder. Zij
bevestigt de aan beuk gebonden associatie Bisporetull1 antennatae tijdens de hogervermelde startfase
van de vertering. Deze treedt op zo'n 7-10 maanden na de kap, en duurt tot ong. 2-2% jaar na de kap
(totaal duur 13-24 maanden). De kensoorten van de Trametetull1 versicoloris zijn opvallend aanwezig
tijdens de hierop volgende optimale fase, niet alleen bij beuk, maar ook bij eik en berk. Alle andere
soorten treden weinig constant op. Bij de eikenstobben duurt deze fase 4-5 jaar, maar bij beuk was
deze tijdens het onderzoek nog niet afgelopen.
Later wijst ze op het verschil tussen de successie in gesloten bos, en in "open lucht" (kaalkapvlaktes)
(Runge 1988, 1990). De startfase is sterk gelijklopend, maar in open terrein wordt het hout droger
door de werking van zon, wind en licht, en ontwikkelt zich maar een spaarzame moslaag. De witrotters
van de Trall1etetull1 hirsutae (optimale fase) zijn zeer aktief, zodat na 7-8 jaar de stronk reeds verdeeld
is in stukken. Op beschaduwd hout, zijn vooral de polyporen van het Trall1etetull1 versicoloris, zij het
minder opvallend, aanwezig. Er worden veel soorten aangetroffen, de meeste weinig frequent, en er
ontwikkelt zich een belangrijke moslaag waarin ook typische met mos geassocieerde soorten optreden
(Rickenella, Galerina spp.). De finale fase tussen stronken van beide biotopen verschilt nog
nauwelijks, omdat de kruid- en struiklaag ondertussen reeds goed ontwikkeld is, en het microklimaat
daardoor weer een stuk vochtiger. Wel blijven de mosbewonende soorten in het bos veel opvallender
aanwezig, dan in de regenererende kaalslagen.

Andersson (1995) onderzoekt beukenstobben van 491 beuken op 17 locaties. In totaal vindt hij 100
soorten macrofungi en 6 soorten microfungi. Het gemiddeld soortenaantal is groter op stobben met een
grotere diameter (maximum = 14 spp.). Sommige soorten fructificeren bij voorkeur op het snijvlak
(relatief meer ascomyceten zoals bv. Lachnull1 virgineull1), andere op de zijwanden (bv. Ganoderll1a
lipsiense). Eén soort, Melanall1phora spinifera, vertoont een voorkeur voor de stamtenen (wortelhals)
zoals wij ook vaststelden bij de dode beuken in Kersselaerspleyn. Xylaria hypoxylon was de meest
aangetroffen soort. Volgens deze onderzoeker is Kretzschll1aria deusta minder aan het finale stadium
gebonden dan voorheen werd aangenomen. Gedurende bijna 4 jaar volgt hij ook de ontwikkeling op
10 stobben van ong. gelijktijdig gevelde, 180 jaar oude beuken (Andersson 1997). Hieruit besluit hij
dat ook "Armillaria lI1ellea", Hyphololl1a jasciculare, Mycena galericulata, Lycoperdon pyriforll1e,
Xylaria hypmyon en X polYll1orpha eveneens niet sterk karakteriserend zijn voor de finale fase. Na 4
jaar is het totale aantal soorten op de 10 stobben opgelopen tot 74, maar groeien op de zaagvlakken
nog 2 maal zoveel soorten dan op de wanden.
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3.2 Onderzoek naar soortensamenstellin9....QR
stammen

De mycoflora op stammen is voor het eerst in detail onderzocht door Lange (1992) in Str0dam,
Denemarken. In totaal zijn 27 door de wind ontwortelde of afgeknakte bomen gedurende 10 jaar (2-8
observaties) onderzocht op het voorkomen van opvallende groepen macromyceten (ong. dezelfde als deze
in Nat-Man). Hierbij onderscheidt Lange 5 verteringsstadia, op basis van de hardheid van het
oppervlakkige hout en de presentie van schors. Bij de verwerking van de gegevens gaat de aandacht naar
de soorten die op minstens 6 bomen werden aangetroffen (48 spp.). Het soortenaantal per boom varieert
sterk. Het gemiddeld aantal soorten voor de eerste 3 jaren na het afsterven het hout ligt beduidend lager
(9,5) dan de volgende jaren (ca. 14) ; na 15-20 jaar neemt het aantal soorten weer af. De sOOltenrijkste
bomen vertonen een optimum rond 10-12 jaar (14-16,5 spp.).
Opvallend verschenen reeds de helft van de soorten tijdens de eerste 5 jaren, en wordt ook de helft van de
sOOlten gedurende 20 jaar of langer aangetroffen! Bij de Echte tonderzwam neemt de 'grootte van de
vruchtlichamen bv. wel afna 15 jaar. Dit maakt een rigoreuse afbakening van op elkaar volgende groepen
van soorten tot een illusie. Een klein aantal soorten is beperkt tot de beginperiode Gaar 1-5), verscheidene
hiervan lijken gebonden aan verse schors (Phlebia radiata, Bulgaria inquinans, Chondrostereum
purpureum). Nog andere soorten vertonen een optimum in de periode 2 Gaar 6-10, bv. Calocera cornea)
of 3 Gaar 10-15, bv. Phlebia tremellosa). De meeste polyporen zijn in de vroegere stadia actief, en
verdwijnen na afbraak van de schors. In de laatste stadia dringen ook soorten binnen uit de strooiselIaag.
Lange wijst ook op de verschillen met de mycoflora op stobben. Bij deze ontbreken ondermeer de
exclusief aan beukenhout gebonden Oudemansiella mucida, Marasmius alliaceus en Mycena crocata.
Soorten als Xylaria polymorpha, Meripilus giganteus en Hypholoma fasciculare lijken relatief frequenter
op stobben voor te komen. Het is logisch dat het perfecte contact tussen het stobbehout met zowel de
bodem als de lucht veel mogelijkheden biedt voor kolonisatie door allerlei fungi. De afbraak van volledige
stammen verloopt over een langere periode en is veel complexer. De door de Duitse auteurs
onderscheiden fasen zijn hier minder duidelijk.

Pirlot (1994) volgt gedurende 9 jaar de paddestoelengroei op een 2 ha-groot kaalgekapt perceel
Ardeens beukenbos nabij Neufchateau, waar naast alle kruinen ook enkele stammen bleven liggen. De
waargenomen successie van soorten vertoont grote overeenkomsten met deze aangegeven door de
Duitse auteurs (zie hoger). Hij merkt ook op dat de afgrenzing tussen de verscheidene successiestadia
niet scherp is, en soorten met optimum in verschillende stadia, vaak lang naast elkaar groeien. Na 6-7
jaar begint de nieuwe vegetatie het hout behoorlijk te overgroeien, zodat de soorten van Trametetum
gibbosae (Trametes gibbosa, Kretzschmaria deusta etc., zie hoger) verschijnen. De meeste van de
vermelde soorten zijn ook door ons waargenomen.
Een interessant detail is het feit dat Pirlot gedurende zijn observaties ook een blok beukenhout van ca.
70 x 50 cm buiten bereik van de wind in zijn tuingazon plaatste. Na 7 jaar is het zo goed als
verdwenen, terwijl in de kapvlakte de vertering nog lang niet zo ver gevorderd is.

Willig & Schlechte (1995) onderzoeken gedurende 3 jaar fungi op beuken in een Duits bosreservaat,
nadat hetzelfde stormweer dat in 1990 ook in Zoniën plaats greep, er veel bomen ontwortelde. Op de
snags verschenen in deze periode maar weinig soorten, en deze blijken steeds op het liggende hout
talrijker aanwezig. In de stormvlakte verschijnen op het einde van het jaar reeds de typische
vertegenwoordigers van het Trametetum hirsutae (vooral Trametes hirsuta, Schizophyllum commune), die
ook tijdens het volgende jaar domineerden. Vanaf het derde jaar neemt het aantal soorten van deze
gemeenschap toe (ook Lenzites betulina etc.), maar het totaal aantal vruchtlichamen van deze soorten
neemt met minstens 30% af. Nog een jaar verder wordt Trametes versicolor de grootste
biomassaproducent onder de zwammen, en is het totale aantal soorten op de bestudeerde stammen
opgelopen van 8 in 1991 tot 52. Soorten van het Trameteum hirsutae zijn veel schaarser dan deze van het
Trametetum versicoloris ("start van de optimaalfase"). Bij de meest voorkomende soorten, is door
onderzoek van het hout, een hoge correlatie aangetoond tussen het aantal vruchtlichamen en de
ruimtelijke positie in het hout van de zwamvlok zelf.
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Het uitgebreidste onderzoek over macrofungi en slijmzwammen op groot dood beukenhout is uitgevoerd
door Heilmann-Clausen (2001), die alle groepen fungi inventariseert op 70 grote (dbh ? 70 cm) dode
beuken in Suserup Skov (Denemarken), homogeen verdeeld over 7 ouderdomskIassen, met min of meer
evenredige vertegenwoordiging van 4 diameterklassen. De vlUchtlichamen werden genoteerd of
verzameld tijdens 10 visites, tussen mei 1994 en december 1995. Van alle bomen zijn 19 variabelen
onderzocht (zoals leeftijd, aantal vorken, aantal breuken, grondcontact, blootstelling aan licht en wind,
bedekking door Eutypa spinosa etc.).
In totaal zijn 277 soorten macrofungi en 25 soorten slijmzwammen aangetroffen; één derde van de soorten
werd slechts op I of 2 stammen aangetroffen en verder uitgesloten van statistische verwerking.
Gemiddeld komen 30 soorten voor per boom, het hoogste aantal in de categorie 10-13 jaar oud, terwijl het
aantal sOOlten slijmzwammen het grootst is bij oudere boomlijken (14-22 jaar oud). DCA-analyse
resulteerde in 3 interpreteerbare assen. De eerste, met grote eigenwaarde, komt overeen met de
veranderingen in zwammengemeenschap tijdens het verteringsproces. De tweede as is complex en
reflecteert zowel afbraaksnelheid (verteringsklasse) als microklimatologische stress (verandering
vochtgehalte onder invloed van blootstelling wind, afstand tot bosrand). De derde as is zwak, en bemvloed
door bodemcondities die in het studiegebied niet veel verschilden.

3.3 Experimenteel onderzoek
Fundamenteel experimenteel onderzoek rond houtafbraak en fungi is vooral uitgevoerd door de groep
Engelse wetenschappers rond Rayner & Boddy (1988).
Coates & Rayner (1985a) plaatsen 450 gezaagde beukenstammetjes (30-40 x 10-20) rechtop in een
bosbodem en onderzochten kolonisatie door fungi via de bodem en de lucht De onbehandelde
zaagvlakjes verkleuren reeds wat bruin na 3 weken; vanaf 6 tot 12 weken worden ze grijs tot zwart, en
verschijnen vruchtlichamen van Melano1l1111a pulvis-pyrius. Na 6 maand verschijnen soms reeds
vruchtlichamen van Ascocoryne sarcoides, Chondrostereu1l1 purpureu1l1; na 1 jaar verhoogt ook de
frequentie van Tra1l1etes versicolor, Stereu1l1 hirsutu1l1, en soms ook Bjerkandera adusta. In totaal
verschijnen 14 soorten macrofungi tijden het eerste jaar. Hypoxylon fi'agifor1l1e is na 1 jaar duidelijk
zichtbaar op de schors bij alle, diverse herhalingen. Stammetjes die op voorhand reeds werden
geïnoculeerd met een sporensuspensie van Stereu1l1 hirsutu1l1, T. versicolor, Bjerkandera adusta en
Hypholo1l1a fasciculare vertonen daarentegen na 130 weken nog steeds zo goed als geen enkel
vlUchtlichaam, wat wellicht te wijten is aan sterke competitieve effecten bij een hoge input van sporen.
Via microscopische analyses en isolatietechnieken tonen Coates & Rayner ook aan dat sommige
soorten (bv. Cylindrobasidiu1l1 laeve) reeds lang voor het vormen van vruchtlichamen aanwezig zijn.
Xylaria hypoxylon blijkt na 24 weken de meeste frequente soort, ook al vormde ze nog geen enkel
vruchtlichaam. Van Tra1l1etes versicolor en Bjerkandera adusta werden zelfs homokaryons4

vastgesteld tot 2 jaar na het zagen. Daarnaast blijken al na 3 weken ook reeds verscheidene soorten
microfungi - dewelke per definitie nooit vruchtlichamen vormen - actief.
Vanuit de bodem zijn naast Xylaria hypoxylon vooral de rizomorf- en myceliumstrengen5-vormende
soorten (resp. Ar1l1illaria spp. en soorten als Phanerochaete velutina, Phallus i1l1pudicus,
Megacollybia platyphylla) de meest competitieve kolonisatoren (Coates & Rayner 1985b). De
strategie van deze laatste groep houtafurekende zwammen en hun belang voor het ecosysteem (o.a.
bufferend vermogen in nutriëntencyclus) wordt uitvoerig belicht door Boddy (1993). Bij Xylaria
hypoxylon en Phanerochaete velutina kon worden aangetoond dat kolonisatie gebeurde vanuit sporen,
en niet vanuit bestaande mycelia. Verticale penetratie in de stammetje vanuit de bodem gebeurde
overigens sneller dan vanuit het aan de lucht blootgestelde zaagvlak. Vooral Xylaria hypoxylon groeit
snel (maar ruimtelijk beperkt). De interacties tussen de verschillende soorten in het experiment worden
samengevat in Fig. 3. Chapela et al. (1988) bestuderen dezelfde stammetjes nog eens 4,5 jaar na de

4 homokaryon: ~ zwamvlok bij basidiomyceten, ontstaan uit 1spore, en gekenmerkt dnor 1-kernige cellen;
versmelting van 2 homokaryons leidt tot vOlming van dikaryon: een fertiel mycelium met 2-kernige cellen, die
uiteindelijk versmelten (+ rijpingsdeling) in de fertiele laag, het hymenium, gevormd in de vruchtlichamen.
5 myceliumstrengen ("mycelial cords") zijn aggregaten van hoofdzakelijk parallel geschikte hyfen; de term
rizomorfen (i.c. bij de honingzwammen) wordt gereserveerd voor lijnvormige, autonome organen die apikaal
aangroeien (Boddy 1993)
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proefopzet. Zeer vroege kolonisatoren, zoals Chondrostereum purpureum en Bjerkandera adusta
worden niet meer aangetroffen. Xylaria hypoxylon, Trametes versicolor en Armillaria lutea zijn nu de
dominante soorten. Eerstgenoemde blijkt evenwel geen sterk competitieve soort in cultures, maar
beschermt zich via vorming van pseudosclerotia-achtige platen, die zijn niche droog houden als
verwering tegen verdringing door soorten van latere stadia. Dit vertraagt de afbraak. In het algemeen
blijkt de afbraaksnelheid bij veel ascomyceten lager dan deze bij basidiomyceten (Boddy et al. 1989).
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Fig. 3. Geïdealiseerd schema van kolonisatie door diverse ecologische groepen fungi via de lucht (boven) en de
bodem (onder) van gezaagde, rechtopstaande, gezaagde beukenstammetjes (Bron: Coates & Rayer 19S5c), a)
24 weken na blootstelling, b) 52 weken na blootstelling, c) 97 weken na blootstelling.

o groep 1: witrollers, vroeg arrlverend via de lucht, aanvankelijk geen wel afgebakende zones vormend; vaak
meerdere individuen van eenzelfde soort (bv. Trametes verslc%r, Stereum hirsutum, Bjerkandera adusta)

• groep 2: Hypoxy/on spp., vooral H. (= Biscogniaux/a) nummu/aria, die zich snel ontwikkelen in oppervlakkige
kolommen, waarschijnlijk reeds latent aanwezig in levend hout

o groep 3: Xy/aria hypoxy/on, snel volgens een kolomvormig patroon witrot veroorzakend, zowel vanuit de lucht,
als vanuit de bodem het hout binnendringend

• groep 4: Annillaria lutea: snel maar slechts oppervlakkig het hout koloniserend, onder de schors, via directe
penetratie door rizomorfen

11 groep 5a: vroege kolonisators: bv. Phallus impudicus en Megacollybia p/atyphylla; myceliumstreng-vormende
basidiomyceten die geleidelijk vanuit de basis, meestal vanuit eenzelfde mycelium, een intens en
homogeen witrot veroorzaken

... groep 5b: late kolonisatoren: bv. Phanerochaete ve/utina.
+ groep 6: ruderalen: basidiomyceten, zoals bv. Chondrostereum purpureum, Cerocoriicium taeve, en andere,

zoals Ascocoryne sareoides, fungi imperfecti, Mucorspp.; vooral bij vroegste fase van ontwikkeling
houtzwammengemeenschap in verkleurd hout nog zonder duidelijk afgebakende, individuele zones.

Trametes versicolor begint ten'ein te verliezen t.v.v. van myceliumstrengvormers, ook in kultuur. Dat
dit niet al te vlug gaat, heeft te maken met het feit dat deze soort wel competitiever is t.o.v.
laatstgenoemden in een zuurstofarmere omgeving. Zo kan de soort aanvankelijk stand houden in het
diepere hout, waar minder a, en meer CO, aanwezig is. Armillaria is combatiever dan bv. Trametes,
maar wordt op zijn beurt verdrongen door myceliumstrengvormers (Chapela et al. 1988). Toch houden
ze het vaak een tijdje naast elkaar uit (zie ook fig. 3); ook hier speelt de vorming van pseudosclerotia
achtige platen door Armillaria, die vaak in waterverzadigde omstandigheden en relatief weinig
verteerd hout groeit, wellicht een rol. De zwammengemeenschap verandelt dus ook zonder influx van
nieuwe soorten, omdat de aanwezige soorten microklimatologisch het hout beïnvloeden. Als
nieuwkomers noteerden Chape1a et al. (l.c.) naast enkele schimmels in sterk verteerde houtkolommen
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o.a. Psathyre/la piluliformis, Lenzites betulina. Psathyrella piluliformis en Sistotrema brinkmanii
blijken bij zuurstofannere condities een betere competitor dan de myceliumstrengvormers, maar hun
mogelijkheid tot vestiging laat in het proces hangt wellicht ook van andere factoren af. Van Lenzites
betulina werd aangetoond dat deze eerst op het mycelium van Trametes parasiteert, om zo zelf grote
houtvolumes te bezetten van waaruit dan nog andere soorten worden verdrongen.

Butin & Kowalski (1983) onderzochten fungi die een rol spelen bij de natuurlijke stamreiniging bij
beuk (twijgen van 1-3 cm diam.). Hierbij zijn vooral Ascomyceten en diverse schimmels betrokken.
Sommige soorten zijn hierbij meer frequent gebonden aan schors (bv. Asterosporium asterospermum
en Neohendersonia kiekxii), andere meer aan het hout (Phialoeephala sp.). De diameter van de twijg
speelt ook een rol bij de frequentie van sOOlten.

Chapela & Boddy (1988a-c) onderzochten ook de afbraak van zichtbaar door fungi aangetaste, alsook
ogenschijnlijk gezonde, primaire takken (3-15 cm diam.), die ze afzagen en op de bosbodem laten
ontwikkelen. Natuurlijke kolonisatie van het saphout gebeurt niet enkel vanuit wonden, maar
evengoed vanuit reeds gekoloniseerde delen of vanuit propaguien in het hout zelf. Dit wordt sterk
bepaald door het vochtgehalte in de takken (sapstroom is belemmerend voor kolonisatie door
houtsaprotyten). Afgestorven takdelen drogen uit, en worden door een actief front van saprotyten
vanuit aangrenzende dode delen gekoloniseerd. Deze geleidelijk voortschrijdende kolonisatie bij
beukentakken verschilt sterk van deze bij Eik en Es waar op verscheidene plaatsen in de tak in minder
dan één seizoen zich verschillende basidiomyceten en ascomyceten uitgebreid ontwikkelen (Chapela
& Boddy 1988a). Veel soorten ontwikkelen zich vanuit de schors inwaarts naar het hout (bv. Neetria
eoeeinea), maar Hypoxylon ji'agiforme en Biseogniauxia nummularia ontwikkelen in het hout zelf
(Chapela & Boddy 1988b). Deze latent reeds in het hout aanwezige soorten, meestal
substraatspecifiek, reageren beneden een bepaald vochtgehalte in de tak. Deze soorten ontwikkelen
gewoonlijk snel (32-64 weken), en vertonen daarna een neerwaartse trend (al vanaf 70 weken), terwijl
de overige, nieuw arriverende soorten trager koloniseren en althans de eerste 70 weken geen
neerwaartse trend vertonen. De afbraaksnelheid bij basidiomyceten blijkt sneller dan deze bij
ascomyceten. De nieuwkomers komen vaak zeer snel (16 weken), maar ontwikkelen zich aanvankelijk
traag. Een goede competitiviteit van de endotyten t.a.v. van deze nieuwkomers, en een minder goede
weerstand tegen hoog watergehalte verklaren wellicht dit fenomeen.

3.4lndicatorwaarde van houtzwammen op beuk

3.4.1 Macrofungi als indicatoren

Paddestoelen hebben net als andere organismen een bepaalde amplitude ten aanzien van abiotische en
biotische milieufactoren (Amolds 1994). Voor paddestoelen bestaan geen uitgebreide ecologische
databanken, vergelijkbaar met de Ellenbergwaarden bij hogere planten, maar in een aantal gevallen
lenen paddestoelen zich goed als bioindicatoren, soms zelfs beter dan hogere planten (tabel 3; Arnolds
1993,1994; Dietl 1986). Bekend is de indicatorwaarde van wasplaten, satijnzwammen, aardtongen en
knotszwammen voor de natuurwaarde van schrale graslanden: het aantal soorten van deze groepen
neemt toe met de ouderdom, mits ook de bodemvorming onverstoord kan ontwikkelen en de bodem
niet onnatuurlijk wordt verrijkt door bemesting. Bepaalde soorten komen uitsluitend in de oudste,
schrale "wasplaatgraslanden" voor (Amolds 1994). Meer algemeen, kan ook een concentratie van
Rode lijst-soorten iets zeggen over de mycologische waarde van natuurgebieden. Tot voor kort werden
in Vlaanderen paddestoelen en andere cryptogamen met een hoge bioindicator-waarde zoals mossen
en gelicheniseerde fungi (korstmossen) nauwelijks betrokken bij natuurbeheers- ofbehoudmaatregelen
(Hoffmann 1999). Zeer recent zijn wel enkele initiatieven genomen rond de beschenning van enkele
waardevolle wasplaatgraslanden in de Voerstreek en te Gent.
Wegens het grote soortenaantal, inventarisatieproblemen en taxonomische problemen bij macrofungi,
leent een beperkte set van goed herkenbare indicatorsoorten zich veel beter tot het gebruik bij
natuurbeheer- en -behoud dan lange, in de regel zeer divers tot stand gekomen soortenlijsten.
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Tabel 3. Vergelijking tussen indicatorwaarde van paddestoelen en planten voor een aantal externe variabelen
(Amaids 1ggg, + literatuurgegevens).

