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Japanse notenboom (Ginkgo biloba L.) is de enige nog levende vertegenwoordiger
van de Ginkgoaceae, een geïsoleerde en oude familie van Naaktzadigen (Gymnospermen). Fossiele bladen wijzen er op, dat er 270 miljoen jaar geleden in het Perm
al vertegenwoordigers van deze
familie voorkwamen. De eerste
fossiele Ginkgo-bladen zijn wat
jonger en ongeveer 200 miljoen
jaar oud (rond de overgang van
Trias naar Jura).1 2 Ginkgo biloba
wordt daarom een levend fossiel
genoemd, een term die nog door
Darwin voor dergelijke oude en
taaie overlevers was bedacht.3
Dat Ginkgo biloba een indrukwekkende overlevingskracht bezit
bleek bijvoorbeeld na de Tweede
Wereldoorlog. Een exemplaar van
G. biloba was na de atoombomaanval op Hiroshima op 6 augustus
1945 als enige boom overeind blijven staan. De boom stond op 1 km
afstand van de bominslag naast
een Japanse tempel. De tempel
werd vernietigd, maar de zwaar
beschadigde boom liep later weer
Fig. 1. Dikrandtonderzwam, Ganoderma australe
uit.1
(Fr.) Pat. (synoniem G. adspersum (Schulzer)
Nergens op de wereld heeft
Donk) op de stam van een exemplaar van Japanse
Ginkgo biloba last van plaag
notenboom (Ginkgo biloba L.) in de Albrecht
Dürerstraat te Amsterdam. Foto: Rinny Kooi.
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deze oude soort in de loop der eeuwen een zeer goede resistentie opgebouwd tegen
aantastingen door allerlei organismen. Michel4 schrijft over enkele waarnemingen
aan G. biloba het volgende: “Vraatsporen door insecten zijn er uiterst zelden op
gevonden. Insecten die bladeren van G. biloba als voedsel kregen aangeboden
weigerden ervan te eten. Parasitaire paddenstoelen zijn op geen enkel deel van de
G. biloba aangetroffen. De soort is zelfs resistent tegen bacteriën en virussen.”
Vanwege zijn resistentie tegen ziekten en vraat, zijn vermogen om te groeien in een
stedelijke omgeving, zijn fraaie uiterlijk en zijn bijzonder gevormde bladen wordt
G. biloba de laatste decennia wereldwijd aangeplant als straatboom.
Ginkgo biloba blijkt echter niet voor 100 % tegen aantastingen van plaag
organismen resistent te zijn. Tot onze verbazing bleek in het najaar van 2006 in de
Albrecht Dürerstraat te Amsterdam op de stam van een Ginkgo biloba een paddenstoel te groeien. Aan de basis van de stam waren enkele vruchtlichamen zichtbaar
(Fig. 1). Marijke Nauta stelde vast dat het de Dikrandtonderzwam, Ganoderma
australe (Fr.) Pat. (synoniem G. adspersum (Schulzer) Donk), betrof. Deze padden
stoelensoort is een vrij zeldzame inheemse soort die op levend en dood hout van
loofbomen wordt aangetroffen.5 6

Fig. 2. Dikrandtonderzwam, Ganoderma australe (Fr.) Pat. (synoniem G. adspersum (Schulzer)
Donk) op de stam van een exemplaar van Japanse notenboom (Ginkgo biloba L.) in Het Plantsoen
te Leiden. Foto: Rinny Kooi.
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Sinds begin 2007 zit er ook een paddenstoelinfectie in een Ginkgo biloba in
Het Plantsoen te Leiden (Fig. 2). Die boom staat aan het water tegenover Plantsoen
nummer 43. De infectie zit op ca. 40 cm boven de grond. Ook dit betreft Gano
derma australe. Ruim tien jaar geleden is deze boom tijdens een onweersbui door
een inslag getroffen. De top van de boom raakte zwaar beschadigd en de stam werd
gedeeltelijk gespleten. In de daarop volgende jaren vormde de boom nog redelijk
veel bladen. Helaas begon boven in de boom de kern van de stam te rotten en deze
werd daar gedeeltelijk hol. Ongetwijfeld was de boom door zijn slechte conditie
vatbaarder geworden voor een infectie door Ganoderma australe.
Ganoderma australe veroorzaakt witrot in bomen.7 Sporen van Ganoderma
australe die op wondjes van een boom terecht komen, kunnen zich daar ontwikkelen en een schimmelinfectie veroorzaken. Het lignine, één van de hoofdbestanddelen van hout, wordt door de schimmel afgebroken, waardoor uiteindelijk het hout
in witte vezels (cellulose-vezels) uiteenvalt. De boom gaat niet onmiddellijk dood,
maar wordt wel gevoeliger voor breken.
Sinds een aantal jaren worden steeds meer stadsbomen geïnfecteerd door deze
paddenstoelensoort. Daardoor is deze paddenstoel minder zeldzaam geworden. In de
Leidse binnenstad is Ganoderma australe onder andere aangetroffen op Beuk (Fagus
sylvatica L.), Eik (Quercus spec.), Esdoorn (Acer spec.) en Paardenkastanje (Aesculus
spec.)8. Bomen worden de laatste jaren minder snel gekapt als er een paddenstoel op
zit. Dat is voor paddenstoelen gunstig. Zij hebben daardoor meer mogelijkheden hun
sporen te verspreiden en zich elders te vestigen.
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