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During several years a corticioid fungus resembling Repetobasidiellum fusisporum was studied.
It differed from the protologue of R. fusisporum by distinctly larger spores, thickly incrusted dendro
hyphidia, and short, wide subhymenial cells. The presence of repetobasidia could not be established
with certainty. The amended description of R. fusisporum by Hjortstam & Ryvarden, stating that spores
are often larger than in the protologue and dendrohyphidia frequently incrusted, solved this identifi
cation problem. R. fusisporum appears to be widely distributed in The Netherlands. New microscopic
characters to recognize this species are presented.

I

n het Kromme Rijngebied bij Driebergen ligt een geïsoleerd, vochtig bosje dat De
Kurk heet. Vroeger stond hier een kurkfabriek. Tegenwoordig is het van Het Utrechts
Landschap. Sporen van de kurkindustrie zijn er nog steeds terug te vinden, in de vorm
van brokken kurk en verbrandingsresten (slakken). Een ander interessant souvenir uit die
tijd is de Iberische ribloofslak. Dit is een Zuid-Europese huisjesslak die vermoedelijk met
kurkbrokken is mee gekomen en zich sindsdien handhaaft. Bij de ontdekking van dit slakje
heb ik nog een bescheiden rol gespeeld (Does, 2011). In Nederland komt deze soort buiten
de Kurk niet voor.
In februari 2014 vond ik in De Kurk een
kleine korstzwam die ik niet op naam kon
brengen. Intuïtief deed hij me denken aan
een corticole soort, maar daarover straks
meer. De soort groeit op liggende, nog aan
de plant vastzittende, dode varenstengels
(zelden op de schubben) (Figuur 1) en laat
gemakkelijk als een stevig vlies los. Dat
vlies komt onder de microscoop boven
ste-boven of onderste-boven te liggen. Het
verkrijgen van een zijaanblik lukt alleen in
coupes en ook dan blijft het moeilijk alle
details te zien. In de loop van de jaren heb
ik de soort vele malen verzameld, gesne
den en bestudeerd. Al doende werd mijn
beeld vollediger. De hyfen hebben gespen.
Het subiculum is heel dun. Daar boven zit
het subhymenium waarvan de structuur
Figuur 1: Varenstengel met Repeto
basidiellum fusisporum (Spoelsporig repeteerkorstje), gevonden in De Kurk.
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Figuur 2. Microscopie van Repetobasidiellum fusisporum (Spoelsporig repeteerkorstje).
A: dwarsdoorsnede, met onderin beeld cellen van de varen (bruin), en daarboven korte,
brede subhymeniale cellen en een geïncrusteerd dendrohyfidium; olie-immersie; De Kurk. B:
dwarsdoorsnede met bolvormige jonge basidiën; olie-immersie; Barger Veen. C: dwarsdoorsnede met geïncrusteerde dendrohyphidiën (pijl, o.a.); olie-immersie; Barger Veen.
niet altijd duidelijk is maar dat, in elk geval soms, uit hyfen met korte wijde cellen (Figuur
2A) bestaat. Verder zijn er subglobose jonge basidiën (Figuur 2B), cilindrische tot urnvor
mige rijpe basidiën met 4 vrij lange, gekromde sterigmen, en dendrohyfidiën (Figuur 2C)
waarvan de meeste, zo niet alle, zwaar geïncrusteerd zijn. De sporen zijn opvallend groot,
sterk gekromd en spoelvormig (Figuur 3). Over het algemeen is het een dun korstje, maar
het kan dikker worden. Dan ontstaan er boven op de oorspronkelijke laag 1-2 nieuwe lagen.
Elke laag heeft zijn eigen dendrohyfidiën die nauwelijks uitsteken in de laag er boven. Soms
zitten er bovenop het vruchtlichaam vreemde bultjes. Dat zijn sporenhoopjes. De determina
tie bleek niet eenvoudig.
Op het Cristellaweekend van november 2012 werd op varens een soort gevonden die
ook dendrohyfidiën en grote, wat gebogen min of meer spoelvormige sporen had. Deze had
repetobasidiën en werd gedetermineerd als Repetobasidiellum fusisporum (Spoelsporig re
peteerkorstje; Veerkamp, 2013). Of mijn materiaal repetobasidiën heeft heb ik, helaas, in al
die jaren niet met zekerheid kunnen vaststellen. Met al die incrustaties is het moeilijk om
Figuur 3. Sporen van Repetobasidiellum fusisporum. De Kurk, 600×.
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een coupe te maken waarin de onderkant van de basidiën te zien is. Mijn materiaal wijkt
zowel van dat van het Cristella-weekend als van de originele beschrijving van R. fusisporum
(Eriksson, Hjortstam, & Ryvarden,1981) af doordat de dendrohyfidiën zwaar geïncrusteerd
en talrijk zijn. Verder wijken alle door mij verzamelde collecties van de protoloog af door
duidelijk grotere sporen (9,5‒13 × 2–4,5 µm versus 5,5‒8(-9) × 3,3‒3,9 µm). Bovendien lijkt
mijn materiaal, met de korte brede interhymeniale cellen, niet op de figuur in Eriksson et al.