Table 3. Comparison between indicator va/ua of macrofungi and vascu/ar plants In relation to same environmental
parameters (Amo/ds 1999, + /iterature data).

licht (light)
temperatuur (temperature)
vocht (humidity)
zoutgehalte (salinity)
zuurtegraad (pH)
organische stofgehalte (organic matter)
type organische stof (type of organic matter)
leeftijd bomen (tree age)
leeftijd grasland (grasland age)
luchtverontreiniging (air pol/ution)
bosvitaliteit (forest vitality)
+ ouderdom & natuurlijkheid van bossen
(natura/ness and age of foresQ
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macrofungi

+
+

++
++
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+
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planten
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++
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++
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+
+
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3.4.2 Indicatorwaarde houtzwammen

3.4.2.1 Aandeel bruinrotters en zwakteparasieten

Met betrekking tot de integrale bosreservaten en natuurlijke bosseu, gaat de aandacht vooral naar
houtbewonende soorteu, omdat de aanwezigheid vau veel groot dood hout en oude en/of verzwakte
bomen in hoge mate deze bossen onderscheidt van cultuurbossen. In een natuurlijk bos is het aantal
soorten, en gewoonlijk ook het aandeel houtzwammen veel groter (Veerkamp 1994, 1999; Veerkamp
& Kuyper 1993). In het bijzonder is het aantal zwakteparasieten en bruinrotters beduidend hoger in
oude, natuurlijke bossen. Veel po1yporen van het bruinrottype hebben immers een zeer grote
hoeveelheid kemhout nodig (Käärik 1983). Dit zijn vaak soorten van eindstadia in de successie, die in
modern geëxploiteerde bossen ontbreken (bv. Renvall 1995). Als treffende voorbeelden voor zeer
oude eiken citeren we Aurantioporus croceus, Buglossoporus pulvinus en Piptoporus quercinus, alle
soorten die bijna uitsluitend in oude, natuuurlijk ontwikkelde bossen of soms ook in oude parken
voorkomen en bv. niet uit België zijn gekend. In Vlaanderen en Nederland komen verscheidene van de
meest zeldzame zwakteparasieten vooral voor op oude verzwakte bomen in park(bossJen, waar het
behoud van dergelijke bomen weinig gegarandeerd is.

3.4.2.2 Indicatorsoorten voor ongereptheid lhemilboreale naaldbossen

Het meeste onderzoek naar kwalitatieve indicatorwaarde van houtzwammen, in het bijzonder
polyporen, of hun voorkomen in diverse bostypes is uitgevoerd in de Noord-Europese, (hemi)boreale
naaldbossen, deels als instrument in de strijd voor het behoud van de min of meer maagdelijke
sparrenbossen (Bader et al. 1995; Bendiksen 1994; Bredesen et al. 1997; Hoiland & Bendiksen 1997;
Karström 1992; Lindblad 1998; Parmasto & Parmasto 1997; Renvall 1995; Sippola & Renvall 1999;
Sippola et al. 2001; Snäll & Jonsson 2001; Stokland et al. 1997). Er wordt een onderscheid gemaakt
inde mate van gebondenheid van deze indicatorsoorten aan natuurlijke bossen. Topindicatoren voor
ongereptheid van sparrenbossen zijn Junghuhnia eollabens, Amyloeystis lapponica, Skeletocutis
odora, en Laurilia suleata. Soorten als Fomitopsis rosea, Phellinus ferrugineojUscus en Phlebia
centrifUga zijn iets minder zeldzaam maar nog steeds gebonden aan oude bossen met veel groot dood
hout. Zowel in Zweden als Finland wordt voor een aantal andere, reeds verdwenen soorten de
moderne, grootschalige bosexploitatie als oorzaak opgegeven. Er zijn ook aanwijzingen dat de
fragmentatie van de oerbosrelicten en bijgevolg de isolatie van populaties voor bepaalde soorten een
negatief effect heeft (Hoiland & Bendiksen 1997). De aanwezigheid van indicatorsoorten voor
ongerepte Pieea-bossen in Karelia is beduidend lager in de oerbosrelicten in het Finse gedeelte, dan in
de uitgestrekte ongerepte wouden in het Russisch, aangrenzende gedeelte (Pentillä 1996). Hoewel is
aangetoond bij algemene soorten als Heterobasidion annosum of Fomes fomentarius dat de meeste
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sporen in de onmiddellijke nabijheid (5-25 m) vallen (Skov 2002), neemt men aan dat zwamsporen
zich over honderden km kunnen verplaatsen. De genetische variabiliteit bij enkele algemene soorten in
Zweden blijkt dan ook laag. Wel werd reeds een verminderde vitaliteit en een genetische reductie
vastgesteld bij de indicatorsoort Fomitopsis rosea, in enkele kleine geïsoleerde populaties van deze
soort in Zuid-Zweden (Stenlid & Gustafsson 200 I).

In Noorwegen en Zweden is het voorkomen van indicatorsoorten samen met de structurele
eigenschappen (ouderdom en structuur van het bos, beheersgeschiedenis e.d.), ook gebruikt bij de
selectie van te beschermen bossen ("key biotopes"). Elders in Europa is dit niet het geval, en zijn
meestal ook geen instrumenten ontwikkeld om na te gaan of de keuze van de gecreëerde bosreservaten
effectief optimaal is in het kader van de behoud van de natuurlijke biodiversiteit van de inheemse
bossen. Onderzoek naar de indicatorwaarde van fungi, mossen, lichenen en/of ongewervelden moet in
dit opzicht gestimuleerd worden. Jonsson & JonselI (1999) toonden aan voor Zweeds sparrenbos dat
het gebruik van één enkele groep van indicatorsoorten niet altijd correleert met de indicaties van een
andere groep. Concreet betekent dit dat bij monitoringprogramma's best indicatorsoorten worden
gebruikt uit diverse groepen organismen (bv. planten + insecten + mossen + paddestoelen).

3.4.2.3 Indicatorsoorten voor diversiteit van houtzwammen in beukenbos

Voor loofbomen is beduidend minder onderzoek uitgevoerd naar de indicatorwaarde van
houtzwammen. Steunend op uitgebreid onderzoek in Deense beukenbossen, stellen Heilmann-Clausen
& Christensen (2000b) een lijst op van 42 soorten, waarvan een voorkeur werd aangetoond voor oude,
min of meer natuurlijke bossen met een grote hoeveelheid dood hout in alle mogelijke verterings
stadia. Het aantal soorten dat voorkomt in een bepaalde site is een maat voor de biologische waarde
qua diversiteit van houtzwammen geassocieerd met groot dood beukenhout. Deze lijst wordt
momenteel met de overige project-partners besproken, om ze te toetsen en zo nodig bij te werken op
Europese schaal.
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14 Resultaten

4.1 Overzicht van het bestudeerde dode hout

In bij lage I wordt een algemeen overzicht gegeven van de 195 bestudeerde eenheden groot dood hout;
in bijlagen 2 en 3 worden hogervennelde technische beschrijvingen per boom of boomonderdeel
weergegeven. Figuur 4 geeft de positie aan van het onderzochte hout in het reservaat.

Boom 143 betreft de historische beuk Visa!'/
(±OI675- I705, gevallen in 1969), waarover
uitvoerige details zijn terug te vinden bij
Steenackers & Lienard (1970). Van deze boom
is ook een fotografische opname gepubliceerd
in Les Naturalistes Belges (vol. 65: 27, 1984),
vlak na de windval in 1969.

de beuk Visarl (t 1969), anno 2001

In het onderzochte pakket dood hout· zijn relatief veel ontwortelde bomen (U, "uprooted trees"), en
vandaar een relatief klein aantal geknakte bomen ("S+L") (fig. 5). Dit is grotendeels te wijten aan de
samenstelling van het in het reservaat aanwezige dood hout, waar een zeer groot aandeel afkomstig is
van de massale windworpen tijdens de januari- en februaristormen van 1990. Hetzelfde fenomeen is
vastgesteld in een Duits bosreselvaat, ingesteld in 1988, met een IOO-jarig beukenbestand: ook hier
ontwortelde dezelfde storm veel bomen en bleef het aandeel afgeknakte bomen erg beperkt (Willig &
Schlechte 1995). In de natuurlijke, gematigde en boreale bossen, bedraagt het aandeel staand dood
hout ong. 20-40% van het totale dood-hout-volume, maar dit kan door storm, vuur of insectenplagen
tijdelijk wijzigen (Nilsson et al. 2002).
Het merendeel van niet-ontworteld, liggend beukenhout betreft uitgewaaide takken of vorkbreuken.
("Lbr"), die hier verder als onder de noemer liggende stammen worden behandeld ("L", "Iogs"). Door
het groot aandeel dode bomen afkomstig van dezelfde storm, is het volume van verteringsklasse 3 zeer
sterk vertegenwoordigd (fig. 6). De hoogste verteringsklasses, met name 5 en 6, zijn nog onder
vertegenwoordigd in het reservaat, en meestal slechts present bij kleine bomen of fragmenten van
grote bomen, zoals delen van een kroon, of kleinere exploitatieresten. Dit heeft alles te maken met het
feit dat het nulbeheer slechts in 1983 is ingesteld, en dat de verteringsduur van grote beuken meer dan
20-30 jaar bedraagt. Het bestudeerde pakket is wel vrU homogeen verdeeld over de verschillende
diameterklasses (tabel 4, fig. 7). Bemerk hierbij dat het totaal volume gevormd door de dikste bomen
logischerwijs beduidend hoger is (fig. 8). Uit fig. 9 blijkt dat in het recentere rese.vaatsgedeelte
(nulbeheer sinds 1995) een groter volume van de hoogste ve.1eringsklasses werd onderzocht. Dit lUkt
paradoxaal, maar zoals reeds gesteld, werd hier min of meer gezocht naar deze stadia. Deze bestaan
overigens slechts uit kleinere, sneller verteerde bomen of boomdelen, naast exploitatieresten en de
beuk Visart. Ze vormen een zeer klein pakket van het totale onderzochte volume. Latere
verteringsstadia zijn ook nauwelijks vertegenwoordigd bU het staande dood hout (tabel 5, fig. 10). Dit
is niet verwonderlijk gezien dit hout trager verteert, en zeer sterk ve.1eerde snags meestal afbrokkelen
of omvallen en dan niet meer tot het staande hout gerekend worden.

Er wordt nogmaals benadrukt dat gelet op de ouderdom van het reservaat en de tijdsdruk bij de selectie
van het hout, het onmogelijk was om een perfect homogeen over diameter- en verteringskiassen
samengestelde sample dood hout te selecteren. Bij de interpretatie van de resultaten moet hier dan ook
rekening mee worden gehouden.

(j Alle eenheden groot dood hout worden hier verder eenvoudigweg als "bomen" aangeduid.
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Fig. 4. Positie van het onderzochte hout in het bosreservaal. A. Omgeving kernvlakte. B. Omgeving Pittoresk
kanton. De positie en de aantallen van de bomen in de cirkelplots en de kernvlakte zijn exact, via theodoliet.
ingemeten. De positie en lengte van de bomen buiten de cirkels en de kernvlakte is slechts benaderend
weergegeven. Kleuren geven de verteringsklasse weer.

Fig. 4. Position of sludied dead wood in the reserve. A. northem part. B. southem part. Number and position of
trees in circ/e plots and main study area (red perimeter) has been measured in detail. Outside manilaring plols
only studied wood is represented, and its position on the map is eslimated. Colour of lrees represent decay
phases (1-6), except for blue, which refers la unsludied wood.
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Fig. 5. Verdeling onderzocht dood hout volgens CWO-type.
Fig. 5 Dislribulion ofsludied wood according la CWD-Iype

(L ; log, U ; upraoled Iree, S+L : snag & log; Lbr; dead branch, as a subsilule for simple logs)
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Fig. 6. Aantal onderzochte bomen volgens diameterklasse en verteringsklasse (OP 1-6)
Fig. 6. Number of CWD unils according la CWD type and decay phase (OP 1-6).

Tabel 4. Verdeling aantal bomen volgens diameterklasse en verteringsklasse (OP 1-6)
Table 4. Dislribulion of sludied CWD numbers according la diameIerclasses and decay phase (OP 1-6).

dbh/DP I 2 3 4 5 6 Tol
15-30 5 8 11 7 2 33
30-45 6 4 13 9 4 37
45-60 6 2 15 2 I 26
60-75 2 I 20 3 I 27
75-90 2 29 6 I 38
>90 2 7 17 8 34
Totaal 21 24 105 35 9 195
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Fig. 7ab. Aantal onderzochte bomen volgens verteringsklasse (OP 1-6) en diameterklasse.
Fig. 7ab. Dislribution of sludied CWD numbers according la decay phase (OP 1-6) and diameIerclasses.
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Fig. 8. Verdeling onderzocht houtvolume volgens diameterklasse en gemiddelde verteringsklasse (DP 1-6)
Fig. 8. Distribution of studied CWD volume according to diameter classes and average decay phase (DP 1-6)
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Fig. 9. Verdeling van het onderzocht houtvolume (m3
) over gemiddelde verteringsklasse (DP) en

reservaatsgedeelte (oud en jong)
Fig. 9. Distribution of studied CWD volume according to average decay phase and part of the reserve

Tabel 5. & Fig. 10. Verdeling van het volume (m3
) per boomdeel volgens verteringsklasse (1-6) en CWD-type

Table 5 & Fig. 10. Distribution of volume (m3
) of studied tree parts overdecay phase (DP 1-6) and CWD type.
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4.2 Diversiteit macrofungl

4.2.1 Aantal soorten

4.2.1.1 Totale aantal

Op het onderzochte hout ging de aandacht bijna uitsluitend naar de in Nat-Man geselecteerde
paddestoelengroepen. Hiervan werden 193 soorten aangetroffen die, op Psathyrella cf. panaeoloides
na, alle op soortsniveau zijn gedetermineerd. Andere paddestoelen, in het bijzonder korstzwammen,
werden op niet-systematische wijze verzameld. Van deze collecties werden nog eens 51 soorten
gedetermineerd. Sommige van de korstzwammen werden verzameld door Jos Schoutteten en Willy
Terrnonia, die meer ervaring met deze groep hebben en die 2 maal gedurende een paar uur ons tijdens
het veldwerk vergezelden. Kleine ascomyceten werden nauwelijks bekeken.
In totaal werden dus reeds 244 soorten gedetermineerd. Naarmate meer bomen onderzocht worden, zal
het soortenaantal op de inventarislijst logaritmisch stijgen (vergelijk bv. met Andersen & Ryvarden
1999). Dit geldt, gezien de onregelmatige fructificatieperiodiciteit van veel soorten, in zekere mate
ook voor het aantal inventarisaties en aantal inventarisatiejaren. In onze studiesite begint deze
logaritmische curve voor de intensief onderzochte groepen reeds behoorlijk af te vlakken (fig. 11). De
laatste 10% van de onderzochte bomen levert slechts 2.1 % nieuwe soorten op. Rekening houdend met
het feit dat sommige groepen weinig of nauwelijks werden onderzocht, en gelet op het aantal soorten
gevonden door Heilmmm-Clausen (2001), wordt het totaal aantal sOOiten paddestoelen dat op
beukenhout in het reservaat groeit, geschat op 300-350.
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aantal bomen
Fig. 11. Cumulatief aantal aangetroffen soorten uit de specifiek onderzochte groepen (193 spp.), volgens stijgend

aantal onderzochte bomen (n =195).
Fig. 11. Cumulative number of species ofgenera studied in Nat-Man (193 spp.) with increasing number of studied

trees (195).

Het is moeilijk om de betekenis van dit soortenaantal in te schatten. Heilmann-Clausen (2001) vond
277 soorten macromyceten en 25 spp. slijmzwammen op slechts 70 verschillende beuken in Suserup
Skov (Denemarken); dit is beduidend meer, maar deze site is qua houtzwammen één van de rijkste van
alle onderzochte West-Europese beukenbossen. Cavet (2000) geeft een lijst van 307 taxa paddestoelen
en slijmzwammen die hij op beukenhout (wellicht ook op klein hout) aantrof na een 10-tal jaren
inventarisatie in het massief van de Vercors (Frankrijk). Bij Cavet zijn wel de strooiselsaprofYten en
mycorrhizapaddestoelen niet opgenomen. Een voorlopige gecompileerde soortenlijst voor Europa
gebaseerd op Nat-Man inventarisaties en ander specifiek onderzoek naar macrofungi op beuk telt zelfs
meer dan 500 sOOiten (Christensen et al. 2001).
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Aantallen voor de overige afzonderlijke sites in het Nat-Man-project zijn ons op dit ogenblik niet
bekend, wel het aantal aangetroffen (Nat-Man)-soorten per land:

Denemarken (200 bomen, 4 bossen): 257 spp.;
Slovenië (200 bomen, 4 bossen): 247 spp.;
Hongarije (200 bomen, 2 bossen): 220 spp.;
België (195 bomen, 1 bos): 193 ssp.;
Nederland (207 bomen, 7 bossen): 156 spp.

Gezien ook de standplaatsfactoren een belangrijke rol spelen bij de diversiteit (zie verder), kunnen 200
onderzochte bomen uit zeer verschillende bossen meer sOOllen opleveren dan 200 bomen op eenzelfde
lokaliteit. Op basis van al deze gegevens, en gelet op het voorkomen van een behoorlijk aantal
indicatorsoOllen (zie verder), stellen wij dat op Belgisch niveau de diversiteit van houtzwammen op
beuk in het reservaat (zeer) hoog is, en zelfs op West-Europese schaal vrij belangrijk is.

4.2.1.2 Aantallen per boom

Het aantal (Nat-Man-)soorten per boom varieell van 0 (enkel op kleine, zeer verse bomen) tot 46
(CWD 204), en bedraagt gemiddeld 17 (bijlage 2, fig. 12). Dit aantal wordt in hoge mate beïnvloed
door de grootte van de boom, de verteringsklasse, e.a. (zie verder). Tijdens een langlopend Deens
onderzoek (Lange 1992) vertoonden de sOOllenrijkste bomen een optimum rond 10-12 jaar, wat
overeenkomt met de leeftijd van de meeste boomlijken in de kemvlakte. In ons onderzoek werden de
hoogste aantallen sOOllen opmerkelijk op beduidend jongere, maar wel zeer grote boomlijken
vastgesteld (CWD 204, 55 & 56). Deze soortenrijkste bomen bezitten een goed ontwikkelde kruin,
vertonen scheuren en breukvlakken, en liggen deels op hellingen, wat zorgt voor een ruim aanbod aan
microhabitats.
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Fig. 12. Gemiddeld soortenaantal perverteringsklasse, en spreiding afwijkingen.
Fig. 12. Average numberaf species per decay phase, and abserved range of deviation.

4.2.2 Frequentie. Zeldzame soorten. Rode lijst-soorten

4.2.2.1 Frequentie

De meest algemene soorten, uitgedrukt als presentie per boom zijn

Eutypa spinosa (82% van de onderzochte bomen),
RiekenelIafibula (67%),
Xylaria hypoxylon (65%),
Kretzsehmaria del/sta (64%),
Hypoxylon faseieulare (61 %),

33



Arll1illaria lutea (52%),
Pluteus cervinus (52%),
Ganoderma lipsiense (51%),
Physi:.porinus vitreus (48%),
Mycena haematopus (47%),
en Psathyrella pituliforll1is (47%).

Slechts 14 soorten komen op minstens 30% van de bomen voor, 91 soorten (47%) komen op minder
dan 2,5% van de onderzochte bomen voor (fig. 13).

Soorten (n =193)

Fig. 13. De 193 soorten macrofungi, gerangschikt naar frequentie van voorkomen: slechts 1 soort komt op 160
bomen voor, de meeste soorten zijn op minder dan 20 bomen waargenomen.

Fig. 13. The number of recorded species of macrofungi (193), arranged according to obselVed frequency: one
species has been obselVed on 160 trees, most species on (ess then 2010gs.

De eerste twee zijn bijzondere soorten. Eutypa spinosa vormt grote, zwarte, maar onopvallende
korstvormige vruchtlichamen, vooral op beuk, en werd tot op heden in Vlaanderen (databank Funbel)
ofNederland (Arnolds et al. 1995) slechts zeer zelden gerapporteerd. De soort wordt wellicht miskend.
Ook wij kenden ze niet voor we het onderzoek aanvingen, maar namen ze ondertussen waar in Ranst,
Meldett, Merelbeke, Aalter en Ruiselede. Riekeneliafibula is geen houtzwam, maar groeit met mossen
(i.c. op hout). De frequentie van soorten verschilt volgens de vetteringsklasse, vooral tijdens het
jongste stadium komen welbepaalde sOOlten veelmeer voor dan andere (zie ecologie).

34



4.2.2.2 Zeldzame soorten en Rode lijst-soorten

Drie sOOlten betreffen eerste vondsten voor Vlaanderen: Callislosporium luleoo/ivaceum, Mycena
picla en Nemania cheslersii. Van het kleine genus Callislosporiwn, waarin vooral zeldzame soorten
van rottend naaldhout voorkomen, werden voorheen nog geen vondsten in Noord-België gedaan.
Bovendien betreft het een zeer zeldzame variëteit, gekenmerkt door kleine sporen (var. minor Bon,
ongeldig gepubliceerd). Ook van de overigens algemene Xerula radicala werd een zeer zeldzame,
"wortelloze" vorm gevonden (f. arrhiza J.E. Lange, ongeldig gepubliceerd), die nog niet eerder in
Vlaanderen is aangetroffen. De vondst van beide infraspecifieke taxa zal elders meer uitgebreid aan
bod komen (Verbeken & Walleyn, in voorber.). Zoals reeds hoger vermeld, betrof de vondst van de
zwamparasiet AcremoniulII lindlneri in 2000 ook al een eerste vondst voor Vlaanderen (Walleyn &
Verbeken 200 I). Hohenbeuhe/ia auriscalpium, Coprinus spelaiophi/us en Parlhenope pi/atii werden
eveneens niet eerder gesignaleerd voor Vlaanderen of Brussel, maar van deze soorten zijn ons enkele
andere ongepubliceerde waarnemingen gekend (Walleyn 2002, bijlage 6).

