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Inledning
Under en tioårsperiod deltog jag i en årligt 
återkommande inventering av gasteromyceter 
(buksvampar) i östra Skåne (Hanson & Jeppson 
2005) och intresset för dessa speciella små 
svampar ökade efter hand. Tanken att leta efter 
buksvampar i en miljö som har vissa likheter 
med den östskånska sandstäppen tog form 
och en tänkbar miljö var den som på 1950- 
och 1960-talen var mitt badparadis, nämligen 
Laholmsbukten. Vid kontakt med Kill Persson 
på länsstyrelsen i Halland bekräftade han att det 
fanns fynd av Tulostoma brumale (stjälkrök-
svamp) vid Skummeslövsstrand. Hösten 2004 
visade Sven-Erik Jönsson från Mellbystrand 
var den kända lokalen för Tulostoma brumale 
fanns och vi återfann den mycket riktigt vid 
besöket. Det fanns emellertid även fruktkroppar 
som såg misstänkt gråa ut. Dessa visade sig vid 
mikroskopering vara Tulostoma kotlabae (grå 
stjälkröksvamp), vilket Mikael Jeppson senare 
bekräftade. Vidare fanns Geastrum minimum 
(liten jordstjärna), Geastrum schmidelii (dvärg-
jordstjärna) och Geastrum triplex (kragjord-
stjärna). Ytterligare ett besök gjordes i slutet 
av november samma år, då tillsammans med 
Mikael och Jörgen Jeppson. Vid det tillfället 
fann Mikael Jeppson en tredje stjälkröksvamp, 
nämligen Tulostoma fimbriatum (fransig 
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stjälkröksvamp), i området. Det fanns alltså all 
anledning att undersöka kustremsan närmare.

Undersökning
Undersökningen har varit inriktad på att kart-
lägga förekomsten av buksvampar i området 
men andra arter har också noterats vid besöken. 
Namnsättningen följer Ekologisk katalog över 
storsvampar (Hallingbäck & Aronsson 1998).
Vid besöken under 2006 och 2007 har samtliga 
förekomster av rödlistade svamparter bokförts 
med antal fruktkroppar. Deras läge har också 
dokumenterats med koordinater enligt RT90. 
Alla fynduppgifter har tillställts berörda läns-
styrelser. Beläggmaterial finns i författarens 
herbarium. 

Området
Det område, som jag valt att undersöka, är 
en smal kustremsa av ca tre kilometers längd 
som sträcker sig norrut från Stensåns myn-
ning på Hemmeslövs strand till i höjd med 
Skummeslövs sanddynsreservats nordgräns på 
Skummeslövs strand (fig. 1). Hela området 
ligger i landskapet Halland, men den södra 
delen tillhör Skåne län och den norra Hallands 
län. Det är därmed också två olika kommuner 
(Laholm och Båstad) med olika policy för 

Laholmsbukten – inte enbart badparadis
En smal kuststräcka med sex rödlistade buksvampar

 GUNILLA HEDERÅS

Abstract
A narrow stretch of sandy heathland extending some 3 kilometres along the southernmost 
coast of the province of Halland (SW Sweden) has been monitored for redlisted gastero-
mycetes. The monitoring was conducted during four seasons and six redlisted species of 
gasteromycetes were detected: Geastrum minimum, G. schmidelii, Phallus hadriani, Tulostoma 
brumale, T. fimbriatum and T. kotlabae. A number of additional non-redlisted gasteromycetes 
and agarics were also observed. The southernmost part of the monitored area is seriously 
threatened by overgrowth whereas restauration measures have been conducted in the 
northern parts in order to conserve the heathland vegetation. 
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skötseln av stranden, som ansvarar för området. 
Området avgränsas i väster av sandstrand och 
i öster av tallskog, bitvis uppblandad med löv-
träd. Där emellan består det av en kusthed som 
bildats genom att sanddynernas vegetation har 
slutits mer eller mindre så att stora delar nu är 
överväxta med högörtsvegetation, Rosa rugosa 
(vresros), andra buskar och småträd.
På den undersökta kuststräckan finns emellertid 
också partier av sandstäppsliknande karaktär 
med fläckar av nästan nakna sandytor med gles 
vegetation. Sanden är kalkhaltig och vilar på 
en berggrund av krita, som går i en tunga från 
Hallandsåsen norrut till mellan tre och fyra 
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kilometer söder om Lagan (Mohrén & Larsson 
1968).
På annan plats i detta nummer av Svensk 
Mykologisk Tidskrift beskriver Persson & Pleijel 
(2008) vegetation och funga från Båstad i söder 
till Lagan i norr. 
Klimatet i det undersökta området är maritimt 
med milda, fuktiga vintrar. Årsnederbörden 
uppgår i medeltal till mellan 700 och 800 mm 
med flest regniga dagar i oktober och novem-
ber. Nästan lika stora regnmängder kommer 
under juli till september, men då med kortare 
intensiva regnskurar. Antalet soltimmar per år 
uppgår till mellan 1600 och 1700 i medeltal. 

Fig 1. Karta över Laholmsbukten. 
Inventerade delområden: HSS 
(Hemmeslövs strand södra), 
HSN (Hemmeslövs strand norra), 
ES (Eskiltorps strand), SSS 
(Skummeslövs strand södra) och 
SSN (Skummeslövs strand norra). 
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Årsmedeltemperaturen är mellan +7º och +8º 
med högst månadsmedeltal i juli och augusti på 
16–17º (Sveriges Nationalatlas 1995). 

Tidigare inventering av svamp i 
området
Olof Andersson undersökte 1945–1950 svamp-
flora och vegetation på sandiga områden i södra 
Sverige (Andersson 1950). Han nämner endast 
tre svamparter, som han funnit vid och norr om 
Stensåns mynning. Dessa är Geoglossum coo-
keianum (plattad jordtunga), Phallus hadriani 
(dynstinksvamp) och Psilocybe ammophila (= 
Psathyrella ammophila, dynspröding). Fynden 
är från 7 och 10 oktober 1945. Av dessa arter 

har de två förstnämnda återfunnits under denna 
inventering. Olof Andersson rapporterar inga 
fynd av Tulostoma eller Geastrum från Halland. 
Fanns arterna där då eller var han där för 
tidigt på säsongen det året? Det kan vi enbart 
spekulera om. De första fynden från området 
av Geastrum minimum och G. schmidelii rap-
porteras av Stellan Sunhede 1989. Tulostoma 
brumale påträffades först av Håkan Pleijel och 
Kill Persson medan Tulostoma kotlabae och 
Tulostoma fimbriatum ej rapporterats tidigare 
från området.

Delområden
I en rapport till bl. a. länsstyrelserna i Skåne och 
Halland (Hederås & Jeppson 2006) har områ-

Fig. 2. Diagram över rödlistade gasteromyceter – fördelning på områden.

Fig. 3. Hemmeslövs strand södra, 2007-10-18. Tång har dumpats på strandbrinken. Foto G. Hederås.

SVAMPPRESENTATION



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:2 (2008) 5

det delats in i sju delområden. I föreliggande 
sammanställning har två av dessa delområden 
slagits samman i söder och två i norr. Följande 
fem delområden från söder till norr har besökts 
olika många gånger:

Hemmeslövs strand södra (HSS) 
– fig. 3, 4.
Området omfattar en kuststräcka av drygt 300 
meter från Stensåns mynning i söder till parke-
ringsplatsen vid Måsvägens västände. Kustheden 
begränsas här mot sandstranden av en 1–2 meter 
hög strandbrink, där tång har dumpats i kanten 
och ovanpå strandbrinken på många ställen (fig. 
3), vilket har till följd att dessa delar är bevuxna 
med Rosa rugosa, olika arter av Chenopodium 
och Atriplex (mållor) och andra kvävegynnade 
arter. I öster finns en lite större stig mellan tall-
skogen och heden med bitvis låg vegetation i 
kanten. I väster sluttar heden svagt mot sydost 
och där finns en remsa med mer eller mindre 
öppna ytor med låg vegetation av Thymus serpyl-
lum (backtimjan), Helichrysum arenarium (hed-
blomster), Sedum acre (gul fetknopp), Galium 
verum (gulmåra), Viola tricolor (styvmorsviol), 
Campanula rotundifolia (liten blåklocka) och i 
ännu öppnare vegetation Syntrichia ruraliformis 

(sandskruvmossa) och Racomitrium canescens 
(sandraggmossa). I området finns också en lite 
större öppen sandyta (25–30 m2) i en urgröpning 
i marken. För övrigt består området av låga dyner 
med slutet växttäcke, som till stor del utgörs av 
högörtsvegetation med Hieracium umbellatum 
(flockfibbla), Leymus arenarius (strandråg), 
Ammophila arenaria (sandrör), Festuca rubra 
(rödsvingel), Carex arenaria (sandstarr), Salix 
×rubens (grönpil), Pinus sylvestris (tall) och 
snår av Symphoricarpos albus var. laevigatus 
(snöbär).
Delområdet har totalt besökts 13 gånger 
2004–2007 tillsammans med Jan-Erik Hederås. 
Följande personer har tillsammans med oss 
deltagit en gång vardera i inventeringen: Mikael 
och Jörgen Jeppson, Sven-Åke Hanson, Håkan 
Pleijel, Kill Persson och Sven-Erik Jönsson.
 

Hemmeslövs strand norra (HSN)
Området omfattar en sträcka av knappt 750 
meter från parkeringsplatsen vid Måsvägen till 
mynningen av en liten bäck i norr. Det går 
en stig parallellt med kusten genom området 
samt på några ställen små stigar ut mot havet. 
I söder finns några ca fem meter höga dyner, 
som är tätt bevuxna med Leymus arenarius  

Fig. 4. Hemmeslövs strand södra, 2007-10-18. Växtplats för Tulostoma brumale (stjälkröksvamp). Foto G. Hederås.
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och Ammophila arenaria, men också har några 
sandblottor. I övrigt är området igenväxt med 
olika arter av Chenopodium och Atriplex, Rosa 
rugosa och olika lövträd beroende på att tång 
dumpas här i samband med att stranden rengörs. 
Tre av de små stigarna mynnar dock på strand-
brinken med små, nästan öppna sandytor (på ca 
1 m2 vardera) där det växer glest med Leymus 
arenarius, Ammophila arenaria och Syntrichia 
ruraliformis.
Delområdet har totalt besökts 7 gånger 2005 
– 2007 tillsammans med Jan-Erik Hederås varav 
en gång även tillsammans med Håkan Pleijel 
och Kill Persson.

Eskilstorps strand (ES)
Området omfattar en sträcka av knappt 950 
meter från en liten bäck i söder till länsgränsen 
i norr.
Strax norr om områdets sydgräns finns ett öpp-
nare parti med låga dyner som är glest beväxta 
med Leymus arenarius, Ammophila arenaria 

och Carex arenaria. Syntrichia ruraliformis och 
Racomitrium canescens finns där insprängda 
mellan tuvorna. Här växer också Hypochoeris 
maculata (slåtterfibbla) på ett litet område. För 
övrigt finns det mycket Rosa rugosa men också 
partier med låg gles örtvegetation, som till över-
vägande del består av Thymus serpyllum. Norr 
därom är strandbrinken på en sträcka av ca 500 
meter täckt av uppskrapad tång som dumpats 
uppe på strandbrinken med tät kvävegynnad 
vegetation av Rosa rugosa samt diverse löv- och 
barrträd som följd. Längst i norr är igenväxning-
en åter mindre omfattande och sandblottor finns 
här och var. Ett arbete med ledningsdragning 
parallellt med stranden i norra och mellersta 
delarna av området har öppnat en 2–3 meter 
bred, sandig gata, kantad av Empetrum nigrum 
(kråkris) och Calluna vulgaris (ljung), genom 
barrblandskogen. 
Delområdet har totalt besökts 6 gånger 2005–
2007 tillsammans med Jan-Erik Hederås. 
Dessutom besöktes delar av området en gång 

Fig. 5. Skummeslövs strand södra, 2005-03-26. Foto G. Hederås.
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tillsammans med Jan-Erik Hederås, Håkan 
Pleijel och Kill Persson.

Skummeslövs strand södra (SSS) 
– fig. 5, 6. 
Området omfattar en sträcka av ca 400 meter 
från länsgränsen i söder till reningsverket i 
norr.
När undersökningen började 2004 var området 
omedelbart söder om reningsverket en kusthed 
igenväxt med Empetrum nigrum, Salix repens 
(krypvide), Calluna vulgaris och Rosa rugosa 
men också med enstaka öppningar med Thymus 
serpyllum, Potentilla argentea (femfingerört), 
Jasione montana (blåmunkar) och någon ensta-
ka sandblotta. En dunge med barr- och lövträd 
samt enstaka tallar här och där på heden fanns 
också på denna mycket smala remsa av kusthe-
den. Längre mot söder på en sträcka av ca 100 
meter finns ett dynlandskap med 1–3 meter 
höga dyner med sydvända öppna sandytor, 
samt öster därom en gräshed med lågvuxna 
Festuca-arter (svingel), Carex arenaria, Thymus 
serpyllum, Armeria maritima (trift) och Lotus 
corniculatus (käringtand). På öppna sandytor 
finns Helichrysum arenarium, Syntrichia rurali-

formis och Racomitrium canescens. De beskriv-
na ytorna var inramade av kraftiga bestånd av 
Rosa rugosa, som tätnade söderut med endast 
små öppna ytor i anslutning till smala stigar 
som genomkorsade området. En restaurering av 
området påbörjades i januari 2007 av Laholms 
kommun (Larsson 2007). Med en speciell typ av 
grävskopa grävs vresrosbestånden upp med röt-
terna och mesta möjliga sand skakas av. Sanden 
jämnas därefter ut och vresrosorna körs bort. De 
kända mycelen av rödlistade buksvampar har 
markerats och sparats med god marginal. 
Delområdet har totalt besökts 13 gånger 2004 
–2007 tillsammans med Jan-Erik Hederås. 
Följande personer har tillsammans med oss 
deltagit en gång vardera i inventeringen: Mikael 
och Jörgen Jeppson, Krister Larsson, Håkan 
Pleijel, Örjan Fritz och Karin Hernborn medan 
Sven-Erik Jönsson och Kill Persson varit med 
tre gånger. 

Skummeslövs strand norra (SSN)
Området omfattar en sträcka på ca 400 meter 
från parkeringen vid reningsverket i söder 
till strax norr om en poolanläggning i norr. 
Avgränsningen gjordes med hänsyn till att heden 

Fig. 6. Skummeslövs strand södra, 2005-03-26. Växtplats för Tulostoma kotlabae (grå stjälkröksvamp). Foto G. 
Hederås.
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norr om poolen var helt igenväxt av Rosa rugo-
sa, Empetrum nigrum, Salix repens, Calluna 
vulgaris och smärre träd och att förekomsten 
av Syntrichia ruraliformis blev sparsammare 
norrut. 
När undersökningen började 2004 avgränsades 
kustheden mot sandstranden av täta bestånd 
med Rosa rugosa, Empetrum nigrum och Salix 
repens på låga dyner där tång förmodligen depo-
nerats under perioder. Laholms kommun slutade 
dock att lämna tång kvar på stranden för mer 
än fem år sedan. Väster om reningsverket finns 
en plan kusthed med Corynephorus canescens 
(borsttåtel), Festuca ovina (fårsvingel), Carex 
arenaria, Pilosella officinarum (gråfibbla) och 
Herniaria glabra (knytling) i ett slutet mark-
skikt. Kustheden är emellertid bitvis ganska 
väl betad av kaniner, men har nästan inga 
sandblottor. Mellan heden och vresrosbestån-
den, parallellt med kusten, går en smal stig. 
Längs denna finns flera kvadratmeterstora ytor 
med blottad sand på en sträcka av knappt 200 
meter. Här växer förutom Leymus arenarius, 

Ammophila arenaria och Carex arenaria även 
Syntrichia ruraliformis, Racomitrium canescens 
och Helichrysum arenarium. 
I norr finns en badanläggning med pool och norr 
om den ett delvis gräsbevuxet grusat område, 
som utgör nordgräns för det undersökta området. 
En restaurering av området påbörjades i januari 
2007 av Laholms kommun (Larsson 2007) på 
samma sätt som i delområde SSS. 
Delområde SSN har totalt besökts 13 gånger 
2004–2007 tillsammans med Jan-Erik Hederås. 
Följande personer har tillsammans med oss 
deltagit en gång vardera i inventeringen: Mikael 
och Jörgen Jeppson, Krister Larsson, Håkan 
Pleijel, Örjan Fritz och Karin Hernborn medan 
Sven-Erik Jönsson och Kill Persson har varit 
med tre gånger. 

Resultat
I området har anträffats sex rödlistade arter av 
gasteromyceter (Gärdenfors 2005). Av dessa är 
Tulostoma fimbriatum och Tulostoma kotlabae 
starkt hotade (EN). Orsakerna är att för arterna 

Fig. 7. Tulostoma kotlabae (grå stjälkröksvamp). Halland, Skummeslöv, Skummeslövs strand södra, 2007-11-04. Foto 
K. Persson.

SVAMPPRESENTATION
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lämpliga lokaler är sällsynta i Sverige, lokalerna 
tenderar att degenerera och på de befintliga 
lokalerna förekommer arterna dessutom spar-
samt. Geastrum minimum och Phallus hadriani 
anses inte vara lika hotade i Sverige men betrak-
tas ändå som sårbara (VU). Tulostoma brumale 
och Geastrum schmidelii har inte lika strikta 
krav på sina biotoper och klassas som missgyn-
nade (NT). Fördelningen av dessa arter på de 
fem delområdena framgår av fig. 2. Antalet 
mycel har skattats genom att betrakta fruktkrop-
par på minst fem meters avstånd från varandra 
som olika mycel.
I alla delområden har Tulostoma brumale påträf-
fats. Samtliga fynd har gjorts tillsammans med 
Syntrichia ruraliformis mestadels i partier med 
lågvuxet växttäcke, som ej har slutit sig helt. 
Mycelen finns oftast på syd- eller sydostsidan 
av små dyner men också på endast svagt slut-
tande mark (fig. 4, 8). Vintern 2006–2007 hade 
Tulostoma-arterna en extremt bra säsong, vilket 
omvittnats även för östra Skåne (S.-Å. Hanson 
muntligt). Även säsongen 2007–2008 har varit 

bra för T. brumale i delområde HSS.
Tulostoma kotlabae har endast påträffats i del-
områdena HSS och SSS (fig. 6, 7). Den växer på 
sydostvända, sluttande dyner med Ammophila 
arenaria och Leymus arenarius i öppningar 
mellan gräsplantor där Syntrichia ruraliformis 
har etablerat sig, alltså en miljö med mer rörlig 
sand än den Tulostoma brumale påträffats i. Ett 
av mycelen i SSS har haft flera fruktkroppar 
vid vinterbesöken alla fyra åren med ett maxi-
mum hösten 2006 (20 st) och nästan lika många 
fruktkroppar hösten 2007. I område HSS hotas 
arten allt mer av igenväxning och endast enstaka 
fruktkroppar har påträffats åren 2005–2007. Vid 
besöket i oktober 2007 var den först upptäckta 
lokalen halvt förstörd av grus, som skrapats av 
från parkeringsplatsen. Artens framtid i HSS 
bedöms som ytterst osäker. 
Den tredje Tulostoma-arten, T. fimbriatum, har 
inte påträffats i mer än ett delområde, nämligen 
SSN. Det först upptäckta mycelet hittades i 
november 2004 på en sydostvänd dyn med låg 
vegetation nedbetad av kaniner. Inga fruktkrop-
par har iakttagits på detta mycel sedan dess, 
möjligen beroende på att växttäcket tätnat allt 
mer. Ett annat mycel i kanten av en grop med 
öppen sand påträffades emellertid i november 

Fig. 8. Tulostoma brumale (stjälkröksvamp). Halland, Ö. 
Karup, Hemmeslövs strand södra, 2007-10-18, leg. & 
det. G. Hederås. Foto G. Hederås.

