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Summary 

Characters of the 4 Coltricia species reported from northern 
Belgium (Flanders, Brussels area) are verified and a key to the taxa 
is given. After revision of the extant herbarium material. it became 
clear that many old records of Coltricia cinnamomea represent C. 
perennis, and most recent records of C. cinnamomea are C. 
conf/uens. Furthermore, the difference between Co/tricia conf/uens 
and C. perennis does not always seem clear: molecular research 
may be needed to clarify this situation. 
Actually, Co/tricia perennis is fairly common in the Kempen 
district, elsewhere it is (rather) rare or lacking. This species is 
declining. C. confluens is rare but spreading, and both C. 
montagnei and C. cinnamomea are considered extinct in the area. 

Samenvatting 

Van de 4 Coltricia-soorten (Basidiomycota, polyporen) die uit 
Vlaanderen of het Brussels Gewest zijn gemeld, zijn de 
microscopische en macroscopische kenmerken geverifieerd en 
verwerkt tot een determinatiesleutel. Bij revisie van het 
beschikbare herbariummateriaal dienden heel wat determinaties 
gecorrigeerd. Oudere collecties van Co/tricia cinnamomea bleken 
vaak te behoren tot C. perennis, jongere tot C. conf/uens. Het 
verschil tussen Coltricia conf/uens en C. perennis, die enkel 
macroscopisch en ecologisch verschillen, lijkt niet altijd even 
duidelijk; moleculair onderzoek zou hier meer eenduidigheid 
kunnen scheppen. 
Op basis van de beschikbare gegevens, kan gesteld worden dat 
Coltricia perennis thans matig algemeen is in de Kempen, elders 
(vrij) zeldzaam of ontbrekend en dat deze soort (sterk) achteruit 
gegaan is. C. conf/uens is (vrij) zeldzaam maar breidt zich uit, en 
zowel C. montagnei als C. cinnamomea zijn in het studiegebied 
uitgestorven. 

1. Inleiding 

Het genus Co/tricia (Basidiomycota, 
Hymenochaetales, Hymenochaetaceae) telt in Vlaan 
deren 4 soorten: namelijk C. cinnamomea (lacq.) 
Murrill of de Zijdetolzwam, C. montagnei Fr. (geen 
Nederlandse naam), C. perennis (L.: Fr.) Murrill of de 
Echte tol zwam, en C. conf/uens Keizer of de 
Plakkaattolzwam (Walleyn & Vandeven 2006). Voor 
Co/tricia montagnei wordt vermeld dat deze sinds 
1980 niet meer is waargenomen. 

Co/tricia conf/uens is pas onlangs als nieuwe soort 
binnen het genus Co/tricia beschreven door Keizer 
(1996). Microscopisch verschilt C. conf/uens niet van 
C. perennis, maar duidelijke macromorfologische 
(zonatie van de pileus, de kleur, de vorm van de 

hoed) en ecologische (habitat) verschillen tussen deze 
twee soorten rechtvaardigen volgens Keizer (1996) 
een taxonomisch onderscheid. 

Verder is over het geslacht Co/tricia in Vlaanderen 
nog niet veel bekend. Voor de meeste soorten zijn er 
wel redelijk veel buitenlandse literatuurgegevens over 
de macroscopische en microscopische kenmerken en 
de ecologie, maar een revisie voor Vlaanderen 
ontbreekt. Tevens bestaan geen determinatiesleutels 
waarin alle bovengenoemde soorten zijn opgenomen. 
Daarom beoogden we 

- een macroscopische en microscopische revisie van 
het Vlaamse en Brusselse herbariummateriaal 
aanwezig in de Nationale Plantentuin van België te 
Meise (BR) en de Universiteit Gent (GENT), 
- het opstellen van een vergelijkende tabel of 
determinatiesleutel voor alle in het studiegebied 
voorkomende soorten, 

het verzamelen en in kaart brengen van 
verspreidings- en ecologische gegevens van Co/tricia 
soorten in Vlaanderen (herbariumgegevens, 
literatuurgegevens, databank Funbel), 
- beoordelen van de frequentie en status van de 
verschillende soorten. 