Callistosportum subolivaceum var. minor Bon Parthenope pifat;;

Vanholen & De Kesel (2000) compileerden een paddestoelensoortenlijst voor het Zoniënwoud, in het
kader van een mycologisch onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Eénenveertig soorten
(incl. hogervermelde nieuwigheden), vooral houtzwammen, uit onze lijst zijn aanvullend voor deze
lijst (bijlage 4). Een gedetailleerde bespreking van een 20-tal van deze vondsten wordt gegeven door
Walleyn (2002; bijlage 6).

Voor Vlaanderen en Brussel bestaan slechts Rode lijst-gegevens voor een beperkt aantal groepen
paddestoelen (Walleyn & Verbeken 2000), die samen naar schatting 15-20% van de totale Vlaamse
mycoflora uitmaken. Houtzwammen zijn in deze groepen maar fragmentair vertegenwoordigd. Dit
verklaart waarom in onze specifiek bestudeerde sOOltenlijst, zich geen 'officiële' Rode lijst-soorten
bevinden. Van de niet in deze Rode lijst behandelde soorten, zijn ook geen directe frequentiegegevens
beschikbaar. Steunend op de Nederlandse Rode lijst (Arnolds & van Oml11ering (996), dewelke veel
parallellen vertoont met Vlaanderen (Walleyn & Verbeken 2000), en steunend op "best professional
judgel11ent,,7, worden volgende 31 soorten hier ingeschat als potentiële Rode lijst-soorten (tabel 6).

Vier van deze sOOlten zijn opmerkelijk (vrij) algemeen in het reservaat en werden waargenomen op
11-18% van de onderzochte bomen: Phleogena jaginea, Pluleus hispidulus, Ceriporiopsis gi/vescens,
en Pluleus insidiosus. Het aantal potentiële Rode lijst-soorten per boom varieert van 0 tot 6 (bijlage 2),
en is o.a. afhankelijk van het volume en de verteringsklasse (zie 4.4.1).

7 rekening houdend met gekende frequentie, en de gebondenheid aan kwetsbare ofzeldzame biotopen.
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Tabel 6. Potentiële Rode lijst-soorten op onderzochte bomen (selectie gebaseerd op Nederlandse gegevens en
eigen inschattingen).

Table 6. Regional putafive Red list species reeorded on selected trees
(selection based on Outch Red list and our best professional judgement).

Antrodieffa onychoides
Aurantioporus fissifis
CaWsrosporiumlurooolivaceum
Ceriporia excelsa (s./.)
Ceriporiopsis gifvescens
Ceriporiopsis pannoeineta
Coprinus laanii
Ga/erina heimansii
Hennmgsomyeeseandidus
Hohenbeuhelia aurisealpium
Inonotus nodulosus
Laxiteetum bieolor
Lepiata felina
Myeena diosma
Myeena longiseta
Myeena pelianthina

4.2.2.3 Uitbreidende soorten

Myeena pieta
Myeena purpureofusca
Nemania chestersii
Phleogena faginea
Pholiota auriveffa
Pluteus hispidulus
Pluteus insidiosus
Pluteus leoninus
Pluteus umbrosus
Psathyreffa cotonea
Psathyreffa laevissima
Psathyreffa maculata
Psathyreffa multicysfidiata
Pseudoelitocybe eyathifonnis
Psifoeybe horizontalis

Sinds er verschuivingen in de West-Europese mycoflora besproken worden, stelt men ook vast dat een
aantal houtsaprofYten en -parasieten uitbreidt. Fraiture et al. (1995) illustreren dit aan de hand van
verspreidingskaartjes van Gloeophyllum odoratum, FomÎtopsis pinicola, en Pycnoporus cinnabarinus.
Het grotere aanbod aan dood hout, een verminderde vitaliteit van monoculturen, en mogelijk ook
klimatologische omstandigheden worden hierbij genoemd als potentiële oorzaken.
Fomitopsis pinicola lijkt zich vanuit de Hoge Venen verbreid te hebben over Zuid-België, en komt
ook reeds in Limburg, Brabant, en zelfs op een enkele vindplaats in Oost- en West-Vlaanderen voor.
Hij groeit het meest op naaldbomen, ook als zwakteparasiet (bruinrotter!), en op veel Europese
plaatsen evengoed op beuk. Wij troffen hier slechts I enkel klein exemplaar aan, op liggend hout. In
de toekomst dient de eventuele uitbreiding van deze soort, die in andere landen vaak opvallend
aanwezig is, verder te worden gevolgd.
De vermoedelijk eerste vondst in Vlaanderen van Plicaturopsis crispa is deze in het Zoerselbos (jaren
'80, Antonissen et al. 1990). Momenteel wordt ze zowat overal gevonden, zelfs op naaldhout (pers.
waarn.), ook in Kersselaerspleyn, het meest op losse dode takken op de bodem, meer bepaald op die
delen die de grond niet raken.
De opvallende Pycnoporus cinnabarinus breidt in België nog steeds westwaarts uit (Thoen et al. 1998)
en werd in 2001 reeds waargenomen door H. Mervielde et al. op dood beukenhout in het Gentbos te
Merelbeke. Deze heliofiele kensoort van het Trametetum hirsutae (zie 3.2.1) is ook al in Zoniën
waargenomen, maar nog niet in het reservaat. Mogelijk vestigt deze soort zich in hier tijdens het
volgende decennium.

4.3 Ecolog~

4.3.1 Substraatvoorkeur

Beuk telt relatief weinig specialisten, de meeste sootten lignicole fungi in het reservaat zijn dan ook
soorten die kunnen groeien op diverse loofhoutsoorten. Een klein aantal kan ook op naaldhout
gevonden worden (bv. Phanerochaete velutina, Botryobasidium subcoronatum). Soorten, waarvan
gesteld wordt dat ze in West-Europa strict gebonden zijn aan beukenhout, zijn Dia/lype disciformis,
Hypoxylon fragiforme, H. cohaerens, !nonotus nodulosus, Melanamphora spinifera (dus vooral
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pyrenomyceten), en vermoedelijk ook de plaatjeszwammen Mycena cl'ocata en Hohenbeuhe/ia
aUl'iscalpium. Daarnaast zijn er een aantal soorten die meestal tot büna uitsluitend op beukenhout
voorkomen: nl. de ascomyceten Ascotl'emel/a faginea, Diatl'ype stigma, Eutypa spinosa,
Kl'etzschmal'ia deusta, Nemania chestel'sii en Pal'thenope pilatii, en de basidiomyceten Mel'ipulus
giganteus, Phleogena faginea, Pleul'otus pulmonal'ius, Pholiota aUl'ivel/a, Pluteus insidiosus, P.
phlebophol'us, P. plautus, PsathYl'el/a cotonea, Simocybe sumptuosa en Xel'ula I'adicata. Ook bij de
mycorrhizavormers zijn er soorten die vooral of uitsluitend bij beuk voorkomen, en hier op het hout
zijn aangetroffen: Russuia mail'ei, Lactal'ius subdulcis en Xel'ocomus pl'uinatus. StrooiselsaprofYten
van beuk aangetroffen op het hout zijn Mycena longiseta, Mycena diosma, en PsathYl'el/a fusca.
Opmerkelijk zijn ook enkele vondsten van soorten die gewoonlijk op naaldhout voorkomen:
Callistosp0l'ium luteoolivaceum, Phlebiopsis gigantea, Mycena pUl'pul'eofilsca en Gymnopilus
sapineus. Enkel laatstgenoemde groeit in het studiegebied op meerdere beuken. In 3/4 van de gevallen
ligt dood naaldhout in de buurt. Analoog nam Veerkamp (2002) de bijna uitsluitend aan naaldhout
gebonden Tl'ichaptum abietinum waar op enkele beuken in een Nederlands bosreservaat: ook hier is
dichtbij in de buurt een dennenbestand aanwezig. Voorts nam zij op beukXylal'ia longipes, alweer op
een plek waar het frequentste substraat van deze soort - Acel' - in de buurt aanwezig was. Dit wijst
erop dat presentie van andere (dode) bomen de soortensamenstelling op beuk kan beïnvloeden, een
fenomeen dat bij Junipel'us-hout reeds experimenteel is aangetoond door De Vries & Kuyper (1988).
Men dient dan ook omzichtig om te springen met veronderstelde substraatspecifieke voorkeuren voor
houtsoOIten.

Een aantal soorten komt uitsluitend voor op een bepaald deel van een dode boom, of vertoont hiervoor
een uitgesproken voorkeur. Mel'ipilus giganteus fructificeert enkel aan de stambasis, en vonden we
zowel bij snags (4x), als in/op wo.telkluiten van omgewaaide bomen (l3x). Op de schors van de
stamtenen van liggende of staande dode bomen kan men vaak de pyrenomyceet Melanamphora
spinifera aantreffen, soms tot 1-2 m hoog (bv. CWD 139, 140).
De beukwortelzwam, Xel'ula radicata, groeit gewoonlijk op ondergegraven dode worteldelen, en
vonden we uitsluitend op de wortelkluiten van ontwortelde bomen (komt elders ook op stobben
voor). De steel van deze bovengronds groeiende plaatjeszwam is wortelvormig verlengd; een
bijzondere, zeer zeldzame"wortelloze" vorm, vonden we op aan de lucht blootgestelde wortels op 3
verschillende kluiten van ontwortelde bomen. Ook PsathYl'el/a cotonea is enkel waargenomen op
kluiten. Op vier wortelkluiten groeide ook Delicatula integl'el/a, die tijdens het onderzoek elders
ontbrak. Deze SOOlt wordt normaal op stobben of in ruw strooisel gevonden.
Een voorkeur voor staand hout, snags, namen we waar bij C/itopilus hobsonii (35% snags, 4,5%
stammen). Zwakteparasieten van levende bomen zoals Pholiota aUl'ivel/a, worden ook het vaakst nog
op het rechtstaande hout aangetroffen, omdat deze daar reeds aanwezig waren voor het afsterven van
de boom. Zo is op de helft van de snags de Echte tonderzwam, Fomes fomental'ius, waargenomen (fig.
14).
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Fig. 14. Frequentie van Fomes tomentarius (Fom) en Ganoderma lipsiense (Gan) volgens afbraakstadium en
type dode boom (S+L = afgeknakte boom; U= ontwortelde boom)

Fig. 14. Frequeney otFomes tomentarius (Fom) and Ganoderma fipsiense (Gan) aeeording to deeay phase and
CWD-type (S+L = snag and log; U = uprooted tree)
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Deze soort komt, vergeleken met andere bosreservaten, relatief minder frequent voor, juist doordat het
merendeel van het dood hout afkomstig is van windworpen. Op de omgewaaide stammen is
Ganodel'ma lipsiense veel dominanter t.o.v. Fomes jomental'ius. Ook Phleogena jaginea komt vrij
frequent op snags voor (45% van onderzochte snags!), gewoonlijk op naakt hout (DP =2), iets minder
vaak op schors. Op liggend hout werd ze eveneens waargenomen, maar dan bijna steeds op delen
ontschorst hout aan de onderzijde van stammen en zware takken die de grond niet raken ("zwevend
hout"). De verteringsklasse van deze plekken wijken regelmatig af van de algemene klasse van de
stam of kroon. Een soort die dezelfde microhabitat verkiest is Cel'ip0l'iopsis gilvescens, maar deze
ontbreekt wel op snags.

Eveneens opmerkelijk is de uitgesproken voorkeur van Clitopilus scyphoides (meer bepaald de f.
I'eductus) en Lepiotaceae zoals Macl'olepiota rachodes of Melanophyllum echinatum voor de
natuurlijke mulch die zich vormt door afvallende houtfragmenten onder of naast een verterende
stam.
Een duidelijke voorkeur voor stammen is niet onmiddellijk opvallend, maar een aantal soorten lijkt
wel voorkeur te hebben voor grotere volumes (diameters) en werd dan vooral op grote liggende
stammen waargenomen (bv. Henningsomyces candidus).
Een voorkeur voor klein hout, twijgen en dunne tal<ken, is vaak in het veld al duidelijk zichtbaar:
Cl'epidotus val'iablis, Diatlype stigma, Peniophora cinerea, Mal'asmiellus I'amealis (ook I x
waargenomen op wOltel~es aan kluit), Nectl'ia cinnabal'ina, Stel'ewn ochl'aceojlm'wn e.d. Ook soorten
als Datl'onia mollis, Skeletocutis nivea en Mycena cl'ocata werden in Zoniën opvallend meer op
dunner hout dan op dikker hout waargenomen.
Tenslotte is bekend uit de literatuur (zie hoger) dat bepaalde soorten zich specialiseren op de afbraak
van schors (bv. Chondl'ostel'eum pwpul'eum, Cylindl'obasidium laeve). Uit onze waarnemingen
menen wij bv. ook Copl'inus laanii, Mycena ~peil'ea, Pluteus hispidulus en P. podospileus aan deze
lijst toe te voegen.

4.3.2 Ecologische groepen

Dode bomen bieden niet alleen een habitat voor strict lignicole fungi (houtverorberende zwammen),
maar ook voor diverse andere groepen paddestoelen: terrestrische strooiselsaprofYten,
mycorrhizavormers, zwammen die geassocieerd zijn met mossen, of soorten die op het boomlijk
levende paddestoelen, planten of insecten als substraat gebruiken of parasiteren. Deze laatste groepjes
vallen buiten het kader van dit onderzoek. In de bijlage 5 is de ecologische categorie voor iedere SOOlt
gegeven. Voor een aantal soorten (zoals bv. Mycena acicula) is deze misschien betwistbaar of niet
duidelijk in de literatuur gedocumenteerd, desgevallend werd deze in overleg met de overige p8ltners
van het project volgens eigen inzichten beoordeeld.
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Het voorkomen van de mospaddestoelen is uiteraard geassocieerd met de bedekkingsgraad en
mossoorten op het hout, maar exacte gegevens ontbreken hierover. RiekenelIa fibula en R. swartzii
komen heel talrijk voor op bemoste houtstukken, onafhankelijk van de grootte of verteringsklasse,
hoewel de moslaag gewoonlijk meer ontwikkeld is op oudere boomlijken. RiekenelIa swartzii is iets
minder algemeen, en lijkt zich beter dan R. fibula thuis te voelen in mosrijke graslanden (Walleyn
200 Ib). De aangetroffen strooiselsaprof)rten betreffen gewoonlijk sOOlten die ook in de omgeving van
het boomlijk groeien, en een stukje meepikken van het rottende hout; vooral bij hogere
verteringsklasses. De frequentie van deze soorten is steeds gering. Soms vinden we deze soorten ook
op de bovenzijde van de grootste, reeds enigszins verteerde stammen. In dergelijke gevallen is het niet
altijd duidelijk of deze sOOlten groeien op resten van mossen, bladval e.d. of op het hout zelf. Ook
mycorrhizapaddestoelen komen op rottend hout voor. Dit is niet zo verwonderlijk gezien het
waarschijnlijk is dat deze groep een deel van hun nutriënten en energie via houtafbraak kunnen
verkrijgen en bv. op dode fijne wOltels kunnen voortleven (Kuyper 1990, en de hierin geciteerde
literatur). Het verschijnsel van fructificatie van ectomycorrhizapaddestoelen op hout is vooral gekend
in regenwouden (Afrika, Zuid-Amerika); in onze streken komt het minder voor (bv. wel in zeer natte
bossen). In de kernvlakte van Kersselaerspleyn is de humuslaag op de meeste plaatsen zeer sterk
ontwikkeld, iets wat de fhlctificatie van de meeste soorten mycolThiza-vormers belemmert. Behalve in
de randzone (nabij de paden of de steilranden langs de Verdunningsdreef), zijn
mycorrhizapaddestoelen in de kernvlakte eerder schaars. Naar schatting komt zowat de helft van de in
de kernvlakte aanwezige soorten ook of zelfs vooral op of nabij het rottend hout voor. Als talrijkste
soorten melden we Lactarius subdulcis, Laccaria amethystina, Xerocomus spp., Inocybe petiginosa,
en Scleroderma spp. Figuur IS illustreelt de toename bij hogere velteringsklasses van terrestrische
saproryten, ectomycorrhizapaddestoelen en mos-geassocieerde sOOlten (OP 5 en 6 zijn weggelaten
wegens onvoldoende bestudeerd volume of afwezigheid gegevens).
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Fig. 15. Aandeel van de ecologische groepen op dode beuken van verteringsklasses (OP) 1 lot 4 in
Kersselaerspleyn. LlGN = stricllignicole fungi, TERR = terrestrische slrooiselsaprofyten, EM =

eclomycorrhizapaddesloelen, MOS =mos-geassocieerde paddestoelen.
Fig. 15. Distribution of ecological species groups occuring on trees ofdecay phases 1-4 in Kersselaerspleyn.

L1GN = tignicolous fungi, TERR = terrestrial saprophytes, EM = ectomycorrhizal fungi, MOS = moss-associated
species

In figuur 16 wordt een overzicht gegeven van de verdeling van het aantal soorten volgens ecologische
groepen in de verschillende landen van het Nat-Man-project. Opvallend komen in de Nederlandse site
relatief minder strooiselsaprof)rten voor dan in Denemarken of Hongarije. Het Zoniënwoud neemt hier
een intermediaire positie in. De oorzaak hiervan is dat deze soorten vooral voorkomen in de hoogste
velteringsklasses, en juist deze momenteel nog minder goed vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse
bosreservaten, in tegenstelling tol de Deense of Oost-Europese sites. Ook in Kersselaerspleyn zijn
deze stadia nog niet zo goed vertegenwoordigd, maar hier is het totaalvolume bestudeerd hout wel een
stuk groter dan in Nederland. Anderzijds is vermoedelijk ook de diversiteit aan terrestische saprof)rten
en mycorrhizapaddestoelen op kalkrijke bodems (verscheidene Deense sites) veel groter dan op arme
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zure bodems (verscheidene Nederlandse sites), terwijl het verschil in diversiteit aan houtzwammen op
verschillende bodems relatief minder groot is.
Bemerk dat niet alle op het hout voorkomende fungi zijn bestudeerd, wat het aandeel echte
houtzwammen misschien relatief laag doet lijken. Indien evenwel alle paddestoelen, dus incl.
korstzwammen en kleinere ascomyceten zouden bestudeerd worden, zou het aandeel lignicole fungi
nog groter zijn.
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Fig. 16. Verdeling van de soorten over ecologische groepen per land (gegevens NL: Veerkamp; DK: Christensen
& Heilmann-Clausen; Hu: Siller; gegevens van Slovenië ontbrekend). L =strict lignicole fungi, T =terrestrische

strooiselsaprofyten, M= ectomycorrhizapaddestoelen, B = mos-geassocieerde paddestoelen.
Fig. 16. Ecological distribufion of sfudied groups in countries of Nal-Man-project (data NL: Veerkamp; DK:
Chrislensen & Heilmann-Clausen; Hu: Siller,' data for Slovenia lacking). L =lignicolous fungi, T =lerrestrial

saprophyles, M =eclomycorrhizal fungi, B =moss-associated species.

4.3.3 Relatie habitat - paddestoelen

4.3.3.1 Invloed bodem

In ons studiegebied alleen lijk!' de vanalle van de bodem te gering om het effect op de lignicole
mycoflora in te schatten. Ook Heilmann-Clausen (2001) meet in zijn studiegebied zo goed als geen
invloed van de bodemkarakteristieken. Wanneer men echter de sOOltenlijsten uit de verschillende
landen of gebieden vergelijkt, worden wel duidelijke verschillen vastgesteld. Deze kunnen deels
verklaard worden door verschillen in boshistoriek (oude, ongestoorde bossen zijn soortenrijker),
klimaatsverschillen (areaal van sommige soorten is beperkt tot zuidelijk Europa), microklimaat, en in
belangrijke mate ook door bodemverschillen. Bij strooiselsaprof)rten en mycorrhizapaddestoelen is
bekend dat de soortenrijkdom op kalkrijke bodems groter is, en heel wat soorten zijn uitgesproken
kalkminnend of strict aan kalkrijke bodems gebonden. Voor lignicole fungi zijn minder gegevens
bekend, maar het lijk!' evident dat de chemische samenstelling van het hout rechtstreeks wordt
beïnvloed door de bodem waaruit de boom zijn mineralen put en aldus voor bepaalde sOOlten meer of
minder geschikt wordt. Veerkamp en Christensen (pers. meded.) merken beiden op dat het aantal
soorten hertenzwammen (PIl/leUS spp.) op rijkere klei- en leembodems veel groter is dan voedselarme
zure zandbodems. In Kersselaerspleyn komen I1 soorten hertenzwammen voor; een dergelijke
concentratie aan somten zal moeilijk in zandig Vlaanderen of in de Kempen worden gevonden.
Mycena c/"ocala is - tot grote verbazing van de Deense en Oost-Europese projectpa.tners - afwezig in
de Nederlandse sites (elders in NL ook 22). In Vlaanderen is ze eigenlijk bijna uitsluitend gekend van
centraal Brabant (op leem) en een vindplaats rond lepel' (op klei). In Kersselaerspleyn is ze niet zo
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zeldzaam, maar in de Deense bossen komt ze naar verluidt zeer algemeen voor. Een ander frappant
voorbeeld is Marasmius alliaceus. Deze opvallende soort ontbreekt zowel in Vlaanderen" als in
Nederland, maar komt bv. wel voor in de beukenbossen van het kalkrijke Maasdistr. (bv. Resteigne).
In de Deense en Oost-Europese Nat-Man-sites ontbreekt ze nergens.
De bodem bepaalt natuurlijk ook in grote mate de samenstelling van de vegetatie, en deze beïnvloedt
op haar beurt de houtzwammenflora (de Vries & Kuyper 1988).

