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Summary 

Tllustrated descriptions are given of Lactarius hysginus and L. fraxineus and tbeir ecology and distribution in Belgium is 
discussed. Lactarius hysginus grows with Picea, Pinus or Betula on nutrient poor, acid or superficially acidified of ten humid soil 
types. It seems to be a declining species. Lactarius fraxineus bas only been discovered in 2005, and is now known from 3 
localities with Quercus on argillaceous calcareous soi!. 

Résumé 

Des descriptions illustrées sont données de Lactarius hysginus et L. fraxineus. Lactarius hysginus est associé à Picea, Pinus ou 
Betula sur sols pauvres, acides ou superficiellement acidifiés, souvent humides. L'espèce semble être en régression. Lactarius 
fraxineus n'a été découvert qu'en 2005 et est connu depuis de 3 stations sur sol argilo-calcaires, ou il pousse sous chênes, 

Inleiding 

In deze aflevering van onze studie van melkzwammen 
van België worden 2 zeldzame soorten behandeld uit 
Lactarius subgenus Piperites (melkzwammen met 
kleverige hoeden): Lactarius hysginus en L. fraxineus. 
Voor de methodiek verwijzen wij naar vorige bijdragen 
(bv. Verbeken et al. 1998). De kleurencodes volgen 
Kornerup & Wanscher (1978). 

1. Lactarius hysginus (Fr.: Fr.) Fr. 
Roodbruine melkzwam 

Lactarius hysginus (Fr.: Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol.: 
337 (1838). 
==Agaricus hysginus Fr., Observ. Mycol. 2: 192 (1815). 
== Lactifluus hysginus (Fr.: Fr.) Kuntze, Revisio Gene 
rum Plantarum Ir: 857 (1891). 
= Lactarius chrysophyllus Z. Schaef., Ceská Mykol. 
11: 52 (1957). 
= Lactarius pseudohysginus J. Blum, Lactaires: 170 
(1976). 
Misv.: Lactarius curtus ss. Schaefer (1957), Bon 
(1980), Marchand (1980), Courtecuisse & Duhern 
(1994). 

Select. icon.: Basso (1999: 141, 771), Bolets Cata 
lunya (1990: nr. 420), Dähncke (1993: 993), Galli 
(2006: 83-85), Heilmann-Clausen et al. (1998: 81), 
Korhonen (1984: 138-140), Kränzlin (2005: nr. 29, 
nogal bleek), Krieglsteiner (2000: 395); Marchand 
(1980: pl. 535), Neuhoff(1956: pl. IX-37). 

Hoed 50-80(125) mm breed, jong convex met 
ingerolde rand en ingezonken centrum, later wat 
trechtervormig of onregelmatig ingezonken, bleek 
vleeskleurig tot bleek roze bruin, roodbruin in 
centrum en donkerste watervlekken (6F7, 9E6/ 
8E6), naar de rand toe meer vleeskleurig bruin 
(8D5), geleidelijk verblekend, oppervlak zeer fijn 
concentrisch rimpelig, met enkele donkere water 
vlekken die soms vage zoneringen vormen, blin 
kend en kleverig indien nat; rand glad. Lamellen 
iets aflopend, dicht opeen (L = 70-80, 1= 3-7), jong 
crème geel of bleek okergeel (4A4-4B4), later oker 
oranje (5B4), vuilgrijs vlekkend, soms gevorkt 
tegen de steel aan; snede gaaf, gelijkkleurig. Steel 
35-85 x l3-20 mm, min of meer cilindrisch met 
puntig versmallende basis, gekleurd zoals hoed of 
wat bleker, rozig crème, bleker aan de top of top 
zelfs witachtig berijpt, meestal met kleine scrobi 
cules (1 x 2 mm, soms tot 5 mm), iets kleverig tot 
droog, glad tot iets rimpelig, vol of met smalle 

I Dit is de 11 de aflevering in de reeks "Bijdragen tot de kennis van het genus Lactarius in België". 
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centrale holte. Vlees stevig, vrij dikvlezig in hoed, 
bleek geel, onder hoedhuid bleek bruin, bleek grijs 
bruin verkleurend; smaak zeer scherp en ranzig, olie 
achtig, zelfs wat bitter; geur sterk, kenmerkend, 
mengeling van fruitig en de geur van wilgenhoutrups 
(Cossus cossus , zoals bij Hygrophorus eburneus). 
Melk overvloedig, wit, niet verkleurend maar wat 
vergelend op wit papier, niet verkleurend met KOB; 
smaak zeer scherp. 