Het genus Coltricia Gray (Tolzwam) 

Algemene kenmerken (volgens Ryvarden & 
Gilbertson, 1993; Bernicchia, 2005) 

Tolzwammen zijn polyporen met gesteelde 
vruchtlichamen, die zacht en taai zijn indien vers, 
hard en broos indien gedroogd. De hoed is 
trechtervormig tot afgeplat, het hoedoppervlak 
geelachtig tot diep roestbruin, viltig tot zijdeachtig. 
Bij actief groeiende specimens is de rand bleker. Het 
porieoppervlak is kaneelkleurig tot roestbruin, de 
poriën zijn hoekig. De steel is meestal centraal 
ingeplant en heeft dezelfde kleur als de hoed. De 
context is kaneelkleurig tot diep roestbruin. Het 
hyfensysteem is monomitisch; er zijn dus enkel dun 
tot dikwandige generatieve hyfen aanwezig met 
eenvoudige septa, hyalien tot licht roestbruin. Setae 
of andere steriele structuren zijn afwezig in alle 
soorten van de gematigde streken. Gespen ontbreken 
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bij Co/tricia cinnamomea, C. perennis en C. 
confluens; bij C. montagnei wordt er in de 
geraadpleegde literatuur niets over gespen gezegd. 
De sporen zijn ellipsoïd tot cilindrisch, dun- tot licht 
dikwandig. De type-soort is Co/tricia perennis (L.: Fr.) 
Murrill. 

De meeste tolzwammen groeien terrestrisch. Veel 
soorten worden geacht mycorrhiza te vormen met 
naald- en loofbomen. De vorming van mycorrhiza is 
reeds aangetoond bij C. perennis (Danielson 1984, 
cit. in Keizer 1996). 

In oudere literatuur worden de Co/tricia soorten 
onder verschillende genera geplaatst, al naargelang 
de gevolgde classificatie (Linnaeus, 1753; Fries, 1821 
of Fries, 1838). In de oudere literatuur en herbaria 
kan je ze vaak vinden bij Bo/etus, Po/yporus, 
Po/ystictus, Trametes en Xantochrous. 

Soortskenmerken volgens Ryvarden & Gilbertson 
(1993, sporenmaten), Iahn (1974, 1986), Keizer 
(1985, 1996, 1997) en Bernicchia (2005): 

- Coltricia cinnamomea 
Hoed cirkelvormig, trechtervormig tot plat, zelden 
groter dan 3-4 cm diam.; hoedrand gelobd, vaak 
vergroeid met andere vruchtlichamen; oppervlak 
glanzend, bruin tot diep roodbruin, met verschillende 
duidelijke tot onduidelijke concentrische zones. Steel 
cilindrisch tot afgeplat, naar de basis toe verbredend. 
Context dun, tot 1 mm dik. Sporen langwerpig tot 
breed ellipsoïd, glad, dun- tot dikwandig, 6,5-8 x 5-6 
fJm, Q (Iengte/breedteverhouding) altijd kleiner dan 
1,5 en meestal tussen 1,3 en 1,4. 
Terrestrisch groeiend in loofbos of gemengd bos, 
zelden in naaldbos, regelmatig op brandplekken. 

- Co/tricia montagnei 
Hoed cirkelvormig tot meer onregelmatig en deels 
flabelliform, vaak ingedeukt ter hoogte van de steel, 
groot en fors: tot 12 cm diam. en 1 à 2 cm dik; 
oppervlak kaneelkleurig tot diep rood roestbruin, 
meestal niet gezoneerd, viltig. Steel dun tot dik en 
meestal verbreed naar de top. Tramahyfen 5-10 fJm 
breed. Sporen ellipsoïd, glad, lichtjes dikwandig bij 
ouder worden, 9-12(14) x 5-6(7) ut». 
Terrestrisch groeiend in loofbos, zelden in naaldbos, 
vaak op blootgestelde bodem, voetpaden, ... 

- Coltricia perennis 
Meestal solitair groeiend, soms met enkele 
exemplaren vergroeid. Hoed meestal rond en 
regelmatig gevormd, tot 10 cm diam. en 2-5 mm dik 
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in het centrum, duidelijk gezoneerd, goed 
ontwikkelde radiaal verlopende lijsten, viltig, vrij 
donkerbruin, vaak met donkere zones; steel 
regelmatig, cilindrisch. Sporen zijn ellipsoïd tot 
cilindrisch-ellipsoïd, glad, 6-9(-10) x 3,5-5(-5,5) fJm, 
Q altijd groter dan 1,5 en meestal ongeveer gelijk aan 
1,7. 
Terrestrisch groeiend op voedselarme, vaak zandige 
bodem, dikwijls onder dennen, soms onder Beuk en 
Eik, ook regelmatig waargenomen op brandplekken. 

