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Buitenaardse wezens
in de tuin?
Gesignaleerd: onregelmatig kussenvormige slijmklodder,
met kruipspoor, sponzig, bros, ruw en teer, citroengeel, groengeel tot okerkleurig,

voortkruipend op dood hout. Help, een alien in mijn tuin?!

Slimy!
Slijmzwammen zijn rare wezens. De
gekke Nederlandse namen die ze
kregen, liegen er niet om: heksenbo-
ter, zilveren boomkussen, dubieus
kalknetje, gezellig draadwatje, fra-
giel kroeskopje… Er zijn slechts een
duizendtal soorten slijmzwammen
bekend, maar vele zijn kosmopoliet –
die kun je dus over zowat de hele
aardbol tegenkomen.
Nog nooit een slijmzwam gezien?

Zoek dan eens tijdens de zomer of
vroege herfst, best na een regenach-
tige periode (dat kan geen probleem
zijn!), in een houtstapel of eender
welk bebost terrein. Je maakt veel
kans de veelkleurige en veelvormige
vruchtlichaampjes van slijmzwammen
te vinden. Wel goed uit je doppen
kijken want de meeste zijn amper
een paar millimeter groot!

Planten of dieren?
Over de plaats van deze ‘slimies’ in
de indeling der levende wezens be-
staat (of bestond) heel wat discussie.
Ooit was de wereld heel simpel: je
had de dieren en je had de planten.
Maar waar plaats je de slijmzwam-
men dan? Een Nederlands boekje uit
1936 (Cool & van der Lek) leert ons
het volgende: ‘Wanneer ik u hier of
daar aan een houten paal een platte
bol wijs van de grootte van een gul-
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den, die binnen in een zilverig korst-
je niets bevat dan een bruine sporen-
massa, en ik vertel u dat dit eigen-
lijk een dier is, dan zal u dat
misschien nog vreemder voorkomen,
dan toen men u voor ‘t eerst vertelde
dat een spons eigenlijk geen plant,
maar een dier is. In rijpe staat gelij-
ken al die slijmzwammen al heel
weinig op beesten.’
Inmiddels weten we dat ook andere
wezens dan planten en dieren deze
planeet bevolken. De naam slijm-
zwammen doet vermoeden dat we
ze in het rijk der fungi moeten gaan
zoeken. Dat klopt echter geenszins.
De naam stamt nog uit de tijd dat
men in die waan leefde.
Nu, slijmzwammen hebben op ’t
eerste zicht inderdaad veel gemeen
met fungi. Ze houden van vochtig
weer, vormen gekke vruchtlichamen
en verspreiden zich via microscopisch
kleine sporen. Maar daar houdt de
gelijkenis op.
Het zijn namelijk protisten. Je weet
wel, het rijk waar men ook de pan-
toffeldiertjes, amoeben, kiezelwier-
tjes enzovoort in dumpte. En om het
helemaal complex te maken: er be-
staan vier verschillende groepen
slijmzwammen, waaronder de cellu-
laire slijmzwammen (Acrasiomycota
en Dictyosteliomycota) en de plas-
modiale of echte slijmzwammen
(Myxomycota), en die hebben
hoogstwaarschijnlijk niet veel met
elkaar te maken. Ze zijn onafhanke-
lijk geëvolueerd. Nog altijd overtuigd
dat slijmzwammen simpele levens-
vormen zijn?

Wat een leven
Echte slijmzwammen slagen er in het
grootste gedeelte van hun leven door
te brengen als één enorme, vrij le-
vende cel met duizenden celkernen,
het plasmodium genaamd. De massa
kruipt als een reusachtige amoebe,
aan de duizelingwekkende snelheid
van één millimeter per uur, voort en
laat meestal een glanzend kruipspoor
achter. Zo’n plasmodium kan bij som-
mige soorten makkelijk zo groot wor-
den als een doorsnee pizza en voelt
bij aanraking slijmerig aan, vandaar
ook de naam. Deze kruipende massa
voedt zich met bacteriën en schim-
melsporen, door ze te ‘omgolven’. Ze
kan zeer felle kleuren vertonen, denk

maar aan heksenboter, en komt
meestal voor in koele, vochtige en
schaduwrijke plaatsen zoals spleten,
onder de schors van afgestorven tak-
ken,... Om ongunstige omstandighe-
den, zoals droogte en voedseltekort
te overleven, passen slijmzwammen
een trucje toe. Het plasmodium trekt
zich samen en voorziet zich van een
stevige wand.
Onder gunstige omstandigheden, als
de slijmzwam voldoende gegeten
heeft of soms ook onder invloed van
licht, gaat het plasmodium over tot
de vorming van één of meer grote of
kleine vruchtlichamen. In dit stadium
van omvorming is de slijmzwam ui-
terst kwetsbaar. Vaak zitten de
vruchtlichamen op een steeltje; de
sporen worden op de steel en binnen
de wand van het vruchtlichaam ge-
vormd. Ze zien er uit als kleine bolle-
tjes, bekertjes of pluimpjes. Soms zijn

ze groter en kussenvormig. Het
vruchtlichaam barst bij rijpheid en
scheurt open, waarna de meestal
ronde en wrattige sporen zich als
roodbruine, purperbruine tot bruin-
zwarte wolkjes via de wind versprei-
den. Als alles goed gaat kiemen die
minuscule sporen, en als twee com-
patibele, gekiemde sporen elkaar
vinden kunnen ze versmelten en
ontwikkelt zich een nieuw plasmo-
dium.