Sporen bijna bolrond tot breed ellipsoïd, 5.8- 
7.0-7.3-8.4 x 5.1-6.0-6.3-6.8 urn (Q = l.l0-1./4-1.24- 
1.32, n = 60); versiering amyloïd, bestaande uit tot 1 
urn hoge afgeronde richels die een onvolledig netwerk 
vormen, naast talrijke korte richels en enkele geïso 
leerde wratten; plage iets distaal amyloïd. Basidiën 35- 
55 x 8-12 urn, iets cilindrisch of meestal wat knots 
vormig, 4-sporig. Pleuromacrocystiden talrijk, emer 
gent, 45-90 x 8-12 urn, spoelvormig, soms met moni 
liforme top, inhoud naaldachtig. Pleuropseudo 
cystiden vrij talrijk, sterk kronkelig gedraaid, 5-7 urn 
diam. Snede steriel; cheilomacrocystiden 30-65 x 6-10 
urn, spoeivormig, vaak met moniliforme top, inhoud 
naaldachtig. Hoedhuid een ixocutis of ixotrichoderm, 
100-300 urn dik, met 2-6 urn brede hyfen met bruin 
intracellulair pigment, hyfen in de top laag vaak zeer 
dunwandig en verschrompelend/oplossend. 

Fig. 1. Lactarius hysginus. Sporen, basidiën, macro 
cystiden, pseudocystiden, cheilocystiden en hoedhuid 
structuur (maatstreep = 10 urn). 
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Onderzocht materiaal: 
Gooreind, B4.38.43, 4/10/1983, herb. de Haan A. 83038. 
Brasschaat, Peerdsbos, B4.58.33, eind 10/1937, fmler L. 
z.n. (BR- 5020040295407). Turnhout, Werken donk 
kuil, B5.38.34, 8/1 0/1975, Verheyen K. 2144 (GENT). 
Wingene, natuurreservaat Gulke Putten, 02.l3.24, 
4/10/1998, grazige dreef in gemengd loofbos met Betula, 
Walleyn R. 1509 (GENT); ibid., leg. R. Wal1eyn 
26/10/1999, Van De Kerckhove O. 627 (BR). Herselt, 
Langdonken, 05.26.43,21/10/1995, bij Pinus sylvestris, 
Walleyn R. 427 (GENT); ibid., 13/10/1996, Walleyn R. 
594 (BR). Seraing, La Vecquée, F7.52, 21/1 0/1942, 
Darimont F. 2571 (LG). Mont (Theux), G7 .17, 
22/10/1955, Darimont F. z.n. (LG). Spa, La Vecquée, 
G7.38.34, bij Betula, 24/9/2003, Genard F. z.n. (GENT, 
als L. intermedius). Xhoris, G7.44, onder Picea, 
3/11/1968, Heinemann P. 4523 (BR); ibid., 1/11/1969, 
Lauwers F. 773 (BR). Xhoris, bois de St. Roch, G7.44, 
23/9/1956, Haas s.n. (LG). Burnontige (Ferrières), bois 
de Fanges, G7.54.24, 8/10/1950, ?Darimont F. S.I1. (LG). 
Werbomont, G7.55, 10/9/1948, 't Darlmont F. s.n. (LG). 
Francorchamps, pessières, G8.32, 17/9/1950, TDarimont 
F. s.n. (LG). Aye, ± H6.46, Picea, 19/9/1956, Lambinon 
J s.n. (LG). Fosses-s-Salm, Reharmont, Bois de Pier 
reuse, H7.18, chemin embruyèré et herbeux en bordure 
d' une pessière basse, leg. Schumacher 25/9/1971, det. J 
Lambinon (LG). Biron, H7 .21, pessière, 9/1 0/1955, 
TDarimont F. s.n. (LG). Houffalize, Tailles, H7.46.32, bij 
Picea, 27/7/2004, Genard F. z.n. (GENT, als L. 
fascinansi. Nismes, J5.41, leg. A. de Haan 2/10/1992, 
Walleyn R. S.11. (GENT). Chanly (Wellin), J6.43.20, 
jonge Picea-aanplant (± 20 jaar), 30/10/1961, Heinemann 
P. 3188 (BR). Haut-Fays, 16.51, 30/9/1956, Lambinon J. 
S.11. (LG). Maissin- Villance, Fay Nayau, K6.14.43, bij 
Picea, 2/10/1994, Verbeken A. 94/776 (GENT). Corbion, 
± L6.21, 9/10/1950, Herregods M 1121 (GENT). Aniier, 
forêt d' Anlier, vallée de la Rulles, prés de la Passée du 
Cerf, L 7.26.11, pessière c1aire humide à bouleaux, 
21/9/1969, Lambinon J. z.n. (LG). Arlon, Schoppach, 
L7.57.20, chemin dans une bruyère plantée de pins, 
29/8/1945, Heinemann P. 1342 (BR). 