- Coltricia confluens 
Meestal met veel vergroeide exemplaren samen 
groeiend en zo veelvuldig gesteelde plakkaten 
vormend. Hoed onregelmatig gevormd, gelobd, 
ingesneden en wat gegolfd, tot 16-70 mm diam., niet 
gezoneerd, radiale lijsten gewoonlijk afwezig, 
oppervlak met een egale viltlaag en daardoor vrij 
uniform en fel bleek licht roestbruinig gekleurd. Steel 
cilindrisch of vaker onregelmatig afgeplat en gevorkt. 
Microscopische kenmerken schijnbaar identiek aan 
deze van C. perennis. 
Terrestrisch groeiend op voedselrijke bodem, bij 
verschillende boomsoorten (Esdoorn, lep, Eik, 
Meidoorn), vaak aangetroffen op stukjes hout of 
andere organische resten (waarschijnlijk saprotroof 
volgens Keizer 1996). 

2. Literatuurgegevens over het genus 
Coltricia in Vlaanderen 

De eerste literatuurvermelding voor Vlaanderen van 
een Co/tricia-soort vinden we bij Fransiscus Van 
Sterbeeck in zijn beroemde 'Theatrum fungorum' 
(Van Sterbeeck, 1675 geciteerd in Imler 1975). Hij 
beschrijft en beeldt er C. perennis af onder de naam 
Fungus campanu/atus lignosus. De onderzijde van de 
hoed noemt hij "als met eenighe spellegaetkens 
ghesteken". De vindplaats is het domein van het 
kasteel van Vorselaar aan 't Sant te Vorselaar, ook 
tussen de abdij van Tongerloo en het dorp Westerloo 
(C5.57.34!), zelfs de datum wordt vermeld: 2 
september 1672 
In Kickx (1812) vinden we een beschrijving van C. 
perennis, onder de naam Bo/etus infundibu/iformis L., 
bij diens zoon (Kickx, 1835) onder de naam 
Po/yporus perennis Fr. en in de Flore cryptogamique 
des Flandres als Trametes perennis Fr. (Kickx, 1867). 
Po/yporus perennis Fr. en Po/yporus montagnei Fr. 
worden vermeld voor de Brusselse regio door 
Bommer & Rousseau (1879, 1884). Pàque (1885) 
ermeldt verschillende waarnemingen van Trametes 

perennis Fr. in zijn reeks 'Recherches pour servir à la 



flore cryptogamique de la Belgique'. In 'Prodrome' 
(De Wildeman & Durand, 1898) en Vanderhaeghen 
(1898) volgt een overzicht gegeven van de tot dan toe 
bekende literatuurgegevens van Co/tricia in België. 
In 1909 wijdt Van Bambeke een uitgebreid artikel 
aan het verschil tussen Po/ystictus cinnamomeus 
(lacq.) Sacc. en P. montagnei Fries. Hierin legt hij 
grondig de microscopische, macroscopische en 
ecologische verschillen tussen deze 2 soorten uit. 
Naveau (1923: 69) geeft een korte omschrijving van 
de ecologie van Po/ystictus cinnamomeus (lacq.) 
Sacc. In "Nos Polypores" van Beeli (1929) worden 
enkel Po/yporus perennis L. en Po/yporus 
cinnamomea (Trog.) uitgesleuteld. 
Na 1958 vinden we niet veel terug over Co/tricia in 
Vlaanderen. Wel zijn de Tolzwammen opgenomen in 
de paddenstoelenatlas van Limburg (Lenaerts 2003) 
en de regio Leuven (Steeman et al. 2006). 

3. Werkwijze 

Alle beschikbare collecties uit de herbaria van de 
Universiteit Gent (GENT) en de Nationale Plantentuin 
te Meise (BR) werden nagezien, aangevuld met 
enkele exsiccata uit herbaria van los Volders en 
Lucrèse Vannieuwerburgh. De oudere collecties 
bevatten ondermeer materiaal van Kickx GENT), 
Westendorp (BR), Van Bambeke (GENT, veel mooie 
collecties), Mervielde (GENT), Beeli (BR), Bommer & 
Rousseau (BR) en Imler (BR). De herbariumcollecties 
zijn onvoldoende gedocumenteerd voor het maken 
van gedetailleerde macroscopische beschrijvingen. 

