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Sammenhængende Ildporesvamp

 Den Sammenhœngende Ildporesvamp er den vigtigste reprœsentant i en gruppe 
Poresvampe som har brunt frugtlegeme, og som nedbryder trœet under dannelse af 
Hvidmuld. 
Hvidmuld er en skadestype, hvor veddets to vœsentligste komponenter, cellulose 
og lignin nedbrydes samtidig. 
Nedbrydningen af trœvœggen sker fra cellernes inderside, således at veddet bliver 
ensartet blødt, affarvet og fibret, efterhånden som cellevœggene bliver tyndere.

Vœkstbetingelser Sammenhœngende Ildporesvamp forekommer almindeligvis i naturen, hvor den 
nedbryder nedfaldne grene, stubbe og stammer, både fra løv- og nåletrœer. 
I bygninger er den kendt i forbindelse med udvendigt trœvœrk, specielt yderdøre 
og vindueskarme samt bindingsvœrk, hvor den forvolder dybtgående og alvorlige 
skader. Den ses også i tagkonstruktioner og gulve, hvor der på grund af lœkage 
eller utœtheder er tale om høj trœfugtighed. Under disse omstœndigheder bliver 
konstruktionen hurtigt nedbrudt. 
Betingelser for hurtig vœkst, og dermed en hurtig ødelœggelse af trœet, er høj trœ-
fugtighed i forbindelse med en optimaltemperatur på 28 °C.

Vœksthastighed Sammenhœngende Ildporesvamp er hurtigt voksende med god nedbrydningsevne 
ved ideelle betingelser. 
Myceliet vokser 8-10 mm pr. dag ved 28°C og en konstant fugttilførsel.

Karakteristika Sammenhœngende Ildporesvamp danner ikke strengmycel. Vœksten sker inde i 
trœet, ved at hyferne finder vej gennem trœets naturlige porer. Der forekommer løst, 
uldent og lysebrunt overflademycelium i det nedbrudte trœ. 
Det angrebne trœ bliver uregelmœssigt lysebrunt, og får en trevlet struktur. 
De brune frugtlegemer, hvori sporerne bliver dannet, er tynde med fine porer og 
forekommer sjœldent i bygninger.
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