4.3.3.2 Invloed licht

Zoals reeds hoger bij de literatuurbespreking is aangegeven, zijn er een beperkt aantal soorten bekend
die een uitgesproken voorkeur vertonen voor lichtrijke groeiplaatsen; als bekendste voorbeelden
gelden een viertal s00l1en witrotters van het Trametetum hirsutae: Trametes hirsuta, Schizophyllum
commune, Lenzites betulina, en Pycnoporus cinnabarinus. In Kersselaerspleyn zijn enkel de eerste
twee waargenomen: S. commune enkel in kleine tot grote gaps, T hirsuta soms ook op volledig
beschaduwde plaatsen. Verder lijkt de factor licht van geen groot belang voor de soortensamenstelling,
maar zal licht - net als wind - een invloed hebben op het vochtgehalte, dat op haar beUl1 de
afuraaksnelheid beïnvloedt (hier niet onderzocht). Uit de literatuur blijkt overigens ook dat dood hout
in kapvlakten na enige jaren dezelfde soortensamenstelling gaat vertonen als analoog hout in
beschaduwde plaatsen, omdat dit hout dan overgroeid wordt door struiken, natuurlijke veljonging of
andere planten, wat de verschillen in microklimaat sterk reduceert. In Zoniën geldt dit wellicht ook
voor de talrijke bomen in de stormvlaktes die tijdens de zomer-herfst grotendeels door Adelaarsvaren
worden beschaduwd. Het gemiddelde soortenaantal van 10 willekeurige bomen uit de grote
stormvlakte met verteringsklasse 3 ligt wel lager dan dit van 10 analoge bomen onder een gesloten
kroondak ten zuiden van de stormvlakte (resp. 18,8 en 24,2 spp.). Dit wijten wij veeleer aan de
"moeilijkheidsgraad" om deze bomen te inspecteren, waardoor ze minder accuraat werden
geïnventariseerd, en het feit dat de vruchtlichamen aan de bovenzijde van deze logs in open terrein
sneller kapot regenen of uitdrogen (vooral een probleem bij kleine, tere soorten).

4.3.3.3 Invloed verteringsklasse

Heel wat s00l1en fructificeren bij een welbepaalde verteringsgraad meer dan andere soorten, zoals
reeds is aangegeven met enkele voorbeelden voor beuk in Denemarken door Heilmann-Clausen &
Christensen (2000a). Volgens het procentuele voorkomen op het totaal aantal boomdelen van dezelfde
veI1eringskiasse kunnen volgende groepen worden onderscheiden:

• S00l1en met grootste frequentie in verteringsklasse 1

Verschillende soorten komen bijna uitsluitend voor op bomen in de eerste of de eerste en tweede
verteringsklasses: Ascocoryne sarcoides, Chondrostereum purpurewn (fig. 17A), Cylindrobasidium
laeve, Hypoxylon fragiforme, Neobulgaria pura, Phlebia radiata, Pleurotus ostreatus, Psilocybe
horizontalis, Schizophyllum commune. Ook Stereum hirsutum werd relatief het meest waargenomen
op vers hout, en geleidelijk minder op rotter hout (fig. 178).

• Soorten met grootste frequentie in verteringsklasse 2

Veel polyporen, zoals o.a. Trametes-so0l1en, Bjerkandera adusta of Datronia mollis, vertonen een
optimum in verteringsklasse 2, het stadium waar de witrotters zeer actief zijn. Ook Calocera cornea
(fig. 17C), Clitopilus hobsonii, Nemania serpens, Stereum subtomentosum (fig. 170) en Myxarium
nucleatum vel10nen hier een duidelijke piek, misschien ook Mycena speirea. Hetzelfde geldt zeker
voor Phleogenafaginea, ook al blijkt dit minder uit de naakte cijfers: dit komt omdat deze vaak werd

8 opgave in Rode lijst (Walleyn & Verbeken 2000) is gebaseerd op 1 enkele twijfelachtige waarneming.
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waargenomen op tak- of stamplekken met een lagere verteringsklasse dan de gemiddelde van de
gehele stam of kroon.

• Soorten met grootste frequentie in verteringsklasse 3

Volgende soorten zijn het frequentst waargenomen in verteringsklasse 3: Plu/eus podospileus (fig.
17E), P. hispidulus, Pholio/a mu/abitis (fig. 17F), mogelijk ook Ganoderma Iipsiense. Hypholoma

jasciculare, Kre/zschmaria deus/a, Mycena haema/opus, Phlebia /remel/osa, Polyporus varius en
Psa/hyrella pituliformis. Gezien dit stadium vaak gekenmerkt wordt door de aanwezigheid op kleinere
schaal van verteringsklasses 2, 4 en 5, zitten bij deze waarnemingen de grootste foutenmarges. Omdat
deze klasse ook al oververtegenwoordigd is in ons onderzoek, is de frequentie per verteringsklasse
onderzocht op basis van de presentie op de boomdelen (stam, snag, kruin), i.p.v. de presentie per
gehele boom.

Pluleus hispidulus

• SOOlten met grootste frequentie in verteringsklasse 4

Soorten met optimum in deze klasse zijn vooral plaatjeszwammen, zoals Conocybe subpubescens (fig.
17G), Pu/eus cervinus (fig. 17H), P. leoninus, Simocybe spp., en mogelijk ook Mycena galericula/a;
naast enkele ascomyceten zoals AscocOlyne cylichnium en Peziza micropus.

• Soorten met grootste frequentie in verteringsklasse 5

Gezien behalve het aantal, ook het onderzochte volume van dit stadium klein is, is het moeilijk om
hier soorten te plaatsen. Alle mycorrhizavormers (bv. Lac/arius subdulcis, fig. 171) kennen wellicht
hier hun optimum. Als "echte" houtzwammen stellen wij enkel bij Physisporinus vi/reus (fig. 17J) een
optimum voor klasse 5 vast, mogelijk is dit ook het geval voor enkele korstzwammen of
slijmzwammen, dewelke hier niet zijn bestudeerd. Heilmann-Clausen & Christensen (2000a)
vermelden hier ook de zeldzame Henningsomyces candidus, die wij het meest in 4 vonden, maar we
benadrukken nogmaals dat klasse 5 ondervertegenwoordigd is in het onderzoek.

• Soorten zonder duidelijke voorkeur voor een bepaalde verteringsklasse

Xylaria hypoxylon lijkt geen duidelijke voorkeur te vertonen. Van deze is bekend dat het een endofyt
is, die reeds vroeg in het afbraakproces kleine ruimtes inpalmt en afschermt tegen indringers. Dit lijkt
zeer effectief, en de plekken waar Xylaria hypoxylon effectief wordt waargenomen op bomen met
verteringsklasse 3-5, schijnen minder verteerd dan het gemiddelde. Ook Fomes jomen/arius en
Coprinus micaceus lijken op basis relatieve frequentie min of meer indifferent t.o.v. verteringklassse,
maar in werkelijkheid neemt bij Fomes het aantal vruchtlichamen en hun grootte af bij verdere
afbraak, en lijkt het aantal Coprinus-vruchtlichamen duidelijk hoger bij stadia 2-4.
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Fig. 17. Frequentie van enkele soorten volgens verteringsklasse van de onderzochte boomdelen (n =367).

Fig. 17. Frequency of same species according decay phase of studied tree parts (n = 367).
(ndP' =42, ndp' =48, ndp3 =178, ndp' =82, ndpS =17)
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4.3.3.4 Invloed afmetingen hout

Figuur 18 illustreert dat het aantal sOOlten stijgt met toenemende stamdiameter. Dit geldt voor alle
verteringsklasses. Ook het aantal Rode lijst-soorten neemt toe bij dikker hout (zie ook §4.4.1). Deze
vaststelling moet wel worden genuanceerd. De soortenrijkdom wordt soms voor een belangrijk
gedeelte gevonden in de kruinen, op takken met veel kleinere diameters dan de stam.
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Fig. 18. Aantal soorten t.o.v. van de stamdiameter.
Fig. 18. Number of species and Red list species per log aeeord/ng to log diameter.

4.3.3.5 Statistische ordinatie soorten en omgevingsvariabelen

De relatie tussen de soortensamenstelling en de substraatsvariabelen is getest via een CCA-analyse
(met het programma Canoco 4.0, 1998, CJ.F. Ter Braak). Na een eerste screening zijn volgende
variabelen weerhouden:

GAP (ligging in gap),
VOLUME (volume),
SNAG (presentie JINvan staand dood hout),
MOSS (mosbedekking),
BARK (schorsbedekking),
AVER. OP (gemiddelde velteringsklasse).

Minimale, gemiddelde en maximale verteringsklasse blijken zeer sterk gecorreleerd, en dragen niet
meer significant bij tot het model wanneer het effect van reeds één van de drie berekend en erna
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geëlimineerd wordt. Maximale verteringsgraad blijkt zelfs iets meer te verklaren dan de gemiddelde.
Dit kan verklaard worden doordat in een aantal gevallen (bv. bij de jongste boomlijken) de
aanwezigheid van heel wat van de hier bestudeerde sOOlten beperkt is tot de rottere plekken. Niettemin
verkiezen wij hier toch de gemiddelde verteringsgraad omdat deze parameter objectiever kan gemeten
worden. Ook de bedekkingsgraad van hogere planten is niet significant (wellicht te weinig variabel)
alsook het grondcontact (is wellicht te sterk gecorreleerd met presentie snag en velteringsklasse). De
berekeningen werden tenslotte uitgevoerd voor alle samples (bomen) en een set van de 102 meest
algemene sOOlten (waargenomen op minstens 5 bomen).

De analyse geeft aan dat de velteringsklasse, het boomvolume, de presentie van staand hout,
mosbedekking, schorsbedekking, en een eventuele ligging in een gap significant bijdragen tot het
ordinatiemodel. De variabelen 'bodemcontact' en 'aantal takken' dragen niet significant bij (de eerste
is wellicht te sterk gecorreleerd met de verteringsklasse). Ook de diameter en de stamlengte zijn te
sterk gecorreleerd met het volume (meeste stamvolumes berekend volgens diameter en lengte) om niet
te worden weggelaten bij de berekening.
De permutatietest geeft aan dat de globale relatie tussen soorten en omgeving eveneens significant is
(P = 0.005). Verteringsklasse, mos- en deels schorsbedekking correleren het best met de eerste
canonische as, het volume (gedeeltelijk) en de schorsbedekking met de tweede, de presentie van
staand dood hout en deels ook het volume met derde. Deze drie assen samen verklaren 7, I% van de
variatie in de Saaitenset, en 61,1 % van de relaties tussen soorten en substraatparameters.
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Fig. 19. eeA-analyse van meest algemene soorten en significante substraatparameters.
Fig. 19. GGA-analysis of most comman species and most significant environmental variables.

Dat de verteringsklasse de belangrijkste gemeten factor is, is niet verrassend (4.3.3.3). Schors- en
mosbedekking correleren hiermee vrij sterk. Volume (of diameterklasse) speelt ook een belangrijke rol
(4.3.3.4). De presentie van staand hout ('snag-effect') is drieledig te verklaren. In het bijzonder bij
oudere boomlijken, kan deze presentie voor een grotere variatie aan velteringsklassen bij eenzelfde
boom zorgen (staand hout verteelt trager). De aanwezigheid van soorten die een voorkeur vertonen
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voor dit habitat verhogen (bv. Clitopilus hobsonii) zal ook frequenter zijn. Tenslotte is de
aanwezigheid van Fomes fomentarius bij geknakte bomen veel hoger en belangrijker dan bij
omgewaaide bomen; bij de start van het afbraakproces zwaaien andere soorten de plak, en dit is zeer
bepalend voor het verder verloop van dit proces. Waarom het licht-effect (ligging in 'gaps') niet erg
meespeelt, werd reeds aangegeven in §4.3.3.2.
In het algemeen stellen we vast dat het gros van de soorten vrij geklusterd ligt in het model (fig. 19).
Enkel de soorten die sterk gebonden zijn aan de startfase van de afbraak (rechts) scheiden zich min of
meer duidelijk af van de andere soorten, en de meeste van deze pioniersoorten gedragen zich ook
duidelijk onverschillig t.o.v. het volume. De clustering is niet onverwacht, gezien zeer veel soorten
gedurende verscheidene afbraakfases zijn waar te nemen, en de frequenties van deze hier niet zijn
verrekend. Daarenboven zijn de volumes van de meest gevorderde afbraakstadia relatief klein, zodat
de soorten die hiervoor misschien typerend zijn, te weinig frequent zijn waargenomen of niet
bestudeerd zijn (bv. diverse korstzwammen). Volgens Heilmann-Clausen (2001) is de afbraaksnelheid
ook een zeer belangrijke factor, maar deze kon in ons onderzoek niet voor alle samples bepaald
worden. De exacte samenstelling van de mycoflora - zeker wanneer gebaseerd op de observaties van
vruchtlichamen - betrokken bij de afbraak van een gehele boom is moeilijk met de voor ons
beschikbare gegevens volledig te verklaren, maar algemene trends (zoals successsie, §4.3.4) komen
wel duidelijk naar voor.

4.3.4 Successie paddestoelengemeenschappen

Op basis van literatuurgegevens (in het bijzonder Heilmann-Clausen 2000) en onze waarnemingen
kunnen we het afbraakproces in Kersselaerspleyn van een omgewaaide beuk als volgt schetsen:
Anderhalve maand tot enkele maanden na het afsterven verschijnen op de dunnere, gevolgd door de
dikkere takken groten aantallen vruchtlichamen van Diaflype spp., Nectria coccinea, Hypoxylon
fragiforme. Tussen deze laatste groeit meestal ook Neobulgaria pura. Deze sOOlten zijn gekende of
veronderstelde substraatspecifieke endofyten, reeds aanwezig in het levende beukenhout, die na het
afsterven van het hout geactiveerd worden door het dalende vochtgehalte in het substraat. Daarnaast
verschijnen ook enkele andere weinig gespecialiseerde opportunisten, gewoonlijke in kleine aantallen
op kleine oppervlakten waar deze endofYten ontbreken (zoals Chondrostereum purpureum en
Cylindrobasidium evolvens) of omdat ze zoals Schizophyllum commune speciaal zijn aangepast aan
sterke microklimatologische stress. Al deze soorten vertonen een optimum in dit vroegste
afbraakstadium, en zijn na 2-3 jaar bijna volledig verdwenen.
Vaak al vroeg op de gekwetste delen (breukvlakken) verschijnen een aantal polyporen (vooral
Trametes versicolor, T gibbosa, T hirsuta, Polyporus brumalis, Bjerkandera adusta) en
korstzwammen (Phlebia radiata, Stereum hirsutum), die alle gekend zijn als zeer actieve witrotters.
Dit stadium wordt soms de Trametes-fase genoemd. Deze algemene soorten bereiken snel een
optimum maar komen ook nog vele jaren later in kleinere aantallen voor. Op de dikkere stammen
verschijnen nu ook de eerste vruchtlichamen van Ganoderma lipsiense. De schors takelt nu al
opvallend af, en op grotere delen van stam of takken is ze reeds verdwenen. Ondertussen verteren ook
de wortels onderaan de wortelkluit. Polyporen worden hier nauwelijks waargenomen, behalve
Physisporinus vitreus, die met zijn vruchtlichamen ook vaak over de bodemdelen meegroeit. Vaak
treffen we Xerula radicata aan, en snel ook Hypholoma fasciculare en Kretzschmaria deusta. Op de
meeste stammen en grote takken begint in mindere of meerdere mate Eutypa spinosa te fructificeren,
die tot meer dan de helft van de log kan bedekken. Op stammen (bijna nooit in de kruinen), in een iets
later stadium en ook minder opvallend is dit eveneens het geval voor Kretzschmaria deusta. Deze
soorten houden het hout actief droog door de vorming van pseudosclerotiumplaten, en relateren et
veltraagde afbraak. Tot in verteringstadium 5 kan men nog plekjes weinig verteerd hout met Eutypa
spinosa aantreffen. Op plekjes naakt hard hout komen nu ook Nemania serpens, Phleogena faginea of
Calocel'a cornea te voorschijn.
Na de Trametes-fase wordt de eerst golf van witrotters vervangen door de rizomorfen-vormende
Armillaria lutea of de 'myceliumstrengvormende basidiomyceten' (cord-forming basidiomycetes)
zoals Hypholoma fasciculare, Lycoperdon pyriforme, Megacollybia platyphylla. Op de zwaarste
stamgedeelten domineert vaak nog Ganoderma lipsiense. We bevinden ons in afbraakfase 3. De
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schors bedekt nog maar kleinere gedeelten, bv. vaak onder goed op de stammen ontwikkelde
moslagen; hierop groeien vaak Pluteus podospileus en P. hispidulus. In het mos zelf vinden we
Riekeneliafibula en R. swartzii. Stammen waar Armillaria lutea domineert zijn nagenoeg schorsloos,
en vertonen een kraterig zwart oppervlak, waar vaak rizomorfen te zien zijn. Pleksgewijs, eerst in de
kronen en vaak op bemoste plaatsen, domineren Psathyrella piluliformis, Pholiota mutabilis, Coprinus
micaceus; in kleinere groepjes ook Mycena galopus en laat op het jaar Panellus serotinus.
In de afbraakfase 4 beginnen stam en takken er al iets vervormd uit te zien, het hout wordt zacht en de
schorslaag is zo goed als verdwenen. Ascocoryne cylichnium (laat in het jaar), hertenzwammen zoals
Pluteus leoninus (vroeg in het jaar) of P. phlebophorus, en Conocybe subpubeseens vallen nu op.
Vruchtlichamen van Fomes fomentarius en Ganoderma lipsiense zijn nog maar weinig talrijk, en
klein. Op het natte hout, vooral tegen de bodem aan, zijn steeds meer soorten korstzwammen te
vinden. Op bepaalde plekken, vaak ter hoogte van breukvlakken, is het hout gedegradeerd tot een
vormeloze bleke vezelige pap; hier vinden we sOOlten als Sill10cybe centunculus, Peziza micropus,
Coprinus lagopides, Scutellinia scutellata en vaak overvloedige fructificaties van slijmzwammen als
Trichia scabra, T. varia of Metatrichiafioriforll1is.
Nog later, vanaf afbraakfase 5, is de stam reeds duidelijk vormlozer, afgeplat. Naast een moslaag kan
ook reeds een behoorlijk kruidlaag aanwezig zijn. Houtresten zijn soms vermengd met afbraak van
bladeren of kruiden. SOOlten als Pluteus cervinus, Physisporinus vitreus, Xylaria hypoion houden nog
goed stand. Vaker fructificeren nu ook mycorrhizapaddestoelen zoals Laccaria all1ethystina en
Lactarius subdulcis op het hout; soms ook strooiselsaprofYten als Clitocybe gibba of Mycena
pelianthina.
Het afbraakproces bij een afgeknakte boom is vrij analoog. Het staande hout velteert wel trager, en
wordt soms duidelijk aangetast door spechten en houtbewonende invertebraten, wiens invloed op het
afbraakproces en de betrokken houtfungi nog onvoldoende is gekend. Vaak is de boom reeds voor
afsterven aangetast door FOll1es fOll1entarius, die tijdens de eerste jaren zowel op het staande als
liggende stuk vaak nog rijkelijk fructificeert. Zoals reeds hoger vermeld, vinden we tijdens de jongste
afbraakstadia op de snag vaak Phleogena faginea, Clitopilus hobsonii en Nemania serpens. Later
verschijnen aan de basis ook Kretzschmaria deusta, Physisporinus vitreus, Ganoderll1a lipsiense;
hogerop ook Trametes soorten, Polyporus varÎlls (in breukvlakken), gevolgd door Coniophora arida.

4.3.5 Duur van het afbraakproces

Over de gemiddelde duur zijn weinig gegevens voorhanden. Van Baren & Hilgen (geciteerd in
Veerkamp 1994) geven voor grote beuken in Fontainebleau een verteringsduur van 30-35 jaar op.
Peter Odor (pers. meded.) meldt voor beuk in Hongarije 30 jaar. De velteringsklasse van de meeste
bomen uit de kernvlakte is 3 voor de windworpen van 1990, en 4 voor de windworpen van 1983. De
stam van de beuk Visart daarentegen, bevindt zich na 32 jaar nog steeds in stadium 4 (overgang naar
5), maar deze vertegenwoordigt wel de allergrootste diameterklasse (150+). De duur van het
afbraakproces wordt wellicht bepaald door het klimaat, bodem (o.a. vocht), de boomgrootte
(diameter), het microklimaat, en de zwamsoorten betrokken bij het afbraakproces (bv.: de frequentie
van Eutypa spinosa). Voor Zoniën schatten wij de duur van de hier gehanteerde afbraakstadia bij de
grote beuken (dbh 70+) op 2(3) jaar voor klasse I, en 5(-7) jaar voor de overige klassen. Dit komt neer
op een totale duur van 27-38 jaar.
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4.4 Diversiteit en natuurbehoud

4.4.1 Invloed diameterklasse en afbraakstadium op aandeel Rode lijst-soorten

Het gemiddeld aantal soorten en (potentiële) Rode lijst-soorten per boom, in relatie tot
verteringsklasse en diameterklasse wordt gegeven in fig. 20. Wij herinneren nog even aan het feit dat
rekening moet gehouden worden met de ongelijkmatige verdeling van het aantal bestudeerde bomen
over deze klassen (tabel 4).

Een algemene trend is dat het totale aantal sOOllen stijgt met de diameterklasse (fig. 20a). Dit is
logisch, gezien het houtvolume met toenemende diameter ook sterk toeneemt, en op grotere bomen
een grotere variatie aan specifieke niches aanwezig is (variatie in verteringsklasse, variatie in
grondcontact van de stam en de takken etc.). Bij het onderzoek van Heilmann-Clausen & Christensen
(2000b) is de diameterklasse >90 verder opgedeeld (90-110, 110-130, 130+) en merken we dat het
aantal soorten verder blijft stijgen bij toenemende diameters.
De grootste soortenvariatie situeert zich in Zoniën rond verteringsklasse 2(-3), maar ook de klasse 4 is
nog behoorlijk soortenrijk. De verteringsklasse 2 kan inderdaad zeer rijk zijn aan witrottel's, terwijl een
zeer grote boom met gemiddelde verteringsklasse 2, meestal een kroon heeft waar de stadia 2, 3, en
soms 4 goed vertegenwoordigd zijn. Zoals reeds gezegd, is de soortenrijkdom in de kronen is vaak
hoger (meer microhabitats) dan in de stammen of snags. In Zoniën worden de stammen in de klasse 3
meestal gedomineerd door een beperkr aantal sOOllen (Ganoderma lipsiense, Armillaria tl/tea,
Kretzschmaria del/sta), waardoor de diversiteit in de kruinen veel zwaarder doorweegt. Stammen in de
verteringsklasse 2 zijn vaak iets rijker aan soorten. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de
verteringskiassen 5 en 6, gezien het onderzochte houtvolume in deze klasses erg klein is. Ook dient
opgemerkt dat de hier nauwelijks bestudeerde, soortenrijke groep der korstzwammen veel beter
vertegenwoordigd is in de verteringskiassen 3-4(5). Indien ook deze in rekening wordt genomen, zal
het grootste aantal soorten wellicht eerder in 3 dan in 2 liggen.