De microscopie gebeurde met behulp van kongorood 

4. Sleutel tot de soorten 
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+ L4 en phloxine. Het bestuderen van het materiaal 
van tolzwammen viel verrassend goed mee: zelfs in 
19de eeuwse collecties vindt men gemakkelijk sporen 
en zelfs basidia. Voor elke soort werden 20 sporen 
gemeten. 

De verspreidingsgegevens werden verzameld en 
gecompileerd met Funbel, de databank van de 
Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring, de 
bestudeerde herbariumspecimens, literatuurgegevens 
(zie hoger; voor de periode 1898-1958 werden de 
Belgische mycologische literatuurgegevens 
samengebracht en verwerkt door Rammeloo 1987; 
deze gegevens zijn per soort te raadplegen in een 
ongepubliceerd fichensysteem in de Nationale 
Plantentuin), de notities van Louis Imler (periode 
1927-1973) die worden bewaard te Meise en de 
notities van Herregods (1945-1950) die worden 
bewaard te Gent. Voor de kartering werd gebruikt 
gemaakt van het IFBL-raster (De Beer 0., 2001) met 
uurhokken (4 x 4 km) en kwartierhokken (1 x 1 km). 
Het gekozen uurhok is bij sommige waarnemingen 
met vage plaatsomschrijving (bv. "Zoniënwoud", of 
"Brussel") benaderend. 
Gegevens die niet in Funbel beschikbaar waren, 
werden aan deze databank doorgegeven. 
Verspreidingskaartjes werden gemaakt met behulp 
van Arcview 3.2a. Uit die kaarten werd dan de 
uurhokfrequentie en de status van de Coltricis 
soorten in Vlaanderen afgeleid. De uurhokfrequentie 
werd enkel berekend op het totaal "onderzochte'" 
hokken vóór en na 1986, respectievelijk afgerond op 
400 en 700 hokken. 

1. Hoed met zijdeachtige glans door het ontbreken van een viltlaag. Sporen met een gemiddelde Q tussen 1,3 
en 1,4 C. cinnamomea 
Hoed dof door de aanwezigheid van een viltlaag die bestaat uit geweivormig vertakte, opgerichte 
dikwandige hyfen (plaat 4). Gemiddelde Q > 1,5 2 

2. Sporen 9-12 x 5-6 ut«. Hoed dikvlezig, robuust C. montagnei 
Sporen 6-8 x 3-4 ut», Hoed meestal fijner 3 

3. Hoed duidelijk gezoneerd, met een ronde rand en niet gelobd, met radiale lijsten. Paddenstoel solitair 
groeiend of hoogstens met enkele exemplaren vergroeid. Onder coniferen, Eik of Beuk, op voedselarme 
zandgrond C. perennis 
Hoed onduidelijk tot niet gezoneerd, zonder of met zwakke radiale lijsten; hoedrand gelobd, onregelmatig. 
Vruchtlichamen gewoonlijk met vele exemplaren, plakkaatvormig vergroeid. Vrij felle en licht roestbruine 
kleur. Groeit onder loofbomen op voedselrijke grond, vaak in parken of jonge bosaanplanten C. conf/uens 
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5. Bespreking per soort 

5.1 Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill 

Onderzocht materiaal: Sint-Denijs-Westrem, 03.21, onder 
Eik, 20/07/1905, Van 8ambeke C. (GENT). Gontrode, Bos 
van Gontrode, 03.44.10, 14/09/1888, Van 8ambeke C. 
(GENT). Zonder plaatsduiding, 05/12/1910, Van 8ambeke 
C. (GENT, als Polyporus cinnamomeus). 
THAILAND, Chiang Mai Prov., Mae Teng distr., Ban Pa deng, 
Pathummikaram Temple, 22/06/2004, Verbeken A. & 
Walleyn R. 2004-062 (GENT). 

Macroscopisch is het meest opvallende kenmerk de 
zijdeachtige glans van de hoed. Deze glans ontstaat 
doordat er geen viltlaag aanwezig is op het 
hoedoppervlak, maar wel radiale, parallel liggende 
hyfen. De hoed is cirkelrond en trechtervormig tot 
afgeplat, de diameter is meestal kleiner dan 3-4 cm, 
met een onduidelijke tot duidelijke zonatie op het 
hoedoppervlak. 