Lactarius hysginus vormt mycorrhiza met Picea, 
Pinus en Betula, op voedselarme, zure of opper 
vlakkig ontkalkte, meestal vochtige bodem, vaak op 
grazige plaatsen langs paden of bosranden. (Juli-) 
half sept.-okt. ZZ in VI., Kemp., Brab., Loth.; Z in 
Maasdistr.; VZ in Ard. (vooral Hoge Venen). 

De oudste waarneming in België dateert van 1918, 
uit Terhulpen (Beeli 1923), maar deze is niet 
controleerbaar. In Vlaanderen dateert de oudste 
controleerbare waarneming van 1937, de recentste 
waarneming van 1999. In de enige vindplaatsen van 
deze soort in Vlaanderen tijdens de jaren negentig, 
de Gulke Putten (Wingene) en de Langdonken 
(Herselt) verdwenen de meeste waardbomen van 
deze soort ten gevolge van natuurbeheerswerken. 
Ook in Wallonië lijkt het aantal waarnemingen 
achteruit te gaan. 



Lactariusfraxineus. Foto: René Chalange (Frankrijk, Seine-Marne, La Borde, 18110/2006) 

2. Lactarius fraxineus Romagn. 

Lactarius fraxineus Romagn., Bull. Soc. Mycol. France 
79: 474 (1963). 

Select. icon.: Basso (1999: 105). 

Beschrijving van onze collectie [2 drogere exemplaren, 
in matige staat; voor een gedetailleerde beschrijving 
verwijzen we naar Romagnesi (1963) en Basso 
(1999)]: 
Een kleinere, vrij stevige vlezige melkwam. Hoed tot 6 
cm diam., omegelmatig afgeplat convex met ingedeukt 
centrum tot trechtervormig; hoedrand scherp, golvend; 
oppervlak (iets) kleverig (droge weersomstandig 
heden), vettig, vaag gezoneerd, vooral aan rand fijner 
gezoneerd en met een donkerder zone in centrum, hier 
en daar met donkerder watervlekken; kleuren droge 
hoed herinnerend aan Lactarius quietus, centrum en 
donkere zoneringen oranjebruin (6B5), elders bleker, 
oranjeoker, beigerood. Lamellen aflopend, vrij dik, 
matig wijd uiteenstaand, L = 6-9/cm met talrijke 
tussenplaatjes van verschillende lengte, soms gevorkt 
en basaal met enkele omegelmatige adertjes verbonden 
(anastomoserend), crème. Steel kort, wat gebogen, hol 
wordend, droog, omegelmatig cilindrisch, 19 x 10 mm, 
gekleurd als hoed bleek roze, beigerood tot bleek 
baksteenrood, met enkele kleine donkerdere scrobi 
cules. Vlees dik in de hoed, wat sponzig, bleek vlees- 