Fig. 9. Geastrum schmidelii (dvärgjordstjärna). Halland, 
Ö. Karup, Hemmeslövs strand södra, 2006-10-03, leg. 
& det. G. Hederås. Foto G. Hederås.
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2006. Detta mycel hade producerat flera frukt-
kroppar även i september 2007. Vid ett besök i 
november 2007 kunde ytterligare två mycel med 
flera fruktkroppar noteras.
De två Geastrum-arterna förekommer båda i de 
minst igenväxta delområdena, HSS,  SSS  och 
SSN. 
Av dessa har Geastrum schmidelii (fig. 9) 
påträffats vid samtliga vinterbesök (novem-
ber–december) i alla tre delområdena, mest 
frekvent i HSS. Arten växer där i glesa mattor, 
som till största delen består av Thymus serpyl-
lum, Festuca-arter samt Carex arenaria. I SSS 
påträffades G. schmidelii de första gångerna i en 
gräsmark som blivit allt tätare under perioden 
som undersökningen pågått. De senaste fynden 
har gjorts i utkanten av gräsmarken, där gräset 
är luckrare.
Geastrum minimum (fig. 10) har påträffats 
mycket sparsamt. I delområdena HSS och SSN 
har arten setts på två mycel vardera. Av dessa 
har endast ett mycel på vardera dellokalen fruk-
tifierat två år i följd och inte mer än med en 
fruktkropp per mycel. I SSS har vi endast hittat 
arten en gång.
Phallus hadriani (fig. 11) noterades för första 
gången i delområde SSS vid ett besök i novem-
ber 2007. Persson & Pleijel (2008) har doku-
menterat förekomster av arten norr om det här 
undersökta området, men det är första gången 
den rapporterats från Laholmsbuktens sydli-
gaste del sedan Andersson fann den där 1945 
(Andersson 1950). 
Följande mindre allmänna arter av gastero-
myceter har också noterats: Bovista aestivalis 
(mångformig äggsvamp), Bovista dermoxantha 
(fårad äggsvamp), Bovista furfuracea (sand-
äggsvamp), Calvatia excipuliformis (långfotad 
röksvamp), Calvatia utriformis (skålröksvamp), 
Geastrum triplex (kragjordstjärna), Lycoperdon 
lividum (kornig röksvamp) och Vascellum 
pratense (ängsröksvamp) samt de allmänna 
arterna Bovista plumbea (blygrå äggsvamp), 
Lycoperdon nigrescens (mörk röksvamp) och 
Scleroderma citrinum (gul rottryffel). Deras 
utbredning inom området framgår av Tabell 1. 
Av de ovannämnda arterna har Calvatia excipu-

Fig. 10. Geastrum minimum (liten jordstjärna). Halland, 
Ö. Karup, Hemmeslövs strand södra, 2006-12-01, leg. 
& det. G. Hederås. Foto G. Hederås.

Fig. 11. Phallus hadriani (dynstinksvamp). Halland, 
Skummeslöv, Skummeslövs strand södra, 2007-11-04, 
leg. & det. J.-E. Hederås. Foto K. Persson.
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liformis och Geastrum triplex endast noterats en 
gång i delområde SSS, den förra i ett tallbestånd 
och den senare i kanten av ett vresrosbestånd. 
Lycoperdon lividum har däremot återfunnits alla 
höstarna, frekvent över hela området.
Förutom buksvampar har övriga påträffade 
svamparter noterats vid besökstillfällena.  Tabell 
2 ger en översikt över vilka arter som blivit 
funna i de olika delområdena. Några av arterna 
kan vara värda att kommentera närmare.
Hygrocybe conicoides (fig. 12) känns säkrast 
igen på sporerna, som är nästan cylindriska 
och dubbelt så långa som breda, till skillnad 
mot Hygrocybe conica (toppvaxskivling), vars 

sporer normalt är ellipsoida eller ägg- till bön-
formade. Arten finns beskriven hos Boertman 
(1995) som Hygrocybe conica var. conicoides. 
Makroskopiskt skiljer sig de båda arterna åt 
genom att den förstnämnda har röda lameller 
som behåller sin färg i torkat tillstånd. Den 
svartnar också mindre än H. conica. H. coni-

Fig. 12. Hygrocybe conicoides. Halland, Ö. Karup, 
Hemmeslövs strand södra, 2005-11-10,  leg. & 
det. G. Hederås. Foto G. Hederås. 

Fig. 13. Crinipellis scabellum (stråbrosking). Halland, Ö. 
Karup, Hemmeslövs strand södra, 2005-07-26, leg. & 
det. G. Hederås. Foto G. Hederås.

Fig. 14. Hygrocybe insipida (småvaxskivling). Halland, Ö. Karup,  Hemmeslövs strand södra, 2006-10-25, leg. G. 
Hederås, det. K. Bergelin. Foto G. Hederås.
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coides växer i lös sand eller mossa med foten 
djupt nere i sanden. Den har påträffats två år 
i följd i det sydligaste delområdet (HSS). I 
samma område har vi funnit Hygrocybe insipida 
(småvaxing) (fig. 14) två år i rad. Det är en liten 
gul till orangeröd vaxskivling med i väta klibbig 
hatt och fot. Den senare är alltid röd åtminstone 
längst upp mot hatten. Arten förekommer i mos-
san på strandheden och indikerar höga natur-
värden (Hallingbäck & Aronsson 1998). Vid ett 
besök i november 2007 hittades Geoglossum 
arenarium (sandjordtunga) i den nordligaste 
delen av Eskilstorps strand (ES). Det var det 
första fyndet i området under den här inven-
teringen. Persson & Pleijel (2008) rapporterar 
emellertid tidigare fynd av arten utmed kusten, 
norrut till Lagan.
Crinipellis scabellum (stråbrosking, fig. 13) och 
Mycena chlorantha (dynhätta) är två arter som 
ofta växer på strån av Ammophila arenaria och 
har påträffats i alla delområdena. C. scabellum 
har funnits rikligt både vid ett besök i juli månad 
och vid flera besök tidigt på hösten såväl som 
vid sena höstbesök. I samma sandiga miljö har 
Geoglossum cookeianum (plattad jordtunga; fig. 
15) hittats i tre av delområdena. 
På kustheden i delområde SSN påträffades 
hösten 2006 Inocybe grammata intill ett par 
små tallar. Arten beskrivs i Ekologisk katalog 
(Hallingbäck & Aronsson 1998) som mindre 
allmän till sällsynt och påträffas vanligen på 
näringsrik mark i löv- och barrskog ända upp i 
fjällbjörkskogen. 

Jämförelse med den östskånska 
sandstäppsvegetationen
Kuststräckan i södra Halland har som nämnts 
partier som är sandstäppslika, men de kan inte 
definieras som sandstäpp enligt de kriterier 
som ställs upp av Olsson (1994). I Sverige är 
det endast i östra Skåne och på Öland, som det 
finns sandstäpp enligt dessa kriterier. Förutom 
att vegetationen endast innehåller en del av de 
element som krävs, skiljer sig också klimatet i 
det undersökta området i Sydhalland något från 
det i östra Skåne. Kuststräckan i Sydhalland 
får ungefär 200 mm mer nederbörd per år och 

har ca en grad högre medeltemperatur under 
juli–augusti jämfört med östra Skåne medan 
övriga klimatfaktorer är ungefär lika (Sveriges 
Nationalatlas 1995). Mikroklimatet på sydost-
vända sluttningar i Sydhallands öppna dyner är 
dock sannolikt mycket varmt och torrt, eftersom 
vattnet snabbt sipprar ner genom sanden och 
solen värmer i lä för de fuktiga västvindarna. 
Detta kan vara en förklaring till att området 
likväl hyser förbluffande många av de hotade 
och sällsynta buksvampar, som redovisats från 
östra Skånes sandstäppsområden (Hanson & 
Jeppson 2005). Utöver dessa har Phallus hadri-
ani, som upptäcktes i delområde SSS i novem-
ber 2007, inte noterats under inventeringarna i 
östra Skåne, men förekommer bland annat vid 
Sandhammaren. 

Framtiden
Området är verkligen en riktig pärla med sina 
sex mycket sällsynta buksvampsarter på en så 
liten yta. Tyvärr är hotbilden mycket allvarlig 
i de tre delområdena (HSS, HSN och ES) i 
Båstads kommun på grund av igenväxning och 

Fig. 15. Geoglossum cookeianum (plattad jordtunga). 
Halland, Skummeslöv, Skummeslövs strand norra, 2007-
09-27, leg. & det. G. Hederås. Foto G. Hederås.
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tånglagring. I delområdet Eskilstorps strand 
(ES) har dessutom bestånd med Rosa rugosa 
bestrukits med ogräsbekämpningsmedel, i några 
fall endast 30 cm från fruktkroppar av Tulostoma 
brumale. Vilken inverkan det kan ha på mycelen 
får framtiden utvisa. Om svampen ej tar skada 
av kemikalierna kan den kanske gynnas av att 
vresrosbestånden minskar. 
En regnig sommar som den 2007 utgör också ett 
hot mot denna grupp av svampar då växttäcket 
sluter sig påtagligt på grund av ökad gräsväxt. 
Minskat badliv ger dessutom mindre slitage på 
stranden sådana somrar. 
Delområdena SSS och SSN har förhoppnings-
vis större möjligheter att bevara sin karaktär 
då Laholms kommun dels avstår från att lagra 
tång på stranden, dels har påbörjat ett restaure-
ringsarbete av strandheden. Restaureringen har 
hittills tagit hänsyn till de befintliga mycelen av 

de rödlistade gasteromyceterna och det ska bli 
intressant att följa utvecklingen i områdena. 

Tack
Tack till alla som har hjälpt till med invente-
ringsarbetet. Ett stort tack till Mikael Jeppson, 
som både uppmuntrat och entusiasmerat mig 
med goda råd i arbetet med artikeln och artbe-
stämt många buksvampar åt mig. Tack också 
till Kerstin Bergelin och Sven-Åke Hanson för 
hjälp med artbestämningar av vaxskivlingar res-
pektive kärnsvampar. Tack till Jan-Erik Hederås 
som förutom att ha bistått med klimatdata och 
värdefulla synpunkter på manuset också bidragit 
med många intressanta fynd.

Tabell 1. Mer eller mindre allmänna arter som noterats.
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Tabell 2. En översikt 
över funna arter.
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MYKOLOGISKA NOTISER

Arctic and Alpine fungi
För den som intresserar sig för svampar i arktisk-alpina miljöer meddelas från Norge att Arctic 
and Alpine fungi band 1 – 4 (1985-1992; författare Gro Gulden, Kolbjørn M. Jensen, Trond 
Schumacher, Beatrice Senn-Irlet och Jens Stordal) fortfarande finns till försäljning. Volymerna 
innehåller färgfoton och noggranna beskrivningar av 100 svampar, varav 25 discomyceter och 75 
Agaricales. Fotona är tagna i Schweiz, Norge och på Svalbard. 

Alla fyra volymerna kostar tillsammans NOK 400.- + porto. 
Den som är intresserad kan höra av sig till 
Gro Gulden (gro.gulden@nhm.uio.no). 
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Introduktion
Hättor är vitsporiga skivlingar med relativt 
små och tunnköttiga fruktkroppar. De utgör 
släktet Mycena som har drygt 100 kända arter 
i Norden. Hättor är viktiga nedbrytare av cellu-
losa och lignin och förekommer på olika typer 
av döda växtrester. Fruktkropparna är ibland 
vackert färgglada men många av de mer ano-
nyma och svårbestämda arterna har dova grå 
till gråbruna färgnyanser. I denna artikel har jag 
valt att kortfattat presentera några hättor som 
sällan är avbildade i svenska svampböcker. 

Konsten att artbestämma en hätta
I de flesta fall bör man vara inställd på att 
mikroskopering är ett måste för att vara säker, 
men med sinnena på skaft och lite flyt kan 
man lära sig artbestämma många hättor ute i 
fält. Utsöndras någon saft när du bryter foten? 
Kommer det en vit saft har du hittat mjölkhätta 
(Mycena galopus). Kommer det en droppe vat-
tenklar saft kan det vara sommarhätta (M. 
abramsii) som vanligen växer i små knippen på 
lövved under sommar och tidig höst. Om saften 
är mörkröd så kan det vara blodhätta (M. hae-
matopus), såvida inte skiveggen också är mörk-
röd, för då har du hittat mörkeggad blodhätta 
(M. sanguinolenta). Är saften vackert orange-
röd så befinner du dig onekligen i en bokskog 
tillsammans med saffranshätta (M. crocata). 
Många hättor har säregna dofter. Tuvhättans 
(M. inclinata) doft är svårbeskriven men typisk, 

påminnande om nymalen svartpeppar, härsken 
fiskolja, tvål, mjöl, stearin eller någonting där-
emellan. Mjölhättan (M. cinerella)  doftar mjöl-
aktigt. Klorhättans (M. leptocephala) stickande 
lukt brukar kallas ”nitrös” och påminner om 
joggingturen i avgasmolnet bakom en stads-
buss. Nitrösa gaser är en blandning av olika 
föreningar mellan kväve och syre (betecknas 
ibland NOx) och bildas bl. a. vid förbränning i 
motorer, vid svetsning och hantering av salpe-
tersyra m.m. Klorhätta är inte den enda arten 
med nitrös lukt så gå inte enbart efter näsan. 
En annan säregen lukt är den av plåster eller 
jodoform som finns bl. a. hos frosthätta (M. 
metata) och jodhätta (M. filopes). Lukten känns 
bäst om man har förvarat svamparna i en liten 
tättslutande burk en stund i rumstemperatur. 
Rättikhättan (M. pura) och bokskogsarten rosa 
rättikhätta (M. rosea) luktar fränt som av rättika 
eller rädisa. Pelargonhättan (M. septentrionalis) 
som inte är ovanlig i barrskog doftar… just 
det, pelargon! Men vilken pelargon? I svamp-
litteraturen står rosengeranium (Pelargonium 
graveolens) närmast till hands när man har 
försökt beskriva doften. Dofter är generellt 
svårbeskrivna dels eftersom de är flyktiga och 
ofta består av flera svårdefinierade komponen-
ter, och dels eftersom upplevelsen av en doft är 
svår att jämföra med en annan persons upple-
velse av samma doft utan bra referensmaterial. 
Mattias Andersson skrev nyligen en intressant 
artikel om svamplukter och luktsvampar i SMT 

Några förbisedda hättor
 MICHAEL KRIKOREV

Abstract
A short introduction to the genus Mycena is presented and eight species which are rare or 
often overlooked in Sweden are briefly described. The species concerned are Mycena capil-
laripes, M. silvae-nigrae, M. juniperina, M. concolor, M. urania, M. septentrionalis, M. chlorantha and 
M. fagetorum.
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(Andersson 2007) där några vanliga referens-
dofter skildras. Även om dofter kan vara svåra 
att beskriva så är de ofta lätta att känna igen när 
man väl har bekantat sig med dem, så använd 
näsan rätt! Man bör också vara medveten om att 
en och samma art kan dofta olika beroende på 
väderlek, substrat och i vilket skick och tillväxt-
stadium svampen befinner sig. 

Övriga fältkaraktärer
Det räcker inte med att enbart känna till doften 
och färgen på eventuell saft för att kunna göra 
en säker artbestämning av hättor. Några av de 
viktigaste detaljerna att notera i fält är: 

• Fruktkropparnas storlek
• Färg och form på hatt, fot och skivor
• Antal skivor som når ända fram till 

foten 
• Hur skivorna är fästade i foten, dvs om 

de är nedlöpande, nedlöpande med tand, 
vidfästade eller urnupna osv. 

• Notera också växtmiljö och substrat
 
Ett fåtal hättor har en något nedsänkt hattmitt, t. ex. 
vasshätta (M. belliae), och kan då påminna om 
en navling (Omphalina) men de allra flesta hättor 
har en klockformad eller konisk hatt som senare 
blir mer utbredd, ibland med bred eller smal 
puckel. Några arter har en gelatinös avdragbar 
hatthud, t. ex. klibbhätta (M. vulgaris), sockel-
hätta (M. stylobates), flåhätta (M. epipterygia), 
fjunhätta (M. amicta) och M. agrestis.
Foten hos hättor kan vara allt från väldigt skör 
till seg och styv. Som tidigare nämnts utsöndras 

en vattenklar eller färgad saft vid brott hos en 
del arter. Fotytan kan vara viktig att studera, 
om den är slät, klibbig, pruinös osv. Är fotytan 
finluden i hela sin längd är det förmodligen 
fjunhätta (M. amicta) som du har hittat. Smaken 
hos hättor är sällan viktig för artbestämningen 
men ett undantag är gallhättan (M. erubescens) 
som kan kännas igen på den bittra smaken.

Hättor under mikroskopet 
Även om man med lite övning kan lära sig 
känna igen minst 50 arter hättor direkt ute i 
fält så får man ofta spendera långa stunder med 
rynkad panna framför mikroskopet när man 
kommit hem för att ha någon rimlig chans att 
få namn på sina övriga fynd. Framförallt är det 
skiveggens cystider (=cheilocystider) som man 
behöver titta närmare på för att nå fram till en 
säkrare artbestämning, men även utseendet på 
hyfer och ändceller i hatt- och fothud är viktiga 
att studera i mikroskopet. T. ex. finns det många 
grå och gråbruna dubbelgångare till klorhättan 
(M. leptocephala) som är svåra att särskilja i 
fält, men under mikroskopet känner man igen 
klorhättan på de kraftigt uppsvällda ändcellerna 
i fothuden. Nästan alla hättor har sporer som 
färgas blågrå i jodlösning (Melzers reagens), 
dvs sporerna är amyloida. Vävnaden i skivorna 
har vanligen en dextrinoid reaktion, dvs färgas 
rödbrun i Melzers reagens.
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Rödeggad klorhätta 
(Mycena capillaripes)
Den nitrösa doften i kombination med den 
rödaktiga skiveggen är de mest påtagliga fält-
karaktärerna. Tittar man sedan på skivornas 
sidor med lupp och ser rödfärgade små prickar 
(pleurocystider) så är man på rätt spår (fig. 1) 
men man bör känna till att pleurocystiderna inte 
alltid är rödfärgade och att färgen på skiveggen 
ofta är blek. Hatten är vanligen ljusgrå, ibland 
mörkgrå och har en bredd som sällan överstiger 
2 cm. Uppges ibland växa på ved (Hallingbäck 
& Aronsson 1998) men jag har uteslutande fun-
nit den växandes på tallbarr på marken i tallskog 
(Pinus), ofta längs skogsstigar. Totalt 47 kända 
fynd i landet fördelade över följande landskap: 
Ds 2, Ha 1, Me 1, Nä 1, Sk 6, Sm 2, Sö 7, Vg 
25, Vs 2.

Förväxlingssvampar: Kan påminna om röd-
eggad hätta (M. rubromarginata) men denna har 
avsevärt tydligare mörkröd skivegg och luktar 
inte nitröst. Bruneggad hätta (M. olivaceomar-
ginata) kan också ha nitrös lukt och mörkfärgad 
skivegg men eggen är vanligen mer brunaktig, 
dessutom har cheilocystiderna annorlunda utse-
ende och pleurocystider saknas.

 

Fig. 1. Rödeggad klorhätta (Mycena capillaripes). Lägg märke till de små röda pickarna på lamellernas sidor på bilden 
uppe till höger. Det är pleurocystiderna fotograferade i lupp med 20 gångers förstoring (färgkontrasten i bilden är 
något förstärkt för att framhäva cystiderna bättre). Småland, Dädesjö, Skårtaryds urskog, 2007-09-18, på marken i 
tallskog, leg. & det. M. Krikorev. Foto M. Krikorev.
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Vårluthätta
(Mycena silvae-nigrae)
Typiskt för arten är den tidiga förekomsten i 
granskog (april–juni) i kombination med den 
nitrösa lukten och de 2-sporiga basidierna. 
Hatten är mörkbrun och kan bli drygt 4 cm 
bred. Hos unga fruktkroppar är övre delen av 
foten ofta mörkblå (fig. 2, infällda bilden), med 
åldern blir både hatt och fot mer ljusbruna i fär-
gen. Växer på kraftigt murken ved och barkflis 
av framförallt gran (Picea), ofta intill gamla 
stubbar och förmultnande vedrester däromkring. 
Uppges också kunna växa på grankottar men det 
är sällsynt (Aronsen 2008). Totalt 15 kända fynd 
i landet: Vs 5, Vg 5, Sk 2, Sö 2, Ög 1.

Förväxlingssvampar: Kottehätta (M. strobilico-
la, ska möjligen nu heta M. plumipes) är tidigast 
förekommande av de vårväxande hättorna. Den 
har en nitrös lukt och växer upp från grankottar 
som ofta ligger dolda nere i marken. Kottehättan 
har 4-sporiga basidier och släta hyfer i hatt- och 

fothud till skillnad från vårluthättan som har 2-
sporiga basidier och tydliga utskott på hyferna 
i hatt och fothud. Klorhätta (M. leptocephala) 
har i likhet med vårluthätta en nitrös lukt men 
skiljer sig genom att ha en gråare färgton i hat-
ten och släta fothudshyfer med uppsvällda änd-
celler. Luthätta (M. stipata) är en annan snarlik 
art som skiljer sig genom 4-sporiga basidier, 
mindre sporstorlek, släta hatthudshyfer (ibland 
med enstaka utskott) samt avsaknad av pleuro-
cystider (som finns hos vårluthätta). Dessutom 
brukar luthättan växa i tätare knippen direkt på 
blottlagd ved medan vårluthättan oftast växer i 
glesare grupper på flis och kraftigt förmultnade 
vedrester på marken i anslutning till murkna 
stubbar.