Naast de afwezigheid van de geweivormig vertakte 
en opgerichte hyfen die een viltlaag vormen, is C. 
cinnamomea microscopisch ook herkenbaar aan de 
sporen. Deze zijn breed ellipsoïd en meten 
gemiddeld 6,8 x 4,8 J.1m, met een gemiddelde Q van 
1,4. Dit is iets kleiner dan de afmetingen van 
Bernicchia (2005), zij mat 7-8,5(9,5) x 5-6(6,5) J.1m. 
Ryvarden & Gilbertson (1993) maten 6,5-8 x 5-6 J.1m. 
Van Bambeke (1909) mat 6-9 x 4-5 J.1m. De laatste 2 
afmetingen komen vrij goed overeen met de eigen 
waarnemingen. Over de Q-waarde schrijft [ahn 
(1986) dat deze steeds kleiner is dan 1,5 en meestal 
tussen 1,3 en 1,4 I igt. Dit komt ook vrij goed overeen 
met de gevonden Q. De basidiosporen zijn glad en 
dun- tot dikwandig. 

Kaart 1 geeft de verspreidingsgegevens weer van C. 
cinnamomea. Enkel drie herbariumspecimens uit 
GENT bleken juist gedetermineerd, waarvan één 
zonder vermelding van locatie. Alle andere 
gecontroleerde specimens die oorspronkelijk als C. 
cinnamomea gedetermineerd zijn, zijn fout en 
betreffen ofwel C. conf/uens (diverse collecties van H. 
De Meulder, BR) ofwel C. perennis (diverse collecties 
van C. Van Bambeke, GENT). De bevinding van Van 
Bambeke (1909) dat hij het ene jaar op een 
wel bepaalde plek Co/tricia perennis vond, en het 
andere jaar C. cinnamomea, blijkt te kloppen op 
basis van het herbariummateriaal, maar hij zat er dus 
ook soms naast. Na zijn publicatie kreeg hij in 1910 
ook nog een collectie van C. cinnamomea van 
Bresadola opgestuurd (GENT!), om hem ervan te 
overtuigen dat deze soort een gewimperde hoedrand 
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kan hebben maar dat dit verder geen taxonomische 
waarde heeft. Luc Lenaerts meldde ons dat ook zijn 
herbariumcollecties (gemeld in Lenaerts 2003) van C. 
cinnamomea tot C. conf/uens behoren. Op grond van 
deze gegevens, zijn wij geneigd om alle 
oncontroleerbare meldingen van C. cinnamomea, 
daterend uit de periode 1986-2001, tot twijfelachtige 
waarnemingen van C. conf/uens te rekenen, en enkel 
nog één oude waarneming van Naveau (1923) als 
twijfelachtig voor cinnamomea te weerhouden. In 
verscheidene gevallen van deze twijfelachtige 
meldingen, is trouwens reeds C. confluens verzameld 
in hetzelfde km-hok. 
Aangezien de enige drie, controleerbare 
waarnemingen van C. cinnamomea vóór 1980 (zelfs 
voor 1930) gebeurden, kan gesteld worden dat deze 
soort vermoedelijk uitgestorven is in Vlaanderen. De 
soort was vermoedelijk toen ook al zeldzaam. Ook in 
Nederland is ze eveneens uitgestorven (Arnolds & 
van Ommering, 1996). In veel subtropische streken 
komt ze vrij algemeen voor. 
Bij één van de vondsten van Van Bambeke wordt Eik 
gemeld, en een zandige bodem van een grachtkant. 
Meer ecologische gegevens voor Vlaanderen zijn er 
niet. 

5.2 Coltricia montagnei Fries 

Onderzocht materiaal: Hoeilaart, bos van Groenendaal, ± 
E4.57, 00/08/1883, E. Bommet & M. Rousseau (BR 
M136405-23). 

