
Mycorrhizaschimmels 
een levensverzekering voor planten

Fig. 1 Een dennenzaailing 
gekoloniseerd door de 
koeienboleet (Suillus bovinus). 

Fig. 2 Dennenwortels gekoloniseerd 
door verschillende 
mycorrhizaschimmels

Fig. 3 Mycorrhizaschimmels die in 
symbiose leven met bomen 

Fig. 4 Maatheide, een site rijk 
aan metaaltolerante 
mycorrhizaschimmels

Fig. 5 Jonge dennen gekweekt bij een 
toxische Cu concentratie. A: planten 
met een tolerante schimmel, B: planten 
met sensitieve schimmel, C : planten 
zonder mycorrhizaschimmel.
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Inleiding
Mycorrhizaschimmels zijn alomtegenwoordige wortelsymbionten 
van de meeste plantensoorten. Deze schimmels groeien in en 
rond de fijne absorptiewortels van hun gastheer en ontwikkelen 
vanuit deze ‘mycorrhiza’ een extern mycelium dat de bodem 
koloniseert en dat verantwoordelijk is voor een efficiënte 
nutriëntenopname en transfer naar de gastheer (Fig. 1). De 
planten zelf staan in voor de koolhydraatbehoeften van de 
schimmels.
De diversiteit aan mycorrhizaschimmels is zeer groot (Fig. 2). 
Sommige soorten vormen opvallende paddestoelen die instaan 
voor de reproductie en de verspreiding van de schimmels. 
Bekende soorten zijn de amanieten, boleten, truffels, 
cantharellen, ... (Fig. 3)

Het Onderzoek
In de onderzoeksgroep Milieubiologie bestuderen we de impact van zware 
metalen-verontreiniging op mycorrhizagemeenschappen en populaties in 
bossen. We proberen te achterhalen welke fungi het meest tolerant zijn 
tegen zware metalen en we onderzoeken hoe deze fungi hun 
gastheerplanten beschermen tegen metaaltoxiciteit. 
Op basis van fractioneringspatronen van metaalisotopen in de 
verschillende compartimenten van het bosecosysteem proberen we 
tevens de metaalfluxen in bossen beter te kwantificeren.
Door hoge selectiedruk tengevolge van metaaltoxiciteit onstonden in N-
Limburg metaal-tolerante ecotypen in de Suilloids, een groep van 
mycorrhizavormende boleten (Fig. 4). Deze metaal-tolerante schimmels 
kunnen de overleving van hun gastheer sterk verbeteren wanneer deze 
wordt blootgesteld aan toxische metaalconcentraties (Fig. 5).

In meerdere projecten worden de Zn, Cd en Cu 
tolerantiemechanismen bij Suillus boleten bestudeerd, 
en dit op verschillende niveaus: gen- en proteïne-
expressie, fysiologische responsen zoals cellulaire 
fluxen van metalen, regulatie van stressenzymes en 
metaalchelerende componenten
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