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Two pyrenocarpous ascomycetes on dry worked timber are presented: Moristroma quercinum B. Nordén, which is the first record for The Netherlands, and Durella atrocyanea (Fr.) Höhn., which was already
once reported from The Netherlands, but which is reported here to be specialized on wood of Robinia.

E

r zijn substraten waar mycologen relatief weinig aandacht aan besteden, omdat er weinig paddenstoelen en schimmels op te vinden zijn. Droog hout is zo’n substraat. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan ontschorste stukken van levende bomen, rechtopstaande dode
bomen en verwerkt rondhout.
De meeste schimmels op droog hout zijn korstmossen, en dat is een substraat waarnaar lichenologen wat systematischer naar kijken. Lichenologen noteren/verzamelen de korstmossen
en een kleine selectie van niet-gelicheniseerde ascomyceten, namelijk de soorten die behoren tot groepen waarvan veel soorten wél korstmos zijn. In de praktijk zijn dit de gesteelde
ascomyceten, en de pyrenocarpen die een duidelijk thallus hebben, althans een verkleuring
van het substraat veroorzaken. Ook pakken sommige lichenologen de lichenicole schimmels
mee. Andere schimmels, die ertussen of zelfs doorheen groeien, worden genegeerd. Een aantal
ervan is echter gemakkelijk op naam te brengen. Lichenologen zien bijvoorbeeld honderden
keren per jaar Ascodichaena en Hysterium en ook regelmatig Amphisphaeria, Lophiostoma,
Massarina en Melanomma, allemaal soorten die jaren geleden al door Barkman meegenomen
werden tijdens werk aan epifyten. Maar de belangrijkste reden dat de hoofdmoot van de schimmels niet bekeken wordt, is dat er weinig mee aan te vangen is: het zijn vaak alleen pycnidiën
(vruchtlichamen gevuld met ongeslachtelijke sporen: conidiën) en determinatie ervan op alleen
morfologie en substraat is onbevredigend, dus dan zou je DNA moeten onderzoeken en vaak
eigenlijk ook de schimmel moeten kweken.
Figuur 1. Moristroma quercinum. Links: habitus; rechts
boven: veelsporige ascus; rechts onder: pycnidium.
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Soms komt het er toch van, en dan blijkt er meteen een voor Nederland nieuwe soort in
het spel. In februari 2012 vond ik op dood hout van de oudste eik op landgoed Cannenburch
bij Vaassen een pyrenocarpe ascomyceet met asci met honderden kleine sporen. Dit zag er
determineerbaar uit, maar geen enkel gebruikelijk determinatiewerk leidde tot een resultaat.
Omdat de kans bestond dat het iets onbekends was en er wel een wit thallus omheen leek te
zitten, is contact opgenomen met Damien Ertz in Meise, die het materiaal in cultuur heeft
gebracht en gesequenced. Dat leidde tot de zekere determinatie van Moristroma quercinum
B. Nordén, die pas een paar jaar daarvoor nieuw beschreven was uit Zweden, Denemarken
en Litouwen (Nordén et al. 2005) en dus nog niet in de tabellen staat. Ook in Noorwegen is
deze soort algemeen aanwezig op oude eiken (eigen waarneming). Hij komt ook vast méér
voor in Nederland, is microscopisch onmiskenbaar en het hele jaar te zien.
Ook een ander specifiek biotoop met droog hout heeft een eigen soort. In de duinen van
PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland) bij Bergen en Egmond zijn sommige trappen van
nieuw rondhout van acacia voorzien. Er zitten al een paar specifieke korstmossen op zoals
Lecanora saligna en Micarea denigrata, maar wat in de winter 2017‒2018 vooral opviel
waren de kopergroen verkleurde plekken. Eerst dacht ik nog dat het om verkleuringen ging
die veroorzaakt waren door Chlorociboria, maar er zat overal precies in het midden een
klein schijfzwammetje. De sporen en parafysen waren rijp, maar weinig speciaal. Ook deze
soort heb ik op moderne wijze gedetermineerd gekregen, namelijk door hem op een facebook-groep te plaatsen. Dezelfde dag kwam Piotr Zielink met de juiste suggestie: Durella
atrocyanea (Fr.) Höhn, nog maar eenmaal ooit eerder in Nederland gevonden. Deze maakt
dus dezelfde groene stof xylindeïne als de Chlorociboria’s. Determinatie kan in het veld met
zekerheid, en hij komt vast veel meer voor, niet alleen op trapleuningen in de duinen. Ik zelf
vond deze soort deze winter ook op rondhout in het Harderbos.
Foto’s door de auteur.
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Figuur 2. Durella atrocyanea. Links: habitus; rechts
boven: doornede door apothecium; rechts onder: spore.
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