Co/tricia montagnei heeft in vergelijking met de 
andere 3 soorten een vrij robuuste en dikke hoed. De 
hoed is (bijna) niet gezoneerd en heeft een circulaire 
tot vrij onregelmatige vorm. De poriën variëren van 
klein tot groot (tot 1-3 mm) en hebben een 
onregelmatige vorm. 
De basidiosporen zijn opvallend groot, ze meten 
gemiddeld 10,7 x 6,3 J.1m en hebben een 
gemiddelde Q van 1,7. Ze zijn langwerpig ellipsoïd. 
Van Bambeke (1909) geeft als afmetingen 10-11 x 5- 
6 J.1m, Bernicchia (2005) 9-13 x 5-6,5 J.1m, Ryvarden 
& Gilbertson (1993) 9-12(14) x 5-6(7)J.1m. De laatste 
2 afmetingen komen goed overeen met de eigen 
waarnemingen. De Q-waarde is ongeveer gelijk aan 
deze van Co/tricia perennis en C. conf/uens. De 
basidiosporen zijn glad en dun- tot dikwandig. Een 
ander belangrijk microscopisch kenmerk is de 
breedte van de tramahyfen bij C. montagnei, deze 
zijn tussen 5 en 10 J.1m breed, terwijl die bij de 
andere 3 soorten smaller zijn dan 6 J.1m. Dit komt 
oereen met de bevindingen van Jahn (1974). 
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De enige Vlaamse vondst groeide langs de kant van 
een schaduwrijke weg. Hoewel Van Bambeke (1909) 
stelt slechts één collectie van deze soort gezien te 
hebben, bevinden zich in GENT in diens collectie 
nog enkele exsiccata in "doos 99" onder noemer IfC. 
montagnei", waarvan Herman Mervielde enkele jaren 
geleden nog de determinatie bevestigde, met name 
"Torhout, 4/7/1884", "Ruiselede, 6/7/1887", "Tussen 
Oroir en Ronse, 9/8/1890", en "Groenendaal, 
1 /1 0/1891". Deze specimens betreffen allemaal zeer 
jonge exemplaren, wat de macroscopische en 
microscopische determinatie bemoeilijkt (zeer weinig 
sporen). Het gaat hier wellicht om Co/tricia perennis 
want er is een viltlaag aanwezig, de tramahyfen zijn 
smaller dan 6 jJm, en de poriën zijn klein en 
ongeveer van dezelfde grootte. Deze specimens 
werden ook gevonden aan de rand van een 
dennenbos. Twijfel blijft omdat er bij één van de 
specimens een medaillongesp (?) is waargenomen 
(Fig. ***), maar slechts 1. Volgens de literatuur zijn 
er geen gespen bij Co/tricia cinnamomea, C. perennis 
en C. conf/uens maar bij C. montagnei wordt er niets 
over gespen gezegd. 

Co/tricia montagnei is in Vlaanderen uitgestorven. 

5.3 Coltricia perennis (L.: Fr.) MurriII 

Onderzocht materiaal (selectie): Destelbergen, D3.14, 
09/1875, Van 8ambeke C. doos 197 (GENT). Merelbeke, in 
een dennenbos, D3.33, 06/10/1896, Van 8ambeke C. doos 
203 (GENT). Ursel, in een dennenbos, C2.46, 9/10/1900, 
Van 8ambeke C. doos 203 (GENT). Kapellen, in een 
dennenbos, B4.47, 10/06/1906, Van 8ambeke C. doos 208 
(GENT). Ronse, Muziekbos, E3.51.11, op zandgrond onder 
Pin us, 26/09/1987, Mervielde H. 87/191 (GENT). Leuven, 
E5.23, op de grond in een dennenbos, 1835, Kickx [. 
z.n.(GENT). Houthulst, Dl.45, op de grond in een 
dennenbos, 1862, Kickx}. z.n. (GENT). Brecht, Drijhoek, 
B5.42, dennenbos, 06/08/1951, Hostie E. (GENT). 
Wezemaal, Wijngaardberg, D5.45.33, zijkant holle weg, 
10/09/2000, Monnens l, 00-001 (BR). Zoersel, Zoerselbos, 
C5.13.23, op de grond onder Eik, 23/09/2000, Antonissen 
I. 00092306 (BR). Gelrode, 's Hertogenheide, D5.45, langs 
heidepad, 14/10/2000, Monnens j. 00-018 (BR). 

Macroscopisch is de duidelijke gezoneerde, 
regelmatig cirkelvormige hoed kenmerkend. Er zijn 
radiale lijsten, ribbels aanwezig op het 
hoedoppervlak. De hoeddiameter is iets groter dan bij 
Co/tricia conf/uens, namelijk 2 à 7 cm. C. perennis 
groeit meestal solitair, maar kan soms met een klein 
aantal exemplaren aan de randen vergroeid zijn. De 
kleur van het basidiocarp is iets donkerder dan bij C. 
conf/uens. 
De sporen zijn gemiddeld 7,5 x 4,2 jJm groot en 

AMK Mededelingen 

hebben een gemiddelde Q van 1,8. Ryvarden & 
Gilbertson (1993) maten 6-9(10) x 3,5-5(5,5), 
Bernicchia (2005) 5,5-8,5 x 3,5-4,5 ut«, Keizer 
(1996) (7,5)7,8-8,6(8,8) x (4,2)4A-4,9(5) jJm met een 
gemiddelde Q van 1 J9, en [ahn (1986) 6-9 x 3,5- 
4,5(5) ut«. Deze waarden komen allemaal overeen 
met de eigen waarnemingen. De basidiosporen zijn 
glad en langwerpig ellipsoïd tot cilindrisch. Het 
viltige hoedoppervlak bestaat microscopisch uit een 
laag geweivormig vertakte, opgerichte, dikwandige 
hyfen. 

