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Opkomst	  van	  rood	  oorzwammetje	  in	  Europa	  

Opkomst van rood oorzwammetje in Europa. Groene lijn = aantal 
vindplaatsen, Blauwe lijn = aantal landen. (Bron: NMV)

Rood oorzwammetje, Flevoland 2014 (Foto: Rob Chrispijn)

Het rood oorzwammetje

Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging

Eind augustus 2014 werd in Flevoland een nieuw soort 
oorzwammetje gevonden. Vijf dagen later werd het ook ge-
vonden in de provincie Zeeland. Er zijn vorig jaar tientallen 
soorten voor het eerst in Nederland gevonden, maar weinig 
waren zo opvallend als deze paddenstoel. 

Het rood oorzwammetje (Crepidotus cinnabarinus) is in 
1895 beschreven van een vondst in de Verenigde Staten. In 
1943 werd een vondst in Denemarken als nieuwe soort be-
schreven, nota bene onder dezelfde naam. Momenteel zijn 
vondsten uit een aantal landen van West-Europa bekend. 
Op het eerste gezicht lijkt het dus een soort die, behalve in 
de Verenigde Staten, ook in Europa thuis hoort. 

Het blijft met paddenstoelen moeilijk om vast te stellen of 
het om een exoot gaat of om een soort die op eigen kracht 
ons land heeft bereikt. Meestal spreken we bij paddenstoe-
len alleen van exoten als we het hebben over soorten die 
vanuit andere continenten zijn ingevoerd. Vaak gaat het 
dan over soorten die lange tijd heel zeldzaam blijven en die 
zich dan toch plotseling sneller gaan verspreiden en in aan-
tal toenemen.

Reden genoeg om in een wat groter gebied van Europa te 
kijken naar het voorkomen van het rood oorzwammetje. 
Uit de opgespoorde gegevens blijkt dat het aantal vind-
plaatsen in Noordwest-Europa sinds 1990 sterk is vooruit-
gegaan. Vooral in Groot-Brittannië, waar de soort in 1995 
pas voor het eerst gevonden werd, is dit het geval. Het rood 
oorzwammetje is sinds 2000 voor het eerst ook in België, 
Duitsland en Nederland gevonden. Bij het nakijken van 
vondsten is te zien dat, nadat de soort opduikt, deze vaak 
verschillende jaren op dezelfde vindplaatsen te zien blijft, 
terwijl nieuwe vindplaatsen regelmatig in de buurt gevon-
den worden. Het rood oorzwammetje wordt opvallend veel 
gezien tussen groepen van andere soorten oorzwammetjes. 
Of dit betekent dat ze de andere soorten verdringt, of er 
wellicht op parasiteert is door gebrek aan onderzoek niet 
duidelijk.

De lange periode waarin het rood oorzwammetje alleen 
bekend was van één vindplaats in Noordwest-Europa 
(Denemarken) en zijn nu, weliswaar bescheiden maar vrij 
plotselinge opmars heeft alles weg van een exoot die zijn 
plek begint te vinden. In dit geval zou het dan gaan om een 
Noord-Amerikaanse soort. Daar is de soort vooral bekend 
uit het oosten en noorden van de Verenigde Staten. Te ver-
wachten is dat deze soort in de komende jaren in ons land 
vaker gevonden zal worden. Momenteel is het rood oor-
zwammetje echter nog een erg zeldzame verschijning.