Om de impact van het laten liggen van dood hout in het kader van een natuurgericht bosbeheer beter in
te schatten, moet men ook naar aantallen Rode Iijst-soOllen kijken. Hun aantal is in de lagere
verteringsstadia bij de kleinere bomen eerder laag, en duidelijk hoger bij grotere bomen,
verteringsklasse 3-4(5). Op het dikste boomlijk (169 cm dbh) in het Deense Susernp Skov komen 40
Rode lijst-soorten voor (Christensen, pers. meded.); dit is meer dan het totale aantal in
Kersselaerspleyn! Het laten liggen van kronen en kleine bomen heeft daarom zeer waarschijnlijk een
minder positief effect op de mycoflora dan het laten liggen van enkele grote bomen. Echt zekerheid
bestaat hierover nog niet. Heilmann-Clausen & Christensen (2002) merken ook op dat zeldzame
sOOllen ook op kleinere takken (> 10 cm) voorkomen, zeker wanneer men de frequentie berekend per
volume-eenheid. De totale hoeveelheid dood hout per ha of de afstand tot een dood-hout-rijke site
speelt ook een belangrijke rol. Wanneer in een zeer dood-hout-rijk bosreservaat zich een grote
sOOllenrijkdom ontwikkelt, is er meer kans dat ook kleine stukken hout een interessante diversiteit aan
sOOllen herbergen. Het groot aantal Rode lijst-soorten op de rottende kroon nr. 170 (exploitatierest van
een over de Schone eikweg gevallen boom, in project gerekend als boom) toont dit aan.

48



35.0

30.0'

25.0'

20.0
aantalspp.

15.0

10.0

5.0

0.0

15-30 3045- 45-60 60 75
- 75-90

dbh
>90

5

OP

Fig. 20a. Gemiddeld aantal soorten per boom, volgens verteringsstadia (1-5) en diameterklasse (zie ook Tabel 4).
Fig. 20a. Mean numberof species per tree, aeeording deeay phase (1-5) and diameter classes (see also Tabte 4).
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Fig. 20b. Gemiddeld aantal Rode lijst-soorten per boom, volgens verteringsstadium (OP 1-5)
en diameterklasse (dbh) (zie ook tabel 4).

Fig. 20b. Mean number of red lisl species per Iree, aeeording deeay phases (OP 1-5)
and diameierclasses (dbh) (see also lable 4).
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4.4.2 Aandeel indicatorsoorten

4.4.2.1 Aantal bruinrotters en zwakteparasieten

Tabel 7 vergelijkt het aantal soorten zwakteparasieten en bruinrotters van enkele Duitse en
Nederlandse bosreservaten, met deze van Kersselaerspleyn. Op basis van deze gegevens scoort ons
studiegebied goed, maar wellicht is deze score beduidend lager dan in natuurbossen in Oost-Europa of
bv. Fontainebleau.

Tabel 7. Aantal soorten zwakteparasieten (a) en bruinrotters (b) in enkele Nederlandse en Duitse bossen (bron:
Veerkamp 1994) en Kersselaerspleyn (eigen gegevens).
Table 7. Numberof weak parasites (a) and brown rotting maerofungi (b) in same Outeh and Gennan forest
reseNes (souree: Veerkamp 1994), eompared to oUr studied site.

Speulderbos (NL)
Vijlenerbos (NL)
Vechtlanden (NL)
Eisenbaehhain (0)
Neuenburg (0)
Bentheim (0)
Kersselaerspleyn (B)

(a)
2
3
3
9
8
5
8

(b)
1
2
3
7
6
3

5(6)

Als bruinrotters vernoemen we Coniphora arida, FOll1itopsis pinieola (slechts I vondst), Postia
subcaesia, 0. styptica en O. tephroleuca. In principe kan ook Piptoporus betulinus (op berk)
meegerekend worden.
Als zwakteparasieten tellen we FOll1es jOll1entarius (behalve op beuk, ook op eik, haagbeuk en
esdoorn), Meripulus giganteus, Arll1illaria lI1ellea, Ganoderll1a lipsiense, Oudell1ansiella lI1ucida,
Pholiota aurivella, Inonotus nodulosus, Piptoporus betulinus (op berk) meegerekend kunnen worden.
Deze lijst is benaderend, want sommige soorten hebben wij enkel op recent afgestorven bomen en niet
expliciet op levende bomen waargenomen. Om die redenen worden bijvoorbeeld Laetiporus
sulphureus (op dode eik) en Aurantioporus fissilis (op dode beuk), hier niet meegeteld. Mogelijk
komen nog andere potentiële zwakteparasieten effectief als zwakteparasiet in het reservaat voor
(Pleurotus spp., Polyporus squall10sus etc.). In de talrijke wonden van vorkbreuken namen wij
uitsluitend somien waar als Polyporus varius, Xylaria hypoxylon, Trametes spp. of Bjerkandera
adusta, die evenmin tot de zwakteparasieten worden gerekend.

4.4.2.2 Indicatorsoorten voor diversiteit van houtzwammen in beukenbos

Zoals reeds vermeld in de literatuurbespreking (4.3.2.3.) stelden Heilmann-Clausen & Christensen
(2000b) een lijst op van 42 indicatorsoorten op, met een duidelijke voorkeur voor oude, min of meer
natuurlijke bossen met een grote hoeveelheid dood hout in alle mogelijke verterings-stadia.
Tijdens ons onderzoek werden in Kersselaerspleyn 14 van deze 42 indicatorsoorten voor diversiteit
van beukenhoutzwammen waargenomen (tabel 8). De betekenis hiervan lichten wij eerst toe op
regionaal niveau, vervolgens op Europees niveau.

Van deze 42 indicatoren, werden 10 soorten voorheen nooit in Vlaanderen aangetroffen. Soorten zoals
Lentinellus vulpinus, Kavinia himantia zijn ook op Europese schaal zeer zeldzaam en sterk gebonden
aan zeer rijke locaties; deze moeten we niet direct in onze bosreservaten verwachten. Hoewel, de
eerste vondst van de eveneens internationaal zeldzame Aurantioporus alborubescens in België (te
RaveIs, 2001, H. Mervielde) toont aan dat we niet te pessimistisch moeten zijn. De lijst van bepaalde
Xylariaceae (Call1arops, Nell1ania) kan wellicht nog uitbreiden, gezien deze genera tot op heden hiel'
minder goed onderzocht zijn en enkel via microscopisch nazicht zijn te determineren. Dat onze vondst
van Nell1ania chestersii (pas op 14-2-2002) de eerste voor Vlaanderen betekent, hoeft daarom geen al
te grote verbazing te wekken; ook in Nederland werd deze soort pas in 2001 voor het eerst
aangetroffen onder impuls van het Nat-Man-project.
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Tabel 8. Voorkomen van de indicatorsoorten voorgesteld door Heilmann-Clausen & Christenen (2000b) in
Vlaanderen (VL, alle substraten; + =presentie volgens Vandeven 1996, +! =volgens databank FUNBEL en
ongepubliceerde gegevens), het Zoniënwoud (ZON, alle substraten, + = volgens Vanholen & De Kesel 2000, (+)
=waarneming ouder dan 1994) en het bosreservaat Kersselaerspleyn (KERS, enkel op Fagus, dit onderzoek).
Table 8. Oeeurenee in Flanders of indicator species of biodiversily associated wilh CWD neh beeeh stands
developed for Denmark (Heilmann-C/ausen &Chnstensen 2000b) (VL; all subslrates, "+" =present aeeording
Vandeven 1996, +1: aeeording unpublished data, our data and the loeal mycoehorologieal dbase FUNBEL);
Zoniën forest (ZON, all subslrates, according Vanholen & De Kesel 2000; (+) =dala older then 1994); and the
studied forest reserve Kersselaerspleyn (ourdata).

VL
Flammulaster limulatus +
Flammulasler munealus +
Hohenbuehelia aunsealpium +!
Lentinellus vulpinus'
Omphalina epiehysium
Ossieaulis lignalilis +
Pholiota aunvellus +
Pluteus pellilus +
Pluteus lucluosus
Pluteus phlebophorus +
Plu/eus umbrosus +
VoivanelIa bombycina +
VoivanelIa caesiotinela +
Cnstinia galliea +
(Gloeo)hypoehnieium ana/ogum +
Siereum subtomentosum +
Aurantioporus alborubeseens +!
Aurantioporus fissilis +
Cenporiopsis gilvescens +
Ganodenna pfeiffen +
Inonotus eutieulans +
Inonotus nodulosus +
Inonotus obliquus +!
Jschnoderma resinosum +
Polyporus badius +
Spongipellis deleclans
Climaeodon septenlnonalis
Creolophus cirmatus +
Denlipellis fragilis +
Hericium coralloides 10

Hericium erinaceus +
Kavinia himantia
Henningsomyees candidus +!
Phleogena faginea +
Catinella olivaeea +
Discina parma
Camarops polyspenna +
Camarops tubulina
Eutypa spinosa +
Hypoxylon eohaerens +
Nemania alropurpurea
Nemania chestersi; +!
Tot.: 42 32

ZON KERS

+

(+)
+ +
+

(+)
+ +

(+) +

+ +

+
(+) +
+
+
+ +

+ +

+

+

+
+ +

(+)

+ +
+

+
17 14

Gezien er toch minstens 32 indicatorsoorten voorkomen in Vlaanderen, lijkt 14 in Kersselaerspleyn
misschien weinig. Wanneer men evenwel de mycochorologische databank FUNBEL van de
Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring consulteelt - waar het gros van de recente waarnemingen
in Vlaanderen is opgeslagen -, stelt men vast dat in slechts één andere lokaliteit, nl. het Schildehof te

9 vermelding in Vandeven (1996) berust op vergissing,
10 alle opgaven (aantekenlijst, Rode lijst etc,) betreffen misvattingen voor Cre%phlls eirrhaills
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Schilde, 10 van deze soorten voorkomen, waa,van minstens 6 spp. op beukenhoutl'. Overigens tellen
slechts de lFBL-uurhokken (4x4 km!) 05.56 (met Walenbos), E5A3 (met Meerdaalwoud), 05.26
(Langdonken), E4A6 (Zoniën, Watermaal-Bosvoorde) en C3.37 (Sinaai, met bosreservaat de
Heirnisse) vijf of zes soorten. In een aantal gevallen (zoals Heirnisse) mag men bij deze er zelfs ook
nog vanuit gaan dat het hout vaak geen beuk is. We merken ook op, dat in FUNBEL slechts van 25
soorten relevante gegevens zitten. Uiteraard, zal gericht onderzoek naar deze soorten in beukenbossen
een genuanceerder beeld geven, maar uit deze eerste gegevens blijkt dat Kersselaerspleyn voor
houtzwammen op beuk in Vlaanderen DE toplocatie is. Dit is, gezien het voor Vlaanderen
uitzonderlijke aanbod aan geschikt substraat, uiteraard niet onverwacht. Dit geeft meteen ook aan dat
deze indicatorenlijst voor Vlaanderen bruikbaar is, maar verder onderzoek door vergelijking met
andere sites moet dit nog meer verduidelijken.

Ph/eogena faginea Auran/iop0l'usfissilis

Sommige van deze indicatorsoorten komen opvallend frequent voor: nl. Ph/eogena Jaginea (35
bomen), Ceriporopsis gi/veseens (22) en Henningsomyees eandidus (7); terwijl deze elders in
Vlaanderen (zeer) zeldzaam zijn. Ph/eogena Jdginea was tot in de jaren 70 bijna uitsluitend bekend
van 19de eeuwse vondsten uit Groenendaal (Rammeloo 1977). Recenter ook waargenomen in Sinaai
Heirnisse (bosreservaat), Hannecartbos, Kinsendaal (Zoniën, BHG), en Bellebargiebos (Waarschoot).
Beukenhout en -schors vormen de voorkeurshabitat, maar de soort is ook bekend van andere
loofbomen, en groeit in Kersselaerspleyn ook op Eik. Henningsomyees eandidus is pas sinds enkele
jaren uit Vlaanderen bekend (Schoten, park Vordenstein en Oostduinkerke, Hannecartbos) en ook
Ceriporiopsis gi/vescens werd tot op heden in minder dan 10 uurhokken aangetroffen. Van de
schitterende Pronkhe,tenzwam, P/u/eus umbrosus, zijn wel meer vindplaatsen bekend, maar
vermoedelijk betreffen dit meestal vondsten op Populierenhout. Andere soorten, zoals Pho/io/a
aurivella of Auran/ioporus fissi/is werden slechts op 1 boom waargenomen, waarbij het interessant
wordt na te gaan of ze zich in Kersselaerspleyn zullen handhaven.
Opvallend is ook dat het aantal indicatoren aangetroffen in het oudste reservaatsgedeelte niet veel
verschilt van het aantal aangetroffen in het jongere reservaatsgedeelte (tabel 9), ondanks het feit dat
hier het aanwezige en bestudeerde aantal en volume stammen beduidend kleiner is (vergelijk met fig.
6, bemerk wel een vrij belangrijk volume DP5 in het jonge reservaatsgedeelte). De belangrijkste
verklaring voor dit beperkte verschil menen wij te situeren in het feit dat deze delen aan elkaar
grenzen, en dode bomen in het nieuwe gedeelte snel gekoloniseerd worden vanuit het oude deel. Ook
het totaal aantal soorten in de beide deelgebieden verhoudt zich veeleer volgens het aantal bestudeerde
bomen. Enkel het aantal Rode lijstsoorten is hoger in het oude reservaatsgedeelte, en dit is het gevolg
van de grotere houtvolumes. In de toekomst moeten gegevens over andere beheerde en onbeheerde,
Vlaamse beukenbossen hierover meer duidelijkheid scheppen.

" Wij beperkten ons tot de waarnemingen gedaan sinds 1980. Bij veel waarnemingen is het substraat niet
vermeld; indien dit wel het geval was, werden deze waarbij het substraat geen beuk is weggelaten.
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Tabel 9. Vergelijking tussen oud en jong reservaatsgedeelte. Met een waarneming wordt de presentie van een
soort op één boom bedoeld.
Table 9. Comparaison between old (oud] and young (jong] part of reselVe. One obselVation means here the
presence of a species on one tree

bestudeerde bomen number of studied trees
bestudeerd volume (m3) studied volume

aantal soorten number of species
aantal waarnemingen numberof observations

aantal indicatorsoorten number of indicator spp.
# waarnemingen indicator spp. # obselVations of indicators

aantal Rode lijst-soorten number ofRed list species
# waarnemingen Rode Iijst-spp. # obselValions ofRL species

oud
128

1002,5

168
2305

12
222

23
149

jong
67

207,7

131
1015

11
120

18
44

Uit de tabel 8 valt ook af te leiden dat een aantal indicatorsoorten wel reeds in het Zoniënwoud is
waargenomen, maar (nog) niet in het reservaat. Hierbij de wond-en zwakteparasieten Hericiu1I1
erinaceus, Ganoder1l1a pfeifferi en lnonotus cuticu/aris; soorten die in Vlaanderen bijna uitsluitend op
oudere, verzwakte of "gewonde" park- en laanbeuken worden gevonden. Misschien speelt ook de
meer open structuur van deze biotopen een rol. In het reservaat komen nog maar relatief weinig van
deze bomen voor (meeste hout van windworp). Mogelijk verschijnen deze soorten bij verdere
maturiteit of rijping van het bestand. Ook de Deense specialist Morten Christensen, schatte bij een
bezoek aan het reservaat in dat het kan evolueren tot een terrein met een 20-tal van deze
indicatorsoorten. Op zeer lange termijn valt natuurlijk af te wachten, hoe de vegetatie zal veranderen,
gezien op dit moment reeds meerdere decennia geen natuurlijke verjonging van beuk meer optreedt.
De Deense onderzoekers (pers. meded.) stelden ondertussen reeds voor om de lijst voor Europa uit te
breiden met een aantal soorten, waaronder 2 soorten die ook in Kersselaerspleyn voorkomen
(Ceriporiopsis pannocincta en Mycena picta).

Tabel JO vergelijkt het aantal indicatorsoOIten van Kersselaerspleyn met enkele West- en Centraal
Europese lokaliteiten. De meeste gegevens zijn afkomstig uit Denemarken", waar deze lijst
ontwikkeld werd. Vooral gegevens voor de Centraal-Europese bosreservaten (Tsjechië, Slovakije)
vormen nog een hiaat. In de Duitse bossen ofbv. Fontainebleau zijn vermoedelijk Xylariaceae minder
goed bekeken (zo ontbreekt de alom tegenwoordige Eutypa spinosa op de lijst van het Beierse
reservaat 'Mittelsteighütte').
De toplocatie, Suserup skov, met 33 indicatorsoorten is een slechts 20 ha groot oud bos, met vooral
Beuk en Es op min afmeer rijke bodem (Emborg et al. 2000). Wellicht zijn diverse Centraal-Europese
locaties zeer rijk aan soorten. Kersselaerspleyn zou men een matig goede site kunnen noemen. De
Nederlandse Nat-Man-Iocaties scoren duidelijk minder, hoewel sommige reeds langer in nulbeheer
zijn dan Kersselaerspleyn. Dit is wellicht te verklaren door het kleiner aantal onderzochte bomen,
maar ook het kleiner aanbod hout, de minder grote bomen, of de soms zeer voedselarme bodems.
Isolatie (afstand tot andere sites met veel dood hout) speelt vermoedelijk ook een rol (Heilmann
Clausen & Christensen 2000b). Het feit dat het Kersselaerspleyn reeds na 18 jaar nulbeheer een
behoorlijke soortenrijkdom herbergt, kan misschien deels verklaard worden door de buffering van de
site in een groot, door beuken gedomineerd Zoniënwoud waar in de loop van de geschiedenis altijd
wel een relatief behoorlijk aanbod aan dood hout aanwezig was (Tack et al. 1990), en de continuiteit
van een aantal soorten hierdoor gegarandeerd werd. Ter vergelijking, op de bijna 500 door Andersson
(1995) onderzochte beukenstobben in klassiek beheerde bossen werden slechts 3 indicatorsoorten
waargenomen.

12 zie ook http://www.tlec.kvl.dklmoc/indikator/
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Tabel 10. Aantal indicatorsoorten in enkele West- en Centraal-Europese bossen. Bron: Veerkamp (gegevens Nat
Man-lokaliteiten NL), Rapilly (gegevens Fontainebleau), Beran (Zofin),Christensen & Heilmann-Clausen (overige).
Tabel 10. Numberof indicator species (ss. Heilmann-C/ausen & Christensen 2000b) present in some European
localities (some preliminary resufts). Dutch data communicated by Veerkamp, Fontainebleau data by Mme
Rapilly, Zofin data by Beran, other data communicated by Christensen & Heilmann-Clausen.

#ind lokaliteit

33 Suserup Skov (DK)
26 Stregaardsvang, Stredam (DK)

24 J",gersborg Dyrehave (DK, alle deelgebieden)
21 Krenkerup Haveskov (DK)
19 Rajhenavski Rog (SL)
19 Romse (DK)
18 Zofinsky Prales (CZ)
18 Fontainebleau (F)

17 Klinteskoven, Timmesebjerg (DK)
16 Slagslunde Skov (DK)
16 Farum Nerreskov (DK)
15 Ahuse/Enem",rket (DK)
15 Ramkeskoven, Stf0dam (DK)
15 Sore Senderskov Filosofgangen (DK)
14 onlenwou, ersselaers~ (B)
14 Skove near Sore Se (DK)
14 Stenderup Midtskov (DK)
13 Store Begeskov (DK)
13 Oserdo (Hu)
13 Raadmandshaven (DK)
13 Store Frederikslund Dyrehave (DK)

12 Mittelsteighütte, Bayern (D)
12 Krokar (SL)
10-11 (tiental locaties DK. .. )

8 Wulperhorst (NL)
7 Weversbergen (NL)
7 Dassenberg (NL)
6 Pijpenbrandje (NL)
6 Drie (NL)
6 Gortel (NL)
5 Oostbroek + Amelisweerd (NL)

De indicatorenlijst is opgesteld voor Denemarken. We merken bijvoorbeeld dat de relatief goed
onderzochte toplocatie Zofin (Tsjechië) vrij zwak scoort t.o.v. het Deense Suserup skov. Een
verfijning van de Deense indicatorenlijst, zodat deze op Europese schaal kan worden aangewend, is
zeker nodig. Hierbij zijn wij zo vrij om volgende opmerkingen te formuleren
• Ideale indicatoren vergen geen grote determinatieproblemen. Dit is in zekere mate niet het geval

met de Deense lijst die o.a. 2 Nemania-soorten en 2 Camarops-soorten, dewelke eerder
onopvallend zijn in het veld, en ook de nodige expertise ter determinatie vereisen (veel ervaring in
Denemarken vanwege de Deense wereldspecialist Thomas Lassee).

• Op de lijst staat bv. ook Pluleus lucluosus, een taxonomisch behoorlijke kritische SOOlt die niet in
alle Europese landen op dezelfde manier wordt opgevat. Ze behoort tot een complex rond Pluleus
phlebophorus, ook al een indicator, en zou van deze vooral verschillen door een bruine snede,
(althans in de opvatting van Vellinga, Flora Agaricina Neerlandica). Laatstgenoemde troffen we
soms in grotere aantallen aan, en een enkele maal waren er ook enkele exemplaren met een
bruingekleurde snede bij; als P. lucluosus toch verschillend van P. phlebophorus zou zijn, lijkt het
ons wel geen ideale indicator. Hetzelfde geldt voor Pleurolus pulmonar/us, voorgesteld door de
Denen, pers. meded., als aanvulling bij indicatoren lijst. Deze soort is niet altijd morfologisch te
onderscheiden van P. oslrealus (fide Vilgalys; maar zie bv. ook Lange 1992, die beide soorten om
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praktische redenen niet onderscheidde in zijn onderzoek). Dergelijke sOOlten worden best als
indicator geschrapt.