En in Gent…
Nieuwsgierig geworden? Je moet wel
even zoeken om slijmzwammen te
vinden, maar het loont zeker de
moeite. Slijmzwammen zijn helemaal
niet zeldzaam. Vooral boomstronken
die al gedeeltelijk vergaan zijn, blad-
val, dierlijke uitwerpselen en com-
posthopen zijn geliefkoosde verblijf-
plaatsen voor slijmzwammen, maar
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ook op stenen, glas of plastiek kun-
nen ze groeien. Myxomyceten kun
je het hele jaar door aantreffen,
hoewel voor de meeste soorten
vochtig en tegelijk warm weer het
gunstigst is.
Om een slijmzwam te determineren
gebruik je best een vergrootglas en
let je goed op het substraat waarop
hij groeit, de kleur en de vorm van
de vruchtlichaampjes. Ook de kleur
van het sporenpoeder (meestal
bruintinten maar soms opvallend
geel, oranje of rood) en het voorko-
men van kalk kunnen je helpen bij
de identificatie. Kenmerken die wij-
zen op de aanwezigheid van kalk
zijn een witte bepoedering of een
eischaalachtige, broze buitenwand
gecombineerd met een witte, grijze
of blauwe kleur. Hieronder beschrij-
ven we een paar courante soorten,
die ook in Gent te vinden zijn.

Heksenboter (Fuligo septica): Kreeg
de zeer attractieve Engelse naam
‘dog vomit slime mold’. Het slijmeri-
ge, citroengeel tot okerkleurig plas-
modium wordt in een later stadium
bros en teer en verandert van kleur.
Het transformeert tot een soort
vruchtlichaam, waarin zich een mas-
sa donkere sporen ontwikkelen. Het
plasmodium kan meer dan een meter
migreren in zijn zoektocht naar een
gunstig plaatsje om vruchtlichaam te
worden. Deze soort voelt zich goed
thuis op rijke bodems, en in een ste-
delijke omgeving tref je heksenboter
soms aan op houtsnippers.

Gewone boomwrat (Lycogala
epidendrum): Ook wel bloedwei-
zwam of blote billetjeszwam ge-
naamd. Vormt bolvormige vruchtli-
chamen tot ongeveer één centimeter
diameter, zacht, sponzig en roze

maar grijs verkleurend en voelt dan
papierachtig aan. Vaak in groepjes.
Op hout. Het plasmodium stadium
lijkt op een soort vloeistof of verf-
druppelspoor (oranje tot vermiljoen,
karmijnrood tot karmijnroze).

Zilveren boomkussen (Enteridium
lycoperdon): Vruchtlichaam tot acht
centimeter diameter, meestal alleen-
staand, kussenvormig, eerst zacht en
wit, dan zilverachtig glanzend, uitein-
delijk bruin wordend door de rijpe
sporen. Op staand of liggend dood
hout, vaak al in het voorjaar. Het
kruipende plasmodium is vooral in
het voorjaar te vinden en kan ge-
makkelijk een decimeter groot wor-
den. Het is wit en lijkt nog meer op
een klodder slijm dan het plasmo-
dium van heksenboter.

Asgrauw netwatje (Arcyria cinerea):
Een zeer mooi maar klein slijmzwam-
metje. Vruchtlichaampjes wit, beige
of grijs, soms met groene of bruine
tinten. Kopjes kegelvormig tot cilin-
drisch en tot vier millimeter hoog,
steeltjes tot anderhalve millimeter.
Soms clusteren verschillende kopjes
samen op één steeltje. Op hout en
schors.

Roodbruin netpluimpje (Stemonitis
axifera): Stemonitis soorten behoren
tot de opvallendste en elegantste
slijmzwammen. De vruchtlichaampjes
zijn slank en kunnen tot meerdere
centimeters lang worden. Het steeltje
loopt door in het kopje en vormt een
soort steunpilaar voor een netwerk
van draadjes waartussen de sporen
gevormd worden. De vruchtlichamen
zijn bruin van kleur en staan vaak in
groepen bijeen. Het is gemakkelijk
om een Stemonitis tot op het ge-
slacht te determineren. De soorten
determineren is echter andere koek,
waarvoor je al gauw een microscoop
nodig hebt. Maar je kunt ook van
deze bijzondere wezens genieten
zonder te weten hoe ze heten.
What’s in a name...
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Vruchtlichamen op een steeltje, binnenin
worden de sporen gevormd.


