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Summary  –  An interesting record of Lentaria subcaulescens from Belgium is described and illustrated. 
 
Samenvatting  – Een vondst van Lentaria subcaulescens wordt beschreven en geïllustreerd. 
 

1. Inleiding 
 
In deze korte bijdrage beschrijven we een interessante 
vondst van een koraalzwammetje, Lentaria subcaulescens 
(Rebent.) Rauschert, gevonden in het Domein van 
Bouchout te Meise (Plantentuin). 
Lentaria Corner is een clavarioïd genus dat behoort tot de 
Basidiomycota met eencellige basidia en vruchtlichamen 
die matig tot sterk vertakt kunnen zijn. Deze weinig 
gevonden soorten zijn vrij slecht gekend en worden op het 
terrein makkelijk verward met andere koraalzwammetjes.  
 
2. Materiaal en methode 
 
Specimens werden ter plaatste gefotografeerd, dan 
gedroogd en bewaard in Herbarium Meise. 
Macroscopische beschrijving is gebaseerd op nota’s en een 
veldfoto. Microscopie werd bestudeerd in 10% ammonia, 
met of zonder Congorood. Metingen en foto’s van 
microscopische structuren werden gemaakt met een 
Olympus BX51 lichtmicroscoop met DIC optiek en digitale 
camera. Afmetingen van sporen worden als volgt gegeven: 
(a–)b–c–d(–e), met c als gemiddelde, b = c - (1,96×SD) 
(ondergrens) and d = c + (1,96×SD) (bovengrens), a 
minimum en e maximum gemeten waarde (SD = 
standaardafwijking). Q is de lengte/breedte verhouding 
van sporen, gebaseerd op minstens 30 sporen en 
gepresenteerd in hetzelfde format. Melzer’s reagens werd 
gebruikt om de amyloïditeit te testen. Determinaties 
werden uitgevoerd met de sleutels van Gannaz & Raillère-
Burat (2017). Namen zijn volgens Index Fungorum (2022).  
 
3. Beschrijving 
 
Lentaria subcaulescens (Rebent.) Rauschert Fig. 1, 2 a-e 

Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 98(11-12): 659 
(1987). 

Synoniem: Clavaria subcaulescens Rebent., Prodr. fl. 
neomarch. (Berolini): 378 (1804). 

 
Vruchtlichaam clavarioïd, wit, doorschijnend, met zwakke 
blauwe tint, 20-35 mm hoog; takken elastisch maar vrij 
broos, cylindrisch, soms een beetje afgeplat, uiteinden 
puntig en glasachtig. Exsiccaat broos, vuilwit met bleke 
okertinten. Basaal mycelium rechtstreeks op houtresten, 
zonder algen of mossen in de nabijheid. 

 
Sporen (L×B,Q) (5,2-)5,1-6,3-7,6(-7,7) × (2,6-)2,7-3-3,4(-
3,5) µm, Q=(1,74-)1,69-2,09-2,49(-2,55) {N=38}, ellipsoïd, 
soms met mediane vernauwing, zeer hyalien, glad en  
amyloïd (!). Basidia niet gevorkt, zonder septa, (21,2-)19,3-
25,1-30,9(-30,1) × (5,6-)5,5-6,3-7,1(-6,9) µm {N=10}, smal, 
clavaat, (2-3) 4-sporig; sterigmata 3-4 µm lang, recht of 
ietwat naar buiten gebogen. Vruchtlichaam volledig 
monomitisch. Hymenium glad, een pallisade van basidia en 
basidiolen, zonder cystiden; subhymenium met hyfen tot 
2-3,8 µm diam. Hyfen onder het subhymenium meestal 
langwerpig, min of meer parallel lopend met de 
lengterichting van de takken, tot maximum 10-12 µm 
diam., steeds met verdikte wanden. Hyfen in het centrum 
van de takken niet parallel lopend, variabel van vorm, 
maximum 10-12 µm diam, zelden of niet dikwandig. 
Gespen aanwezig, vooral in het subhymenium en dieper 
gelegen weefsels; secundaire septa afwezig.   
 
Bestudeerd materiaal: 
België, Prov. Vlaams Brabant, Meise, Domein van Bouchout 

(Plantentuin), op snipperhout van Larix, 8.XI.2019, 
50.925558°N   4.331263°E, leg. & det. A. De Kesel, herb. 
ADK6509 (BR5020212093329V). 

 
4. Bespreking 
 
Lentaria albovinacea (Pilát) Pilát, Sb. Nár. Mus. v Praze, 
Rada B, Prír. Vedy 14B(3-4): 182 (1958) (fig. 439 in 
Breitenbach & Kränzlin 1986, p. 342) lijkt op L. 
subcaulescens (fig. p. 48 in Gannaz & Raillère-Burat 2017 
en p. 1133 in Laessoe & Petersen 2019, vol. 2), maar 
vertoont hyfen in het vruchtlichaam die veel breder zijn 
(tot 25 µm diam. i.p.v. 10-12 µm bij L. subcaulescens). 
 
Lentaria subcaulescens is nieuw voor Vlaanderen en zeer 
zeldzaam in Europa (Shiryaev 2009). De vindplaats betreft 
een snipperpad dat 2 jaar voordien (2017) werd aangelegd 
op een bestaand gazon. Het snipperhout werd aangekocht 
bij een Zwitsers bedrijf dat oude eco-paletten verhakselt. 
Deze paletten zijn blijkbaar gemaakt van naaldhout, en in 
dit geval vooral van lorkenhout (pers. meded. Elke 
Bellefroid, Plantentuin Meise). Het milieu (snipperpad) lijkt 
dus banaal, maar dat is het waarschijnlijk niet voor L. 
subcaulescens. Immers, het snipperpad werd in de zomer 
van 2020 opnieuw aangevuld met snippers van loofhout, 
en de soort werd sindsdien niet meer terug gezien. 
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Fig.1. Lentaria subcaulescens. Vruchtlichamen op snipperhout (Meise, 8.XI.2019, herb. ADK6509, foto A. De Kesel). 
 

 
 
Fig.2. Lentaria subcaulescens. a. basidiosporen (in ammonia 10%); b. dwarse doorsnede van vruchtlichaam; c. detail van het 
hymenium en context met dikwandige, longitudinale hyfen (pijltje); d. hymenium en subhymenium; e. hyfen uit het 
centrum, met gespen (pijltjes). Foto’s b-e in Congorood. Maatstrepen: a = 5 µm, b = 250 µm, c-e = 10 µm (herb. ADK6509).  