• Stereum subtomentosum en Pluteus phlebophorus zijn in de Benelux niet zeldzaam, en ook wijd
verbreid buiten bosreservaten. Nochtans, in Hongarije zowel als bv. in Fontainebleau is deze
nauwelijks aanwezig, maar wordt deze plaats misschien ingenomen door de zeer nauw verwante
Stereum insignitum. Indien Stereum subtomentosu1l1 een goede indicator blijkt in Noord-Europa,
wordt deze in Zuid-Europa beter vervangen door S. insignitu1l1, in onze regio's lijkt de
indicatorwaarde nihil. Ook Polyporus badius is in onze streken een algemene soort, waarvan de
indicatorwaarde op het eerste zicht onlogisch lijkt. Maar deze wordt hier meestal op andere
houtsoorten aangetroffen, wat toch kan pleiten voor het behoud als een goede indicator bij
beukenhout.

• Soorten als [nonotus obliquus en Aurantioporus jissilis komen meer op andere gastheren voor
(resp. Betuia en Malus). Ook Omphalina epichysiu1l1 wordt in de literatuur bijna uitsluitend
vermeld van naaldhout. Vooral in het laatste geval lijkt ons de presentie van deze soort op beuk te
veel afhankelijk van de presentie of frequentie van het meer courante substraat in of nabij een site.

• Henningsomyces candidus is wel goed herkenbaar, maar door de kleine vruchtlichamen misschien
te onopvallend.

• Uit de detailgegevens die werden gebruikt voor tabel 10, blijkt dat enkele van deze indicatoren
slechts van I of 2 bosreservaten gekend zijn, terwijl deze in de betrokken landen in het algemeen
niet zeer zeldzaam zijn. De indicatorwaarde van dergelijke soorten kan dan ook in vraag gesteld
worden.

• Misschien wordt Phellinus nodulosus beter vervangen door Anlrodiella hoehnelü. De eerste is ook
niet erg ongewoon in cultuurbossen, de tweede is een veel zeldzamere volgsoort van de eerste, en
wellicht meer te vinden op plaatsen waar concentratie van de eerste hoog is.

o De lijst bevat soorten die typerend zijn voor diverse verteringsklasses, en die ook ecologisch
verschillend zijn (saprofyten, wondparasieten etc.). In bosreservaten komen holle bomen meer
frequent voor; een soort die hier aan gebonden is, zou een interessante aanvulling betekenen. Als
voorbeeld van een dergelijke SOOlt stippen wij Coprinus speiaiophilus (c. extinctorius ss. auct.
plur.) aan, maar de fructificatieperiode van de vruchtlichamen van deze soort is misschien te kort
om een ideale indicator te zijn.

• Wij denken, op basis van ongepubliceerde gegevens van O. Baral (pers. meded.), dat Parthenope
pilatii wel een goede indicator is (goed te herkelmen in het veld, vruchtlichamen lang
fructificerend, duidelijke voorkeur voor groot beukenhout), maar over deze soort is voorlopig nog
zo goed als niks gepubliceerd zodat ze nog elders hoogstwaarschijnlijk miskend is.
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15 Conclusies en suggesties verder onderzoek

5.1 Conclusies

Beuk wordt door de gemiddelde Vlaamse amateur-mycoloog meestal niet als een interessant substraat
voor houtzwammen ervaren. Het groot aantal in Kersselaerspleyn aangetroffen soorten (244 soorten,
waarvan 193 voor de soortengroepen van het Natmanproject), waaronder diverse zeldzaamheden en
enkele niet eerder in Vlaanderen gesignaleerde opvallende macrofungi, spreekt dit tegen.
Deze misvatting is wellicht deels te verklaren doordat een grote diversiteit aan soorten, in het
bijzonder zeldzame, vooral te vinden is op grote, reeds enigszins goed verteerde dode bomen (zie
verder), een specifieke niche die in het gemiddelde Vlaamse bos zeer zelden aanwezig zijn.

De aanwezigheid van zeer veel dood hout in het bosreservaat Kersselaerspleyn is een vrij recent
fenomeen: pas sinds 1983 worden dode bomen in de kemvlakte ongemoeid gelaten; in de rest van het
reservaat pas sinds 1995. Toch resulteert dit nu al in een mycofloristisch rijkdom die ook op West
Europese schaal reeds belangrijk is, getuige de presentie van 113 van een door Deense onderzoekers
voorgestelde lijst van indicatorsoorten voor waardevolle beukenbossen. Hieruit kunnen we besluiten
dat een verdere toename van de hoeveelheden groot dood beukenhout in de Vlaamse bosreservaten en
daarbuiten, goede perspectieven biedt voor de hieraan gerelateerde houtzwammenflora.
Vooral zeldzame soorten en Rode lijst-soorten vertonen een duidelijke voorkeur voor de houtstukken
in de grootste diameterklassen, vaak in min of meer gevorderde verteringsklasses. De variatie aan
microhabitats, en daarmee samengaand ook de soortenrijkdom wordt nog groter indien deze dode
bomen een goed ontwikkelde kruin hebben, langs gradiënten (helling, vocht e.d.) liggen of voor een
gedeelte uit staand hout bestaan (windbreuk). Een kruin biedt vaak meer sOOlten dan een stam; maar
de meest bijzondere soorten groeien vaker of soms zelf uitsluitend op het zware hout.

Behalve een grote hoeveelheid groot dood hout in het bos, speelt ook de continuë aanwezigheid ervan
een belangrijke rol, naast de bodemparameters en de leeftijdsamenstelling van de boomlaag. Een
kortstondige onderbreking in de beschikbaarheid van dood hout kan het aantal bedreigde soorten
significant doen dalen (Heihna1111-Clausen & Christensen 2002). Enkele zeldzame saprofyten vereisen
een ononderbroken successie, zoals aangetoond voor enkele zeer zeldzame polyporen in natuurlijke
naaldbossen in Finland (Niemelä & Renvall 1992). Bij beuk is de zeldzame Antrodiella hoehnelii
hiervan een voorbeeld; een soort die in Kersselaerspleyn ontbreekt. Deze soort verschijnt enkel na
kolonisatie door lnonotus nodulosus (Jahn 1979), die ook niet algemeen is in het reservaat. Dat de
soortenrijkdom in het reservaat toch nog vrij groot is, en vergelijkbaar met gelijkaardige sites in
Europa (ook wat betreft bijzondere soorten), ondanks het feit dat het nietsdoen-beheer en de
aanwezigheid van dood hout een vrij recent fenomeen is, heeft wellicht alles te maken met het feit dat
het reservaat is gelegen in een uitgestrekt boscomplex, in eigendom van de overheid. Deze werden
vaak minder intensief beheerd dan privé-bossen, en de uitgestrektheid liet toe dat hier en daal' kleine
hoeveelheden dood hout in het bos bleven (kruinen, stronken, dode bomen... ). Deze bieden blijkbaar
net voldoende substraat aan houtzwammen om periodes van intensief beheer zonder behond van dood
hout te overbruggen.

Specifieke microklimatologische niches die in "oerbossen" worden gecreëerd, spelen ook een rol
(Veerkamp 1994). Enkele topindicatorsoorten van boreale naaldbossen blijken meer voor te komen in
de oerboskernen, dan aan de randen, zelfs als deze randen rijker zijn aan dood hout (Snäll & Jonsson
200 I). Voor beuk zijn dat onder andere verscheidene zwakteparasieten. In Vlaanderen en Nederland
komen deze soorten niet of slechts heel beperkt in de onderzochte reservaten voor. Ze zijn echter wel
bekend van min of meer open terreinen (oude parken en bomenrijen). Verder onderzoek moet
duidelijk maken of dit te wijten is aan de voor deze ecologische groep gunstige zwakkere fytosanitaire
toestand van (oude) bomen in parken en wegbermen, en het voorlopig gebrek of het karig aanbod aan
wegkwijnende bomen in de bosreservaten, dan wel aan de nog vrij gesloten structuur van deze
bosreservaten. Van veel loofhoutbewonende soorten zijn de specifieke microklimatologische eisen
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nog niet gekend. Wel zijn enkele soorten enkel bekend van zonbeschenen substraten, zoals
Pycnoporus cinnabarinus, maar in deze categorie schuilen geen zeldzame of bedreigde soorten.
Veel zeldzame korstzwammen zijn dan weer sterk afhankelijk van een permanent vochtige omgeving,
hoewel in deze groep veel soorten voor komen die goed aangepast zijn aan tijdelijk droogte en andere
microklimatologische stresstoestanden (Heilmann-Clausen 2001, en hierin geciteerde referenties).
Verscheidene soorten van deze, in onze studie nauwelijks bestudeerde soortengroep, fructificeren
vooral of zelfs uitsluitend aan de onderzijde van tegen de grond aangedrukt hout. Andere voorbeelden
van soorten die sterk afhankelijk zijn van een vochtig oerbosmicroklimaat zijn Aurantioporus croceus
(op eik) en Lentaria mucida (op beuk). Beide komen bv. voor in 'la Tillaie' (Fontainebleau), en zijn
niet uit Vlaanderen bekend. De condities in het relatief droge reservaat lijken voor dergelijke soorten
overigens niet gunstig.

Het afhraakproces van hout door fungi is een ingewikkeld proces. De startfase van dit proces en de
bijhorende sOOlten zijn relatief goed bestudeerd, maar bij de verdere fases blijven nog heel wat vragen
open. Bij de verdere afhraakstadia is de samenstelling van de soorten op het hout zeer divers, en zeer
verschillend wanneer diverse sites met elkaar worden vergeleken. Recente experimenten bevestigen
dat de aard van de verschillende primaire houtafhrekende soorten, die het dode hout koloniseren, de
diversiteit van de secundaire afhrekers, in de volgende afhraakstadia, beïnvloedt (Heilmann-Clausen &
Boddy 2002). Van zeer veel soorten zijn de specifieke ecologische vereisten echter nog maar
nauwelijks gekend.

5.2 Voorlol!ige aanbevelingen naar het beheer van
multifunctionele bossen

Overeenkomstig de beheervisie van de Afdeling Bos & Groen, en de criteria duurzaam bosbeheer,
wordt gestreefd naar een groter aandeel dood hout in onze bossen. De basisdoelstelling is hierbij om
de diversiteit aan plant- en diersoorten die aan dit dood hout gebonden zijn, te behouden en te
versterken. Op basis van deze eerste gegevens kunnen wij, althans voor wat betreft de zwammen op
dood hout, volgende richtlijnen meegeven aan de beheerders van multifunctioneel beheerde bossen,
waar momenteel maar een beperkt dood-hout-volume aanwezig is :

• De toename van dood hout mag niet enkel gerealiseerd worden door het laten liggen van
kroonhout, ook zwaardere sortimenten (volgroeide bomen) zijn noodzakelijk om de totale
diversiteit aan houtzwammen mogelijk te maken. Het is dan ook beter één grote, oudere dode beuk
op natuurlijke wijze te laten afhreken, dan 2 kleinere.

• Zowel dode stammen als dode kruinen bieden specifieke niches aan houtzwammen, die beide
belangrijk zijn. Kminrijke bomen laten staan afliggen is dus beter dan kruinarme bomen

• Hoe groter de variatie aan sites, hoe groter de soortenrijkdom aan houtzwammen : staand en
liggend dood hout, op vochtige en droge plaatsen, schaduwrijke en zonbeschenen plaatsen, hout
ontstaan door aantasting parasieten naast vers hout, enzoverder

• De'creatie' van dood hout wordt best in de tijd gespreid, zodat de diverse afhraakklassen samen
aanwezig kunnen zijn en voor een zekere continiteit in het dood-hout-aanbod wordt gezorgd. Het
is dus niet noodzakelijk om op korte termijn veel dood hout te creëren door bomen te gaan ringen,
maar wel optimaal gebruik te maken van natuurlijke dynamieken (windval, windbreuk, kwijnende
en oude bomen laten staan).

• Naast dode bomen is het ook belangrijk om kwijnende bomen en bomen die aangetast zijn door
zwamparasieten, te laten staan, indien veiligheidsoverwegingen dit toelaten. Zeker wanneer
zeldzame soorten aanwezig zijn is dit sterk gewenst. Bij beuk denken we hierbij aan bomen
aangetast door Ganoderma pjeifferi (Waslakzwam), Hericium erinaceus (Pmikzwam), Volvariella
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bombycina (Zijdeachtige beurszwam), Aurantioporus jissilis (Appelboomkaaszwam),
Aurantioporus alborubescens (geen NI. naam), en Inonotus cuticulatis (Dunne weerschijnzwam).

• De groep van de houtzwammen, en zwammen in het algemeen, omvat vaak weinig gekende,
onopvallende en moeilijk te detennineren organismen. Samenwerking met verenigingen van
amateur-mycologen is dan ook noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de aanwezige
bijzondere soorten en sites in onze bossen. Een goede communicatie tussen beheerders en
mycologen (in beide richtingen) is dan ook noodzakelijk om een goed 'zwamvriendelijk' beheer te
voeren.

5.3 Suggesties voor verder onderzoek

Het gevoerde onderzoek beperkte zich tot één site. In de toekomst moeten meer gegevens van andere
sites met dood beukenhout, zowel bosreservaten als regulier beheerde bossen, de hier verzamelde
gegevens beter in een Vlaams perspectiefplaatsen.
In het najaar van 2002 zullen daarom een aantal andere sites met beukenhout worden onderzocht. Om
een beeld te krijgen van de houtzwammenflora van een bepaald gebied, moet een nauwkeurige
inventaris (bv. ook met aandacht voor korstzwammen) van een SO-tal bomen reeds een goed beeld
geven.

Om een goede vergelijking en evaluaties van verschillende sites mogelijk te maken is het wenselijk
om in navolging van het Deens onderzoek van Heilman-Clausen, een lijst op te stellen van potentiële
indicatorsoorten. Indien een consensus groeit over deze indicatoren, zou er ook via een enquête bij
mycologenverenigingen, infonnatie over deze groep kunnen ingewonnen worden, wat ook toelaat om
in de toekomst prospecties voor waardevolle sites uit te voeren aan de hand van verspreidingsgegevens
van indicatorsoorten.

Om seizoenale verschillen te kunnen inschatten, is het noodzakelijk om eenzelfde site meerdere jaren
te volgen. Daarom zullen wij in 2002 een aantal bomen in Kersselaerspleyn opnieuw inventariseren en
vergelijken met 2001. Een inventaris tijdens het vOOljaar (april-mei) kan een interessante aanvulling
betekenen; zachte natte wintennaanden zijn ook gunstig, in het bijzonder voor korstzwammen.

Om de specifieke waarde van dood beukenhout te evalueren is het ook wenselijk om een vergelijking
met andere boomsoorten door te voeren. In eerste instantie wensen wij daarom een vijftigtal dode
eiken aan dezelfde standaard-inventarisatie volgens het natman-protocol te onderwerpen.

Tot op heden zijn in Vlaanderen houtbewonende paddestoelen (in het bijzonder de Aphyllophorales
s.l.) slechts door een handvol amateurmycologen onderzocht (I. Antonissen, H. De Meulder, H.
Mervielde, 1. Schoutteten, K. Van de Put), waarbij vooral het accent lag op floristiek. Een
uitzondering vormt het onderzoek van H. De Meulder (1993-2002), die sinds 12 jaar paddestoelen
inventariseert op een sample van gezaagde stamstukjes van 8 houtsoorten (geen beuk). Een belangrijk
deel van de gegevens van deze mycologen is nog niet in databanken opgeslaan. Dit verklaart waarom
van veel soorten de frequentie en lokale verspreiding in Vlaanderen of de substraatkeuze niet bekend
is. Dit bemoeilijkt een kritische analyse van toekomstige inventarissen van de mycoflora van de
Vlaamse bosreservaten. Een Rode lijst-project rond de voornaamste groepen houtzwammen (zoals
polyporen) zou dit kunnen verhelpen.

In de toekomst hopen wij ook een beter idee te kunnen vonnen, over de vraag welke minimale
hoeveelheden of densiteiten dood hout opportuun zijn voor het behoud of ontwikkeling van een
diverse houtzwammenflora. Deze onderzoeksvraag is zeer relevant in het kader van de ontwikkeling
van de ecologische functie in de beheerde bossen. Daarom voorzien wij een vergelijkende
inventarisatie van houtzwammen op een site met beperkte hoeveelheden dood hout in een
multifunctioneel beheerd gedeelte van het Zonienwoud.
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16 Samenvatting Summary

6.1 Samenvatting
Tijdens het najaar van 2001 werd in het bosreservaat Kersselaerspleyn (Hoeilaart, Zoniënwoud) de
diversiteit van de mycoflora op dood beukenhout onderzocht, in het kader van een Europees project
rond natuurgericht beukenbosbeheer (Natman, www.flecpro.kvl.dk/natman) en tevens als aanvullend
onderzoek op het monitoringprogramma van de Vlaamse bosreservaten. Analoog zijn op hetzelfde
dode hout de mossen en de vaatplanten bestudeerd (van Dort & van Hees 2002).

Het onderzoek van paddestoelen op dood beukenhout in Europa startte tijdens de jaren 40-50, en
beperkte zich aanvankelijk vooral op het beschrijven van paddestoelengemeenschappen op stobben en
zaagvlakken. Het onderzoek naar macrofungi op volledige bomen is pas vrij recent intensief opgestart
in Denemarken (Lange 1992, Heilmann-Clausen & Christense 2000ab, Heilmann-Clausen 2001).
Deze laatste studies vormen één van de belangrijkste informatiebron in het kader van dit project.
Daarnaast is ook het experimenteel onderzoek rond de kolonisatie en de afbraak door fungi van dood
hout door de Engelse onderzoeksgroep rond Boddy & Rayner zeer relevant.

In totaal zijn in Kersselaerspleyn 195 bomen (volledige bomen of grote vorkbreuken, excl. delen met
diameter kleiner dan 10 cm) onderzocht op de presentie van een aantal a priori geselecteerde groepen
macrofungi. De bomen zijn ingedeeld volgens 6 verteringsklasses en 6 diameterklassen (tabel 2). Het
bemonsterde houtvolume bedraagt in totaal ca. 1250 m3

• In het oudste reservaatsgedeelte is het meeste
hout in de sample opgenomen. Dit deel is ca. 18 ha groot, kent een nulbeheer sinds 1983, en telt
enkele tientallen oude ontwortelde beuken die vooral geveld werden tijdens enkele hevige stormen in
1990. Vandaar dat dikkere beuken (>60 cm diam.) met verteringsklasse 3 relatief sterk
vertegenwoordigd zijn in ons onderzoek. De verst gevorderde verteringsstadia zijn in Zoniën
voorlopig nog maar fragmentair aanwezig. Ook het aandeel staand hout (o.a. "snags" van afgeknakte
bomen) is opvallend kleiner dan in andere Europese beukenbosreservaten. Voor zeer gedetailleerde
informatie over het studiegebied verwijzen we verder naar de rapporten van Baeté & al. (2002) en De
Keersmaeker & al. (2002).

In totaal werden 193 soorten aangetroffen binnen de geselecteerde soortengroepen; bij de niet
geselecteerde groepen werden nog eens 51 spp. macrofungi en 18 spp. myxomyceten geïdentificeerd.
Drie soorten zijn nieuw voor Vlaanderen; 41 soorten zijn niet eerder gerapporteerd voor het
Zoniënwoud; 31 soorten komen vermoedelijk in aanmerking voor een Rode lijst-status in Vlaanderen.
Sommige zeldzame soorten komen zelfs in grote aantallen voor: Ceriporiopsis gilvescens. Phleogena
faginea, en Pluteus insidiosus. In vergelijking met de beschikbare gegevens uit parallel onderzoek in
Nederland (156 spp.), Denemarken (257 spp.), Hongarije (220 spp.) en Slovenië (247 spp.) is het
soortenaantal in Zoniën behoorlijk hoog, zeker wanneer in rekening genomen wordt dat in deze landen
bomen uit meerdere, diverse locaties zijn onderzocht. Het aantal soorten per boom varieert van 0 tot
46. De verteringsklasse 3 is de soortenrijkste (mede door de grootste diversiteit microhabitats), maar 3
van de 5 soortenrijkste bomen behoren tot de bijna even soortenrijke velteringsklasse 2. De meest
algemene soorten zijn Eutypa ;pinosa (82% van de onderzochte bomen), RiekenelIa fibula (67%),
Xylaria hypoxylon (65%), Kretzschmaria deusta (64%), Hypoxylon fasciculare (61%), Armillaria
lutea (52%), Pluteus cervinus (52%), Ganoderma lipsiense (51%), Physisporinus vitreus (48%),
Mycena haematopus (47%), en Psathyrella piluliformis (47%).

De soortsamenstelling wijzigt naargelang het afbraakstadium (successie). Vooral tijdens de vroegste
afbraakstadia komt een min of meer constante groep van algemene pioniersoorten (stadium 1, bv.
Chondrostereum purpureum) en witrotters (bv. Trametes versicolor) voor, die later plaats maakt voor
een complexere en diversere samengestelde groep van houtafbrekende soorten. Naarmate de afbraak
vordert, worden ook meer ectomycorrhizavonnende soorten en strooiselsaprofYten op het rottende
hout aangetroffen (fig. 12). Daarnaast zijn ook een paar soorten enkel geassocieerd met de
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mosbegroeiing op het boomlijk (o.a. RiekenelIa spp.). Verscheidene soorten vertonen een optimum in
een welbepaaid afbraakstadium. In het reservaat komt Ganoderma lipsiense vaak dominant voor op de
ontwortelde boomstammen (maar nergens op levende bomen), terwijl Fomes fomentarius meer
beperkt is tot bomen die reeds levend door de soort waren aangetast (fig. 14), of tot kruindelen van
ontwortelde bomen. Een beknopte beschrijving van de successie en de belangrijke factoren wordt
gegeven in §4.3.3 en §4.3A.

