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De wereld van de dood-hout-zwammen is zeer uitgebreid en divers.

Net als bij de saproxyle kevers zijn er in die soortenrijke wereld ook algemene en 

zeldzame soorten, generalisten en zeer veeleisende soorten.

Een aantal jaar geleden al maakten Ruben Walleyn en Mirjam 

Veerkamp een lijst op van 21 soorten die sterk gebonden zijn 

aan beukenbossen met veel oude bomen en grote hoeveelhe-

den dood hout. In onze vorige nieuwsbrieven gingen we reeds 

uitgebreid in op deze zogenaamde indicatorsoorten voor ‘old 

growth’-karakteristieken (zie ook www.inbo.be, zoek op indi-

catorsoorten beuk).

Door het overlijden van Ruben viel ons systematisch onderzoek 

naar fungi stil, maar de microbe voor houtzwammen had hij 

toch al een beetje aan ons doorgegeven.  Tijdens het terrein-

werk wordt er dan ook met extra aandacht naar uitgekeken, 

met interessante vondsten tot gevolg (zie ook vorige nieuws-

brief).

Ook in het najaar van 2009 deden we een interessante ontdek-

king : zowel in het grote bosreservaat Joseph Zwaenepoel (Zo-

niënwoud) als in het bescheiden bosreservaatje van Parike ont-

dekten we een liggende beukenstam met telkens maar liefst 6 

verschillende soorten hertenzwammen (genus Pluteus). 

In Vlaanderen zijn er 28 Pluteus soorten gesignaleerd. Ze zijn 

gemakkelijk herkenbaar door de vrije plaatjes met roze spo-

ren.  Het zijn allemaal soorten die op hout en schors van lig-

gende dode bomen groeien. Sommige soorten zijn heel spe-

cifiek voor een bepaalde boomsoort (naaldhouthertenzwam, 

oranjerode hertenzwam op populier) terwijl andere niet selec-

tief zijn (gewone hertenzwam). Fluweelhertenzwam is gespe-

cialiseerd in het afbreken van de schors van beuk. De rest van 

de hertenzwammen verschijnt in een latere fase, wanneer het 

hout reeds zacht is en geen schors meer bevat. 
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Zware liggende beukenstammen: soms rijk 

aan hertenzwammen, dan weer niet…

Peter Van de Kerckhove

Paarse wasporia, een fraaie en bijzondere 

verschijning, hier op een zware beuken-

stam in bosreservaat Joseph Zwaenepoel
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De soorten die op beide bomen werden aangetroffen staan opgesomd 

in onderstaand lijstje. De waarnemingen werden verzameld tijdens een 

drietal observaties. Van de vermelde soorten zijn gele aderhertenzwam, 

pronkhertenzwam en beukenkorrelkopje indicatorsoorten uit hoger 

vermelde lijst. 

Wat opviel was dat, hoewel er telkens veel dode stammen voorkwamen, er slechts 

één enkele stam was met een dergelijk groot aantal soorten. Vermoedelijk speelt 

de aan- of afwezigheid van dominante koloniserende soorten (Fomes fomentarius, 

Eutypa spinosa,…) hier een rol. Zo is bijvoorbeeld ook bekend dat de mossuccessie 

op dood hout kan worden vertraagd onder invloed van sommige bruinrotschimmels. 

Bij bruinrot ontstaat keihard donker tot zwart gekleurd hout waarop mossen aan-

vankelijk niet of nauwelijks kunnen groeien. Door witrotschimmels aangetast hout 

is voor mossen veel gemakkelijker te koloniseren.

Pronkhertenzwam op een 

‘hertenzwammenstam’ in het Zoniënwoud

Bosreservaat Parikebos Bosreservaat Joseph Zwaenepoel

Pluteus Pluteus

Gewone hertenzwam  
(Pluteus cervinus)

Gewone hertenzwam

Gele aderhertenzwam  
(P. chrysophaeus)

Pronkhertenzwam  
(P. umbrosus)

Knolvoethertenzwam  
(P. plautus)

Geaderde hertenwam  
(P. phlebophorus)

Goudgele hertenzwam  
(P. leoninus)

Goudgele hertenzwam

Pluishoedhertenzwam  
(P. hispidilus)

Pluishoedhertenzwam

Fluweelhertenzwam  
(P. podospileus)

Fluweelhertenzwam

Selectie andere soorten Selectie andere soorten

Prachtmycena 
(Mycena crocata)

Prachtmycena

Beukenkorrelkopje  
(Phleogena faginea)

Paarse wasporia  
(Ceriporia purpurea)

Ontluikende gele aderhertenzwam