Uit de Funbel-gegevens blijkt dat Co/tricia perennis 
meestal groeit op schrale zandgrond in of langs 
dennenbossen, af en toe ook in de buurt van Eik 
(Quercus robur, Q. rubra), Beuk (Fagus sy/vatica). 
Vindplaatsen op brandplekken worden niet gemeld. 

Volgens de uurhokfrequentieklassen gehanteerd in de 
Rode Lijst (Walleyn & Verbeken 2000) was C. 
perennis vóór 1986 vrij algemeen, sindsdien matig 
algemeen. We kunnen dus gewagen van een 
achteruitgang. In het Maritiem district en het 
Maasdistrict werd de soort nooit waargenomen (kaart 
2a, 2b), in het Brabants en het Vlaams district is de 
soort duidelijk zeldzaam geworden. In het Kempisch 
district lijkt C. perennis sinds 1986 nog ongeveer 
even vaak voor te komen als vóór 1986, maar 
tegenwoordig worden veel meer gegevens verzameld 
uit het Kempisch district in vergelijking met vroeger. 
Vóór 1986 was C. perennis dus vermoedelijk veel 
algemener dan de verspreidingskaart aangeeft en is 
de soort ook hier merkbaar achteruitgegaan. Ook in 
Nederland gaat de soort gevoelig achteruit (Nauta & 
Vellinga (1995L vooral ten gevolge van verzuring en 
vermesting waar vooral zandbodems onder te lijden 
hebben. 

5.4 Coltricia confluens Keizer 

Onderzocht materiaal: Turnhout, Dombergstraat, B5.37.42, 
wegberm, 18/08/2001, Walleyn R. 2049 (GENT, als dr. C. 
confluens). Harelbeke, De Gavers, C2.23.34, onder Salix, 
23/09/2005, Vannieuwerburgh L. 22/542 (GENT). 
Waarschoot, Kwadebossen, C3.31.33, onder Eik op 
humusrijke bodem, 23/09/2000, Mervielde H. 00-185 
(GENT). Wachtebeke, Puyenbroeck, C3.45, tussen gras met 
Linde en Es in de buurt, 20/08/1985, Declercq 8. 85/605 
(GENT, als IC. perennis'). Niel, Walenhoek, C4.55.41, 
tussen Salix, 26/08/1993, De Meulder H. 9129 (BR, als C. 
cinnamomea). Schilde, Bellevuedreef C5.21.12, onder Eik, 
29/06/1997, l. Volders 97025 (BR). Wingene, bossen de 
Gruytere, D2.13.22, bosdreef bij Eik en in de buurt van 
Alnicola bohemica en Lyophyllum decastes, 06/08/2005, 
Walleyn R. 3986 (GENT, zeer jong). Lippelo, Lippelobos, 
D4.23.42, 29/07/1993, De Meulder H. 8937 (BR, als 'c. 
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cinnamomea'); ibid. 07/08/1993, De Meulder H. 8963 (BR, 
als 'C. cinnamomea'). Westerlo, De Beeltjes, D5.17.22, 
13/07/2004, herb. l, Volders 04041. 