In het reservaat komen 14 van de 42 soorten voor die in Denemarken beschouwd worden als
indicatoren voor biologisch waardevolle beukenbossen qua lignicole fungi. Op basis van de
beschikbare gegevens, is Kersselaerspleyn de rijkste plaats in Vlaanderen voor deze soortengroep; ook
op West-Europese schaal behoort ze tot de subtop. Bij deze indicatorsoorten zijn opvallend weinig
zwakteparasieten vertegenwoordigd, maar op basis van het aantal indicatorsoorten dat ooit is
waargenomen in de Brusselse regio, mag verwacht worden dat bij een verdere spontane ontwikkeling
van het reservaat deze soortengroep nog zal toenemen. Overigens formuleren wij ook een aantal
opmerkingen m.b.!. tot de bruikbaarheid van deze indicatorenlijst op Europese schaal.
Het aantal Rode lijst-soorten per boom correleeert positief met de grootste diameterklassen en de
hogere verteringskiassen. Scandinavisch onderzoek m.b.!. bedreigde soorten (naald)houtzwammen
suggereert dat het behoud van deze soorten het best gegarandeerd lijkt bij een continuë aanwezigheid
van grote hoeveelheden dood hout in diverse afbraakstadia. Het feit dat Kersselaerspleyn goed
gebufferd is in een groot oud bos, waar altijd wel wat dood hout aanwezig was, verklaart wellicht
gedeeltelijk waarom reeds na 18 jaar een vrij rijke mycoflora is gevonden. Uiteraard zal ook de
enorme hoeveelheid groot dood hout in de kemvlakte (±90-130 mJ/ha) een gunstige uitgangspositie
vormen voor de ontwikkeling deze houtzwammenflora. Een vergelijking tnssen het oudste en het
jongste reservaatsgedeelte (nulbeheer sinds 1995) leverde weinig verschil qua soortenrijkdom op,
hetgeen suggereert dat een snelle kolonisatie kan plaatsvinden naar een dood-hout-armere omgeving,
wanneer die grenst aan een dood houtrijke en soortenrijke locatie. Een vergelijking met enkele andere
Vlaamse locaties met diverse hoeveelheden dood beukenhout, en een vergelijking met dood eikenhout
is gepland in 2002.

6.2 SummalY.

During the autumn of 200 I the diversity of macrofungi on coarse woody debris of beech was
investigated in the Flemish forest reserve 'Kersselaerspleyn' (Hoeilaart, within Zoniën forest, near
Brussels) as a supplementary research to the monitoring program of the Flemish forest reserves, in
collaboration with the European project Natman (www.flecpro.kvl.dk/natman). On the same logs,
mosses and vascular plants were equally stndied by van Dort & van Hees (2002).

Stndies of macrofungi on beech wood in Europe started during the 40's and 50's, and focused merely
on the description of fungal communities on stumps. Detailed investigations on complete logs started
only quite recently, especially in Denmark (Lange 1992, Heilmann-Clausen & Christensen 2000ab,
Heilmann-Clausen 2001). These studies, as weil as the experimental research on fungal colonisation
and decay of wood by the British research group of Boddy, Rayner (et al.), contain the most relevant
information.

The presence of species of some selected groups of macrofungi (listed in §104.3) was investigated on
195 trees (trees or large forks broken out, excluding parts with a small diameter), representing a total
wood volume of about 1250 m'. In the oldest part of the reserve (ca. 18 ha) most dead wood was
sampled. In this part (no intervention since 1983) many old beech trees were uprooted during a heavy
storm in 1990. This is the reason why larger trees (>60 cm diam.) of decay phase 3 are relatively very
weil represented in our sample. Decay phases 5 and 6 are still only fragmentarily represented in the
study site and therefore hardly studied here. The amount of standing dead wood (e.g. "snags") is
relatively smaller compared to other European beech forest reserves. For extensive detailed
information on the study site we refer to Baeté et al. (2002) and De Keersmaeker et al. (2002).
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During the survey, 193 species of the selected groups were found, and another 51 species of
macrofungi and 18 species of myxomycetes have been identified. Three species represent new records
for Flanders; 41 species have not been reported before from the Zoniën forest. Thirty-one species are
considered as putative Redlist species. Some rare species, such as Ceriporiopsis gilvescens, Phleogena
faginea and Pluteus insidiosus occur in large numbers in the reserve. Compared to the results of other
sites studied in the Natman-project (Netherlands: 156 spp., Denmark: 257 spp., Hungary: 220 spp.,
Slovenia: 247 spp.) the total number of species in Kersselaerspleyn is fairly large, especially as in the
other countries more localities have been investigated.
The total number of (studied) species observed per log varies from 0 to 46. On average, the
intermediate decay phase 3 was found to be the most species rich stage (probably because of large
diversity ofmicrohabitats on such logs), but 3 ofthe 5 most species-rich logs belong to decay phase 2.
Most frequently observed species are Eutypa spinosa (82% ofstudied trees), RiekenelIafibula (67%),
Xylaria hypoxylon (65%), Kretzschmaria deusta (64%), Hypoxylon fasciculare (61%), Armillaria
lutea (52%), Pluteus cervinus (52%), Ganoderma lipsiense (51%), Physisporinus vitreus (48%),
Mycena haematopus (47%), and Psathyrella piluliformis (47%). The species composition changes
during the decay process (succession). During the early phases a smalI, quite constant number of
common pioneer species (stage I, e.g. Chondrostereum purpureum) and white rotting fungi (stage 2,
e.g. Trametes versicolor) occur. These are later replaced by a more complex and diverse group of
wood decayers. As wood decay progresses, more ectomycorrhizal species and saprophytes of the
forest tloor are invading into the rotten wood (fig. 12). Another small group of species is probably just
associated with mosses growing on the logs (Riekenelia spp.). Several species show optimal
fructifications during aspecific decay phase (e.g. Stereum subtomentosum: DP 2). In the reserve,
Ganoderma lipsiense is very often dominant on the uprooted logs, but it lacks as a parasite on living
trees (fig. 14). Fomesfomentarius is more freqnent on logs which were already infected by this species
in the living state, and partly in crowns of uprooted trees. Fomitopsis pinicola is still almost absent. A
short description ofthe snccession and the influence of major parameters is given in §4.3.3 and §4.3.4.
Fourteen of the 42 habitat quality indicator species of biodiversity associated with CWD rich beech
stands in Denmark haven been fonnd in the reserve. Judging from available data, the reserve
Kersselaerspleyn is the absolute top locality for this species group in Flanders and also a quite
valuable site at Western European scale. At present, especially wound parasites are lacking in the
reserve. Judging from the largel' number of indicators that has already been reported from the
Brussels' area, the number of indicators in the reserve is expected to increase with further spontaneous
development of the area. In addition some suggestions are made for modifYing the Danish list of
indicators, as it seems not suitable yet for use on a European scale.
The number of (putative) Red list species increases with higher diameter classes and higher decay
phases. Scandinavian research of threatened lignicolous fungi of coniferous wood has suggested that
the conservation of these species is especially guar'anteed by an continuous presence of a large amount
of coarse woody debris of all decay phases. The fairly rich mycotlora found in this only very recently
unmanaged reserve, is partly explained by the fact that it is situated within a large forest, where a
certain amount of dead wood has been present for several centuries. Furthermore, the very large
amount of dead wood present in the oldest part ofthe reserve (±90-130 m'/ha) is an ideal starting base
for the development of the lignicolous fungal flora. A comparison between the oldest and the younger
part ofthe reserve (untreated since 1995), indicates that an area with a relatively small amount of dead
wood bordering a CWD-rich area might be fairly rich in species as weil. A detailed comparison with
other Flemish forests and forest reserves is planned for 2002.
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IBijlagen

!lli!!ge 1: Algemeen overzicht onderzocht dood hout
Monitor-nr.: boomnummer volgens De Keersmaeker et al. (2002);~: ontworteld (U), stam ofstamrest (L), tak of
vorkbreuk (Lhr), snag + afgeknakt deel (S+L); jaar: sterfjaar (gegevens grotendeels uit Van Den Berge et aL 1990); zone
(deelgebieden van het reservaat volgens Baeté et aL 2002): oud reservaatsgedeeite (1), deel met veel verjongingsgroepen (2),
pittoresk kanton (3) klassiek beheerd gedeelte (4).
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.ê.ill!ge 2: Kenmerken onderzochte bomen
CWD: boomnummer; snag. crown: presentie van snag, kroon; DP: gemiddelde verteringskiase; I2Enu~ax: variatie
verteringsklasse; volume: berekend houtvolume; dbh: diameter; schors: bedekkingsgraad schors; mos. krulden:
bedekkingsgraad mossen, vaatplanten; bodem: bodemcontact van stam; licht: lichtcondities (zie ook 1.4.2); #spp.: aantal
soorten (Nat-Man~groepen); #RL: aantal "Rode lijst-soorten".
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~e 3: Kenmerken onderzochte boomdelen

Kenmerken onderdelen onderzocht dood hout (zie ook 1 42): CWD: boomnummer; DP: gemiddelde verteringskiase; 12rmiru.
DP!llilli: variatie verteringsklasse; volume: berekend houtvolume; schors: bedekkingsgraad schors; takken: aantal dikke takken
10 orde (zie ook 1.4.2).
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.ê.ill!ge 4: Inventaris macrofungi en slijmzwammen
van het bosreservaat Kersselaerspleyn
• Stand van zaken op 1 maart 2002.
• Gegevens gebaseerd op dit onderzoek (2001, zomer-winter), aangevuld met enkele gegevens van 2

verkennende excursies (1/8/200, 11/9/2000, Walleyn 2001) en de soortenlijst in Van Den Berge et ai. (1990).
Soorten die enkel vermeld zijn in deze laatste zijn hier aangeduid met een ('); soorten die enkel vermeld zijn
bij Vanholen (1998) zijn aangeduid met (").

• De meest interessante soorten werden onderlijnd. (ZI) = Soorten niet eerder gerapporteerd voor het
Zoniënwoud (volgens lijst Vanholen & De Kesel 2000). (VLI) = eerst vondst voor Vlaanderen.

• Alle waarnemingen gelegen in IFBL-kwartierhokken E4.56.24 & E4.56.42.

Ectornycorrhizavormende soorten

Amanita citrina (var. citrina & var, alba)
Amanita excelsa
Amanita fulva
Amanita rubescens
Boletus pulverulentus
Clavulina coralloides
Cortinarius anomalus
Cortinarius casimiri (Z!)
Cortinarius delibutus
Cortinarius flexipes (c. paleaceus)
Cortinarius sanguineus
Elaphomyces muricatus
Hydnum rufescens
Hymenogaster niveus (Z!)
Inocybe geophyJla var. lilacina*
Inocybe lanuginosa var. lanuginosa
Inocybe maculata
Inocybe petiginosa
Laccaria amethystea
Laccaria laccata var. pallidifolia
Lactarius blennius
Lactarius camphoratus
Lactarius fluens
Lactarius subdulcis
Lactarius tabidus
Paxillus involutus (berk op kluit)
Russuia atropurpurea

Insectparasieten

Cordyceps militaris

Parasieten in of op andere fungi

Achroomyces peniophorae
Acremonium lindtneri (VU)

Coprofiele fungi (op mest)

Coprinus cf. stercoreus

Soorten geassocieerd met mossen

Cyphel10stereum laeve (Z!)
Galerina atkinsoniana
Galerina hypnorum

Russuia brunneoviolacea
Russuia cyanoxantha
Russuia densifolia**
Russuia fellea**
RussuIa grisea** (?)
Russuia melzeri
Russuia nigricans
Russuia lepida
Russuia mairei var. fageticola
Russuia ochroleuca
RussuIa pectinatoides
RussuIa puel1aris
Russuia velutipes
RussuIa violeipes
Russuia virescens**
Scleroderma areolaturn
Scleroderma citrinum
Scleroderma verrucosum** (?)
StrobiJomyces strobilaceus
Tylopilus felleus
Xcrocomus badius**
Xerocomus chrysenteron
Xerocomus communis
Xerocomus parasiticus
Xerocomus porosporus**
Xerocomus pruinatus

Paecilomyces farinosus

Col1ybia cookci
Hypomyces aurantius

Rickenella fibula
RiekenelIa swartzii
Rimbachia arachnoidea (Z!)
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Houtzwammen (saprofyten, zwakteparasieten)13

(eik) = (substraat), indien niet waargenomen op beuk

Abortiporus biennis
Antrodiella onychoides (Z!)
Antrodiella semisupina (Z!)
Armillaria lutea (A. gallic", A. bulbosa)
Armillaria mellea
Ascocoryne cylichnium
Ascocoryne sarcoides
Ascotremella faginea
Aurantioporus fissilis (l!)
Auricularia auricula-judae
BisporelIa citrina
Bjerkandera adusta
Bjerkandera fumosa
Bolbitius reticulatus (B. aleuriatus)
Botryobasidium aureum (l!)
Botryobasidium botryosum
Botryobasidium candicans (l!)
Botryobasidium conspel'sum (l!)
Botryobasidium laeve (l!)
Botryobasidium subcoronatum
Bulgaria inquinans* (eik)
Callistosporium luteoolivaceum var. minor (VU)
Calocera cornea
Ceriporia excelsa
Ceriporia viridans (l!)
Ceriporiopsis gilvescens
Ceriporiopsis pannocincta (l!)
Cerocorticium confluens
Cerocorticium molare
Chondrostereum purpureum
Clitopilus hobsonii
Clitopilus scyphoides (Z!)
Coniophora arida
Conocybe brunnea (Z!)
Conocybe subpubescens (Z!)
Coprinus disseminatus
Cominus laanii
Coprinus lagopides
Coprinus micaceus
Cominus spelaiophilus (l!)
Crepidotus cesatii
Crepidotus mollis
Crepidotus variabilis
Crepidotus versutus (Z!)
Cudoniella aciculare
Cyathus striatus
Cylindrobasidium laeve (Z!)
Dacrymyces stillatus
Datronia mollis
Delicatuia integrella
Diatrype disciformis
Diatrype stigma
Entoloma euchroum (boomsoort?)
Exidia glandulosa
Eutypa spinosa
Fibulomyces mutabilis
Flammulina ve1utipes*
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola

Galerina heimansii (l!)
Galerina marginata
Galerina nana
Ganoderma lipsiense (G. applanatum)
Gloeocystidielium porosum
Gymnopilus sapineus
Hapalopilus rutilans (eik)
Henningsomyces candidus (l!)
Hohenbuehelia auriscalpium (l!)
Hyphoderma praetermissum
Hyphoderma puberum
Hyphoderma setigerum
Hyphodontia barba-jovis
Hyphodontia (RogerselIa) sambuci (vlier)
Hypholoma fasciculare
Hypochnicium bombycinum
Hypochnicium eichleri (l!)
Hypochnicium polonense
Hypochnicium sphaerosporum
Hypocrea aureoviridis
Hypocrea citrina
Hypocrea gelatinosa
Hypocrea rufa
Hypoxylon cohaerens (Z!)
Hypoxylon fragiforme
Hypoxylon rubiginosum
lnonotus nodulosus
Junghuhnia nitida
Kretschzmaria deusta
Laetiporus sulphureus
Lasiosphaeria ovina
Lasiosphaeria spermoides
Laxitectum bicolor
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon pyriforme
Marasmiellus ramealis
Marasmius rotuia
Megacollybia plathyphylla
Melanamphora spinifera
Meripilus giganteus
Merismodes anomalus
Merulius tremellosus (Phlebia 1.)
Mycena abramsii
Mycena acicula
Mycena adscendens
Mycena crocata
Mycena galericulata
Mycena haematopus
Mycena hiemalis
Mycena inclinata (eik)
Mycena picta (VLi)
Mycena purnureofusca
Mycena speirea
Mycena vitilis
Mycoacia aurea (Z!)
Mycoacia fuscoatra (Z!)
Mycoacia uda
Myxarium nucleatum
Nectria cinnabarina

13 grens met strooiselsaprofyten niet altijd eenduidig te trekken
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Nectria coccinea
Nemania chestersii (VU)
Nemania serpens
Neobulgaria pura
Oudemansiella mucida
Panellus serotinus
Panellus stypticus
Parthenope pilatii (Z!)
Peniophora cinerea
Peziza micropus (Z!)
Phallus impudicus
Phanerochaete filamentosa
Phanerochaete septocystidia
Phaneroehaete sordida
Phaneroehaete velutina
Phellinus ferruginosus
Phlebia livida (ZI)
Phlebia radiata
Pblebia mfa
Phlebiella tulasnelloidea
Phlebiopsis gigantea
Phleogena faginea
Pholiota aurivella
Pholiota gummosa
Pholiota mutabilis
Pholiota squarrosa*
Piptoporus betulinus (berk)
Physisporinus sanguinolentus
Physisporinus vitreus
Pleurotus eomueopiae*
Pleurotus dryinus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus pulmonarius
Plicaturopsis crispa
Pluteus cen.rinus
Pluteus hispidulus
Pluteus insidiosus (Z!)
Pluteus Ieoninus
Pluteus nanus
Pluteus phlebophorus
Pluteus plautus
Pluteus podospileus
Pluteus salicinus
Pluteus thomsonii
Pluteus umbrosus
Polyporus badius
Polyporus brumalis

Strooiselsaprofyten (incl. vruchten, kruidachtige stengels etc.)

Agrocybe erebia
Aleuria aurantia
Calocybe obseurissima
Clitocybe c1avipes
Clitocybe costata
Clitocybe fragrans
Clitoeybe gibba
Clitocybe odora
Clitoeybe phyllophila
Collybia butyracea**
Collybia confluens
Collybia (prolixa var.) distorta
Collybia dryophila**
CoIlybia maculata
Collybia peronata
Conocybe appendiculata

Polyporus squamosus
Polyporus varius
Postia caesia (naaldboom)
Postia styptica
Postia subcaesia
Postia tephroleuca
Psathyrella cotonea
Psathyrella fusea
Psathyrella laevissima (Z!)
Psathyrella maculata
Psathyrella multieystidiata (Z!)
Psathyrella cf. panaeoloides
Psathyrella piluliformis
Pseudoc1itocybe cyathiformis
Pseudohydnum gelatinosum (lork)
Psilocybe horizontalis (Z!)
Ramaria stricta
Schizophyllum commune
Schizopora flavipora
Schizopora paradoxa S.str.
Schizopora raduia
Seopuloides hydnoides
ScuteIlinia scutellata
Simocybe eentunculus
Simocybe rubi
Simocybe sumptuosa
Sistotrema brinkrnannii
Skeletoeutis nivea
Sphaerobolus stellatus
Steccherinum ochraceum
Stereum hirsutum
Stereum ochraceof1avum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum (lork)
Stereum subtomentosum
Trametes gibbosa
Trametes hirsuta
Trametes versicolor
Trechispora f3.1inacea
Trechispora vaga
TremelIa foliacea
Tub3.1'ia conspersa
Tuiasnella violea
Xerula radieata (+ f. arrhiza (VU))
Xylaria hypoxylon
Xylaria longipes (esdoorn)
Xylaria polymorpha

Conocybe semiglobata
Coprinus atramentarius*
Coprinus tuberosus (Z!)
Cystolepiota seminuda
Entoloma undatum
Flamrnulaster carpophilus
Helvella crispa
Helvella lacunosa
Hymenoscyphus fructigenus var, carpini
Leotia lubrica
Lepiota castanea
Lepiota fel ina
Lepiota ventriosospora var, fulva
Lepista inversa
Lepista nuda
Macrolepiota rachodes
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Marasmiellus vaillantii
Marasmius setosus
Marasmius wynnei
Me1anophylum haematospennum
Mutinus caninus
Mycena amicta
Mycena arcangeliana
Mycena capillaris
Mycena diosma
Mycena filopes
Mycena flavescens
Mycena galopus
Mycena leptocephaJa
Mycena longiseta

Myxomycota (Slijmzwammen)

Arcyria ferruginea
Badhamia utricularis
Ceratiomyxa fruticulosa
Comatricha nigra
Dictydiaethalium plumbeum
Enteridium lycoperdon
Fuligo septica
Lamproderma scintillans (naaldhout)
Lycogala conicum
Lycogala epidendrum
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Mycena pelianthina
Mycena pterigena (Z!)
Mycenapura
Mycena rosea
Mycena sanguinolenta
Panaeolus acuminatus
Psathyrella conopilus
Ripartites tricholoma
Stropharia squamosa
Tephrocybe cf. confusa
Tubaria furfuracea
Typhula quisquilaris
Xylaria carpophila

Lycogala terrestre
Metatrichia floriformis
Metatrichia vesparium
Stemonitis axifera
Stemonitis fusca
Stemonitopsis hyperopta
Trichia persimilis
Trichia scabra
Trichia varia



!lli!!ge 5: Macrofun9l.Qp beukenhout in het
bosreservaat Kersselaerspleyn
N-M: genera opgenomen in het Nat-Man-project; IND = indicatorsoort; eco = ecoiogie (L: min of meer
stricte houtsaprofytt; B: soort geassocieerd met mossen, M =ectomycorrhiza-vormers; T =(gewoonlijk
terrestrische) strooiseisaprofyten; rot = rotlingstype, W = witrotter, B: bruinrotter; Log, Sna, Rpi, Bra,
Twi = waarnemingen op resp. Stam, Snag, Wortels, Grote takken, Kleine takken of twijgen) .
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.IDi.!!ge 6: Quelgues récoltes intéressantes en Forêt
de Soignes
gepubliceerd in Revue du Cercle Mycologique de Bruxelles 2 : 9-18 (augustus 2002)

par Ruben Walleyn

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Gaverstraat 4, B-8500 Geraardsbergen.

Samenvatting : Tijdens een onderzoek naar paddestoelen op groot dood beukenhout in het bosreservaat
Kersselaerspleyn (Groenendaal) werden 40 taxa aangetl'Ojjèn die niet eerder voor het Zoniënwoud werden gemeld,
waaronder ook enkele niet eerder gerapporteerde soorten voor Vlaanderen: nl. Callistosporium luteoolivaceum var.
minor, Coprinus spelaiophilus, Mycena picta, Nemania chestersii, Parthenope pilatii en Xerula radieata f arrhiza.
Een deel van deze vondsten wordt kort toegelicht.

Résumé : Une étude des champignons croissant SUl' les gros morceaux de bols mort de hêtre dans Ja réserve
forestière Kersselaerspleyn (Groenendael) a permis de découvrir 40 taxa qui n'avaientjamais été observés en Forêt
de Soignes. Certains de celL'r-ci sont nouveaux pOlir la Flandre, à savoir : Callistosponum iuteoolivaceum var.
minor, Coprinus spelaiophilus, Mycena picta, Nemania chestersii, Parthenope pilatii et Xerula radicataf arrhiza Des
commentaires sont donnés à propos de pil/stel/l's de ces trouvailles.

