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OVER SIMBLUM PERIPHRAGMOIDES EN EEN PARASIET 
VAN DICTYOPHORA 

In het laatste nummer van De Tropische Natuur heb ik een aantal stink
zwammen behandeld, meestal nogal heel zeldzame. Nu is het begrip zeldzaam, zooals 
we uit dat artikel zagen, eigenlijk niet als zoodanig op te vatten. Het wil in het 
geval der stinkzwammen in de eerste plaats slechts aanduiden, dat de zwam zelden 
v e r z a m e 1 d is. 

De soort, die ik nu ga bespreken, nl. Simblum periphragmoides, is waarschijn lijk 
vrij algemeen, doch werd tot nu toe slechts plaatselijk verzameld. Tot voor kort 
kende ik haar alleen van eenige uitgebreide 
collecties uit den Plantentuin te Buitenzorg. 
Onlangs kreeg ik haar echter van mejuffrouw 
T. VAN BETHEM jUTTING, die ze in de buurt 
van Tjibadak verzamelde, terwijl de hier 
gereproduceerde photo gemaakt is naar 
exemplaren, die de heer W. C. VAN HEURN 
bij Djangkoerang, ten westen van Leles vond. 
Het verspreidingsgebied van Simblum peri
phragmoides strekt zich echter ver buiten de 
grenzen van Java uit. Ze werd voor het eerst 
op het eiland Mauritius gevonden, daarna ook 
in Ceylon, Britsch Indië en Tonkin. Men mag 
dus met vrij groote zekerheid voorspellen, 
dat de soort ook op vele andere eilanden 
van onzen archipel gevonden kan worden. 

Het geslacht Simblum bevat slechts drie 
soorten, nl. onze hierboven vermelde soort 
en verder S. sphaerocephalum en S. texense. 
De eerste is in geheel Zuid Amerika algemeen 
en dringt tot ver in Noord Amerika door; 
de laatst genoemde schijnt voornamelijk 

Fig. 1. Simblum periphragmoides KLOTZSCJ-1. 

[ Foto F. W . K . de Klerk. 

tot Texas beperkt te zijn. In bouw gelijken de drie soorten vrij veel op elkaar. 
Onze S. periphragmoides zal men niet gauw met een andere stinkzwam ver

Warren. Zooals in het vorige artikel is uiteengezet, dienen wij Simblum tot de familie 
der Clathraceae te rekenen, omdat de vruchtlichamen typisch vertakt zijn. 

Beschouwen wij onze zwam wat nader, dan zien wij onderaan de ei-rest of 
volva zitten, die meest vuilwit of bruinachtig van kleur is. Van uit deze volva 
ontspringt de steel, die de typische broodkruim-structuur der stinkzwammen bezit 
en lichtgeel is gekleurd. Bovenaan gaat deze steel in een holle bol over, die net
vormig doorboord is. We moeten aannemen, dat het vruchtlichaam hier rijkelijk 
is vertakt, doch dat de vertakkingen met elkaar in verbinding treden, waardoor de 
holle kogel ontstaat. De mazen van het aldus gevormde netwerk zijn ongeveer 
vijf- tot zeshoekig, terwijl de balken op doorsnee ovaal of ruitvormig zijn. Deze 
bezitten fraai gepliseerde wanden en een scherpe, gegolfde kiel in het midden, 
hetgeen op de photo heel goed te zien is. Het geheele binnenste van den kogel 
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wordt in den beginne door de gleba of sporenmassa opgevuld. Deze is evenals bij 
alle andere stinkzwammen zwartgroen van kleur, doch verspreidt slechts een zwakke 
geur, die eenigszins aan die van zuur deeg doet denken. Op onze afbeelding zien 
wij, dat de bolvormige kop bijna niet breeder is dan de steel. Dit kenmerk kan 
echter sterk varieeren. In vele gevallen is dit gedeelte aanmerkelijk breeder dan de 
steel. Vormen met een slanken steel en breeden top werden vroeger als een aparte 
soort beschouwd, doch het is gebleken, dat er allerlei overgangen zijn en hier slechts 
één vrij variabele soort bestaat. Ook in afmetingen verschillen de diverse exemplaren 
soms heel sterk. De grootste, die ik zag, waren 15 cm, de kleinste slechts 51/ 2 cm 
lang. Een dergelijke dwerg ziet men ook op onze afbeelding staan. Trouwens het 
voorkomen van heel groote naast heel kleine exemplaren is bij allerlei fungi een 

gewoon verschijnsel. 
Een eigenaardigheid van onze soort is 

verder, dat de eieren vaak zeer dicht ge
drongen groeien en geheel of gedeeltelijk met 
elkaar versmelten. Ik heb een collectie gezien, 
waarbij 14 eieren tot één onregelmatige massa 
waren vergroeid. Later kunnen dan ook 
allerlei merkwaardige vergroeiingen van de 
vruchtlichamen ontstaan. In het meest gewone 
geval zitten twee of meer eieren alleen dicht 
opeen of zijn zij slechts oppervlakkig ver
groeid. Hieruit ontwikkelen zich dan twee of 
meer vruchtlichamen die vlak op elkaar staan. 

Fig. 2. Eieren van Dictyophora indusiata bezet In andere gevallen echter is de vergroeiing 
met de parasiet Podocrea Solmsii (ongev. X 1/:1). ZOO sterk, dat ook de vruchtlichamen hier-

door beïnvloed worden. We kunnen er dan 
aantreffen, die een zeer breeden steel en een ,bolvormig net vertoonen. Alleen een 
over de geheele lengte verloopende geul duidt . de plaats van de vergroeiing der 
twee receptacula aan. Veel minder algemeen vindt men vruchtlichamen met twee 
afzonderlijke stelen, doch met de bolvormige koppen vergroeid. 