Fig. 2. Vårluthätta (Mycena silvae-nigrae). Lägg märke till den mörkblå färgen i foten hos den unga fruktkroppen i 
den infällda bilden nere till höger. Småland, Öja, Östra berg, 2003-05-26, på kraftigt murken ved av gran (Picea), 
leg. M. Jadner & M. Krikorev, det. M. Krikorev. Foto M. Krikorev. 
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Enbarkhätta 
(Mycena juniperina)
Karaktäristiskt är den gulbruna färgen och före-
komsten på bark av enbuskar (Juniperus com-
munis). Foten är kort och krökt och hatten är 
vanligen inte bredare än 5–9 mm. Kan vid 
första anblicken föra tankarna till grenbrosking 
(Marasmiellus ramealis). Enbarkhättan beskrevs 
som ny för vetenskapen av Arne Aronsen (1996) 
från Vestfold i Norge där den fortfarande före-
kommer på typlokalen och ytterligare en lokal 
(Aronsen 2008). I Sverige är arten funnen 
på Gotland och Öland (Læssøe 2005) samt 
i Linköping (eget fynd från 2000). Den är 
också rapporterad från Danmark (Læssøe 2005), 
Turkiet (Dogan & Karadelev 2006), Estland 
(funnen 2007 av Tõnu Ploompuu, se Aronsen 
2008) och Italien (Robich 2003). Arten har inget 
svenskt namn men enbarkhätta efter det norska 

namnet einerbarkhette vore passande. Totalt 3 
kända fynd i landet: Go 1, Ög 1, Öl 1.

Förväxlingssvampar: Barkhätta (M. meligena), 
dagghätta (M. pseudocorticola) och M. supina 
är närstående arter som i form och växtsätt 
påminner mycket om enbarkhätta. Dessa arter 
har dock andra färger på fruktkropparna och 
växer på andra substrat. 

 

Fig. 3. Enbarkhätta (Mycena juniperina). Östergötland, Linköping, Stjärnorp, 2000-11-04, på bark av enbuskar 
(Juniperus communis) i öppen hagmark, leg. M. Jadner & M. Krikorev, det. M. Krikorev. Scanning M. Jadner & M. 
Krikorev.
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Vitmosshätta 
(Mycena concolor)
Växer i vitmossa (Sphagnum spp.) främst på 
mossar och andra näringsfattiga myrmarker. 
Hatten är vanligen 0,5–1,5 cm bred. I fält kan 
den mörka hattfärgen, de svagt nedlöpande 
skivorna och den typiska växtplatsen vara väg-
ledande vid ett första artbestämningsförsök. 
Vitmosshätta uppges som sällsynt i Ekologisk 
katalog (Hallingbäck & Aronsson 1998) och 
är klassad som sårbar i den danska rödlistan 
(Stoltze & Pihl 1998). Det finns få fynd note-
rade från Sverige men vi har relativt gott om 
näringsfattiga mossar jämfört med många andra 
länder och vitmosshättan är förmodligen förbi-
sedd eftersom artfattiga mossar inte är det mest 
självklara utflyktsmålet vid svampinventeringar. 
Generella hot mot mossar är torvbrytning och 
igenväxning. I södra Sverige har man påvisat 
en drastisk igenväxning av mossar de senaste 50 
åren, antagligen till följd av ökat kvävenedfall 
och en ökad nederbördsmängd (Henrikson & 
Vartia 2006). Arten har inget svenskt namn men 

vitmosshätta efter det danska namnet Tørvemos-
Huesvamp skulle vara passande. Totalt 3 kända 
fynd i landet: Sö 3. Enligt Ekologisk kata-
log över storsvampar (Hallingbäck & Aronsson 
1998) finns ytterligare ett fåtal fynd från norra 
och mellersta Sverige.

Förväxlingssvampar: Med tanke på storleken 
kan tallhätta (M. clavicularis) och mjölhätta (M. 
cinerella) vara möjliga förväxlingsarter, men de 
växer på barr och har annorlunda formade chei-
locystider. M. pseudopicta är snarlik till utseen-
det men växer i en helt annan typ av miljö, torra 
(och kalkrika?) gräsmarker och är funnen bl. a. 
på betesmark i Skåne. Rothätta (M. megaspora) 
växer i samma miljö och har liknande hattfärg 
men är större och har en styv och seg fot som 
ofta är rotlikt förlängd.

Ytterligare ett foto av vitmosshätta finns på sid. 92. 
Med denna bild vann Michael Krikorev SMF:s 
fototävling 2008.

Fig. 4. Vitmosshätta (Mycena concolor). Södermanland, Västerhaninge, Slåbodamossen, 2004-10-11, i vitmossa 
(Sphagnum), leg. & det. M. Krikorev. Foto M. Krikorev.
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Gråviolett hätta 
(Mycena urania)
Både hatt och fot är vackert blåvioletta hos unga 
fruktkroppar, senare blir de blekare och mer grå 
i färgen. Hattbredden överstiger sällan 1 cm. 
Arten beskrevs redan av Elias Fries men är säl-
lan avbildad i svenska svampböcker. Arten har 
inget svenskt namn men jag föreslår gråviolett 
hätta efter det norska namnet gråfiolett hätta. 
Totalt 21 kända fynd i landet: Ds 1, Jä 1, Me 4, 
Sm 1, Sö 2, Vb 1, Vr 1, Vg 7, Ån 2, Ög 1.

Förväxlingssvampar: Som ung är arten lätt att 
känna igen på den vackert blåvioletta färgen. 
När den blir äldre blir färgen mer utspädd och 
gråaktig och M. urania kan då möjligen för-
växlas med andra gråaktiga hättor. En titt på 
skiveggens cystider i mikroskopet kan då vara 
till hjälp. De är klubbformade och har små korta 
utskott upptill (fig. 5b).

Fig. 5a. Gråviolett hätta (Mycena urania). Södermanland, Botkyrka, Tumba, Lilla Dalen 2004-07-07, på marken i 
barrskog, leg. & det. M. Krikorev. Foto M. Krikorev.

Fig. 5b. Cheilocystiderna hos gråviolett hätta (Mycena 
urania) är klubbformade och har små korta utskott. 
Prepareratet är gjort i Melzers reagens vilket har gett 
en dextrinoid reaktion i lamelltramat och en amyloid 
reaktion hos sporerna. Bilden är tagen i ljusmikroskop 
med 630 gångers förstoring. Ett skalstreck motsvarar 
1,55 µm. Foto M. Krikorev.
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Pelargonhätta 
(Mycena septentrionalis)
Förutom den pelargonlika doften finns inga 
påfallande tydliga fältkaraktärer. Hatten är 1–2 
cm bred och som ung ofta mörk, speciellt mot 
hattmitten och den är vanligen täckt av en ljusa-
re pruina, även som äldre. Skivorna har ofta en 
”nedlöpande tand” närmast foten. I mikroskopet 
känner man igen arten på de timglasformade 
cheilocystiderna, dvs de har en midja (fig. 6) 
vilket inte är vanligt hos andra arter i släktet. 
Man bör dock känna till att karaktären varierar 
mellan olika kollekter och det är inte alltid den 
tydliga midjan förekommer. Totalt 149 kända 
fynd i landet: Bo 15, Dr 5, Ha 5, Sk 1, Sm 7, Sö 
15, Vs 5, Vg 85, Ög 11.

Förväxlingssvampar: Det finns många snarlika 
hättor i samma färgskala som pelargonhättan 
men den typiska doften och de timglasformade 
cystiderna är bra artkaraktärer.

Fig. 6. Cheilocystiderna hos pelargonhättan är ofta 
timglasformade, dvs de har en smal midja. Teckning M. 
Krikorev. 

Fig. 7. Pelargonhätta (Mycena septentrionalis). Södermanland, Botkyrka, Mellansjön V, 2007-10-06, på marken i barr-
skog, leg. E. Winberg & M. Krikorev, det. M. Krikorev. Foto M. Krikorev.
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Dynhätta 
(Mycena chlorantha)
Den gulgröna hattfärgen, doften av jodoform 
och den säregna växtplatsen gör denna hätta lätt 
att känna igen i fält. Doften känns tydligast hos 
fruktkroppar som har legat en stund i rumstempe-
ratur och är på väg att torka ut. Dynhättan växer 
på sanddyner längs kusterna i södra Sverige 
tillsammans med sandrör (Ammophila arena-
ria), strandråg (Leymus arenarius) och starrarter 
(Carex spp.). Arten är klassad som missgynnad 
(NT) i den norska rödlistan (Brandrud m.fl. 
2006). Totalt finns 17 kända fynd i Sverige: Sk 
16, Öl 1.

Förväxlingssvampar: Den gulgröna hattfärgen 
kan föra tankarna till olivhätta (M. arcangeliana) 
men denna växer i en helt annan miljö, på mur-
ken ved och grov förna i lövskog, sällsynt även i 

barrskog (Aronsen 2008). M. erianthi-ravennae 
är en snarlik nybeskriven art från Italien (Robich 
2003) som växer i liknande kustnära miljöer till-
sammans med gräset Erianthus ravennae. Den 
uppges ha mjölaktig lukt och fler lameller som 
når foten, 30–34 per fruktkropp jämfört med 
dynhättans 16–22, men skillnaderna i övrigt 
verkar få. 

Fig. 8. Dynhätta (Mycena chlorantha). Skåne, Åhus, Friseboda NR, 2007-11-02, på sanddynerna närmast stranden, 
leg. & det E. Winberg & M. Krikorev. Foto M. Krikorev.
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Bokhätta 
(Mycena fagetorum)
Växer på boklöv på marken i bokskog. Foten är 
ofta krökt, nästan som ett 90-graders vinkeljärn 
efter att ha växt ut från undersidan av ett boklöv. 
Hatten är grå, ofta med en svag gulaktig färg-
ton. Hattbredden är ca 2 cm, hattöversidan är 
slät till något ojämn och ibland nästan rynkad 
vilket då kan föra tankarna till en småväxt rynk-
hätta (M. galericulata). Mikroskopiskt har den 
inga tydliga artkaraktärer men de relativt smala 
sporerna och fingerlika utskotten på cheilocys-
tiderna i kombination med den böjda foten och 
förekomsten på boklöv är bra ledtrådar. Arten 
är klassad som hänsynskrävande i den norska 
rödlistan (Brandrud m.fl. 2006) men verkar inte 
vara ovanlig i våra bokskogar i Småland och 
Skåne. Totalt 18 kända fynd i landet: Ha 3, Sk 
10, Sm 4, Vg 1.

Förväxlingssvampar: Det är inte helt okompli-
cerat att skilja bokhätta från andra gråaktiga hät-
tor men den typiska växtplatsen och den vink-
lade foten i kombination med de ovan nämnda 
mikrokaraktärerna kan vara en bra vägledning.

 

Fig. 9. Bokhätta (Mycena fagetorum). Under Mykologiveckan i Småland 2007 hittades bokhättan på flera lokaler. 
Småland, Öjaby, Helgö NR, 2007-09-19,  på förmultnande boklöv på marken i bokskog, leg. & det. M. Krikorev. 
Foto M. Krikorev.
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Rödlistade hättor i Norden
Kunskapen om hättornas utbredning och status 
är i många fall bristfällig vilket återspeglas i 
det blygsamma antalet arter som är rödlistade i 
Sverige idag. I Norge har man bedömt 19 arter 
hättor i rödlistan (Brandrud m.fl. 2006) medan 
vi i Sverige endast har behandlat två arter (M. 
diosma kategori NT och M. oregonensis katego-
ri VU, Gärdenfors 2005). På den finska rödlistan 
finns sex arter upptagna (Rassi m.fl. 2001) och i 
den danska 17 arter (Stoltze & Pihl 1998).

Mer om hättor
Om du vill veta mer om hättor rekommenderar 
jag ett besök på den norske Mycena-kännaren 
Arne Aronsens fantastiska hemsida med färgfo-
ton, mikroteckningar och beskrivningar av hät-
tor i Norge (Aronsen 2008). Arne har beskrivit 
ett flertal nya arter de senaste åren bl. a. baserat 
på fynd från Vestfold i Norge. Att han har funnit 
dessa nya arter inom ett så geografiskt begrän-
sat område tyder på att det borde finnas mycket 
kvar att upptäcka också här hos oss!
Några mykologer som tidigare har gjort stora 
insatser för en ökad kännedom om hättor är bl. a. 
dansken Jakob E. Lange, fransmannen Robert 
Kühner (1938) och amerikanen Alexander H. 
Smith (1947). Praktverket ”Mycenas of the 
Northern Hemisphere” av den holländske myko-
logen Rudolf Arnold Maas Geesteranus (1992) 
är oumbärlig läsning för den som vill fördjupa 
sig i släktet, men sedan den utkom har åtskilligt 
med nya arter beskrivits. Monografin ”Mycena 
d’Europa” av italienaren Giovanni Robich 
som utkom 2003 behandlar 117 arter varav 
8 beskrivs som nya för vetenskapen (Robich 
2003). Monografin behandlar dock främst syd- 
och mellaneuropeiska arter och saknar många av 
de arter som förekommer här i norra Europa. 

Om fynduppgifterna
Det antal fynduppgifter som är angivna för varje 
landskap ska ses som ungefärliga. De är huvud-
sakligen en sammanställning av uppgifter från 
SMF:s fynddatabas, Artportalen (www.artporta-
len.se), Leif & Anita Stridvall (www.stridvall.se/
svampar/), Fungus info (fungus.dataservice.se/) 

och Förteckning över Skånes Svampar (Hansson 
& Hägg 2000) samt mina egna fynduppgifter. 
Landskapen är förkortade enligt följande: 
Bl=Blekinge, Bo=Bohuslän, Dr=Dalarna, 
Ds=Dalsland, Go=Gotland, Gä=Gästrikland, 
Ha=Halland, Hs=Hälsingland, Hr=Härjedalen, 
Jä=Jämtland, Me=Medelpad, Nä=Närke, 
Sk=Skåne, Sm=Småland, Sö=Södermanland, 
Up=Uppland, Vr=Värmland, Vb=Västerbotten, 
Vg=Västergötland, Vs=Västmanland, 
Ån=Ångermanland, Öl=Öland, 
Ög=Östergötland.

Tack
Tack till Ellen Winberg, utan hjälp av dina 
skarpa ögon i svampskogen hade jag aldrig 
fått chansen att se så många hättor som vi har 
gjort. Vill också rikta ett tack till Arne Aronsen, 
Mikael Jeppson och Hjalmar Croneborg för vär-
defulla råd och synpunkter på manuskriptet.
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Inledning
En av mina favoritlokaler i Skåne är det nybil-
dade naturreservatet Dunderbäcken. De många 
fynden av ovanliga svampar som gjorts där är en 
bidragande orsak till reservatsbildningen.
Den här septemberdagen 2006 hoppades jag att 
åter få se falsk djävulssopp (Boletus legaliae), 
någon Phlegmacium (spindelskivling) eller 
några intressanta Lepiotor (fjällskivlingar). Det 
kändes torrt i lövförnan och väldigt få fruktkrop-
par syntes överhuvudtaget. Jag sökte mig mot ett 
fuktigare parti, där jag tidigare sett violettfotad 
puderskivling (Cystolepiota bucknallii), flockig 
puderskivling, (C. adulterina) och rostfjällskiv-
ling (Lepiota boudieri; syn. L. fulvella).
Nu stod här en liten fjällskivling med brunorange 
hatt. Först tänkte jag på rostfjällskivlingen, men 
nej. När jag kom nära såg jag små, små mörka 
fjäll på hatten. Detta måste vara något annat. Jag 
tog försiktigt upp en av fruktkropparna. Genast 
såg jag att fotbasen nästan lyste av en stark röd-
orange färg. Kunde det vara Lepiota ignivolvata 
(brunringad fjällskivling)? tänkte jag. 
– Nej, den skall ha ring och ser väl inte ut så 
här. 
Jag försökte memorera bilder jag sett av den 
arten. Först trodde jag att mitt fynd hade röda 
mycelsträngar, men på den torra kollekten syns 
tydliga vita mycelsträngar. Det röda ”luddiga” 

Fynd av Lepiota poliochloodes i Sverige
 CLAES INGVERT

Abstract
Lepiota poliochloodes Vellinga & Huijser is reported from Sweden. It was found in a deciduous 
forest nature reserve on calcareous, mull-rich soil in southernmost Sweden in the autumn 
of 2006. A previous record of L. poliochloodes from north Sweden does not seem to match 
the current concept of the species. L. poliochloodes belongs to section Stenosporae and is 
distinguished from its closest relative L. griseovirens by its lighter colours of the cap, its smaller 
spores and shorter elements in its pileus covering. L. grangei, L. griseovirens, L. poliochloodes and 
L. tomentella are discussed and illustrated. 
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på bilden (fig. 1) är nog snarare fibrer från foten 
som repats upp av insektsgnag.
Fram med kameran. Jag tog ett antal bilder och 
lät sedan kameran stå uppställd på sitt stativ och 
gick en runda för att se om jag kunde hitta fler 
fruktkroppar. Det fanns inte fler än de tre jag 
först såg. Men det räckte för en fin bild.
Jag berättade senare för Christian Lange om 
fyndet. Han tyckte det lät mycket intressant och 
när vi träffades på SMF-veckan i Småland 2007 
hade jag kollekten med. Efter undersökning av 
sporer och hatthud bestämde han fyndet till 
Lepiota poliochloodes.

Beskrivning
Lepiota polioochloodes Vellinga & Huijser 
fig. 1.
Skåne. VittsköVle, Dunderbäckens Naturreser-
vat, 2006-09-14, leg. C. Ingvert, det. C. Lange 
(herb. C. Ingvert). 

Makroskopiska karaktärer
Hatten ger på håll ett rödbrunt eller kopparfär-
gat intryck, med små ljusbruna, gråbruna till 
olivgröna fjäll. Ut mot hattkanten sitter fjällen 
glesare. Den underliggande beige hatthuden ski-
ner igenom och färgen blir därmed ljusare. Den 
fläckvis kopparröda färgen i hatten verkar kom-
ma från en rodnad i hattköttet under de ljusbruna 
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fjällen (se fig 1). Hatten är 20–25 mm bred med 
en låg puckel i mitten.
Foten är 40–50 x 3–4 mm. En ullig ringzon kan 
skönjas ca 1/3 ner på foten. Under denna zon 
syns gråolivfärgade, glesa fjäll. Fotbasen är klart 
rödlysande. Svampen rodnar vid beröring, krafti-
gast på fotens nederdel. Skivorna är fria, benvita 
till gräddvita och blir brunfläckiga vi beröring.

Mikroskopiska karaktärer
Sporer 6–8 x 3–4 μm med sporre (fig. 2). Hatt-
hudselement 150–175 μm långa.

Växtplatsen
Dunderbäcken är ett lövskogsområde söder om 
Degeberga, på Linderödsåsens nordsida längst åt 
öster. Skogen består huvudsakligen av bok och 
avenbok och på själva fyndplatsen växer diverse 
lövsly och buskar. Ett flertal små bäckar och 
källsprång genomkorsar lokalen. Jordmånen är 
en kalk- och sandrik svart luftig mylla.
Andra ovanliga Lepiota-arter från lokalen, för-
utom de tidigare nämnda, är grönfjällig fjällskiv-
ling (Lepiota grangei, fig. 5), luddfjällskivling 
(Lepiota tomentella, se omslag) samt grönsporig 
skivling (Melanophyllum eyrei).

Fig. 1. Lepiota poliochloodes Vellinga & Huijser. Skåne, Vittskövle, Dunderbäckens Naturreservat, 2006-09-14, leg. C. 
Ingvert, det. C. Lange. Foto C. Ingvert.

Fig. 2. Lepiota poliochloodes Vellinga 
& Huijser. Spor. Teckning C. Ingvert.

SVAMPPRESENTATION
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Fig. 3. Lepiota griseovirens Maire (grågrön fjällskivling). Foto C. Lange. 

Fig. 4. Lepiota griseovirens Maire (grågrön fjällskivling). En mörk färgform som tidigare gått under namnet Lepiota 
pseudofelina. Danmark, Århus , 1994-09-12, leg. C. Lange. Foto C. Lange. Fotot tidigare publicerat i Svampe 31.

SVAMPPRESENTATION
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Fig. 5. Lepiota grangei (Eyre) Kühner (grönfjällig fjällskivling). Skåne, Vittskövle, Dunderbäckens Naturreservat, 2003-
10-11, leg. C. Ingvert.  Foto C. Ingvert. 