Introduction

Lors d'une recherche sur les champignons lignicoles croissant sur troncs morts de hêtre (Fagus sylvatica
L.) dans la réserve forestière Kersselaerspleyn, en Forêt de Soigues (partie flamande), 40 taxons non signalés par
De Kesel & Van Holen pour la forêt ont été trouvés. 11 nous a semblé intéressant de publier cette liste ici, en
l'accompagnant de brefs commentaires. Un rapport détaiJlé sur la recherche en question (Walleyn &
Vandekerkhove, in prep.) sera déposé dans la bibliothèque du Cercle de Mycologie de Bruxelles.

La réserve forestière Kersselaerspleyn (env. 98 ha) a été établie en 1995, mais une plus petite partie
avait déjà été traitée comme telle en 1983. Elle est caractérisée par la présence de grandes quantités de bois mort
(env. 85-90 m3/ha dans la plus vieille partie), ce qui est unique dans notre pays (Van den Berge et al. 1990). Ceci
est surtout dû à la grande tempête du 2 février 1990, qui a déraciné des dizaines de grands hêtres dans la réserve.
Depuis 10fs, plusieurs autres arbres, ainsi que de grandes branches sant tombés. L'accès à toute réserve forestière
flamande est strietement interdit mais certains chemins pubIics (surtout Ie Keteldellepad) offrent une bonne vue
sur les quantités de bois mort.

Dans Ie cadre du projet, les différents stades de décomposition (DP ~ "decay phase") sont numérotés de
I (~bois frais) à 6 (~bois presque disparu).

Champignons non-lignicoles

Acremollium limltlleri (Kirschstein) Samuels & Rogerson
Cet anamorphe de Hypomyces chlysostomus Berk. & Broome parasitant des polypores fait penser un peu à un
Thelephora. Ce taxon fut découvert en Belgique dans ce site durant I'année 2000 (Walleyn & Verbeken 2001).
Par la suite, je l'ai observé sur 16 arbres différents, toujours sur la face inférieure de Ganoderma lipsiense
(Batsch) Atk., substrat qui est parfois remarquablement abondant dans Ia partie centrale de la réserve.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur Ganoderllw lipsiense, Il.lX.2000, Walleyn 1895 (GENT).

Cypllellostereumlaeve (Fr.) D.A. Reid
Parasite de mousses, bien iJlustré dans Breitenbach & Kränzlin (1986). La position taxinomique de cette croûte
rare est toujours discutée. Certains la considèrent comme un membre des aphyllophorales s.l. (Podoscyphaceae),
d'autres, tels que les auteurs de la Flora Agaricina Neerlandica, la classent parmi les Trieholomataceae.
Exsicc.: 1FBL E4.56.42, sur floraisons de mousses (Polytrichum?), 9,X,2001, Walleyn 2509 (GENT).
Ma1heureusement, nous avons égaré natre récolte drune autre espèce poussant SUf des mousses, à savoir
Rimbacllia araclmoidea (Peck) Redhead, à port plutot cypheJloïde (voir photo dans Keizer 1997).
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Hymellogaster Iliveus Vittad.
Cette espèce est traitée ici dans Ie sens de Montecchi & Sarasini (2000), qui considèrent Hymenogaster tener
Berk. & Br., H mutabUis Soehner, H arellarius Tul. & C. Tul. et H pusiiius Berk. & Br. comme synonymes, un
concept qui me semble convaincant pour mettre un peu d'ordre dans ce genre difficile.
Pendant mes relevés, j'ai aussi trouvé à plusieurs reprises ElapJlOmyces fflllricatus Fr.: Fr. mais je remarque
quand même que, depuis 1956, les données sur les hypogés en Forêt de Soignes semblent rares et donnent
l'impression que cette partie de la mycoflore s'est fortement appauvrie depuis l'époque de Bommer & Rousseau
(1884) (Thoen 1988). Une nouvelle prospection, surtout SUl' les parties un peu calcaires, pourrait confrrmer cette
idée.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, un exemplaire solitaire, sous charme/hêtre, 19.Vll.2001, Walleyn 2025 (GENT).

Mycella pterigella (Fr.: Fr.) P. Kumm.
Belle mycène, probablement moins rare qu'on ne Ie pense, qu'il faut chercher tard dans la saison, par temps
humide, SUf tiges pourrissantes de ptéridophytes, SUItOUt là oil Ie substrat se trouve en abondance. En Forêt de
Soignes, ce sant normalement des Dryopteris spp. qui forment Ie substrat et qui sont en voie d'expansion à cause
de l'eutrophisation de l'environnement (retombées atmosphériques).

Champignons Iignicoles

AuralltiopoTllsjissilis (Berk. & MA Curtis) Jahn
syn. Tyromycesfissiiis (Berk. & MA Curtis) Donk
Ce polypore est rare en Flandres. 11 fut découvert à cause de ses carpophores roussissant avec l'äge, car au début
de l'automne ils étaient très päles et passaient inaperçus, camouflés entr:e quelques Fomes fomentarius. Selon la
littérature il préfère les pommiers (Malus), mais on Ie trouve sur beaucoup d'autres feuillus. Sa présence sur hêtre
est pluWt exceptionnelle. Dans les hêtraies semi-naturelles, au Danemark par exemple, l'espèce est remplacée par
une espèce très voisine, très rare et strictement fagéticole : Aurantioporus alborubescens (Bom'dot & Galzin)
JÜlich.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur chandelle de hêtre, 6.XII.200I, conf. par H. Mervielde, Walleyn 2474 (GENT).

Botryobasidium aureum Patmasto
Corticiaceae commune dans la réserve, surtout sur grands troncs pourrissants (DP 3-4), souvent essentiellement
caractérisée par la présence de petites plaques päles, jaunes, devenant jaune dlor ou ochracées à rnaturité ; celles
ci représentent Ie stade asexué caractérisé par des conidies citrifonnes. Une bonne photo est donnée par Henrici
(2000).
Exsicc.: IFBL E4.56.42, 14.IX.2001, Walleyn 2498 (GENT).

Callistosporiul1Iluteoofivaceul1l (Berk. & Curtis) Singer
Nos récoltes d'une variété non validement décrite (var. minor Bon, inéd.) de ce taxon représentent les premières
observations de ce geme dans Ie Nord de la Belgique. Les membres du genre Calilstosporium viennent surtout
sur bois de conifères (dans notre cas c'est sur hêtre) et sont caractérisés par des pigments jaunätres dans la trame,
parfois par l'odeur farineuse (rappelant certains Tephrocybe), et plutot par l'absence de toute particularité
microscopique. Une étude détaillée sur ce taxon est en cours de préparation.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur hêtre poulTi, VIll-X.2001, Walleyn 2489a-c (GENT).

Cfitopifus scypllOides (Fr.: Fr.) Singer f. reductus Noordel.
Très semblable, au moins sur Ie terrain, à C/itopilus hobsollii (Berk.) P.D.Orton, dont il diffère par les spores
moins larges (3,5-4 ]lm au lieu de 5 ]lm). En plus I'écologie semble bien différente : C/itopilus hobsonii,
cornrnun dans la réserve, pousse SUf les grands troncs, souvent SUf chandelles, à bois légèrernent à rnodérérnent
pourri (DP 2-3), tandis que C. scyphoides f. reductus poussait Ie plus souvent sur débris poulTis (sorte de mulch
naturel) tombés du tronc. La forme type, également trouvée dans la réserve, est nettement stipitée mais Ie stipe
peut être grêle, court et un peu latéral.
Exsicc.: IFBL E4.56.24 & 42, IX-XI.2001, Walleyn 2231-2234 (GENT).

COllocybe subpubescells P.D. Orton
Espèce commune dans la réserve, trouvée Ie plus souvent solitaire ou par 2-3 individus sur bois assez pourri (DP
3-4). Sur Ie terrain, on pent I'identifier par sa couleur jaune orangé, son stipe très pubescent et son écologie. La
photo dans Breitenbach & Kränzlin (1995 : nE 378, sub C. digita/illa) est bien représentative.
Exsicc.: p.e. IFBL E4.56.42, sur rameaux pourris, 28.IX.200 I, Walleyn 2247 (GENT).
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Coprilllls speiaiophi/Ils Bas & Uljé
Ce coprin rare, naguère plus connu sous Ie nom Copl'inus extinctorius (Bull.) Fr. ss. Orton & Watling, habite les
trancs creux. Cest la troisième station répertoriée en Flandre ; les deux autres se trouvent dans la région de
Leuven (sur saule et hêtre : Volders, comm. pers.). Une photo de notre récolte a été publiée récemment sur la
couverture de la revue Stiehting Omer Wattez, 27(5).
Exsicc.: IFBL E4.56.42, septembre-novembre, 12-10 et 7.xII.2001, Walleyn 2255 (GENT).

Galerilla heillumsii Reijnders
Cette galère est Ie plus souvent citée dans des forêts humides teiles que les aulnaies, mais elle peut fréquenter
d'autres biotopes. lei, elle poussait sur un gros tronc assez décomposé ; ce caractère lignieole est partagé avec
d1autres membres du genre comrne Galerina marginata et G. nana. Microscopiquement les pleurocystides
utrifonnes à paroi nettement épaissie sont caractéristiques. Malheureusernent, on Ie trouve toujours solitaire ou
en un nombre limité de carpophores, ce qui explique peut-être la rareté des illustrations dans la littérature.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur tronc pourri, 14.11.2002, Walleyn 2554 (GENT).

Hem/ÏlIgsomyces calldidlls (Pers.: Fr.) Kuntze
Cette espèce cyphe110ïde remarquable (voir photos dans Breitenbach & Kränzlin 1986 et Heilmann-Clausen &
Christensen 2000a) est considérée comme indicatrice des hêtraies à bois mort abondant de haute valeur
biologique (Heilmann-Clausen & Christensen 2000b). En Ftandres elle n'a été trouvée qu'à Schoten
(Vordenstein, selon la base de données FUNBEL) et dans la région de Ronse (Schoutteten, comm. pers.). Dans
la partie centrale de la réserve, je l'ai trouvée sur 7 grands troncs assez pourris, tard dans la saison. Certaines
récoltes vieilles montraient des carpophores jaunissants, d'autres étaient surtout tétrasporiques alors que I'espèce
est souvent décrite comme bisporique dans la littérature.
Exsicc.: IFBL E4.56.24 & 42, mi-X-XI.2001, Walleyn 2366, 2367, 2368, 2370 (GENT).

Hohellbuehelia allriSCtllpillm (Maire) Singer
Espèce rare, caractérisée par ses carpophores spathuliforrnes. Sur Ie territoire de la Communauté Flamande, elle
n'est connue que de la Région bruxelloise (Tervuren, obs. pers.; Groenendaal, Patte d'Oie, obs. D. Ghyselinck).
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur hêtre, IX.2001, Walleyn 939 & 1069 (GENT).

MycelIa piCltl (Fr.: Fr.) Harrn.
Cette espèce est très bien caractérisée par son chapeau cylindrique arrondi (pour une bonne photo nous
renvoyons de nouveau à Breitenbach & Kränzlin 1991). Elle a été trouvée à plusieurs endroits dans la réserve et
n'avait pas été signalée auparavant dans Ie nord de la Belgique.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur hêtre, X.2001, Walleyn 2297-2299 (GENT).

Nemallia cheslersii (Rogers & Whalley) Pouzar
Sosie rare de Nemania serpens (Pers.: Fr.) Gray, lié au hêtre, qui diffère de ce premier par ses spores un peu plus
claires, plus allongées, et nettement striées (immersion ! ; voir Laess"e et al. 2000). Non signalée jusqu'ici pour
la Belgique. Cette Xylariaceae est considérée, tout comme Nemania atl'0pwp"rea (Fr.: Fr.) Pouzar (à rechercher
dans la région de la Forêt de Soignes i), comme indieatrice des hêtraies à grande valeur biologique au point de
vue champignons lignieoles (Heilmann-Clausen & Christensen 2000b).
Exsiec.: IFBL E4.56.42, sur hêtre, 14.11.2002, Walleyn 2556 (GENT).

Parlhellope pi/atii Vel.
Depuis la description originale, plus rien n'a été publié sur cette espèce de ce genre énigmatique qui fait penser à
un Mollisia par ses cauleurs, et à un Encoelia par son port. Elle est sans doute rare caf, avec ses carpophores
dépassant I cm de large, elle n'aurait pas pu échapper à l'attention d'autant de mycologues dans Ie passé. Nous
avons trouvé Pal'thenope pilatii sur 2 grands troncs de hêtre, Ie même substrat que celui de la récolte type. Sur la
photo, les carpophores ont été anangés de manière artificielIe ; sur Ie tronc ils poussaient en groupes cIos.
Exsicc.: IFBL E4.56.42, sur hêtre, 14.1I.2002, det. B. Declercq avec I'aide d'Otto Baral, Walleyn 2556 (GENT).

PIuteIls il/sidiosl/s Vellinga & Schreurs
L'abondance, dans la réserve, de cette espèce rare (ou méconnue ?) à l'échelle européenne, est extraordinaire
(elle a été trouvée sur plus de 20 troncs). Sur Ie tenain, elle fait un peu penser, par ses couleurs brun-gris, à
Pluteus cinel'eofusclls ou même à de jeunes Mycena galel'iculata. Le chapeau est d'abord très foncé et devient
plus gris et plus ou moins strié à la marge avec l'àge. Au microscope, les cheilocystides mucronées, tout comme
chez Pluteus thomsonii, excluent toute confusion.
Exsicc.: IFBL E4.56.24 & E4.56.42, sur hêtre, VlIl-IX.2001, Walleyn 2310-2315 (GENT).
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Psathyrella laevissillla (Romagn.) Singer
Espèce rare, voisine de P. piiuliformis, dont elle differe par ses couleurs päles, plus olivätres, les pleurocystides
mucronées et les spores à pore distinet.
Exsicc.: IFBL E4.56.24, en groupe sur hêtre, accompagné de P. piiuliformis, 2UX.200l, conf. J. Volders,
Walleyn 2481 (GENT).

Psilocybe llOrizolltalis (Bull.) Vellinga & Noordel.
Syn.: Melanotus horizontalis (Bull.) P.D. Orlon, M textiiis Redhead & Kroeger
Nous avons trouvé à plusieurs reprises ce psilocybe pleurototde SUl' troncs ou branches mortes peu décomposés
(DP I à 2). Auparavant, la pinpart des récoltes en Flandres avaient été faites SUl' substrats arlificiels tels que des
matelas ou de I'aggloméré.
Exsicc.: IFBL E4.56.24, sur hêtre, 18 et 20.IX.200l, Walleyn 2340 & 2341 (GENT).

Xerula radicata f. arriliza J.E. Lange (inval.)
Nos premières trouvailles de ce petit champignon gris (env.1 cm de large, et I cm de hauteur), marasmiotde, à
chapeau visqueux, à grandes cystides visibles sous la loupe, poussant SUf des petites racines d'une énorme motte
d'un hêtre déraciné nous laissaient perplexe. Pendant deux jours nous avons pensé à un marasme non décrit, qui
ne trouvait pas place dans les sections européennes. Plus tard, une troisième récolte, d'un exemplaire plus grand,
à chapeau très veiné, différent, rappelant un peu Xerula radicata nous menait à la forme rare an'hiza Lange
(1936, pl. 41B, invalide, une validation nomenclaturale de ce taxon est en cours) de cette espèce banale, bien
décrite aussi par Derbsch & Schmitt (1987: 544). Cette forme est caractérisée par des carpophores petits, grêles,
à stipe non radicant. Ainsi, gräce à ces récoltes nous avons découvert la beauté microscopique de Xerula
radicata que nous ignorions !
Exsicc.: !FBL E4.56.42, SUl' hêtre, 27.lX.2001 et 3.X.200 I, Walleyn 2364ab & 2365 (GENT).

Autres trouvailles

Nous avons également trouvé, comme additions à la liste de Vanholen & De Kesel (2000) : Antrodiella
onychoides (Egeland) Niemela (leg. & det. J. Schoutteten), A. semisupina (Berk. & Curl.) Ryvarden & Johans.,
Bonyobasidium candicans J. Erikss., B. conspersum J. Erikss., B. laeve (J. Erikss.) Parmasto, Ceriporia viridans
(Berk. & Br.) Donk, Ceriporiopsis pannocincta (Rom.) Gilb. & Ryvarden, Conocybe brunnea (J.E. Lange &
Kühner ex Watling) Watling, Coprinus tuberosus Quél., Cortinarius casimi"; (Velen.) Huijsman, Crepidotus
versutus (Peck) Sacc., Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich, Hypochnicium eichleri (Bres.) J. Erikss. &
Ryvarden, Hypoxylon cohaerens (Pers.: Fr.) Fr., Mycoacia aurea (Fr.) 1. Erikss. & Ryvarden, M fitscoatra (leg.
& det. J. Schoutteten), Peziza micropus Pers.: Fr., Phlebia livida (Pers.: Fr.) Bres., Psathyrella multicystidiata
Kits van Wav. (det. J. Volders) ainsi que plusieurs myxomycètes intéressants identifiés par Myriam de Haan.
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~e 7: Validations de Cal/istosporium
xanthoe!Jyllum f. minor et Collybia radicata f. arrhiza
manuscript ingediend voor Documents Mycologiques (Lille)

par A. Verbeken* & R. Walleyn**

*Ghent University, Dept. Biology, KL Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent (Belgique)
** Institute for Forestry and Game Management, Gaverstraat 4, B-8500 Geraardsbergen

Au cours d'une recherche sur les champignons lignicoles du hêtre dans la réserve forestière
'Kersselaerspleyn' en Forêt de Soignes (Groenendaal, près de Bruxelles, Belgique), deux taxons
infraspécifiques remarquables ont été trouvés. Comme iJs n'ont pas été décrits de façon légitime
jusqu'à présent, nous les validons ici.

Callistosporium luteo-olivaceum var. minor var. nov.
Syn.: Callistosporiwn xanthophyllum f. minor, ad int. (BON 1992: 95; LUDWJG 2000: 17);
Callistosporiumluteo-olivaceum "var. minor M. Bon ined." (LUDWJG 2001: 37).

A typo difJert sporis distincte parvioribus (3-5 x 2.0-3.5 I'm). Typus: R.. Walleyn 2489 (GENT).

Nous suivons ici Ie concept large de Callistosporium luteo-olivaceum tel que proposé par Redhead
(1983), et suivi notamment par LUDWJG (2001) et NOORDELOOS (19995). Dans ce concept la longueur
des spores varie entre (5) 6 et 8 (9.5) !lm. L'existence d'un taxon microspore a été d'abord signalée
par BON (1992). Récemment, elle a été largement décrite et documentée par LUDWJG (2000, 200 I).
Les deux auteurs distinguent cette variété par les spores petites par rapport au type, moins de 5.5 x 3.5
!lm selon BON (1992), de 3-4 x 2-3 !lm à 4-5 x 3-4 !lm selon LUDWIG (2001). Les spores de notre
récolte mesurent 2.7-3.5-4.4 x 2.3-2.6-3.1 !lm, Q = 1.15-1.34-1.54 (n = 30, fig. Ia). Macroscopi
quement, cette variété est bien caracterisée par son chapeau de petite taille Uusqu'au 16-20 mm de
diamètre), pruineux et jaune-olivätre à brun-olivätre; ses lames d'abord d'un jaune de chrome
frappant, puis presque concolore au chapeau; La saveur plutót désagréable, amère, et l'odeur farineuse
à rance, rappelant celle de certains Tephrocybe.
Le type a été trouvé à plusieurs reprises sur un très vieux tronc pourri de Fagus sylvatica dans la
réserve forestière citée ci-dessus entre Ie 20/8/200 I et Ie 24/10/200 1. Les récoltes représentés par
LUDWJG (2001) venaient sur bois de conifères, substrat qui semble plus caractéristique.

b

Fig. 1 - Callistosporium luteo-olivaceum var. minor (type) - a. basidiospores. b. basides (barre
d'échelle = 10 !lm).
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Xerula radicata f. arrhiza f. nov.
Syn.: Collybia radicata f. arrhiza, descr. gal!. (LANGE 1936: 9). Oudemansiella radicata 'f. arrhiza
Lange' (DERBSCH & SCHMITT 1987: 544)

A typo difJert habitu parviore, coloribus pallidioribus et absentia pseudorrhizae. Radicibus expositis
crescens. Typus: R. Walleyn 2365 (GENT).

Lors de la récolte de ce taxon rien nous faisait penser à Xerula radicata. Mais I'examen microscopique
(pleurocystides frappantes - fig. 2c) nous menait au complexe X radicata, d'après les clés de BON
(1999), plus précisément à la fonne arrhiza de LANGE (1936). L'absence d'une pseudorhize, la taille
réduite et la päleur des carpophores, et les spores courtement ellipsoïdes sont des éléments
caractéristiques pour cette forme décrite en deux ligues par LANGE (1936). DERBSCH & SCHMITT
(1987) donnent une description plus complète. Nos récoltes n'en diffèrent que par les lames plus
espacées et I'absence apparente de basides bisporiques. D'après la littérature (CANDUSSO & BASSO
200 I, et références précitées), macroscopiquement ce taxon ressemble seulement à Xerula
hygrophoroides (Singer & Clém.) Candusso & Basso, par ses lames espacées et hygrophoroïdes, mais
il en diffère par I'absence de squamules sur Ie pied, les spores lisses non allongées et elliptiques, et la
cuticule composée d'éléments clavés, peu allongés (fig. 3a).
Nos trois récoltes poussaient sur des petites racines exposées à I'air à la base de hêtres déracinés. Dans
deux des trois cas observés, la présence des carpophores typiques de Xerula radicata avait été notée
sur les mêmes mottes, avec pseudorhizes enfouis dans des parties terreuses, ce qui nous a incités à
maintenir Ie rang de fmme au lieu de variété.

b

Fig. 2 -XeruIa radicata f. arrhiza (type) - a. spores, b. basides, c. pleurocystides (barre
d'échelle = 10 !lm).
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Fig. 3 -XeruIa radicata f. arrhiza (type) - a. cuticule. b. arête (barre d'échelle = la fltn).

Nous remereions Pierre-Arthur Moreau pour les correclions linguisliques. La recherche par R. Walleyn a élé
financé par la communaulé tlamande (AMINAL, Bos & Groen).
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