
De eerste oranje poriezwammen (Favolaschia calocera) van Nederland. (Foto: Inge van Westen)
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Pycnoporella fulgens op fijnspar in het Bovenste Bos bij Epen.

(Foto: Mark Smeets)
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Detail onderzijde van Favolaschia calocera. (Foto: Huub Veldhuijzen)
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Ook vindt men sporen van eerdere aantasting door honingzwammen (Armillaria spec.) en vraatsporen 
van de letterzetter (Ips typhographus), een bastkevertje dat het vooral op fijnsparren heeft gemunt. 
Een theorie is dat verzwakte bomen eerst worden aangetast door honingzwam en letterzetter. 
Wanneer de boom sterft volgt een eerste fase van afbraak door de roodgerande houtzwam, die de 
juiste omstandigheden schept voor vestiging en vruchtvorming van Pycnoporellus. Op basis van de 
verspreidingsgegevens van beide soorten lijkt Pycnoporellus te migreren naar gebieden waar de 
roodgerande houtzwam al voorkomt. Een interessant stukje ecologische theorievorming dat door 
voortgaande waarnemingen kan worden ondersteund. Nieuwe meldingen van beide soorten worden dan 
ook bijzonder op prijs gesteld.

Nieuwe soorten paddenstoelen

Kees van Vliet, Nederlandse Mycologische Vereniging

Dankzij het werk van vele vrijwillige waarnemers en deskundigen zijn weer 80 nieuwe soorten 
aan de lijst van Nederlandse paddenstoelen toegevoegd. Nederlandse namen zijn nog niet 
toegekend aan de nieuwe soorten. De meeste vondsten zijn uit 2020; soms gaat het om oudere 
vondsten die op grond van aanvullend onderzoek nu formeel geregistreerd zijn.

Onder de nieuwkomers zijn de plantparasieten aanwezig met 11 soorten brandzwammen en roesten. 
Ook de ‘klassieke’ paddenstoelen met hoed en steel zijn met 11 soorten vertegenwoordigd. De grootste 
groep nieuwe soorten (44) bestaat uit de veelal kleine ascomyceten (zakjeszwammen) en myxomyceten 
(slijmzwammen). Daarnaast zijn nog een drietal mestbewonende Mucromycota aan de lijst toegevoegd. Er 
zit slechts een enkele exoot bij. De oogst van 2020 bevat diverse nieuwe soorten die al via Nature Today 
aandacht hebben gekregen. Twee soorten worden hier extra belicht, waarvan slechts 1 'echte' exoot.

Wanneer is een paddenstoel een exoot?
Exoten zijn organismen die hier van nature niet thuishoren, maar door toedoen van de mens in ons land 
terechtgekomen zijn. Het ministerie van LNV definieert exoten als van oorsprong uitheemse soorten die 
hier niet of pas na 1900 zijn ingeburgerd (dat wil zeggen zich regelmatig voortplanten). Bij paddenstoelen 
is vaak moeilijk vast te stellen of een soort op eigen kracht ons land bereikt heeft. De natuurlijke 
verspreidingsarealen van veel soorten zijn niet goed bekend. Het is meestal niet mogelijk het verschijnen 
van een nieuwe soort te koppelen aan een bepaalde menselijke activiteit. De sporen van paddenstoelen 
zijn heel klein en kunnen met luchtstromingen enorme afstanden afleggen. Mogelijk zijn de grenzen 
tussen continenten wel een bruikbaar criterium. Alleen soorten die zeer waarschijnlijk vanuit andere 
continenten zijn ingevoerd en soorten die uit cultuur zijn verwilderd, worden door de NMV nu als exoten 
beschouwd. Naarmate onze kennis toeneemt zullen de criteria wellicht anders gedefinieerd worden. 

Pycnoporellus fulgens
Dit is een buisjeszwam die in 2019 voor het eerst in 
Drenthe en later in Zuid-Limburg is waargenomen. 
Hij leeft saprotroof op dode stammen van naaldhout, 
vooral fijnspar. Daarom wordt hij informeel oranje 
sparrenhoutzwam genoemd. De soort komt 
wijdverbreid voor in Noord-Amerika en in met name 
de middelgebergten van Noord- en Midden-Europa; 
het is dus geen 'echte' exoot. Hij breidt zich wel uit 
naar Denemarken, Duitsland en België. Mogelijke 
oorzaken hiervoor zijn het transport van naaldhout 
door Europa, veranderingen in het bosbeheer 
(ouder bos, meer dood hout) en de verminderde 
vitaliteit van naaldbossen door warme droge 
zomers. Een interessant gegeven bij Pycnoporellus 
fulgens is dat hij vaak voorkomt op hout dat al door 
de roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) is 
aangetast. 

in 2020

Favolaschia calocera
Dit is de echte exoot onder de nieuwe soorten, al eerder beschreven in Kijk op Exoten 33. Het is een 
opvallende paddenstoel met geeloranje hoedje, grote poriën en een zijdelings geplaatste steel. Hij leeft 
saprotroof op dood hout en plantenresten.

Favolaschia calocera komt oorspronkelijk uit Madagaskar en 
Zuidoost-Azië. In 1999 kreeg hij voet aan de grond in Europa 
(Italië, later ook Spanje en Engeland), waarschijnlijk via 
transporten van hout en houtproducten. In Australië en Nieuw-
Zeeland, waar hij eerder arriveerde, heeft hij zich snel uitgebreid 
en wordt hij beschouwd als invasieve exoot. In Europa breidt 
hij zich langzaam uit en zijn nog geen negatieve effecten 
bekend. Maar we moeten hierop wel alert blijven en volgen hoe 
de soort zich ontwikkelt in relatie tot andere soorten. Kijk dus 
uit naar deze mooie nieuweling en noteer vindplaats, substraat 
en begeleidende soorten. Geef uw waarnemingen door via de 
bekende invoerkanalen.
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