Lepiota poliochloodes
Lepiota poliochloodes räknas till sektionen Ste-
nosporae. Den har av en del mykologer betrak-
tats som en varietet av L. griseovirens (grågrön 
fjällskivling, fig. 3). Utseendemässigt är dock L. 
griseovirens mörkare och har tätare fjäll på både 
hatt och fot. En mörkgrå variant (fig. 4) som av 
flera författare ansetts som egen art, har kallats L. 
pseudofelina. Det finns även en grågrön varietet, 
L. griseovirens var. obscura (eller som egen art 
L. obscura). Den tredje, kopparröda varieteten 
som överensstämmer med mitt fynd, tolkar Bon 
(1993) som L. griseovirens medan andra kallar 
den L griseovirens var. obscura. Ytterligare någon 
författare anser den vara identisk med huvudva-
rieteten av L. griseovirens (var. griseovirens). 
Detta känns väldigt förvirrande. 
Vellinga & Huijser (1993) presenterade sin syn 
på saken och upphöjde den kopparröda varie-

teten till en ny art, L. poliochloodes. Samtidigt 
reducerade de alla de andra namnen till en enda 
art,  L. griseovirens. Christian Lange (1995) har 
publicerat en intressant artikel i Svampe 31 där 
han diskuterar det taxonomiska dramat kring 
dessa fjällskivlingar. Christian Lange, som är 
författare till bestämningsnyckeln till släktet 
Lepiota i det kommande verket Funga Nordica, 
följer Vellinga & Huijser (1993) och har L. po-
liochloodes som en egen art.  Den skiljer sig från 
L. griseovirens (fig. 3) främst genom sina ljusare 
färger på hatten, mindre sporer och kortare hatt-
hudselement. Den uppges också vara mycket 
ovanligare än L. griseovirens. Ett svenskt fynd 
har tidigare rapporterats av L. poliochloodes. 
Den nämns på en artlista från Borgsjö 1995 
(Anonym 1999) men beskrivningen av det fyn-
det stämmer inte överens med den nu vedertagna 
uppfattningen, varför detta troligen inte utgörs 
av L. poliochloodes. 

SVAMPPRESENTATION
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Avbildningar
Det finns få foton av L. poliochloodes. Den enda 
illustration jag träffat på är i den danska rödlistan 
från 1990 (Vesterholt & Knudsen 1990), där som 
L. griseovirens. Lange (1995) avbildar L. griseo-
virens i sin mörka form (under namnet L. pseu-
dofelina). I föreliggande artikel är det sannolikt 
första gången de omdiskuterade arterna visas på 
bild samtidigt.
 

Tack
Jag vill ge ett stort tack till Christian Lange för 
hjälpen med att bestämma fyndet och för lånet 
av bilderna på L. griseovirens.
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Claes Ingvert är elektro-
nikingenjör från Lund. 
Han har alltid vistats 
mycket i naturen och 
började intressera sig för matsvamp tidigt på 90-
talet. Sedan 7–8 år tillbaka har han inventerat rika 
lövskogslokaler. Han tycker det känns vemodigt 
att alla vackra och sällsynta svampar bara noter-
as och sedan slängs bort, så 2002 började han 
fotografera med digitalkamera. Fotograferandet 
är dessutom ett utmärkt sätt att lära sig fler ar-
ter. Han är styrelseledamot i Puggehatten, Skånes 
mykologiska förening.

MYKOLOGISKA NOTISER

Blodriskor igen

Beträffande blodriskornas matvärde har redaktionen från Hans Mattson i  Stockholm erhållit 
en kopia av ett tidningsurklipp ur den spanska dagstidningen El País från den 7 oktober 1996. I 
notisform berättas om en årligen återkommande svampplockningstävling i Pla de Puigventós i 
Katalonien. Tävlingen drog 1996 mer än 7000 åskådare och tävlingsdeltagare. Vinnare blev en 
ung man vid namn José Martínez, som kom i mål med en korg innehållande 48,5 kg blodriskor 
(”rovellons” på katalanska). Allt som allt vägdes under tävlingsdagen mer än 1,7 ton svamp.

Lars-Göran Hellström i Huskvarna och Janett Junell i Bankeryd (båda medlemmar i Vätterbyg-
dens svampklubb) har sänt in beskrivningar och foton på Lactarius quieticolor från Bankeryd, 
Småland. Fynden gjordes 2005 och 2006 i sandig blandskog (mycket tall och gran). 

SVAMPPRESENTATION
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Inledning
På kartan över södra Halland bildar kusten en 
mjuk båge inåt land. Detta är Laholmsbukten, 
Sveriges längsta sammanhängande sandstrand. 
Från Båstad i söder till ett stycke norr om La-
gans mynning löper en obruten rand av dyner 
innanför stranden. Under de senaste åren har vi 
letat svamp och andra växter på dynerna mel-
lan Båstad och Lagan och gjort flera intressanta 
fynd. I denna uppsats vill vi rapportera några av 
de viktigaste. För att underlätta lokalangivelser 
hänvisar vi till kartan i Gunilla Hederås artikel 
på annan plats i detta nummer av SMT (sid. 3, 
fig.1).

Spår i sanden
Vi hade bara ett fåtal spår att följa när vi inledde 
vårt sökande efter sandsvampar 1993 (fig. 1). 
Den som ägnat dyners och andra sandmarkers 
funga störst uppmärksamhet i vårt land var Olof 
Andersson (Andersson 1950a, b). Han besökte 

I sanden på stranden - 
svampar längs Laholmsbuktens dyner
 KILL PERSSON & HÅKAN PLEIJEL

Abstract
The macrofungi of the coastal sand dunes of the southernmost part of the county of Hal-
land have been studied. A number of typical sand fungi were found, including Phallus hadriani, 
Crinipellis scabellum, Mycena chlorantha, Inocybe maritima, Geoglossum arenarium, Geoglossum 
cookeianum, Geopora arenicola and Psathyrella ammophila. In the southern part of the area the 
sand has a considerable content of lime. Here, a number of species favoured by a high pH 
were found, such as Tulostoma brumale, Geastrum minimum and Geastrum schmidelii. Dune 
slacks, being in contact with the ground water table, have a peculiar mycorrhizal flora con-
nected to Salix repens. Several Russula species, some of them with a northern distribution, 
form part of this community. Rare species found in dune slacks included the northern Sarco-
leotia globosa and the discomycete Bryoscyphus marchantiae, the latter as a parasite on the 
hepatic Blasia pusilla. 
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dynerna vid Laholmsbukten och fann bland an-
nat dynstinksvamp (Phallus hadriani) på två stäl-
len nära Båstad. Han hittade även dynspröding 
(Psathyrella ammophila) vid Båstad. Ett annat 
spår vi hade att följa var Stellan Sunhedes upp-
gifter om liten jordstjärna (Geastrum minimum) 
och dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii) i 
Skummeslövstrand (Sunhede 1989). 
I en historik över sandsvampar i södra Halland 
måste även Pehr Osbeck nämnas. Linnélärjun-
gen Osbeck var i nästan 50 år präst i Hasslöv 
vid Hallandsåsens norra fot, en dryg mil från 
kusten. Han gjorde många viktiga biologiska 
observationer och skrev ett arbete om vad han 
kallade ”flygsandsvampen”, Peziza ammophila 
(dynskål;  Osbeck 1762, 1996).
Utöver detta är dokumentationen av fungan på 
södra Hallands dyner knapphändig. Vi hop-
pas att detta arbete kan bidra till att fylla ut 
något av tomrummet. Vi har haft stor nytta av 
att det finns en rad viktiga arbeten publicerade 
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om fungan på dyner från andra delar av landet. 
Här kan t. ex. nämnas förekomsten av dynstink-
svamp och sandskål (Geopora arenicola) från 
Fårö (Fåhraeus 1978), dynsprödingens lokal på 
Gotska Sandön (Kers 1972) och en rad fynd av 
sandsvampar från Koster (Jeppson 1989). Vad 
beträffar dokumentation av dynernas funga i an-
dra delar av Nordvästeuropa så har bl. a. Elborne 
(1989,1996), Høiland (1975, 2006) och Rothe-
roe (1993) beskrivit olika svampars habitatpre-
ferens. 
Oberoende av oss har Gunilla Hederås letat 
svamp i samma område och gjort andra fynd, 
inte minst av stjälkröksvampar (Tulostoma spp.). 
Hennes iakttagelser beskrivs i en artikel parallell 
till vår (Hederås 2008). 

Sand som substrat
Sand är på flera sätt ett speciellt substrat för 
svampar och annan växtlighet. Dess vatten-
hållande förmåga är svag. Risken för torka 
är därför stor vid utebliven nederbörd om inte 
grundvattnet finns vid eller nära markytan. Ofta 

är sanden dessutom relativt fattig på organiskt 
material som annars kunnat bidra till att upprätt-
hålla fuktigheten. Ett annat särdrag hos sand är 
att vissa kornstorlekar relativt lätt kan transpor-
teras med vinden. Man talar om flygsand. Främst 
är det de finare sandfraktionerna och i viss mån 
grovmo som transporteras av vinden. Förr i tiden 
var flygsanden en plåga i delar av södra Halland. 
Långt innanför strandlinjen fanns på många håll 
rörliga dyner som försvårade eller omöjliggjorde 
odling. Genom plantering med träd (tall, Pinus 
sylvestris, bergtall Pinus mugo m.fl.) och andra 
åtgärder lyckades man under 1800-tal och tidigt 
1900-tal binda sanden. Idag finns aktiva dyner 
med rörlig sand enbart vid själva kusten. Prob-
lemet har istället idag blivit det motsatta! Ar-
ealen öppen och rörlig sand minskar drastiskt 
i omfattning och ett stort antal rödlistade arter, 
svampar såväl som många insekter, får sina 
livsmiljöer alltmer begränsade. Den miljööver-
vakning som genomförs i halländska sandmar-
ker visar på en tydlig ökning av kvävegynnade 
arter och en minskning av arter som hör hemma 

Fig. 1. Spår i sanden. Foto K. Persson.
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i magra sandmarker. Även från holländska dyn-
områden rapporteras om en tydlig ökning av 
kvävegynnade arter (ten Harkel & van der Meu-
len 1995, Boorman & Fuller 1982). 

Dynerna som livsmiljö
Den rörliga, ibland mycket torra flygsand 
som bygger upp dynerna utgör den primära 
förutsättningen för dynlandskapets ekologi. 
En annan faktor av stor betydelse är sandens 

kalkhalt. Längs den kuststräcka vi studerat finns 
en tydlig gradient med relativt många kalk-
gynnade arter i söder, som successivt övergår 
i en mycket kalkfattig miljö vid Hökafälten i 
norr. Detta kan avläsas i såväl funga som bland 
kärlväxter, mossor och lavar.
En annan faktor av stor betydelse är graden av 
kontakt med grundvattnet. En av de intressan-
taste miljöerna i det sandiga kustlandskapet är 
de dynsänkor som under en stor del av året, även 
sommaren, är mer eller mindre fuktiga på grund 

Fig. 2. Vresror på ett dynkrön. Foto H. 
Pleijel.

SVAMPPRESENTATION
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av att grundvattnet finns i eller nära markytan. 
Dynsänkor av denna typ förekommer inom vårt 
område så gott som uteslutande från mellersta 
Mellbystrand (Mellbyvägen) och ca tre kilome-
ter söderut. I detta område fanns fram till 1800-
talet grunda våtmarksområden, så kallade floar. 
Dessa dikades ut och odlades upp när allmogen 
slet med plantering och andra åtgärder för att 
binda den oregerliga flygsanden i Mellbystrand 
för att vinna åkermark. 
De dynsänkor man finner idag är delvis rester 
av floarna, men är också en del av den dynamik 
som vinden åstadkommer tillsammans med djur 
och människor i dynlandskapet och som skapar 
livsmiljöer för många arter. Igenväxningen av 
kala dynsänkor börjar ofta med en lågvuxen 
form av ryltåg (Juncus articulatus), krypnarv 
(Sagina procumbens), ibland även andra Jun-
cus-arter, knutarv (Sagina nodosa) och dvär-
glin (Radiola linoides). På en sådan lokal har vi 
funnit strandlummer (Lycopodiella inundata). I 
nästa skede i successionen kan krypvide (Salix 
repens) och sedan även kråkris (Empetrum ni-

grum) etablera sig. I Laholmsbuktens dynsänkor 
är krypvide den viktigaste mykorrhizabildande 
lignosen. Den företräds här både av sin huvud-
form och av den ovanligare underart som kallas 
sandvide (Salix repens var. argentea). Gallbild-
ningar av växtstekelsläktet Pontania är mycket 
vanliga på dynsänkornas krypvide. Långtgående 
igenväxning kan göra att krypvide trängs undan 
av annan vegetation, vilket missgynnar även 
dess följearter.
Ytterligare en viktig ekologisk faktor som måste 
nämnas är det bete de talrika kaninerna utför 
(ten Harkel & van der Meulen 1995), till viss del 
också den störning som åstadkoms av kaniner-
nas grävande. Särskilt i området från Skummes-
lövstrand och söderut till Båstad finns gräs- och 
örtrika, ganska kortsnaggade ”betesmarker” som 
hålls i ”hävd” genom kaninernas gnag. Genom 
sitt grävande skapar kaninerna en omblandning 
av sanden och tillsammans med sommargästers 
tramp längs stigarna gör detta att flera exklusiva 
sandmarksarter finns kvar i området. 
Vresros (Rosa rugosa) breder ut sig starkt längs 

Fig. 3. Kusten vid Tönnersa. Foto K. Persson.
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Laholmsbukten och utgör ett hot mot dynlandska-
pet och dess naturvärden (fig. 2). Den härstam-
mar från södra halvklotet och bildar täta, tjocka 
kuddar eller vidsträckta snår som kan kväva an-
nan vegetation. Laholms kommun driver sedan 
2005 ett naturvårdsprojekt tillsammans med de 
boende. Det innefattar att genom röjning och 
markstörning återföra strandheden till ett mer 
öppet tillstånd. 

Från strandlinje till vit dyn
Närmast havet, innan man stöter på själva dyner-
na, finner man vanligen en några tiotals meter 
bred zon där sanden är fuktig, rensopad på torr, 
lös sand av de mest sandflyktsbenägna kornstor-
lekarna. Den släta, hårda ytan binds dessutom av 
mikroorganismer i bältet närmast strandlinjen. 
Vegetationen är sparsam. Den enda svamp vi 
funnit i denna miljö är brödkorgsvampen (Cruci-
bulum laeve), på drivved nedanför reningsverket 
i Skummeslövstrand.
Innanför playan följer själva dynerna (fig. 3). 

Det lösa underlaget binds hjälpligt av dyngräs 
som sandrör (Ammophila arenaria), strandråg 
(Leymus arenarius), men även bergrör (Cala-
magrostis epigeios) och dess hybrid med sandrör 
finns i denna miljö. 
Det parti med ofta ganska höga dyner som 
domineras av dyngräsen brukar kallas den vita 
dynen. Sanden är ljus, delvis på grund av att den 
inte mörkfärgas av humus. Få andra kärlväx-
ter än dyngräsen, som växer snabbt – sanden i 
den vita dynen är ganska näringsrik - och bildar 
stora rotsystem, trivs i denna miljö. På insidan 
av den vita dynen längs Laholmsbukten är klitt-
viol (Viola tricolor ssp. curtisii) ett karaktäris-
tiskt och vanligt inslag i floran tillsammans med 
gråsvingel (Festuca arenaria). Klittviolen är 
en flerårig form av styvmorsviol med en djup-
gående, grenig jordstam, väl anpassad att växa i 
lös sand. Även ängsviol (Viola canina) förekom-
mer rikligt i denna miljö. Den vanligaste svam-
pen är kornig röksvamp (Lycoperdon lividum) 
som i stort sett varje höst förekommer mycket 

Fig. 4. Dynspröding (Psathyrella ammophila). Halland, Eldsberga, Tönnersastrand, 2006-09-20, leg. K. Persson. Foto 
K. Persson.
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rikligt. Även långfotad röksvamp (Calvaria ex-
cipuliformis) och skålröksvamp (Calvatia utri-
formis) finns, men är mindre frekventa än den 
korniga röksvampen.
Det lösa materialet i den vita dynen är i övrigt 
inget gynnsamt substrat för svampar. Bland våra 
fynd kan främst fem arter utöver de tre röksvam-
parna nämnas. Längst ut på kanten av den vita 
dynen, ofta nere bland dyngräsens strån, växer 
dynspröding (Psathyrella ammophila; fig. 4). Vi 
har funnit den på ett tiotal platser från Båstad i 
söder, via Skummeslövstrand och Mellbystrand 
till Tönnersa i norr. Denna saprofytiska svamp 
är inte vanlig, men heller ingen raritet inom om-
rådet. 
Först efter åtta år kröntes sökandet efter dyn-
stinksvampen (Phallus hadriani) med framgång. 
En första lokal av denna rödlistade art hittades i 
november 1999. Platsen var ca 150 m nordväst 
om Strandlyckan i södra Mellbystrand. År 2001 
tillkom ytterligare en lokal en och en halv kilo-
meter längre norrut, just söder om den punkt där 
Mellbyvägen når ut till havet. Upprepade gånger 
har vi sökt den på Olof Anderssons lokaler från 
1940-talet vid Malen och norr om Stensåns myn-
ning, men utan framgång. Dynstinksvampen 
växer på sina lokaler i Mellbystrand på den vita 
dynens krön eller i sluttningen från denna ut mot 
havet. Arten har hittats på ytterligare två lokaler 
i Tönnersa, omedelbart söder om Genevadsåns 
mynning samt under senhösten 2007 på en lokal 
i södra Skummeslöv (Hederås 2008)

Ytterligare en svamp på den vita dynen är dyn-
hätta (Mycena chlorantha), ganska oansenlig, 
men troligen relativt vanlig i området. Vi fann 
den först på den vita dynens krön helt nära dyn-
stinksvampen, men har senare sett den på flera 
olika lokaler i Mellbystrand. En karaktäristisk 
art som vi funnit på många ställen är stråbrosk-
skivling (Crinipellis scabellum). Denna art le-
ver saprofytiskt på döda rester av dyngräsen 
(Jeppson 1988) och har rikliga förekomster på 
många ställen längs kusten. Sist bland intressanta 
svampfynd i den vita dynens övergång till dyn-
sänkor, och ibland nere i dessa, kan den relativt 
sällsynta sandtrådingen (Inocybe maritima) vid 
Strandlyckan i södra Mellbystrand nämnas. 

Den grå dynen
Innanför den vita dynen följer den grå dynen. 
Här är sanden stabiliserad av ett ganska slutet 
växttäcke även om det kan vara ganska glest och 
ibland finns stora sår av naken sand i vegeta-
tionen. Sanden här är vanligen mera kalkfattig 
och färgas gråaktig av sitt innehåll av humus. 
Det är i denna del av dynen som skillnaden i flora 
mellan den något kalkrika sanden i söder och den 
kalkfattiga i norr är tydligast. Den kanske bästa 
indikatorn på kalkhaltig sand är förekomsten 
av sandskruvmossa (Syntrichia ruraliformis). 
Den täcker ofta stora sammanhängande ytor på 
kalkhaltig sand. Vi har studerat denna mossas 
utbredning i undersökningsområdet och funnit 
att den förekommer i stora sammanhängande 

Fig. 5. Sandskål (Geopora arenico-
la). Halland, Skummeslöv, Skum-
meslövs strand ca 500 meter 
söder om reningsverket, 1999-
11-06, i öppen miljö med något 
störd, kalkrik sand, leg. H. Pleijel. 
Foto H. Pleijel.
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bestånd från Båstad och norrut till södra Skum-
meslövstrand. Norr härom förekommer arten 
fläckvis men blir successivt allt ovanligare och 
uppträder norr om Skummeslövstrand främst i 
vägskärningar och andra miljöer där djupt lig-
gande sand blottats. 

Kalkgynnade arter
Två svampar växter tillsammans med den kalk-
gynnade sandskruvmossan. Relativt vanlig mel-
lan Båstad och reningsverket söder om Skum-
meslövstrand är mosskantarellen (Arrhenia 
spathulata). Ett mera anmärkningsvärt fynd är 
det av stjälkröksvampen (Tulostoma brumale). 
Denna rödlistade art har inga tidigare doku-
menterade lokaler i Halland. Vi fann den först på 
tre närbelägna lokaler ca 500–1000 m söder om 
reningsverket i Skummeslövstrand. I detta om-
råde söder om reningsverket finns även två andra 
kalkgynnade gasteromyceter: dvärgjordstjärna 
(Geastrum schmidelii) och liten jordstjärna 
(Geastrum minimum). Tulostoma och de båda 
Geastrum-arterna hör till dem som Andersson 

(1950a) tar upp som typiska svampar på kalkrika 
sandmarker i sydöstra Skåne. Gunilla Hederås 
har gjort fynd av fler arter av stjälkröksvamp och 
vi hänvisar till hennes artikel när det gäller de-
taljer kring deras förekomst (Hederås 2008). 
Ytterligare en något kalkgynnad art, ovanligare 
men med ungefär samma utbredning i området 
som sandskruvmossa är krusig filtlav (Pelti-
gera rufescens). Även den har rika förekomster 
i området söder om reningsverket i Skummes-
lövstrand. Ibland har den sällskap av kalkgynnade 
kärlväxter som stor ängssyra (Rumex thyrsiflo-
ra), knölsmörblomma (Ranunculus bulbosus), 
vildlin (Linum catharticum) och slåtterfibbla 
(Hypochoeris maculata). Fungan och olika växt-
grupper bidrar alla till att ge området dess prägel 
av tydlig kalkpåverkan. 
Området söder om reningsverket i Skummeslöv 
har en särskilt artrik flora. Förutom en rad kalk-
gynnade arter finns här en förekomst av sandskål 
(Geopora arenicola, fig. 5), en skålsvamp som 
är halvt underjordisk och hör hemma på sandig 
och grusig mark (Kers 1974) . En stor del av den 
halvslutna skålen befinner sig som en krypta 

Fig. 6. Vit fjällskivling (Lepiota alba). Öland, Räpplinge sn, Borgholms slottsalvar, 1987. Foto J. Jeppson.
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under markytan. Ytterligare en ganska sällsynt 
art som vi funnit i detta område är plattad jord-
tunga (Geoglossum cookeianum). Den växer i de 
kaninbetade grässvålarna. Andra svampar som 
förekommer i de kalkpåverkade dynerna mel-
lan Båstad och Skummeslövstrand är vit fjäll-
skivling (Lepiota alba, fig. 6) och fläckrussling 
(Rhodocybe popinalis, fig. 7).
En av de mera intressanta kärlväxter som 
förekommer är hedblomster (Helichrysum are-
narium). Den hör också hemma i det kalkpåve-
kade området i söder, från Skummeslövs re-
ningsverk söderut till Båstad. Där har vi funnit 
den på nio lokaler, jämnt fördelade över sträck-
an, varav några ganska individrika. Hedblomster 
gynnas av störd, sandig mark. Arten är mycket 
sällsynt på svenska västkusten, i varje fall norr 
om Skåne. Tyvärr är några av dess förekomster 
vid Skummeslövstrand hårt trängda av expan-
derande vresrosbuskage.
I området med kalkpåverkad sand i söder är dessutom 

backtimjan (Thymus serpyllum) mycket vanlig. 
Den täcker där stora sammanhängande ytor. 
Ofta är den mycket starkt infekterad av den vitt 
filthåriga gallbildning som orsakas av timjan-
gallkvalstret (Eriophyes thomasi). Backtimjans 
sammanhängande förekomst i undersöknings-
området sträcker sig några kilometer längre mot 
norr än sandskruvmossa, upp till nordligaste 
Skummeslövstrand. I likhet med sandskruv-
mossa och krusig filtlav har backtimjan spridda 
förekomster på kraftigt störd mark längre åt 
norr. 