Merkwaardigerwijze is een dergelijke manier van tweelingvorming ook vaak 
voor de Amerikaansche S. sphaerocephalum waargenomen, terwijl dit verschijnsel 
bij andere stinkzwammen heel zeldzaam is. 

Zooals reeds medegedeeld werd, is de kleur van onze soort lichtgeel. Wanneer 
de zwam echter begint te vergaan neemt ze langzamerhand een oranje tot roode 
tint aan en dit zelfde verschijnsel, hoewel voorbijgaand, kan men opmerken als 
men de soort in alcohol doet. In verband hiermee is het wel aardig er op te wijzen, 
dat de Amerikaansche S. sphaerocephalum altijd rood van kleur is. S. texense is 
echter ook een gele soort, doch of deze eveneens rood kan verkleuren is mij 
niet bekend. Het is echter wel' duidelijk, dat de gele en roode kleuren van het 
geslacht Simblum nauw verwant met elkaar moeten zijn. 

Ik wil dit artikel over Simblum niet besluiten alvorens nog op een typische 
parasiet van stinkzwammen attent te hebben gemaakt. Tot nog toe is deze alleen 
bekend van de eieren van de "gesluierde dame", en wel van Dictyophora indusiata. 
Zoo nu en dan kan men geheel volgroeide eieren van deze soort vinden, die niet 
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het bekende receptaculum vormen, doch waarop een of meerdere meestal grillig 
vertakte vruchtlichamen groeien. We hebben hier met een parasiet te doen, die zich 
ten koste van de Dictyophora ontwikkelt. De vruchtlichamen zijn aanvankelijk 
sneeuwwit, doch worden als de zwam rijp is licht okerkleurig. Op doorsnee zijn ze 
hol en ziet men vlak onder de schorslaag van de vertakkingen een aaneengesloten 
laag van heel kleine holten. Hierin worden de sporen gevormd en wel telkens acht 
in lange zakvormige cellen, die de geheele holte vrijwel opvullen. Onze zwam be
hoort nl. tot de z.g. ascomyceten, die allen gekenmerkt zijn, doordat ze hun sporen 
in zakjes, asci genaamd, vormen. De sporen van onze zwam, die Podocrea Solmsii 
heet, bestaan uit twee cellen. Ze kunnen verder in hun helften uiteenvallen, waar
door schijnbaar 16 sporen ontstaan, doch dat is een eigenaardigheid, die bij bijna 
alle soorten uit de familie, waartoe het geslacht Podocrea behoort, voorkomt. 

Snijden we een ei van Dictyophora, waarop onze parasiet zit, door dan zien 
wij het vruchtlichaam ervan er geheel compleet inzitten. Bij microscopisch onderzoek 
vinden we echter een uitgebreid mycelium van de Podocrea, dat in alle richtingen 
door het ei woekert. Hiermede haalt de zwam het noodige voedsel uit de Dictyophora, 
die dan ook zeker te gronde moet gaan. In eieren, waarop groote, rijpe exemplaren 
van Podocrea Solmsii zitten, is de inhoud geheel slap en onduidelijk geworden. 

Zooals gezegd, werd onze soort tot nu toe alleen op Dictyophora indusiata 
gevonden. Het is echter zeer goed denkbaar, ja zelfs waarschijnlijk, dat ze ook op 
de na-verwante D. multicolor en D. irpicina kan groeien. Misschien is ze wel een 
parasiet van alle stinkzwam-eieren, doch hierover ontbreken alle gegevens. Het zou 
dus zeer op prijs gesteld worden als de lezers van ons tijdschrift eens op deze 
parasiet wilden letten en mij eventueel materiaal zouden willen toesturen. 

Ook niet-beparasieteerde stinkzwammen zijn steeds welkom. 

Buitenzorg, December 1930. K. B. BOEDIJN. 

VAN EEN ADJAK EN EEN WILD ZWIJN 

A vond in T. aan de zuidkust. 
Om kwart over vijf betreden wij het smalle paadje, dat door het wildhoutbosch 

naar een verlaten rubbertuin voert; de avondwind doet de lange zwiepende bamboe's 
klagend zuchten en knarsen. juist als wij aan den boschrand komen schiet plotseling 
een roodbruin dier weg, waarvan we net nog constateeren kunnen, dat het een 
a dj a k (Cuon javanicus D.) is en bijna tegelijkertijd stormt onder een oorverdovend 
gekraak van brekende takken vlak naast ons een groot dier door het bosch; een 
karbouw, een banteng? 

Pech, dat deze beide dieren juist in den boschrand moesten staan op de plek 
waar wij het bosch verlaten! 

We betreden de met sa 1 i ar a en g 1 a ga h begroeide vlakte, waar plaatselijk nog 
het tapijt ligt, gevormd door groenbemesters van den voormaligen rubbertuin; overal 
sporen van b anten g s. Voorzichtig loopen wij verder, teneinde een kleinen heuvel 
te bereiken, vanwaaruit wij een mooi overzicht over het heeleterrein zullen hebben. 

Als wij langzaam en voorzichtig tot op den heuveltop genaderd zijn, zien wij 
beneden op de helling, achter een s a 1 i a r a- boschj e een groot zwart dier staan. 
Onze eerste gedachte is: een half volwassen karbouw, doch als het na eenigen tijd 


