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● Linde Kruibeekse 
kreek Bazel (nov '13)



  Beuk Hof ter Saksen Beveren (10 okt '13)



  Beuk Wissekerke Bazel (nov '13)



  

● Parken, plantsoenen
● oude cultuurbosjes (Eik, Populier, naald-
hout...)

● Stronken (lanen, bermen...)
● Op en rond omgevallen bomen
● Dikwijls schijnbaar op de grond (begraven 
hout, wortelresten...)

● meestal in dichte toefen bijeen
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HONINGZWAM - Armillaria

GELE  / mellea

KNOL / lutea

SOMBERE / ostoyae (obscura)

Fr. Tête de Méduse



  

HONINGZWAMMEN – Armillaria
● Witsporige plaatjeszwammen (basidio-
myceten) met typische honinggeel-bruine, 
+/- geschubde hoed; (lange) steel al of 
niet met duidelijke ring, met schubjes 
onder de ring; soms knolvormig verdikte 
voet.

● Plaatjes nogal uiteen, smal aangehecht tot 
iets aflopend

● Meestal gebundeld OP hout
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Honingzwammen – TAXONOMIE
● vroeger één soort, nu 5-tal genetische 
soorten

● Vroeger: familie Tricholomataceae,  
Ridderzwammen: "verzamelbak" van wit-
sporige hoed/steel-zwammen

● Nu: fam. Physalacriaceae met o.a.  
Flammulina (Fluweelpootje !), Xerula (Beuk-
wortelzw.), Oudemansiella (Porseleinzwam op 
beuk), Strobilurus (op kegels pijn en den)
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Honingzwammen – KENMERKEN
● Knolhoningzwam: vergankelijke ring. Onschuldige hout-

verteerder (ondergronds hout, afgestorven wortel-
delen, dikwijls na snoei); schijnbaar op de grond.

● Sombere h.: vleeskleurig bruine hoed met fijne 
schubjes; wollige witte blijvende ring met bruine 
schubjes. Necrotrofe parasiet + saprofiet op stam en 
stambasis, op loof- en naaldhout (vooral monoculturen), 
voorkeur op hogere, zure zandgronden.

● Echte h.: Hoed en steel geel, glad met schubjes; 
brede wit-gele minder persistente ring met gele 
onderzijde. Necrotrofe parasiet, voorkeur loofbomen 
op rijkere bodems (rivierengebied).
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Honingzwammen – ECOLOGIE
Sombere en Echte h.: "schrik van de bosbouwer"! 
(samen met de Dennenmoorder op naaldbomen).

● van onschuldige SAPROFIET (afbraak dood hout) naar 
gevaarlijke PARASIET van gezond levend hout.

● Vormt "pseudomycorrhiza", dringt binnen via de wortels 
en verder naar de sapstromen achter de bast.

● Veroorzaakt WITROT (vreet houtskelet op!)
● Gemengde bossen bieden méér weerstand.

Concurrentie met andere schimmels (Trichoderma 
viride...). Bekalking helpt niet, integendeel (bevordert 
N-dynamiek)
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Dennenmoorder (Heterobasidion annosum)



  



  

Trichoderma viride (ongeslachtelijke ascomyceet)
„biofungicide“



  

RHIZOMORFEN
Taaie vetervormige
„wortelachtige snoeren“.



  

Honingzwammen – "RHIZOMORFEN"
● Overlevingsstrategie vh mycelium: gebundelde 

snoeren van witte myceliumdraden met taaie zwarte 
buitenlaag. Bestand tegen vuur en periodes van 
droogte. Groeien ongev. 1m/jr. Kruipen voort in de 
bodem, ook langs ongunstige trajecten!

● Grootste organisme: 8,8km2, enkele 1000en jaren 
oud !

● Vooral verzwakte bomen. Ook gezonde bomen "onder 
stress": grondwaterdaling, verkeersschade...  
Infectie via sporen: weinig (zie dia kweekcultuur).

● Luminescerend! (zwak oplichtend in donker)

Honingzwammen – "RHIZOMORFEN"
● Overlevingsstrategie vh mycelium: gebundelde 

snoeren van witte myceliumdraden met taaie zwarte 
buitenlaag. Bestand tegen vuur en periodes van 
droogte. Groeien ongev. 1m/jr. Kruipen voort in de 
bodem, ook langs ongunstige trajecten!

● Grootste organisme: 8,8km2, enkele 1000en jaren 
oud !

● Vooral verzwakte bomen. Ook gezonde bomen "onder 
stress": grondwaterdaling, verkeersschade...  
Infectie via sporen: weinig (zie dia kweekcultuur).

● Luminescerend! (zwak oplichtend in donker)



  

Laboratoriumkweek van Honingzwam met vorming van
„rhizomorfen“ op primair mycelium



  

Honingzwammen – REMEDIE???
● tuinbouw: parasiet op bollen, kruiden, groenten 

(monoculturen!), bomen & heesters.

● Onderhoud en bestrijding:
> stronken + wortels + rhizoom verbranden

> bodem ontsmetten met formaline en carbolineum.

> (ANB) afgeknakte aangetaste bomen waarvan 
binnenste tot sponzig "moes" is verteerd: resterende 
stomp uitbranden; bast herstelt zich aan binnenkant en 
boom kan zelfs verder uitschieten.
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Honingzwammen – nog ECOLOGIE
● méést bestudeerde genus omwille van vernietigende 

impact op bosbestanden, zowel loof- als naaldhout.
● Naast de bioluminescentie toch nog een positief 

"lichtpuntje" voor deze "wood-killer":

sommige orchideeën vormen symbiose (door 
endomycorrhiza) met mycelium van Echte honing-
zwam. (de meeste terrestrische orchideeën gaan 
obligate symbiose aan met bodemschimmels voor de 
ontkieming van hun zaden en ontwikkeling van de 
wortelstok).
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Meeste „basidiomyceten“

Geen „gespen“



  

Honingzwammen – CULINAIR
● Ondanks z'n kwalijke reputatie geldt Honingzwam als 

eetbaar, zij het met gemengde gevoelens! Alleen de 
hoeden, zéér goed laten koken en zelfs braden!

● Uitgesproken champignon- en notensmaak!
● Canadese prairies: "Honey fungus" onbekend bij de 

inwoners veelal van Oekraïnse afkomst. Wel héél 
gegeerd als "Pidpenky" (=van onder aan de stam).

● Oostblok:" één van de beste wilde zwammen en hoog 
geprijsd, hoger dan morieljes en cantharellen!"

● MAAR: niet samen met alcohol (12u voor, 24u na), 
anders misselijkheid en braken.
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Hollandse linde aan
Kruibeekse kreek:

beschadiging schors
resten van rhizomorfen

Wortelopslag :
Nieuw leven???



  

Beuk HTS: resten van Platte tonderzwam:
„jaar-groei-lagen !!!“ - Witrotter



  Porseleinzwam – Oudemansiella mucida
Saprofiet, bevat krachtig fungicide „strobilurine“!



  

Wissekerke Bazel: afgezaagde Linde:
Witte bultzwam vreet de resten op...

Maar er is „NIEUW LEVEN NA DE DOOD !!!“



  

Honeybee-beer

SMAKELIJK
En

Dank voor
Uw aandacht !!!
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