Dynsänkor – en sydsvensk fjällhed
Dynsänkorna har vanligen en ganska gles vege-
tation. I denna är ytor av lågvuxen krypvide van-
liga. Den åtföljs av en rad mykorrhizabildande 
svampar av släktena spindlingar (Cortinarius 
spp.), kemlor (Russula spp.) samt fränskivling-
ar (Hebeloma spp.). Bland kremlorna märks 
fjällkremla (Russula nana), nordkremla (R. 

Fig. 7. Fläckrussling (Rhodocybe popinalis). Halland, Ö. Karup, Hemmeslövs strand södra, 2006-10-03, leg. & det. G. 
Hederås. Foto G. Hederås.
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norvegica) och videsillkremla (R. subrubens), 
alltså delvis arter med huvudsaklig förekomst 
på kalfjällets rishedar, men som även i Danmark 
har förekomster i dynsänkornas mattor av kryp-
vide (Elborne 1989). 
Till det nordliga inslaget bidrar fyndet av den i 
Sverige nordliga geoglossacén fjällmurkla (Sar-
coleotia globosa) i en dynsänka just söder om 
Mellbyvägen. Paralleller till vår sydsvenska ut-

post finns i dynsänkor i Danmark samt i Nord-
amerika, där Jumpponen m. fl. (1997) fann den 
2 500 km söder om de subarktiska och arktiska 
områden från vilka den tidigare rapporteras. 
Dessa författare anser att arten i varmare, mer 
produktiva områden hör hemma bland mossor 
i öppna, ofta störda miljöer, som ofta har kort 
varaktighet. Dynsänkorna stämmer väl in på 
denna beskrivning. Även om de förblir öppna 

Fig. 8. Dynsänka om vintern med bottenfrusen vattensamling. Foto H. Pleijel.

Fig. 9. Sandjordtunga (Geoglos-
sum arenarium). Halland,  söd-
ra Mellbystrand, just norr om 
Ejdervägen, 2001-10-20, vid en 
stig i kråkrished, leg. H. Pleijel. 
Foto H. Pleijel.

SVAMPPRESENTATION



42 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:2 (2008)

under lång tid är vegetationen dynamisk och 
även vårt fynd gjordes i en mossmatta. Man kan 
vissa år iaktta en snabb igenväxning, men ibland 
även att vegetationen öppnat sig från året innan. 
Detta kan bero på att dynsänkorna ibland fryser 
till hårt på vintern vid högt grundvattenstånd så 
att en iskaka bildas i dynsänkan (fig. 8). Sådan 
bottenfrysning verkar gå hårt åt kärlväxtvegeta-
tionen.
Till arter med huvudsaklig förekomst i dynsän-
korna i Mellbystrand (4–5 lokaler) hör hedfing-
ersvamp (Clavaria argillacea). Nitare (1982) 
fann denna art ofta i sällskap med sandjordtun-
gan (Geoglossum arenarium, fig. 9) och kråkris 
(Empetrum nigrum). Sandjordtunga har vi även 
funnit i vårt område, men inte enbart tillsam-
mans med hedfingersvamp. Sandjordtungan 
finns längs upptrampade stigar och andra stör-
da ytor från Skummeslövstrand och norrut till 
Falkenbergstrakten. 
I de fuktigare dynsänkorna är bållevermossan 
fetbålsmossa (Blasia pusilla) ofta mycket van-
lig. I en av dynsänkorna, ca 300 m söder om 
Strandlyckan i Mellbystrand, gjorde vi år 2000 
ett intressant svampfynd. Vissa Blasia-bålar 
hade en rik påväxt av en liten parasitisk disko-
mycet, Bryoscyphus marchantiae, bestående av 
små rosa fruktkroppar. Denna svamp var inte 
tidigare funnen i Sverige, men i Danmark och 
Norge. Arten har senare hittats på fetbålsmossa 
vid Brännland utanför Umeå av Ove Eriksson, 
som även bistod oss med artbestämningen. 

Värden och naturvård
Södra Hallands dyner har stora naturvärden. 
Som exempel på detta kan nämnas att vi och/eller 
Gunilla Hederås funnit sju rödlistade svampar: 
dynstinksvamp (VU), dynspröding (NT), fransig 
stjälkröksvamp (Tulostoma fimbriatum) (EN), 
grå stjälkröksvamp (Tulostoma kotlabae) (EN), 
stjälkröksvamp (NT), dvärgjordstjärna (NT) och 
liten jordstjärna (VU). Till detta kommer en rad 
andra ovanliga växter, t. ex. hedblomster, och 
förekomsten av fältpiplärka (EN) och gulfläckig 
igelkottspinnare (CR). Endast en mindre del av 
sandmarkerna längs Laholmsbukten ligger inom 
skyddade områden som naturreservat, ca 1400 

ha av kanske totalt 2500–3000 ha. Av denna to-
talareal är mindre än en tiondel i form av öppen 
aktiv sand, ca 200–300 ha enligt en bedömning 
av Länsstyrelsen i Halland. Kanske finns det 
bland dessa 10 procent ytterligare en tiondel 
som är kalkrik d.v.s. 20–30 ha. Detta visar att 
vissa begränsade områden bär på en mycket stor 
del av den artmångfald och de rödlistade arter 
som ger artrika sandmarker dess karaktär. Att 
fortsätta att följa sandfungans utveckling paral-
lellt med de naturvårdsinsatser som de senaste 
åren påbörjats i södra Halland är därför en viktig 
uppgift för såväl samhällets miljöövervakning 
som entusiastiska mykologer och botanister. 
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En dag tidigt på hösten 2006 
när min fru Signe kom hem 
från sin morgonpromenad 
hade hon i handen en liten 
gul, tungformad svamp som 
hon funnit märklig och tagit 
med. Jag fick vid åsynen av 
den tankar på spadmurkling 
(Spathularia flavida), vis-
serligen lite för liten, men i 
alla fall. Tillsammans tittade 
vi i ”Ryman” och i Ursings 
kryptogamflora på bilder av 
spadmurkling. Min bättre 
hälft ville inte acceptera mitt 
förslag då hon tyckte att bild 
och svamp inte stämde helt 
överens. Ett mikroskoppre-
parat och en titt i mikroskopet avgjorde saken. Det 
visade sig vara den i våra trakter inte alls vanliga 
och dessutom synnerligen märkliga gullmurklin-
gen (Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K. Rog-
ers) vi stod inför. ”Den lilla gula svampen” blev 
därmed ett roligt och överraskande fynd som 
gladde oss mycket. 
Gullmurklingen är en sporsäcksvamp ansedd 
som mycket ursprunglig och med en udda plats 
i det taxonomiska systemet. Den som vill veta 
mer om denna säregna svamp uppmanas att läsa 
Sara Landviks intressanta artikel ”Håll ögonen 
öppna för Neolecta” i Jordstjärnan 1998 (Land-
vik 1998). Nämnda artikel finns också tillgäng-
lig via SMF:s hemsida www.svampar.se.

Återbesök på fyndplatsen några dagar senare 
avslöjade ytterligare några fruktkroppar och gav 
tillfälle till fotografering av svampen in situ.

Ett överraskande svampfynd
 JÖRGEN JEPPSON

Abstract
A find of Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J. K. Rogers in Västergötland, South Sweden, is re-
ported and a hint to further reading about this interesting species is given. 
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Fig. 1. Gullmurkling (Neolecta vitellina). Västergötland, Trollhättan, Brunnarliden, 
2007-07-11, leg. S. Jeppson, herb.  J. Jeppson.  Foto J. Jeppson. 
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Fig. 2. Gullmurkling (Neolecta vitellina). Västergötland, Trollhättan, Brunnarliden, bland gräs och mossa i sliten kant av 
motionsspår, 2007-07-24. Foto J. Jeppson.
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Inledning
Till ordningen Boletales räknas som bekant sop-
par, pluggskivlingar och slemskivlingar. Vad 
som kanske är mindre känt är att även några 
skinnsvampar (släktena Coniophora och Leuco-
gyrophana) och buksvampar som ärtröksvamp, 
väderspåstjärna, hartryfflar och rottryfflar räknas 
hit. Ordningen Boletales har nyligen delats upp 
i fem underordningar: Boletinae, Scleroderma-
tinae, Suillineae, Coniophorinae och Tapinelli-
nae. Underordningen Sclerodermatinae omfattar 
i Europa de gastroida släktena Scleroderma (rot-
tryfflar), Pisolithus (ärtröksvamp) och Astraeus 
(väderspåstjärna). Fylogenetiska studier med 
hjälp av molekylära metoder har också påvisat 
ett nära släktskap med kastanjesopp och blåsopp 
(Gyroporus castaneus och G. cyanescens). Även 
dessa två arter, med hatt och fot, räknas numera 
till Sclerodermatinae (Binder & Bresinsky 2002, 
Binder & Hibbett 2006). 

Delar av Sclerodermatinae representerar alltså 
gastroida utvecklingslinjer som innebär att 
fruktkropparna från att ha varit soppar med hatt 
och fot under evolutionens gång utvecklats till 
att få en rundad, sluten form och en sporutveck-
ling invändigt i fruktkroppen (sk. gasteromyceti-
sation). Traditionellt har alla gastroida svampar 
förts till gruppen gasteromyceter men fylogenier 
som upprättats med hjälp av DNA-sekvenser har 

Rottryfflar och deras släktingar i Nordeuropa
 MIKAEL JEPPSON

Abstract
The paper gives a survey of the North European gastroid species of subordo Scleroderma-
tinae (Basidiomycota, Boletales). Species occurring in Fennoscandia (Pisolithus arhizus, Sclero-
derma areolatum, S. bovista, S. cepa, S. citrinum, S. septentrionale and S. verrucosum) are briefly 
described and illustrated. Some additional European taxa (Astraeus hygrometricus, Scleroderma 
meridionale and S. polyrhizum) are shortly characterized and illustrated. 
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visat att utveckling mot gastroida fruktkroppar 
under evolutionens gång har skett i flera olika 
basidiomycetgrupper. 

Hos Sclerodermatinae finner man hos släktena 
Pisolithus och Scleroderma fruktkroppstyper 
som i mycket påminner om röksvamparnas 
medan släktet Astraeus istället bildar fruktkrop-
par som är mycket snarlika jordstjärnornas. Hos 
samtliga arter i Sclerodermatinae är spormassan 
vid mognaden torr och pulverartad och sprids 
med vinden. Liksom hos ordningen Boletales 
i allmänhet antas alla arter i Sclerodermatinae 
bilda ektomykorrhiza. 

Generella kännetecken för de gastroida arterna i 
Sclerodermatinae är ett ganska tjockt, benhårt – 
läderartat peridium (jmf. grekiska skleros=hårt, 
derma=skinn). Sporerna är klotrunda, taggiga 
och gleban saknar kapillitietrådar. Istället finns i 
gleban tunna hyalina hyfer som, åtminstone hos 
släktet Scleroderma, omsluter de ännu inte full-
mogna sporerna och fungerar som näringshyfer 
(jfr Guzmán 1970).

På världsbasis räknar underordningen Sclero-
dermatinae ett 40-tal arter, många med en vid 
utbredning i tropiska områden. I de nordiska 
länderna representeras gruppen av sju arter till-
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hörande släktena Pisolithus och Scleroderma. 
Väderspåstjärnan (Astraeus hygrometricus) har 
ännu inte påträffats hos oss. 

Andra gastroida utvecklingslinjer i Boletales 
utgörs av mer eller mindre hypogeiska (un-
derjordiska) tryfflar i släktena Alpova (falska 
slemtryfflar), Melanogaster (slemtryfflar) och 
Rhizopogon (hartryfflar). Dessa hör hemma i 
underordningen Suillinae och utelämnas helt i 
föreliggande sammanställning. 

Utbredningskartorna (fig. 26–32) är översikt-
liga och sammanställda från Artportalen (www.

artportalen.se), Fungus info (www.algonet.se/
~fungus/), den norska svampdatabasen (www.
nhm.uio.no/botanisk/sopp/), den danska rödliste-
databasen för svampar (http://130.225.211.158/
mycosoc/roddatasearch.htm) och egna fältan-
teckningar/eget herbariematerial (herb. MJ), 
liksom egna noteringar om herbariematerial i de 
offentliga samlingarna i LD (Botaniska Muséet, 
Lund), GB (Botaniska Muséet, Göteborg), S 
(Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm), UPS 
(Fytoteket, Uppsala) och H (Botaniska Muséet, 
Helsingfors). Utbredningskartorna  får ses som 
preliminära då fynduppgifterna från framförallt 
Danmark och Finland är mycket knapphändiga. 

Nyckel till europeiska gastroida släkten i underordningen Sclerodermatinae

1. Fruktkropp spricker upp stjärnformigt och liknar en jordstjärna .........................................Astraeus
1. Fruktkropp rundad och liknar en röksvamp ......................................................................................................2

2. Fruktkropp öppnar sig i toppen med en vid, mer eller mindre regelbunden öppning:
 gleba homogen, mogen spormassa brunsvart - gråsvart ...............................................Scleroderma
2. Fruktkroppens övre del faller sönder och exponerar en brun spormassa;
 gleba heterogen, uppdelad i linsformade element .................................................................... Pisolithus 
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Astraeus
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 
(väderspåstjärna)  – fig. 1.
Synonymer: Geaster hygrometricus Pers., Lycoperdon stellatum Scop.

Fruktkroppen utvecklas underjordiskt och syns efterhand i ytskiktet som en 
grågul–olivgul kula, 1–3 cm i diameter. Svampens yttre skikt (exoperidiet) 
spricker upp stjärnformigt i hårda, korkartade, hygroskopiska flikar som en 
jordstjärna och exponerar det gråaktigt filtade inre peridieskiktet (endoperidiet). I toppen av endo-
peridiet finns in flikig mynningspor. Hela svampen mäter i fuktigt, fullt utvidgat stadium upp till 7 
cm i diameter.
Sporerna är klotrunda, 7–11 μm, tätt fintaggiga, ibland med tunna åsar som förbinder taggarna.
Astraeus hygrometricus har en kosmopolitisk utbredning i torra, ofta sandiga områden. I Europa ser 
man den från Medelhavsområdet i söder, liksom i Öst- och Centraleuropa, upp till norra Tyskland. 
Den växer i öppna – halvöppna, torra, sura och hedartade biotoper och bildar ektomykorrhiza med 
bland annat tall och ek. Traditionellt har det ansetts att släktet endast omfattar två arter (A. hygromet-
ricus och A. pteridis (Shear) Zeller) men molekylära studier som nyligen publicerats (Phosri m. fl. 
2007) har lett till att ytterligare arter beskrivits, framförallt från Sydostasien. Från Thailand och Laos 
finns uppgifter om att Astraeus-arter är populära matsvampar (Jaederfeldt 2000, Petcharat 2004).
Fries (1846-49) rapporterade fynd i Västergötland och Västmanland av Geaster hygrometricus, som 
anses vara en synonym till Astraeus hygrometricus (jmf. Fries 1921). Något herbariematerial finns 
dock inte bevarat varför fynduppgifterna får lämnas utan avseende.
Den är således ännu ej med säkerhet funnen i de nordiska länderna men bör eftersökas i sydligaste 
Sverige och Danmark.

Fig. 1. Astraeus hygrometricus (väderspåstjärna). Spanien, Barcelona, Mataró, Can Vilardell, 1998-11-01, i sandig 
sluttning med Cistus sp. och Quercus ilex, leg. S., J. & M. Jeppson (MJ 4736). Foto J. Jeppson.
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Pisolithus 
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert 
(ärtröksvamp) - fig. 2, 3, 4.
Synonymer: Pisolithus arenarius Alb. & Schwein., P. tinctorius (Mont.) E. 
Fisch., Polysaccum boreale P. Karst., P. crassipes DC., P. pisocarpium Fr.

Fruktkroppen utvecklas underjordiskt och sticker snart upp som en nästan 
knytnävsstor, ljust brunaktig, oregelbundet formad boll med en kraftig, 
grovt längsfårad fot som nedåt övergår i kraftiga brunvita–gula myceltågor. 
Efterhand som den mognar blir den mörkare brun och peridiet flagar av oregelbundet och exponerar 
en brun, pulverartad spormassa. Sporerna utvecklas och mognar inuti linsformade strukturer (ofta 
kallade peridioler) som vid mognaden torkar och faller sönder. Dessa linser ger svampen ett karak-
täristiskt utseende i genomskärning (fig. 4). Sporerna är taggiga, 6–10 μm i diameter. 
Pisolithus arhizus har en kosmopolitisk utbredning och påträffas i extremt torra och näringsfattiga, 
sura biotoper. I Europa är den utbredd från Medelhavsområdet i söder ända upp till polcirkeln i Fen-
noskandien. I de nordiska länderna har den påträffats på hedartade sandstränder, i sandtag, grustag, 
vägkanter, på alunskifferhögar och uppe på slagghögar kring gruvor. Det verkar som om ärtröksvam-
pen bildar mykorrhiza med flera olika trädslag, hos oss kanske främst tall och björk. I Medelhavs-
området ser man den även med ek, eukalyptus och cistrosor (Cistus spp.) men eventuellt kan det där 
vara frågan om flera närbesläktade, värdspecifika arter. Under senare år har flera nya arter i släktet 
beskrivits från Thailand och Australien (jmf. Kanchanaprayudh m. fl. 2003, Thomas m. fl. 2003 och 
Watling 2006). 
Från Sverige rapporterades ärtröksvampen första gången som Pisomyces arenarius från sandiga sko-
gar vid Älmås i Småland (sannolikt i anslutning till gården Älmås, ca 3 km SSO om Femsjö) av 

Fig. 2. Pisolithus arhizus (ärtröksvamp). Spanien, Huelva, Matalascañas, 2002-02-19, i sanddyn under pinje, leg. S., J. & 
M. Jeppson (MJ 5906). Foto J. Jeppson.
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Elias Fries (Fries 1817). Senare (Fries 1846–49) rapporterade 
han den även (som Polysaccum pisocarpium) från Nissans 
stränder (”Rip. Nissae”). Robert Fries (1899) och sedermera 
Thore C. E. Fries (1918) redovisade ytterligare fynd (som 
Polysaccum crassipes respektive Pisolithus arenarius) från 
sandiga tallmoar kring Pengsjö i Ångermanland. Anders-
son (1950) beskrev fynd (1945–1949 som P. tinctorius) från 
slagghögar av bränd alunskiffer i Andrarum i Skåne, en lokal 
där den fortfarande troget återkommer varje år. Strandberg 
Arveby (1980) rapporterade förekomster av den (”ärttryffel 
– en sällsynt ful svamp”) från grustag och sandiga vägkanter 
i Västerbotten och Norrbotten. Hon ansåg att den kunde vara 
förbisedd ”då den ytligt liknar en röksvamp, eller rent av en 
sten”. I detta antagande hade hon säkert rätt då den på senare 
år påträffats på många lokaler längs norrlandskusten liksom 
på sandstränder i östra Skåne. Nya fynd finns även på slagg-
högar av bränd alunskiffer på Öland.
Från Viborg i Ryssland (dåvarande Finland) finns enligt Fries 
(1899) herbariematerial samlat av Thesleff i Fytoteket i Upp-
sala (UPS). En akvarell av detta fynd förvaras på Naturhis-

toriska Riksmuséet i Stockholm (Å. Strid pers. medd.). I Finland påträffades den och avbildades 
av Olof Rudbeck d.y. vid Kuntila i Österbotten redan 1695 (jmf. Fries 1898). Petter Adolf Karsten 
rapporterade ytterligare ett fynd från Pudasjärvi (som Polysaccum boreale) och under senare år har 
den påträffats i flera områden (Jeppson 1997, Palmén & Sunila 1995, Ruotsalainen 1991). I Danmark 
finns fynd på Själland och på Bornholm och i Norge finns ett par fynd på slagghögar kring gruvor i 
Kongsberg. I Norge är ärtröksvampen rödlistad under kategorin DD (Data deficient) (Artsdatabanken 
2006). 
Pisolithus arhizus har en lång tradition som färgsvamp för ull och silke i Sydeuropa och på Kanarieöar-
na (därav synonymen P. tinctorius) (Nilsson & Torkelsen 2003, Ramsbottom 1989, Spooner & Roberts 
2005, Sundström & Sundström 1982) och den är fortfarande ett eftersökt byte för den ”moderne” 
svampfärgaren (Andersson 2001, Palmén & Sunila 1995). Den uppges ge mustiga, bruna nyanser. 
Färgämnet, norbadion-A, utgör så mycket 
som 25 % av svampens torrvikt. I Tjeckien 
uppges den vara ätlig i ungt stadium (Hag-
ara m. fl. 2005) och Nilsson & Torkelsen 
(2003) nämner att den använts för att sätta 
brun färg på kötträtter (böhmisk tryffel).
I andra sammanhang har man använt sig av 
ärtröksvampen som mykorrhizasvamp ge-
nom inympning på rötter av unga tallplan-
tor. Därigenom har plantornas överlevnad 
och tillväxt efter utplantering väsentligen 
kunnat förbättras (jmf Strandberg Arveby 
1980). Fig. 4. Pisolithus arhizus (ärtröksvamp). Delad fruktkropp som 

visar den sporproducerande linsformiga inre strukturen. Span-
ien, Huelva, Matalascañas, 2002-02-19, i sanddyn under pinje, 
leg. S., J. & M. Jeppson (MJ 5906). Foto J. Jeppson.