(1981). In Coolia werden geen sporenmaten vermeld, maar Inge Somhorst vertelde me later
dat ze in haar collectie 9‒10 × 3 µm maten, dus wat langer dan in het type. Materiaal met
geïncrusteerde dendrohyfidiën en sporen van (6,5-)8‒12 × 2,5‒3,5 µm, dat met mijn soort
lijkt overeen te komen, wordt als R. fusisporum vermeld door Hugill & Lucas (2017). Deze
auteurs noemen repetobasidiën niet als kenmerk en negeren het feit dat de sporen atypisch
groot zijn. Vanwege genoemde verschillen en omdat het me niet lukte met zekerheid repeto
basidiën vast te stellen, bleef ik twijfelen over de juiste naam voor mijn soort. Uiteindelijk
vond ik een dun exemplaar waarvan een deel alleen kale dendrohyfidiën had, terwijl elders
op hetzelfde vruchtlichaam de bekende dik geïncrusteerde dendrohyfidiën zaten. Het leek er
op dat het type-materiaal dat Eriksson beschreef jong materiaal zou kunnen zijn van dezelfde
soort die ik steeds vind. Maar het verschil in sporengrootte was daar niet mee opgelost.
Toen ontdekte ik een artikel dat mijn laatste twijfels wegnam (Hjortstam & Ryvarden, 1996).
Hierin breidden de auteurs de beschrijving van R. fusisporum uit met “dendrohyfidien vaak
sterk geïncrusteerd en sporen langer dan in het type-materiaal”. Op basis van mijn materiaal
zou ik hier graag aan toevoegen “cellen van subhymeniale hyfen (vaak?) kort en wijd.” Het
zou prettiger zijn als ik repetobasidiën had kunnen vaststellen, maar ook zo ben ik voldoende
overtuigd dat mijn materiaal R. fusisporum betreft.
Determinatie van het geslacht met de hoofdsleutel van Bernicchia et al. (2010) gaat via
het vaststellen van repetobasidiën. In de praktijk is dit niet zo’n handig kenmerk. Gelukkig
is de soort onder de microscoop in één oogopslag te herkennen. Hij laat los als een stevig
samenhangend vlies dat er onder de microscoop als een mozaïek van verspreide talrijke geïn
crusteerde dendrohyfidiën (Figuur 4) uitziet. Eigenlijk is dit karakteristieke beeld samen met
het voorkomen op varens al voldoende voor determinatie, maar ik zoek altijd ook nog even
naar de grote spoelvormige, licht gebogen sporen.
De soort groeit op verschillende soorten varens en is bekend uit Europa, Brazilië,
Venezuela en Ethiopië. In Nederland werd hij voor het eerst vermeld van de Weerribben
(Veerkamp, 2013). Hij groeit nog steeds in De Kurk en is ook op varens elders in ons land
geen zeldzaamheid. Zo vond ik hem bij Zeist (Rijnwijck (klei), Heidestein (zandgrond)),
Bilthoven (De Leijen), Hattem (Algemene Veen) en in Drenthe (Barger Veen).
Figuur 4: Karakteristiek microcopisch beeld van R. fusisporum, met verspreide dendrohyfidia (bovenaanzicht) en daartussen bolvormige jonge basidiën (rechts) en subiculum (links);
olie-immersie; De Leijen.
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Toen ik deze soort de eerste keer vond deed hij me sterk denken aan de soorten uit boom
schors-bewonende (corticole) geslachten zoals Dendrothele. Deze zijn aangepast aan leven
op geëxponeerde plaatsen met snelle wisselingen in temperatuur en vochtigheid, en zijn vaak
uitgerust met grote sporen, dendrohyfidiën en bolvormige jonge basidiën. Die laatstgenoem
de komen ook voor bij Sistrotrema (met een aantal soorten die op twijgen en twijgjes in
bomen leven en daar aan weer en wind blootgesteld zijn, maar deze maken juist zeer veel
heel kleine sporen en hebben geen dendrohyfidiën) en verder bij de corticole geslachten
Dendrocorticium en Corticium. Deze jonge basidien kunnen zich in een gunstige (vochtige)
periode snel ontwikkelen tot rijpe basidiën (Eriksson et al., 1976: blz. 758). De varenstengels
waarop mijn soort groeit liggen op beschutte plaatsen waar langdurig, zo niet permanent, een
hoge luchtvochtigheid heerst. Wat doet een soort in zo’n lekker vochtig milieu met grote bol
vormige jonge basidiën, geïncrusteerde dendrohyfidiën en grote sporen? Hebben ze hier een
andere functie? Is het de erfenis van een verre, boomvaren-bewonende voorouder? Uit het
bovengenoemde artikel van Hjortstam & Ryvarden bleek dat Repetobasidiellum fusisporum
in Zuid-Amerika op bladresten aan stammen van boomvarens voorkomt. Aangezien zulke
bladresten zowel beschutte als geëxponeerde plekken bieden zegt dit weinig. Daar hij echter
op boomvarens vaak samen met Athelopsis lembospora (Bootsporig vliesje) voorkomt, ver
moed ik dat het vochtige plekken zullen zijn.
Vanwege de grote variatie binnen deze soort beveel ik hem aan als aandachtsoort. Het is
mogelijk dat bij verdere studie zal blijken dat het om twee oecovormen of soorten gaat.
Epiloog
Wanneer na een langdurig, tijdrovend onderzoek de oplossing heel eenvoudig blijkt, rijst de
vraag: was er echt zoveel tijd nodig om tot deze weinig indrukwekkende conclusie te komen?
Is het wel zinvol dit naar Coolia te sturen? Ik denk van wel, omdat iedereen die collecties
met grote sporen met de standaardwerken (Eriksson, Hjortstam & Ryvarden, 1981; Jülich,
1994; Hansen & Knudsen, 1997, Bernicchia & Gorjón, 2010) probeert te determineren tegen
hetzelfde problem kan aanlopen. Omdat het geen mediterrane soort is besteden Bernicchia
& Gorjón (2010) er maar weinig aandacht aan. De sporengrootte wordt niet genoemd en ze
verwijzen niet naar de gecorrigeerde beschrijving. U bent gewaarschuwd!
Peter-Jan Keizer las dit verhaaltje door en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van zijn opmer
kingen.
Foto’s door de auteur.
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