roze tot grijsroze, met enkele waterverzadigde don 
kere vlekken in de hoed; smaak zeer onaangenaam; 
geur aangenaam, iets zoet, zonder component van 
wantsen noch herinnerend aan deze van L. hys 
ginus. Melk wit, onveranderlijk indien geïsoleerd, 
bleekgeel opdrogend op lamellen, smaak zeer 
scherp en wrang (astringent). 
Sporen breed ellipsoïd tot ellipsoïd, 7.0-7.5-8.1 x 
5.5-6.0-6.4 urn (Q = 1.17-1.28-1.41, n = 20); ver 
siering amyloïd, bestaande uit afgeronde, tot 1 urn 
hoge richels die een onvolledig netwerk vormen 
naast geïsoleerde korte richels en wratten; plage 
niet amyloïd. Basidia 40-50 x 7-11 urn, min of 
meer cilindrisch tot wat knotsvormig, 4-sporig. 
Pleuromacrocystiden talrijk, 40-60 x 8-14 urn, 
fusiform, met versmallende of moniliforme top, en 
naaldachtige inhoud. Pleuropseudocystiden vrij 
talrijk, 3-5 urn breed, smal tot omegelmatig 
cilindrisch. Snede steriel; cheilomacrocystiden 30- 
40 x 8-10 urn, kort spoeivormig of buikig met 
geleidelijk versmallende top en naaldachtige 
inhoud, randcellen cilindrisch tot knotsvormig, 12- 
30 x 5-9 urn. Hoedhuid een ixocutis, ong. 100 urn 
dik, gevormd door 3-5 urn brede hyfen met bruin, 
intracellulair pigment. 
Lactarius fraxineus is goed herkenbaar en kan 
eenvoudigweg omschreven worden als een soort 
met intermediaire kenmerken tussen Lactarius 
quietus en L. hysginus. Ze gelijkt op eerstgenoemde 
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qua kleuren, en verschilt ervan door de gemiddeld 
kleinere, kleverige vruchtlichamen, weinig opvallende 
geur, de zeer scherpe, wrange smaak, de gebondenheid 
aan kalkbodems en een sterk verschillende micro 
scopie. Microscopisch lijkt ze op Lactarius hysginus, 
waarvan ze verschilt door de blekere kleuren (in het 
bijzonder bij droge exemplaren), minder kleverige 
hoed en de standplaats: Eik op kalk i.p.v. coniferen of 
Berk op zure bodems. 

Fig. 2. Lactarius fraxineus. Sporen, basidiën, macro 
cystiden, pseudocystiden, cheilocystiden en hoedhuid 
structuur (maatstreep = 10 urn). 

Lactarius fraxineus vormt mycorrhiza met Eik (niet 
met Es zoals gesuggereerd in de originele beschrijving) 
op kalkrijke kleibodems. Aug.-okt. ZZ in Maasdistr., 
elders ontbrekend. De soort wordt nauwelijks gemeld 
in de literatuur, en was tot enige jaren geleden volgens 
Basso enkel bekend van Frankrijk en Italië. In België 
pas in 2005 ontdekt door Marcel Lecomte te Namen 
(citadel), en tevens gevonden in Roehefort tijdens de 
werkweek van de Société mycologique de France in 
2006 (Lecomte 2007), en een paar weken later te 
Biron. Op de vindplaats in Biron werd ze in 2007 
opnieuw waargenomen, door Daniel Ghyselinck. Alle 
Belgische vindplaatsen zijn bekende, mycologisch rijke 
sites die in het verleden reeds veel door mycologen 
werden bezocht. Dit suggereert dat de soort in het 
verleden mogelijk over het hoofd is gezien, gezien ze 
vooral in drogere toestand op afstand gemakkelijk kan 
verward worden met de zeer algemene Lactarius 
quietus en ze vóór de monografie van Basso zo goed 
als onbekend was. 

Onderzocht materiaal: 
Gare de Biron, bois de Petit-Han, H7.21.23, in ondiepe 
greppels onder Quercus robur op kalkrijke klei, 
vergezeld o.a. door Tricholoma acerbum, 13/10/2006, 
Verbeken A. 06-1021103 (GENT). FRANKRIJK. Seine 
et-Oise, Luzarches, pavé de la Ménagerie, forêt de Coye, 
Romagnesi H. 62-74 (PC, type). 

Dankwoord 

Voor de verspreidingsgegevens van deze Lactarius 
spp., danken wij FUNBEL (databank van de 
KAMK), Marcel Lecomte, Daniel Ghyselinck, 
Jean-Jacques Wuilbaut et Jean-Pierre-Legros. René 
Chalenge De kaartjes werden gemaakt door Yvan 
Barbier (Gembloux), aan de hand van diens 
programma CFF 2.1. 
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Erratum Sterbeeckia 26 

In Sterbeeckia 26 blz. 19 werd een verkeerde verspreidingskaart gegeven van Lactarius lilacinus. Deze kaart 3 dient 
te worden vervangen door deze kaart: 
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