Fig. 3. Pisolithus arhizus (ärtröksvamp). Por-
tugal, Baixo Alentejo, Grândola, Lagoa de 
Melides, 2006-01-06, sandfält under Quer-
cus ilex, leg. J. & M. Jeppson (MJ 7981). Foto 
M. Jeppson.
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Scleroderma 
Släktet omfattar i världen ca 25 arter (Sims m. fl. 1995). I Europa finns åtta eller nio arter varav sex 
förekommer i de nordiska länderna. Släktet är dock i behov av en översyn med molekylära metoder 
varför föreliggande nyckel får ses som preliminär med artavgränsningar uteslutande baserade på 
morfologiska karaktärer. En världsmonografi över släktet Scleroderma har sammanställts av Guzmán 
(1970). Sims m. fl. (1995) har senare bidragit med en reviderad bestämningsnyckel. För europeiska 
förhållanden finns en monografi av Šebek (1953) och en artikel av Demoulin (1966) och (speciellt för 
Medelhavsområdet) en rikt illustrerad översikt med bestämningsnycklar på engelska av Coccia m. fl. 
(1990). Bestämningsnycklar för europeiska arter har även publicerats av Pegler m. fl (1995), Pouma-
rat (1999, 2003) och Sarasini (2005). För oss i de nordiska länderna finns en uppsats av Buchwald 
(1929) och en nyckel i Nordic Macromycetes 3 (Jeppson 1997).
 

Viktiga karaktärer för bestämning
Viktiga morfologiska karaktärer för att bestämma Scleroderma-arter är peridiets ornamentering och 
tjocklek, förekomst/avsaknad av ”fot” liksom sporernas ornamentering och genomsnittliga storlek. 
En ofta anförd bestämningskaraktär är köttets eventuella färgskiftning (svagt rosa) i snittytor men 
detta har visat sig vara ett variabelt och föga användbart kännetecken. För att kunna göra en säker 
bestämning krävs att man har tillgång till mer eller mindre moget material. Helt unga, små fruktkrop-
par kan inte bestämmas utifrån morfologiska karaktärer.
Vad gäller sporstorleken finns ofta en viss överlappning mellan arterna beroende på att alla sporer 
inte mognar samtidigt (vissa är på ”tillväxt” med hjälp av näringshyfer). Det gäller då att mäta många 
(10–20) sporer och att välja dem vars taggar verkar väl utvecklade. Observera att alla spormått som 
anges i denna sammanställning är spordiametern exklusive taggar (jmf. Demoulin 1974). Hos t. ex. 
Guzmán (1970) anges spormåtten konsekvent inklusive taggar. 
Sporer observeras lämpligen i lactofenol eftersom de är starkt vattenavstötande. Sporer som betraktas 
i vatten eller KOH blir alltid omgivna av en luftbubbla som kan göra det svårt att bedöma ornamen-
tering och diameter. Ibland fungerar Melzers reagens bra som medium. 

Ekologi och utbredning
Några arter av släktet Scleroderma växer i sura, torra och sandiga habitat, andra verkar föredra mera 
neutralt underlag, andra åter växer i mer eller mindre kalkrika mulljordar. Alla arter i Scleroderma 
antas bilda ektomykorrhiza. I torrmarker är det främst olika tallarter (Pinus spp) som fungerar som 
mykorrhizavärdar medan det i habitat med högre pH tycks vara ek och hassel (Quercus och Corylus) 
och andra ädellövträd som dominerar. 
I Fennoskandien bildar alla arter ovanjordiska fruktkroppar medan det ute i världen finns arter med 
hypogeiska eller halvhypogeiska fruktkroppar. Många Scleroderma-arter förekommer i tropiska om-
råden. Våra nordeuropeiska arter visar alla, med ett undantag (S. septentrionale) sydliga utbredningar 
i Fennoskandien och de är i allmänhet tämligen vanliga i Syd- och Centraleuropa. Generellt når de 
dock i Fennoskandien inte norr om den biologiska norrlandsgränsen (”Limes norrlandicus”) även om 
enstaka fynd gjorts längre norrut, främst på sydvända, värmegynnade växtplatser. S. septentrionale 
utgör som sagt ett undantag härvidlag. Dess nordligaste växtplatser är belägna norr om polcirkeln 
och även om den nyligen påvisats även i Centraleuropa (Jeppson & Piatek 2005), verkar den ha sitt 
utbredningscentrum i norr. Generellt verkar släktet Scleroderma ha en vid världsutbredning och de 
flesta arterna tycks vara representerade på alla kontinenter. Här kan dock tilläggas att artuppfattnin-
garna i hög grad varierar mellan olika kontinenter och att många kollekter sannolikt är felbestämda.
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Systematik
Systematiken i släktet innefattar fyra sektioner som har ställts upp utifrån sporernas ornamentering 
i kombination med förekomst/avsaknad av söljor i peridiehyferna. Tre av dessa sektioner förekom-
mer i Europa (jmf. tabell 1; Guzmán 1970, Guzmán & Ovrebo 2000). Molekylära studier (Binder & 
Bresinsky 2002) stöder dock inte denna infrageneriska uppdelning. 

Tabell 1. Översikt över sektioner och europeiska arter i släktet Scleroderma (jmf. Guzmán 1970). Arter 
med asterisk* förekommer i Fennoskandien. 
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Nyckel till europeiska arter i släktet Scleroderma

1. Sporer taggiga utan nätmönster ; peridiehyfer utan söljor ............................................................................... 2
1.  Sporer ± taggiga med nätmönster ; peridiehyfer med söljor ......................................................................... 4

2.  Peridium jämnt rödbrunt–kopparbrunt–gulbrunt, slätt–fint uppsprucket
 fruktkropp oftast utan fot; peridium tämligen tjockt; sporer 11–12 µm i 
 diameter, med långa taggar ; i Fennoskandien under ek i betesmark och 
 ädellövskog  ...................................................................................................................................................S. cepa Pers.
2.  Peridium gulbrunt med tydliga fläckar eller plattade taggar eller fjäll; peridium 
 tunt, läderartat; sporer med korta taggar ................................................................................................................. 3

3.  Peridium ljusgult–senapsgult med små, regelbundet formade, täta, mörka 
 fläckar (leopardpäls); fruktkropp 1–3 (–4) cm i diameter med kort fot; 
 sporer 10–13 µm; i lövskog på neutralt – basiskt underlag; under ek och
 hassel ............................................................................................................................................S. areolatum Ehrenb.
3.  Peridium ljusbrunt – gulbrunt – rödbrunt med stora, oregelbundet formade 
 bruna, plattade fjäll eller fläckar ; fruktkropp 2–5 cm i diameter med en lång
 välutvecklad fot; sporer 8–10 µm i diameter ; i ädellövskog på basiskt underlag;
 under ek, hassel och andra ädla lövträd i varma ädellövskogshabitat och 
 lövängsmarker på kalk............................................................................................S. verrucosum (Bull.) Pers.

4.  Fruktkropp 10–15 cm i diameter med underjordisk–halvunderjordisk utveckling; 
 peridium gråbrunt, sandigt, extremt tjockt (5–10 mm) och stjärnformigt 
 uppsprickande; sporer 8–12 µm i diameter, svagt taggiga med svagt och 
 rudimentärt nätmönster ; vanlig i sandiga och sura habitat i Medelhavsområdet; 
 ej i Fennoskandien; bildar mykorrhiza med ek- och 
 tallarter .............................................................................................................S. polyrhizum (J. F. Gmel.) Pers.
4.  Fruktkropp utvecklas ovan jord; peridium mycket tunnare (<3 mm); 
 sporerna kraftigt taggiga med ett tydligt nätmönster......................................................................................... 5

5.  Fot saknas; peridium tämligen tjockt (1–3 mm), gulaktigt med väl utvecklade
 vårtor eller plattade fjäll; sporer 10–12 µm i diameter med tydlig nätmönstring
 som oftast inte är helt komplett, d. v. s. den saknar några åsar som sammanbinder
 taggarna; i sura, humusrika biotoper, ibland i anslutning till stubbar i alkärr ; 
 löv- och barrskog; bildar mykorrhiza med flera olika träd; vid utbredning i 
 hela Europa men ovanlig i Medelhavsregionen. Släktets vanligaste art i 
 Fennoskandien  ...................................................................................................................................S. citrinum Pers.
5.  Fruktkropp med en mer eller mindre tydligt utbildad fot; peridium slätt – 
 sammetsludet - svagt ornamenterat av små prickar eller plättar ; 
 sporernas nätmönster är komplett och alltid tydligt utbildat på mogna sporer................................. 6
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Fig. 5. Scleroderma areolatum (rutig rottryffel). Västergötland, V. Tunhem, Hunneberg, Byklev, 2007-08-11, leg. J. & M. 
Jeppson (MJ). Foto J. Jeppson.

6.  Fruktkropp med kraftigt utvecklad fot; oftast i sandiga habitat ..................................................................... 7
6.  Fruktkropp med svagt utbildad fot; peridium tunt, slätt – oregelbundet krackelerat, 
 ibland småfjälligt, ofta blekbrunt – ockrafärgat (ibland gult); sporer 9–11 µm i 
 diameter ; i näringsrika miljöer i löv- och blandskog, ofta i vägkanter, men också i 
 sand; har förkärlek till miljöer med mer eller mindre neutral markreaktion; bildar 
 mykorrhiza med både löv- och barrträd; vid utbredning i hela Europa; ej ovanlig
 i södra Fennoskandien, även rapporterad från Island ............................................................ S. bovista Fr.

7.  Peridium tjockt, sammetsludet med svavelgula–gulbruna nyanser ; lång och 
 kraftig fot med svavelgula pigment (även mycelet är svavelgult); sporer 10–13 
 µm i diameter ; i mer eller mindre sandiga miljöer i Medelhavsområdet och 
 längs Sydeuropas atlantkust; ej i Nordeuropa; mykorrhiza med ek- och 
 tallarter .............................................................................................S. meridionale Demoulin & Malençon
7.  Peridium tunt, fint småfjälligt (mörka fjäll), gulbrunt–gråbrunt; påfallande gula 
 pigment saknas i fot och mycel; sporer 9–15 µm i diameter ;
 i sanddyner och på sandfält; bildar mykorrhiza med Pinus-arter (tall),
 troligen även med krypvide (Salix repens); Central- och Nordeuropa,
 i Fennoskandien främst på kustnära sanddyner, i Centraleuropa även på 
 inlandsdyner; även rapporterad från Island .................................................S. septentrionale Jeppson
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Arter i Nordeuropa

Scleroderma areolatum Ehrenb. 
(rutig rottryffel) – fig. 5 och 6.
Synonym: S. lycoperdoides Schwein.

Fruktkropp 1,5–3 cm i diameter med en kort (1–2 cm), ganska tunn fot. Pe-
ridium tunt, ljusgult – senapsfärgat med små, täta, regelbundna mörka fläckar 
eller plättar. 
Sporer taggiga, (10–)11–13 μm i diameter.

S. areolatum är en tämligen vanlig art i ekbackar, hassellundar, ädellövskogar, 
ibland också i trädgårdar och parker i södra Fennoskandien. Arten har ofta 
blandats ihop med den betydligt ovanligare S. verrucosum som skiljer sig ge-
nom att ha större, mera långfotade fruktkroppar, mera oregelbundet fjällig 
peridieyta och mindre sporer. Se vidare Jeppson (1979) och under S. verrucosum nedan.
I Europa verkar S. areolatum vara en art som har en mer eller mindre nemoral utbredning, d. v. s. den 
har sina huvudförekomster i den Centraleuropeiska lövskogszonen som den följer norrut till södra 
Fennoskandien. I Medelhavsregionen är den ovanlig.

Fig. 6. Scleroderma areolatum (rutig rottryffel). Västergötland, V. Tunhem, Hunneberg, Byklev, 2006-08-28, leg. J. Jeppson 
(MJ). Foto J. Jeppson.

SVAMPPRESENTATION



56 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:2 (2008)

Scleroderma bovista Fr.
(potatisrottryffel) – fig. 7, 8 och 9.
Synonymer: S. fuscum (Corda) E. Fisch., S. macrorrhizon Wallr. 

Fruktkropp 2–6 cm i diameter med en kort fot (1–3 cm), tämligen tjock fot. 
Peridium tunt, ockrafärgat–grågult–klargult, slätt eller med små, ± täta plättar 
eller fjäll som är ± likfärgade eller något mörkare än resten av peridiet. 
Sporer taggiga med ett komplett nätmönster, 9–11 μm i diameter. 

S. bovista är en tämligen vanlig art som i Nordeuropa mestadels påträffas i 
lövskog, ibland även i bryn eller i öppna betesmarker med enstaka träd. Man 
ser den ofta i vägkanter, i parker och trädgårdar. Någon gång påträffas den 
under barrträd, då mest i sandiga tallskogar. Ibland uppträder halvhypogeiska 
fruktkroppar under gran. Dessa har ibland bestämts till S. fuscum men för-
utom det halvunderjordiska växtsättet tycks det inte föreligga några konstanta 
morfologiska skillnader hos dessa fynd varför de här räknas in i S. bovista. Vissa mycel av S. bovista 
har inslag av kraftigt gula pigment (hela peridiet blir gult) medan andra har en blekare, ockrabrun 
färg. Dessa olika färgvarianter uppträder ibland sida vid sida och har här inte givits någon taxono-
misk betydelse. 
Ett närstående nordamerikanskt taxon, Scleroderma michiganense (Guzmán) Guzmán, skiljer sig 
från S. bovista genom att ha kraftiga, mörka fjäll på peridieytan och något större sporer. I Botaniska 
Muséet i Lund (LD) finns en kollekt av S. michiganense som bestämts av G. Guzmán med noteringen 
”first report of this species in Europe”. Materialet är samlat av Olof Andersson 1953 vid Hunneberg i 
Västergötland och bestämt till S. verrucosum (det. O. Anderson). En revision av materialet (Jeppson, 
opublicerat) visar dock att det utan tvekan matchar ett europeiskt koncept av S. bovista. 

Fig. 7. Scleroderma bovista (potatisrottryffel). Västergötland, V. Tunhem, Hunneberg, Byklev, 2000-09-07, leg. J. & M. 
Jeppson (MJ 5448). Foto J. Jeppson.
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Fig. 8. Scleroderma bovista (potatisrottryffel). Gul färgform.Västergötland, V. Tunhem, Hunneberg, Byklev, 2000-09-07, 
leg. J. & M. Jeppson (MJ 5448). Foto J. Jeppson.

Fig. 9. Scleroderma bovista (potatisrottryffel). Öland, Vickleby, Hagapark, 2007-09-17, leg. S. & J. Jeppson (MJ). Foto J. 
Jeppson.
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Scleroderma cepa Pers. 
(rödbrun rottryffel) – fig.10 och 11.
Synonymer: S. albidum Pat. & Trab., S. flavidum Ellis & Everh.

Fruktkropp 2–5 cm i diameter utan fot eller med en kort fot. Peridium tjockt, 
rödbrunt–kopparbrunt (ibland med inslag av kraftigt gula pigment) med ore-
gelbundet krackelerad, nästan slät yta.
Sporer kraftigt taggiga, 11–12 μm i diameter.

S. cepa är en art som kännetecknas av ett i det närmaste slätt, oftast rödbrunt 
och ganska tjockt peridium. Efterhand spricker ytskiktet upp i små oregel-
bundna plättar eller fläckar men utan att det bildas fjäll eller vårtor. Undan-
tagsvis ser man exemplar med kraftigt gula pigment i peridiet. Till skillnad 
från de närstående S. areolatum och S. verrucosum utvecklar S. cepa i allmän-
het inte någon ”fot”, utan har endast en myceltofs vid basen (som S. citrinum). 
Ett mikroskopiskt kännetecken är de långtaggiga sporerna. 
I Sverige är S. cepa en sällsynt och rödlistad art (EN) som verkar bilda mykorrhiza med ek (Jeppson 
1986). De flesta fynd är gjorda i mer eller mindre öppna miljöer, t. ex. gamla betade ekhagar, glesa 
ädellövskogar och trädgårdar. Den förefaller vara värmekrävande och kalkgynnad. De svenska fyn-
den har en koncentration till Skåne, kring Halle- och Hunneberg i Västergötland och Mälardalen. 
Ett enstaka fynd föreligger från Halltorps Hage på Öland men där har den inte återfunnits på många 
år. Ett fynd har gjorts i södra Norge (Telemark fylke; herb. O; det. M. Jeppson). I Danmark har den 
rapporterats av Buchwald (1929) från några få lokaler men inga återfynd tycks ha gjorts. Ute i Eu-
ropa är S. cepa vitt spridd och visar kopplingar till både löv- och barrträd (Runge 1987). Den har 
även påträffats i helt öppen terräng tillsammans med lavendel- och cistros-arter (Demoulin 1983). 
Som konstaterats av Runge (1987) visar artens europeiska totalutbredning en mediterran–atlantisk 
tendens. I ett sydeuropeiskt artkoncept (Migliozzi & Coccia 1988, Coccia m. fl. 1990) har en annan 
art, S. flavidum, skilts ut från S. cepa på grund av något avvikande mikrokaraktärer i peridiet. Enligt 
Sarasini (2005) är dock de anförda karaktärerna inte konstanta, varför S. flavidum får betraktas som 
en senare synonym till S. cepa (jmf. Jeppson 1986, Runge 1987). Guzmán (1970) laborerar med yt-
terligare ett taxon i närheten av S. cepa, nämligen S. albidum, som han bl.a. rapporterar från Sverige 
(Drottningholm). S. albidum skall kännetecknas av en något större spordiameter men överenstämmer 
i andra karaktärer helt med S. cepa. De bägge betraktades av Jeppson (1986) som synonyma. 
Alla fynd av S. cepa i Fennoskandien måste beläggas och kontrollbestämmas. Arten är rödlistad i 
Sverige under kategorin EN på grund av en liten och minskande population. 
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Fig. 10. Scleroderma cepa (rödbrun rottryffel). Västergötland, Flo, Hunneberg, Flo klev, 2005-09-10, leg. M. Jeppson 
(MJ 7646). Foto M. Jeppson.

Fig. 11. Scleroderma cepa (rödbrun rottryffel). Västergötland, V. Tunhem, Rånnums ekar, 1985-08-25, leg. J. & M. 
Jeppson (MJ 1926). Foto J. Jeppson.
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Scleroderma citrinum Pers. 
(gul rottryffel) – fig. 12 och 13.
Synonymer: S. vulgare Hornem., S. aurantium sensu auctores

Fruktkropp 2–6 cm i diameter utan fot. Peridium tjockt, blekgult–grågult med 
stora plättar eller vårtor, ibland med små korn som omringar de större vår-
torna.
Sporer taggiga med ett inte helt komplett nätmönster, 10–12 μm i diameter.