Co/tricia conf/uens is herkenbaar aan het niet of 
onduidelijk gezoneerde hoedoppervlak. De vorm van 
de hoed is onregelmatig tot rond en de rand is gelobd 
en er zijn geen radiale lijsten aanwezig. Vaak treedt 
een vergroeiing op van veel basidiocarpen, waardoor 
veelvuldig gesteelde plakkaten ontstaan. De 
individuele hoedjes zijn moeilijk herkenbaar in zo'n 
plakkaat. Volgens Keizer (1996) is de diameter van de 
afzonderlijke hoedjes kleiner dan bij C. perennis, 2-5 
cm. De hoedkleur is ook lichter, licht roestbruin, en 
feller, omdat de viltlaag meer uniform verdeeld is. 
Een goede foto vinden we bij Petersen (1997) en in 
Mycokey. 
Microscopisch zijn er geen verschillen met Co/tricia 
perennis. De basidiosporen zijn gemiddeld 8,3 x 4,5 
Jlm groot en hebben een gem iddelde Q van 1,9. Ook 
C. conf/uens heeft een viltlaag die bestaat uit 
geweivormig vertakte hyfen. De collecties van C. 
conf/uens in het herbarium van Luc Lenaerts (aanv. 
als "cinnamomea" opgeborgen) wijken sterk af door 
kleine korte sporen, 4J5-6,25 x 4-4,5 Jlm (Q = 1,3- 
1,5), zo meldt hij ons, maar meer metingen zijn 
misschien nodig. Enkel o.b.v van exsiccata, dus 
zonder details over de standplaats of zonder foto of 
beschrijving, blijkt het niet altijd even makkelijk om 
beide soorten te onderscheiden. Enkele exsiccata 
meestal jong materiaal, hebben we dan ook als cfr. 
conf/uens geklasseerd. Verrassend is een vondst van 
[os Volders uit de mycologisch intensief bezochte 4- 
rijige eikenlaan van de Bellevuedreef te Schilde 
"vooraan rechts", die goed beantwoordt aan C: 
conf/uens. In deze dreef is ook vaak C. perennis 
genoteerd, en de foto van Ruben Walleyn in Lenaerts 
(2003: 321) is ook genomen vooraan rechts in deze 
dreef. Foto's van perennis-achtige vruchtlichamen en 
conf/uens-achtige vruchtlichamen van eenzelfde 
vindplaats in het provo dom. Te Hofstade werden ons 
bij het einde van onze studie nog doorgestuurd door 
Daniel Deschuyteneer; zij doen ons weer wat 
twijfelen omtrent de status van Co/tricia conf/uens. 
Men zou kunnen speculeren dat deze een recente 
mutant betreft van loofboomvormen van C. perennis 
die zich aan een nieuwe biotoop heeft aangepast. 
Moleculair onderzoek lijkt misschien wel 
aangewezen om de juiste taxonomische status van C. 
conf/uens uit te pluizen. 

Uit de Funbel-gegevens blijkt dat C. confluens 
voornamelijk voorkomt onder loofbomen (Wilg, Eik, 
Beuk, Es, Linde) op voedselrijke grond. Op kaart 3 
zijn de gekende vindplaatsen van C. conf/uens 
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aangegeven tot op km-hokniveau. Volgens de 
berekende uurhokfrequentie is de Plakkaattolzwam 
vrij zeldzaam in Vlaanderen. De oudste waarneming 
dateert van 1985 (Wachtebeke). De soort lijkt zich uit 
te breiden en wordt recent ook beter herkend. 
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Plaat 4. 

1. Co/tricia montagnei, sporen (Bom mer 
& Rousseau z.n.). 2. C. cinnamomea, 
sporen (Verbeken & Walleyn 2004-062). 
3. e. confluens, sporen (De Meulder 
8937) en hyfen van hoedoppervlakte 
(Mervielde 00-185). 4. e. perennis, 
sporen (Van Bambeke e. doos 197), 
hyfen van hoedoppervlakte (Van 
Bambeke C. doos 197), dr. 
medaillongesp en pseudogesp (Van 
Bambeke e. doos 99, zie tekst). 
Maatstreep = 10 ut«. 
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Kaart 2a. Coltricia perennis, vóór 1986 (0) en sinds 1986 (.). 
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Kaart 1. Oude vindplaatsen (0) en oncontroleerbare meldingen (?) 
van Coltricia cinnamomea. 
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Kaart 3. Coltricia confluens. Uurhokken (0) en kwartierhokken (.) met 
waarnemingen sinds 1986, en oncontroleerbare meldingen (?) van "C 
cinnamomea". 
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Kaart Zb, Coltricia perennis. Uurhokken (0) en 
kwartierhokken (.) met waarnemingen sinds 1986. 
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Foto 1. Coltricia cinnamomea. Sint-Denijs-Westrem, D3.21, onder Eik, 
20/07/1905, herb. Van Bambeke C. (GENT). 
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Foto 3. Co/tricia perennis. Houthulst, anno 1862, 
herb. Kickx J. (GENT). 

Foto 2. Coltricia montagnei. Hoeilaart, bos van Groenendaal, E4.57, 

Foto 4. Coltricia conf/uens. Harelbeke, De Gavers, C2.23.34, onder Salix, 
23/09/2005, Vannieuwerburgh L. 5822/542 (GENT). 
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