S. citrinum är en art som är lätt att känna igen med sina rundade – plattade 
fruktkroppar utan tydlig fot (endast en ”myceltofs” vid basen) och sitt tjocka, 
fjälliga–taggiga peridium. Sporerna visar en delvis inkomplett nätmönstring 
vilket lätt skiljer den från otypiska exemplar av S. bovista och S. septentrio-
nale. I Fennoskandien är S. citrinum sannolikt den vanligaste arten i släktet. 
Det är också den i särklass mest avbildade. Man ser den i sura, humusrika 
biotoper, ofta kring stubbar i både löv- och barrskog. Romell (1901) i D:r M. A. Lindblads Svampbok 
menade att den skulle lämpa sig väl ”att i smärre portioner tillsättas såsom krydda till andra svampar 
och andra maträtter för att gifva dessa en angenäm smak af tryffel”. Även Šebek (1953) anger att S. 
citrinum skulle vara flitigt använd som tryffelersättning i Tjeckoslovakien. Han menar dock att svam-
pen endast kan ätas i små kvantiteter, antingen helt färsk eller torkad eftersom den vid lagring lätt kan 
börja ruttna, särskilt under de varma månaderna. Förruttnelseprocessen anses förstärka giftigheten. 
Fries (1909) citerar den norske svampboksförfattaren O. Johan-Olsen som 1885 uppgav att S. citri-
num prövats i Norge (”den norske trøffel”) och befunnits ”kunne måle sig med den franske trøffel, af 
enkelte kompetente dommere endog at stå over denne, da den er lettere fordøjelig”. Rottryfflarna har 
dock inget att göra med de ätliga tryfflarna (Tuber spp.) och Gulden & Schumacher (1980) varnar 
bestämt och menar att de kan orsaka obehagliga och allvarliga förgiftningar med muskelstelhet och 
magkramper som följd. 

Ibland ses S. citrinum som ”infekterats” av parasitsopp, (Xerocomus parasiticus). Parasitsoppens 
namn till trots är det ännu oklart vilket samband som råder mellan de bägge. Enligt vissa under-
sökningar kan det röra sig om någon form av symbios (jmf. Spooner & Roberts 2005). Parasitsoppen 
är hur som helst betydligt ovanligare än S. citrinum och betraktas i bl. a. Bulgarien, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Polen och Slovakien som hotad och är uppförd på rödlistor i dessa länder. 
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Fig. 12. Scleroderma citrinum (gul rottryffel). Skåne, Åhus, Yngsjö, Gropahålet, 2000-10-13, leg. J. & M. Jeppson (MJ 
5372a). Foto J. Jeppson.

Fig. 13. Scleroderma citrinum (gul rottryffel). Skåne,  Börringe, Slättaröd, 2005-09-24. Foto M. Jeppson.
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Scleroderma septentrionale Jeppson 
(sandrottryffel) – fig.14 och 15.

Fruktkropp 2–6 cm i diameter med en kraftigt utbildad fot som sträcker sig 
djupt ner i det sandiga substratet. Peridium tunt, blekgult-grågult, med små, 
täta, mörka fjäll.
Sporer taggiga med komplett nätmönster, 9–15 μm i diameter. 

S. septentrionale är sannolikt nära besläktad med S. bovista från vilken den 
skiljer sig genom att ha en kraftigare utbildad fot, små, täta, mörka fjäll på 
peridieytan och i genomsnitt något större sporer. Man finner S. septentrionale 
i sandiga marker med lågt pH, oftast i kustnära sandfält och sanddyner men 
även på sandiga flodbäddar i inlandet. Fynd har gjorts längs den svenska och 
finska östersjökusten, liksom på enstaka platser längs den svenska västkusten 
och den angränsande ögruppen Hvaler i södra Norge. Från den sandiga danska 
ön Anholt i Kattegatt föreligger ett fynd. Enstaka inlandsfynd (sandig sjöstrand) har rapporterats i 
Finland och vid Kalixälven (leg. M. Karström) i Sverige. Den är också funnen på sydvästra Island 
och verkar till skillnad från övriga Scleroderma-arter ha en nordlig utbredningstyngdpunkt (jmf. 
Jeppson 1998). Nyligen har den dock även rapporterats från ett par inlandslokaler i Centraleuropa 
(Polen och Slovakien; Jeppson & Piatek 2005). Utanför Europa är den känd från sandiga områden 
runt Lake Michigan i USA (Guzmán & Ovrebo 2000) och Ottawa i Canada (herb. Dvorak & MJ). 
Eventuellt är Scleroderma septentrionale identisk med S. vulgare var. macrorrhizum Fr. beskriven 
av Fries (1829). Detta taxon uppges ha haft en kraftig fot och ett slätt peridium och växte djupt 

ner i sanden vid Skandlien nära Femsjö. 
Demoulin (1974) föreslår att Fries varietet 
skulle kunna utgöras av en ”sandform” av S. 
citrinum. Något autentiskt herbariematerial 
finns inte kvar. 
Som ett kuriosum kan nämnas att S. sep-
tentrionale är officiell ”kommunsvamp” i 
staden Pori på den finska västkusten (www.
pori.fi/ymparisto/nimikkolajit).

Fig. 14. Scleroderma septentrionale (sandrottryffel). 
Skåne, Åhus, Yngsjö, Gropahålet, 2000-10-13, leg. J. 
& M. Jeppson (MJ 5372b). Foto J. Jeppson.
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Fig. 15. Scleroderma septentrionale (sandrottryffel). Skåne, Maglehem, Friseboda NR, 2000-10-13, leg. J. & M. Jeppson 
(MJ 5378). Foto J. Jeppson.

Fig. 16. Scleroderma verrucosum (knottrig rottryffel). Öland, Torslunda, Buserum, 1999-10-08, leg. J. & M. Jeppson (MJ 
5140). Foto J. Jeppson.
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Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. 
(knottrig rottryffel) – fig. 16 och 17.

Fruktkropp 2–5 cm i diameter en lång (3–6 cm) men ganska smal fot. Pe-
ridium tunt, rödbrunt – gulbrunt med täta, oregelbundet formade plättar – låga 
vårtor.
Sporer taggiga, utan nätmönster, 8–10 (–11) μm i diameter.

S. verrucosum är en sällsynt art i Fennoskandien. Den har ofta sammanblan-
dats med de vanligare S. areolatum och S. bovista varför antalet rapporterade 
fynduppgifter inte med säkerhet kan sägas motsvara artens verkliga utbred-
ning. S. verrucosum är en värme- och kalkkrävande art som bildar mykorr-
hiza med ek och andra ädla lövträd och som oftast påträffas i ädellövskogar 
och lövängsmarker. I Sverige förekommer den i Mälardalen, på Öland och 
Gotland och i Skåne men det är endast på Östersjööarna och i Skåne den 
kan sägas vara tämligen vanlig. Enstaka fynd föreligger sedan från lokaler i 
sydvända, värmegynnade lägen längs Västkusten (på basiskt underlag, t.ex. grönsten eller skalgrus). 
I Norge finns ett fynd i Osloområdet från år 1950 (leg. F.-E. Eckblad, conf. M. Jeppson; herb. O) 
och i Finland påträffades den i närheten av Tammerfors år 1861 (herb. H) men har inte återfunnits. I 
Danmark är arten mera spridd och den sågs t. ex. vid den Nordiska Mykologkongressen i Nyköbing 
Falster i oktober 2007 på flera lokaler i ängsartade ädellövskogar med inslag av bok på kalk- eller 
krithaltigt underlag. Arten är spridd i Europa, från Medelhavsområdet, där den verkar ha sitt euro-
peiska utbredningscentrum, upp i Central- och Västeuropas nemorala ädellövskogar. Den uppträder i 

sådana miljöer norrut till Skottland på de 
Brittiska öarna och verkar nå sin nord-
gräns i områden med lokalt hög årsme-
deltemperatur i södra Fennoskandien. 
Alla rapporter om S. verrucosum i 
Skandinavien kräver mikroskopisk un-
dersökning och beläggmaterial som till-
ställs något av våra offentliga herbarier. 
Författaren kan vara behjälplig med 
kontrollbestämning av insamlat mate-
rial. S. verrucosum är rödlistad i Sverige 
(NT) på grund av habitatförsämring och 
en minskande lövängsareal. 

Fig. 17. Scleroderma verrucosum (knottrig rot-
tryffel). Danmark, Lolland, Fuglasang Storskov, 
2007-10-03, leg. M. Jeppson (MJ). Foto M. 
Jeppson.
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Några sydeuropeiska Scleroderma-arter

Scleroderma meridionale Demoulin & Malençon

Scleroderma meridionale (fig. 18, 19 och 20) beskrevs av Demoulin & 
Malençon (1970) från Medelhavsvegetationen (Frankrike, Italien, Marocko). 
Den kännetecknas av fruktkroppar med en kraftig fot med svavelgult pig-
ment och ett sammetsludet peridium. Den är tämligen allmän i kustnära, sura 
sanddyner i Spanien, Portugal och södra Frankrike och verkar bilda mykor-
rhiza företrädesvis med ek- och tallarter (Calonge 1998). Den är även känd 
från Nordamerika (Guzmán & Ovrebo 2000).

Fig. 18. Scleroderma meridionale. Portugal, Baixo Alentejo, Grândola, Lagoa de Melides, 2006-01-06, leg. J. & M. 
Jeppson (MJ 7999). Foto J. Jeppson.
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Fig. 20. Scleroderma meridionale. Unga fruktkroppar.  Spanien, Huelva, Matalascañas, 2002-12-28, leg. S., J. & M. Jeppson 
(MJ 6125). Foto J. Jeppson.

Fig. 19. Scleroderma meridionale. Delad fruktkropp som 
visar den kraftigt utvecklade foten. Baixo Alentejo, Grân-
dola, Lagoa de Melides, 2006-01-06, leg. J. & M. Jeppson 
(MJ 7999). Foto J. Jeppson.
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Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers.
synonym: Scleroderma geaster Fr.; – fig. 21, 22 och 23.

Scleroderma polyrhizum är en annan vanlig art som många Medelhavsre-
senärer träffat på i torra, sura, sandiga vägkanter. Den är stor och tjockskalig 
och spricker upp stjärnformigt. Man ser ofta gamla svartnande stjärnformiga 
rester av fjolårets fruktkroppar. Arten har en kosmopolitisk utbredning och 
bildar mykorrhiza med ek- och tallarter. I Europa förekommer den i hela Me-
delhavsområdet och når i nordväst upp till södra England och Irland (Pegler 
m. fl. 1995). I Central- och Nordeuropa saknas den helt. Arten skiljer sig 
genom att ha ett extra, tunt peridieskikt (fig. 23) som hittills inte med säkerhet observerats hos andra 
Scleroderma-arter. Den har dessutom endast en svag och inkomplett nätmönstring på sporerna vilket 
föranlett att den placerats i en egen sektion i släktet (sect. Sclerangium). En närstående amerikansk 
art, Scleroderma texense Berk., har rapporterades från Spanien (Calonge 1981) men senare anförts 
som synonym till S. polyrhizum (Calonge 1998). 

Fig. 21. Scleroderma polyrhizum. Två fruktkroppar, den vänstra uppgrävd. Spanien, Huelva, Matalascañas, El Asperillo, 
Cuesta de Maneli, 2002-12-29, leg. S., J. & M. Jeppson (MJ 6133). Foto J. Jeppson.
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Fig. 23. Scleroderma polyrhizum. Snitt genom peridiet. Observera det tunna skiktet mellan gleban och peridiet.  
Spanien, Huelva, Matalascañas, El Asperillo, Cuesta de Maneli, 2002-12-29, leg. S., J. & M. Jeppson (MJ 6133). Foto J. 
Jeppson.

Fig. 22. Scleroderma polyrhizum. Spanien, Barcelona, Mataró, Can Vilardell, 1998-11-01, leg. S., J. & M. Jeppson (MJ 
4730). Foto J. Jeppson.
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Ytterligare en art, S. franceschii Macchione, har nyligen beskrivits från Italien. Den saknar nätmöns-
ter på sporerna och bildar halvt underjordiska fruktkroppar i lövskog (Castanea sativa, äkta kastanj 
och Fagus sylvatica, bok). Den har hittills endast rapporterats från en enda lokal och det är därför 
svårt att avgöra om det verkligen rör sig om ett självständigt taxon eller om det handlar om otypiska 
fruktkroppar av någon annan art.  

Fig. 25. Exempel på peridieornamentering hos några Scleroderma-arter. Foto M. Jeppson.
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Fig. 24. Sclerodermatinae. Sporer. Teckning M. Jeppson.

A. Astraeus hygrometricus
B. Pisolithus arhizus
C. Scleroderma areolatum
D. Scleroderma bovista
E. Scleroderma cepa
F. Scleroderma citrinum
G. Scleroderma meridionale
H. Scleroderma polyrhizum
I. Scleroderma septentrionale
J. Scleroderma verrucosum
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Fig. 26. Pisolithus arhizus. Känd utbred-
ning i Fennoskandien. Fynduppgifter 
från Finland är ej uppdaterade. 

Fig. 27. Scleroderma areolatum. Känd 
utbredning i Fennoskandien. Arten är 
sannolikt vanligare i Danmark än vad 
kartan antyder.

Fig. 28. Scleroderma bovista. Känd ut-
bredning i Fennoskandien. Arten är 
även rapporterad från Island (ett 
fynd i trädgård i Reykjavík). Arten 
förekommer i Danmark men exakta 
fynduppgifter saknas; enligt Nordic 
Macromycetes 3 betecknas den som 
”occasional” i hela Danmark. 

Fig. 29. Scleroderma cepa. Känd ut-
bredning i Fennoskandien. 

Fig. 30. Scleroderma citrinum. Känd 
utbredning i Fennoskandien. Arten 
förekommer även i Danmark men 
exakta fynduppgifter saknas; enligt 
Nordic Macromycetes 3 är den van-
lig i hela Danmark.

Fig. 31. Scleroderma septentrionale. 
Känd utbredning i Fennoskandien. 
Arten är även rapporterad från Is-
land (ett fynd i sandig fjällsluttning vid 
Hafnarfjörður, SV Island). 

Fig. 32. Scleroderma verrucosum. Känd ut-
bredning i Fennoskandien. Röda prickar 
indikerar ej bekräftade fynduppgifter. 
Arten är sannolikt vanligare i Danmark 
än vad kartan antyder. 
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Avslutning
Det är min förhoppning att denna redogörelse 
skall rikta uppmärksamheten mot arterna i 
Sclerodermatinae. Två rottryfflar är rödlistade i 
Sverige men inte helt enkla att bestämma. Mate-
rial kan skickas till mig för kontrollbestämning. 
Kollekterna måste dock för att vara bestämningsba-
ra utgöras av mer eller mindre mogna fruktkrop-
par (=mörka invändigt). En utmaning för SMT:s 
läsare blir att finna väderspåstjärnan i Sverige.
Avslutningsvis ett tack till Mattias Andersson 
och Jan Nilsson för uppgifter om ärtröksvam-
pens färgegenskaper, till Åke Strid för genomläs-
ning av manuskriptet och bidrag med uppgifter 
om Thesleffs finska fynd av Pisolithus samt till 
Jörgen Jeppson som bidragit med fynduppgifter, 
material och fotografier.
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Inledning
I oktober 2007 påträffades en fruktkropp av en 
hygroskopisk jordstjärna i Baskarp i Habo kom-
mun i den sydöstra delen av Västergötland. När 
Johan Nitare senare kontrollerade fyndet, kunde 
han konstatera att det rörde sig om den mycket 
sällsynta blomjordstjärnan (Geastrum flori-
forme Vittad.) (Johansson 2008, Länsstyrelsen 
i Jönköpings län 2007). Mikael Jeppson, som 
också såg kollekten, lät meddela att den funna 
fruktkroppen troligen inte härrör från samma 
säsong utan nog var äldre och att lokalen borde 
återbesökas för att avgöra artens aktuella sta-
tus där. Medlemmar i Västgötabergens Svamp-
klubb kontaktade således Niklas Johansson 
varvid man beslöt att göra ett gemensamt besök 
på fyndplatsen. Vid besöket som gjordes den 
15 mars 2008 av Rolf-Göran Carlsson och 
Kurt-Anders Johansson från Västgötabergens 
svampklubb samt Niklas Johansson, påträffades 
ett 70-tal fruktkroppar av blomjordstjärna. Den 
31 mars 2008 besöktes lokalen på nytt, nu av 
Niklas Johansson, Olof Janson, Gösta Börjeson, 
Maria Gidekull och Tomas Torsein. En nog-
grann räkning resulterade i ca 90 fruktkroppar. 
Dessutom upptäcktes ytterligare en närbelägen 
förekomst med fyra fruktkroppar och invid en 

Blomjordstjärna (Geastrum floriforme) 
funnen i Västergötland
 ROLF-GÖRAN CARLSSON, NIKLAS JOHANSSON & 
 KURT-ANDERS JOHANSSON

Abstract
A finding of the hygroscopic earth star Geastrum floriforme Vittad. in the province of 
Västergötland, South Sweden in March 2008 is reported. About 100 fruiting bodies growing 
on abandoned low ant-hills of Formica exsecta were detected in a sloping, sandy pasture with 
dominating Agrostis capillaris and Nardus stricta. The general flora on the site indicates a long 
history of grazing. 
Geastrum floriforme is characterized by its non-delimted, fimbriate peristome, its sessile and 
smooth endoperidium and its hygroscopic exoperidial rays. 
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enbuske i anslutning till en av blomjordstjärne-
förekomsterna såg man två småvuxna exemplar 
av kamjordstjärna (Geastrum pectinatum). Vid 
ytterligare ett besök av Olof Jansson och Stellan 
Sunhede, den 4 april 2008, kunde inga ytterli-
gare fruktkroppar av blomjordstjärna påträffas 
på lokalen. 
Sunhede (1989) nämner att blomjordstjärnan hos oss 
hittills endast påträffats med enstaka fruktkroppar. 
Fyndet i Baskarp är därför sannolikt den största 
förekomsten i Nordeuropa (M. Jeppson pers. 
medd.). 

Fyndplatsen
Fyndplatsen (fig. 1) för blomjordstjärnan lig-
ger vid foten av Sibbebergets sydöstsida, strax 
söder om samhället Baskarp i Gustav Adolfs 
församling i Västergötland. Lokalen är belägen 
en knapp kilometer från Vätterstranden vilket 
bidrar till ett för breddgraden mycket gynnsamt 
klimat. 
Fyndlokalen består av en nötbetad naturbetes-
mark som hyser en anmärkningsvärt rik artstock 
av vaxskivlingar, fingersvampar och jordtungor. 
Kärlväxtfloran i betesmarken är artrik och upp-
visar tydliga tecken på långvarig hävd. De övre 
delarna av området är källpåverkade och fuk-
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tiga, medan den nedre delen successivt övergår 
i en torrbacke. Naturbetesmarken ligger på ba-
sisk jordmån med kraftig påverkan av grönsten. 
Att området är källpåverkat torde medverka till 
markens förmodat höga pH. Den nordöstra delen 
av området, där blomjordstjärnan påträffades, 
utgörs av en sandig torrbacke i en sydsluttning 
med bitvis kraftig markstörning genom kreaturs-
tramp. Växtsamhället består här huvudsakligen 
av rödven (Agrostis capillaris) och stagg (Nar-
dus stricta). I anslutning till torrbacken växer 
kattfot (Antennaria dioica) och gott om gråfibb-
la (Pilosella officinarum) liksom den i Habo 
kommun mycket sällsynta spåtisteln (Carlina 
vulgaris) (Börjeson 2004).
Fyndet av blomjordstjärnan vårvintern 2008 
gjordes på sydsidor av små välbetade tuvor som 
utgör rester av gamla stackar av hårig hedmyra 
(Formica exsecta). Denna myra, som förekom-
mer i öppna torra marker i hela landet, bildar 
låga myrtuvor till skillnad från de stora stackar 
som dess släkting röd skogsmyra (Formica rufa) 

bygger i skogen. Fruktkropparna av blomjord-
stjärnan växte tätt gyttrade i små klungor på to-
talt fyra sådana, närbelägna myrtuvor (fig. 1, 2). 
Avståndet mellan den yttre och inre tuvan är cir-
ka 7 meter. Lokalen hyser alltså troligen fyra en-
skilda mycel att döma av fruktkropparnas grup-
pering. I beteshagen finns förutom de gamla, 
döda myrstackarna som blomjordstjärnan växer 
på, även ett flertal levande myrstackar av hårig 
hedmyra. Man kan anta att blomjordstjärnan har 
en lång kontinuitet i den aktuella beteshagen och 
att den kan ”flytta runt” i lokalen när lämpliga 
förhållanden erbjuds i form av döda myrstack-
ar. Det kan i detta sammanhang nämnas att det 
ena fyndet på Öland också gjorts i en myrstack 
i öppen terräng. Niklas Johanssons primärfynd 
hösten 2007 gjordes ett par meter högre upp i 
den relativt branta backen så det ligger nära till 
hands att anta att området hyser fler mycel av 
arten. Arten är genom sin färg och litenhet ganska 
svår att få syn på.

Fig. 1. Växtplatsen för blomjordstjärna (Geastrum floriforme) vid Sibbeberget i Baskarp, Västergötland, 2008-03-15. 
Grupperna av G. floriforme växte på de tuvor som redan börjat grönska (den vänstra delen av bilden). Foto N. 
Johansson.
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Betesmarken vid foten av Sibbeberget bör skyd-
das och få en omsorgsfullt utformad skötselplan. 
Betet måste tryggas och fyndlokalen bör övervakas 
årligen för att konstatera eventuella förändringar 
i blomjordstjärnans population. Markstörningen i 
området får inte minska, eftersom blomjordstjärnan 
är en art som gynnas av trampslitage. Eftersom 
den dessutom är en värmekrävande art är det det 
viktigt att området hålls öppet mot öster, där nu 
en granplantering spirar, så att framtida beskug-
gning från träd inte blir ett hot. 

Vad är en hygroskopisk jordstjärna?
Jordstjärnor tillhör gruppen gasteromyceter 
(buksvampar) som egentligen är att betrakta 
som ett samlingsnamn för en ganska heterogen 
grupp av svampar från olika familjer med olika 
ursprung. Gemensamt för de flesta buksvampar 
är att de har slutna fruktkroppar ofta i form av en 
”boll”. Sporerna utvecklas inuti bollen och när 
de är mogna sprids de genom att bollen spricker 
upp, ofta med en por i toppen. Sporerna, som är 
torra och lätta och sprids som ”rök” med vinden, 
puffar ut när bollens vägg trycks in av fallande 
regndroppar eller av tramp.  
En jordstjärna bildas oftast i eller precis under 

markytan som en rund kula. När fruktkroppen 
närmar sig mognaden, skjuter den upp över 
markytan och spricker upp i stjärnformiga flikar. 
Fruktkroppen har ett yttre (exoperidium) och ett 
inre skikt (endoperidium). Det är exoperidiet 
som spricker upp i flikar och därigenom lyfter 
upp det inre skiktet, endoperidiet (”sporbollen”) 
en bit ovan mark för att underlätta sporspridning-
en. En del jordstjärnor rullar ut exoperidiet i väta 
och sluter sig i torka åter kring sporbollen för att 
skydda den mot stark värme och torka. Sådana 
jordstjärnor kallar man hygroskopiska. Troli-
gen är denna mekanism en anpassning till arida 
miljöer med periodisk tillgång till vatten. Dess-
utom kan ju hela fruktkroppen rulla iväg med 
vinden i väntan på fuktig väderlek. I Norden har 
vi två tydligt hygroskopiska jordstjärnor, nämli-
gen blomjordstjärna (Geastrum floriforme) och 
rulljordstjärna (G. corollinum). Dessutom har 
vi två ”halvhygroskopiska” arter, fältjordstjärna 
(G. campestre) och stäppjordstjärna (G. pseudo-
limbatum). Alla hygroskopiska jordstjärnearter 
är att betrakta som mycket sällsynta i Norden 
och hör framför allt hemma i periodvis kraftigt 
uttorkade miljöer som alvarmark och sandstäpp. 

Fig. 2. Niklas Johansson vid en 
tuvorna med blomjordstjärna. 
Tuvorna utgörs av gamla, över-
givna stackar av hårig hedmyra 
(Formica exsecta). Foto J. Nitare. 
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Kort beskrivning 
Geastrum floriforme Vitt.  (blomjordstjärna) 
– fig. 3, 4.
Fruktkroppen är först rundad och utvecklas i det 
övre markskiktet. Vid mognaden spricker exo-
peridiet upp i 6−10 flikar. Exoperidieflikarnas 
insida är på gamla fruktkroppar mörkbrun till 
nästan svart. Utsidan på äldre exemplar är beige 
till nästan vit. Flikarna är kraftigt hygroskopiska 
och omsluter hela endoperidiet vid torka. Spor-
bollen (endoperidiet) är oskaftad, ca 1−1,5 cm 
i diameter och har en slät yta.  Peristomet (om-
rådet kring sporbollens mynningspor) är fransat 
och saknar avgränsning mot övriga endoperidiet 
Blomjordstjärnan skulle möjligen kunna förväx-
las med en annan hygroskopisk jordstjärna, 
nämligen rulljordstjärna (Geastrum corollinum). 
På rulljordstjärnan har dock peristomet en mer 
eller mindre tydlig avgränsning mot det övriga 
endoperidiet (jmf. Nitare 1980). Både blom-
jordstjärnan och rulljordstjärnan är trähårda och 
mycket små när de i torka befinner sig i sitt ihop-
rullade skick. 

Utbredning
I Sverige är blomjordstjärnan känd från Halland 
(ett fynd; Sunhede 1997), Skåne (flera fynd; 
Hanson & Jeppson 2005), från Öland (två fynd; 
Dahlgren m. fl. 1995) och Gotland (flera gamla 
fynd; Sunhede 1997). Den är tidigare även känd 
från en lokal i Jämtland, men är där troligen ut-
gången (Arwidsson 1946, Sunhede 1997). 
Blomjordstjärnan klassas i Sverige som akut 
hotad (CR - Critically Endangered) enligt den 
senaste Rödlistan (Gärdenfors 2005). I Fenno-
skandien i övrigt är arten känd från ett fåtal fynd 
i Finland och Danmark. Den europeiska utbred-
ningen i sin helhet sträcker sig från Medelhavs-
området ända upp till 63º N i Fennoskandien 
men arten verkar ha en utbredningstyngdpunkt 
i Östeuropas stäppområden. 

Växtmiljö
Blomjordstjärnan är en art som oftast uppträder 
på torra, sandiga och kalkrika marker. Den 
förekommer i öppen, betad sandstäpp, på sand-
hedar, ibland under eller i närheten av enbuskar 

Fig. 3. Blomjordstjärna (Geastrum floriforme). Västergötland, Gustav Adolfs sn, Baskarp, Sibbeberget, 2008-04-15. 
Foto J. Nitare. 
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på alvarmark och i ett fall i en sandig trädgård 
(Sunhede 1997). Den numera förstörda växtplat-
sen i Jämtland (Arwidsson 1946) utgjordes av en 
torr dikesren i kanten av en gles, något sumpig 
blandskog (mest björk). I Finland har blomjord-
stjärnan påträffats under lövträd och buskar i en 
park och i en trädgård under syrénbuskar. Även 
det danska fyndet som rapporterades av Lange 
(1993) gjordes i en trädgård. Dels tycks alltså 
blomjordstärnan uppträda i näringsrika park- 
och trädgårdsmiljöer dels i miljöer som period-
vis är uttorkade och utsatta för viss markstörning 
på basisk jordmån (ofta sand) i lokalt värmegyn-
nade lägen.
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och vandringar i svamprika marker, utställningar, tipspromenader eller
svamprådgivning. En del restauranger har också svamptema denna dag. 
Alla aktiviteter presenteras på SMT:s hemsida. Dessutom presenterar de lokala 
svampklubbarna sina program på respektive hemsida eller genom 
annonser i lokalpressen.

Kontaktperson för SMF: 
Gunilla Hederås
Tyringegatan 21
252 76 Helsingborg

Telefon 0730 354 332
e-post: gunilla.ggn@telia.com

Arrangörer av Svampens Dag 2008
Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Svampkonsulenternas 
Riksförbund och Sveriges Mykologiska Förening.

SVAMPPRESENTATION
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Samlingspunkten för fynduppgifter om svamp 
i Sverige för SMF och alla andra intresserade 
är numera Artportalen för växter och svampar 
(www.artportalen.se). Här samlas svampfynd 
från amatörer, inventeringar och herbarier för att 
bli enkelt tillgängliga för alla. Under vintern och 
våren 2008 har antalet inrapporterade fyndupp-
gifter för svamp ökat starkt genom att framförallt 
Leif och Anita Stridvalls drygt 200 000 samlade 
fynd och SMF:s databas har importerats, men 
mycket har även rapporterats in från enskilda 
mykologer, t. ex. Hans Rydberg, Gillis Arons-
son och Dan Olofsson. Det finns därför idag när-
mare en halv miljon svampfynd på Artportalen 
(fig. 1). Med den ökande mängden fynd börjar 
Artportalen bli allt mer användbar och intressant 
att använda. Det återstår en hel del anpassningar 
innan Artportalen blir så funktionell och använ-
darvänlig som vi mykologer önskar. Men det 
är idag den enda fungerande öppna nationella 
samlingspunkten för svampfynd och kommer 
att utvecklas till att bli allt bättre. För att hjälpa 
fler att hitta, använda och utveckla Artportalen 
skickar därför SMF och ArtDatabanken med en 
användarmanual tillsammans med detta nummer 
av SMT. 

Öppen för alla
Konceptet för Artportalen är att det skall vara en-
kelt; alla kan söka svampfynd, alla kan rapporte-
ra och alla fynd är i princip direkt tillgängliga för 
alla. Artportalen finansieras av Naturvårdsverket, 
sköts av ArtDatabanken och drivs i samverkan 
med biologiska riksföreningar. Den utvecklades 

Artportalen – ArtDatabankens och SMF:s 
nya databas för svampar
 MICHAEL KRIKOREV, ANDERS DAHLBERG &
 MIKAEL JEPPSON

Svensk Mykologisk Tidskrift 29 (2): 80-84, 2008ARTPORTALEN

först för inrapporter-
ing av fågelobserva-
tioner, men utvecklas 
nu även för växter och 
svampar, småkryp, 
marina evertebrater, 
fiskar och övriga ver-
tebrater. För att vara så 
kostnadseffektiv som 
möjligt är Artportalen 
i sin grundstruktur och 
uppbyggnad densam-
ma för alla artgrupper. 
Men i framtiden kom-
mer funktioner och 
utseende successivt 
att kunna anpassas allt 
bättre för svampar och 
andra artgrupper. 

Vilka uppgifter kan jag finna i Art-
portalen?
Det går att använda Artportalen för att ta reda 
en rad olika uppgifter om svampar. Statistik, 
artlistor och kartor över egna och andras fynd 
kan presenteras i olika format. Man behöver inte 
vara registrerad användare av Artportalen för att 
kunna söka ut fynduppgifter. Bl. a. kan man:

Figur 1. Det finns 462 342 
svampfynd inlagda i Art-
portalen idag. (2008-05-
12).
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• Visa och ta ut listor på vilka arter som finns 
inom en kartruta, en socken, skyddade om-
råden (naturreservat och nationalparker), 
Natura 2000-områden, en kommun, ett län/
landskap eller i hela Sverige (fig. 2). 

• Visa var exakt en art är funnen, t. ex. på en 
karta med den precision fyndet rapporterats 
(fig. 3). 

• Söka lämpliga exkursionslokaler, t. ex. på 
basis av vita fläckar på utbredningskartor 
eller genom att söka efter speciella arter, 
indikatorarter. 

• Få ut kartor och fyndlistor från egna fynd-
rapporter.

• Statistik över olika svampuppgifter, t.ex. när 
arter uppträder (fenologi) (fig. 4).

Hur rapporterar jag?
Alla kan rapportera sina svampfynd i Artpor-
talen och antingen använda den som det ställe 
där man samlar sina egna svampfynd eller ha det 
som ett kompletterande register. Här är några 
grundprinciper för att rapportera in svampfynd 
till Artportalen: 

1. Det är rapportören som själv avgör vad som 
skall rapporteras.

2. Fynduppgifter publiceras direkt och kvalitets-
granskas senare. Det är upp till varje med-
verkande förening att organisera granskning 
efter intresse och behov. Eftersom fynden 
blir synliga direkt vid inrapporteringen har 
också enskilda användare möjlighet att ge 
synpunkter och rättelser på inrapporterade 
fynd.

3. Bara fynd med kompletta grundläggande 
uppgifter kan rapporteras (art, koordinater, 
datum och rapportör). 

Vilken nytta gör mina fynduppgifter 
i  Artportalen?
En ökad tillgänglighet av svampinformation 
kommer förhoppningsvis att stimulera till ett 
ökat intresse för svamp, inspirera till att besöka 
nya svampområden, att leta efter dåligt kända 
arter och till bättre kunskaper om svampars 
förekomst och ekologi i Sverige. Dessutom 

kommer den växande mängden svampkunskap 
att möjliggöra att svampar i större grad beaktas 
i naturvårdsarbete och även stimulera till forsk-
ning kring ekologi och naturvård. Artportalen 
kommer också att vara avgörande för kommande 
rödlistor och utbredningskartor. 

Brister i Artportalen
I dagsläget saknas många av de funktioner som 
mykologer ofta använder sig av. Man kan exem-
pelvis inte söka svampfynd utifrån substrat, bio-
top eller lokalnamn. Man kan heller inte söka på 
svampar som en hel artgrupp utan att få med la-
var på köpet, men detta kommer att åtgärdas un-
der året. Ambitionen är att alla dessa och andra 
nödvändiga funktioner kommer att finnas i den 
kommande versionen av Artportalen som beräk-
nas bli klar under 2010. Ta kontakt med Kerstin 
Bergelin eller Mikael Jeppson i SMF:s styrelse 
om du har synpunkter på och vill medverka till 
att Artportalen för växter och svampar skall ut-
vecklas för att bli så användbar som möjligt för 
oss mykologer. Önskar du korrigera uppgifter i 
fynd som importerats från SMF:s fynddatabas, 
meddela Michael Krikorev. 
 

Börja rapportera – nu finns en 
manual 
Det finns nu en allmän generell manual för hur 
man använder rapportsystemet för växter och 
svampar att ladda hem som en pdf-fil på Artpor-
talen. En version som är anpassad för svampar 
finns bifogad i detta nummer av SMT. 

Att importera större datamäng-
der i Artportalen
I dagsläget kan man rapportera maximalt 150 
fynduppgifter åt gången i Artportalen. Om du vill 
rapportera in en större mängd svampuppgifter i 
ett svep kan du gå till Exportalen (www.expor-
talen.se) och logga in med samma inloggnings-
uppgifter som du har på Artportalen. Där laddar 
du upp din ifyllda excel-fil, som måste innehålla 
samma fält och vara i samma format som Art-
portalens rapportmall. Sedan kan du på ett enkelt 
sätt kontrollera och exportera dina fynduppgifter 

ARTPORTALEN
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direkt till Artportalen. Du som använder Find 
of Nature (FON) som ditt primära register för 
svampfynd kan också använda Exportalen för 

att exportera dina fynduppgifter till Artportalen. 
Har du mer än 10 000 fynd att rapportera, ta kon-
takt med Michael Krikorev. 

ARTPORTALEN
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Figur 2.  Man kan visa fynd i en vanlig karta (a) 
eller på en Google-karta (b) och zooma in och 
förstora för att närmare se var olika fynd är 
gjorda. På bilderna visas violgubbefynd i Rosla-
gen (b) samt fynd från hela landet (a) (Artpor-
talen 2008-04-25).

a b

Figur 3. Genom att ta fram en fyndlista och klicka på varje enskilt fynd kan man ta fram en detaljerad karta. Är nog-
grannheten i angivelsen av koordinater 100 m eller mer visas noggrannheten som en ring runt koordinatpunkten 
(b). Är noggrannheten bättre än 100 meter visas ingen ring runt koordinatpunkten (a). Bilderna visar ett fynd av 
violgubbe med en noggrannhet på 10 m (a) samt ett fynd av lysticka med en noggrannhet på 500 m (b) (Artpor-
talen 2008-04-25).

Figur 4 (a). Man kan enkelt 
sammanställa och visualisera 
när fynd gjorts av olika arter. 
Figuren visar fenologin för 
violgubbe (Gomphus clavatus) 
baserat på 419 fynd (Artpor-
talen 2008-04-25). Mörkare 
färg på strecken indikerar fler 
fynd.

Figur 4 (b). Fenologin för lys-
ticka (Hapalopilus rutilans) 
baserat på 152 fynd (Artpor-
talen 2008-04-25). 

ARTPORTALEN
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Michael Krikorev
Kyrkvärdsvägen 37
147 62 Uttran

micke@svampguiden.com

Anders Dahlberg
ArtDatabanken, SLU
750 07 Uppsala

anders.dahlberg@artda-
ta.slu.se

Anders Dahlberg är 
mykolog vid ArtData-
banken.

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

jeppson@svampar.se

ARTPORTALEN

Violgubbe (Gomphus clavatus). Foto M. Krikorev.

Artportalen finner du på internet under adress

www.artportalen.se
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Recept på svampbröd förekommer inte särskilt 
ofta. Jag har inte sett mer än ett enda i de svamp-
kokböcker som jag har. På nätet har jag hittat 
några stycken, men det är tydligen inte vanligt 
att använda svamp vid brödbak. I ett litet häfte 
som heter ”Svampbröd och svamprätter. En liten 
hjälpreda” av Ulla Esseen, utgivet 1915, finns 
några recept som inspirerat mig att sätta igång 
att baka. Häftet (som ursprungligen kostade 
50 öre) är utgivet i det vällovliga syftet att få 
allmänheten använda svamp.
I förordet står det: 
”Ja, varför skulle inte vi såväl som våra gran-
nar, finnar och ryssar, betrakta svampen som 
ett födoämne för den stora allmänheten, i syn-
nerhet på landsbygden, där den ingenting 
kostar, utom det lilla besväret med plock-
ningen, i stället för att betrakta den som en 
lyxartikel för rikemansbord”
Esseen fortsätter:  ”Jag har endast låtit 
den innehålla de enklaste reglerna för 
brödbakning, saltning och torkning av 
svamp samt recept på några billiga 
svamprätter, som också kunna bestås 
i enklare hem.” 

Inga svamparter beskrivs i Es-
seens häfte med motiveringen ”det 
finns ju redan förut så många bra 
svampböcker, som lämna upplys-
ning om sådant.” 

I boken ges ett råd till svamp-
plockaren som idag kan verka 
något förhastat och farligt: ” skölj 
och förväll dina svampar, innan du använder 
dem, ty efter den proceduren är det endast några 
få sorter, som kunna anses skadliga.”

Svampbröd
 ARNE RYBERG

Svensk Mykologisk Tidskrift 29 (2): 85-86, 2008 SVAMPRECEPT

Hennes propaganda föll inte alltid i god jord och 
hon skriver: 
”Jag kan för min del rakt inte instämma med 
en insändarinna i en stockholmstidning, som 

uttryckte sin stora indignation över 
att det fanns fruar, vilka 

kunde förmå 
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sig att springa i skogen i flera timmar för att 
samla svamp, som kanske inte räckte mera än 
till en omelett, då hon på samma tid till hälften 
kunde sy en blus. Om jag fick ge insändarinnan 
ett råd, skulle det vara: Sy blusar elva månader 
på året, och plocka svamp den tolfte!”

I samtliga recept i boken har kostnaden räknats 
ut för de ingredienser som måste köpas.

Efter att ha läst igenom alla råd och recept och 
provbakat, komponerade jag följande recept som 
jag tycker blev ett smakligt bröd.

Svampbröd

500 gram svamp 
100 gram rågmjöl
300 gram rågsikt
600 gram vetemjöl
1 paket jäst
½ liter vatten
Salt och socker (eller mörk sirap) efter behag.

Vilken svamp som används är ju upp till var och 
en efter tycke och smak. Mängden svamp kan 
också varieras. Författarinnan rekommenderar 
1200 gram svamp till 1000 gram mjöl vilket jag 
tycker är i det mesta laget.

Hon avslutar med följande förtjusande appell:
”Härmed överlämnar jag min lilla enkla recept-
bok åt allmänheten, och min innerliga önskan 
är, att den måtte bli till nytta för den samhälls-
klass, för vilken den egentligen är skriven. Ty 
om vi tänka oss alla dessa otaliga små stugor 
och hem, som äro spridda kring skogskanterna 
landet runt, skulle det ej kunna vara en fördel 
antingen för husmodern själv eller ännu mera 
för barnen att plocka svamp dels för att använda 
till bröd och andra maträtter i hemmet och dels 
för att sälja? 
Ja, jag låter den frågan gå vidare. Svampfrå-
gan är nog en fråga, som allra helst hushåll-
ningssällskapen böra taga hand om, emedan det 
ju alltid måste bli landsbygdens befolkning, som 
kan få största nyttan, ja, kanske rent av göra sig 
en nationalförtjänst av 
svamp.”

Arne Ryberg
Boafallsvägen 10
293 72 Jämshög

arne@iosoft.se

Ny version av FON (Find of Nature) finns tillgänglig!
Bland nyheterna finns bl.a. en färdig exportversion av fynddata till Artportalen. 
Även en ny bakgrundsdatabas (artlista) finns inkluderad.
Eftersom en färdig exportfunktion till Artportalen finns sponsrar ArtDatabanken den nu förelig-
gande uppdatering så till vida att programmet distribueras gratis till dem som redan använder 
FON.

För att erhålla en gratis uppdatering måste du skicka in din "gamla" FON-CD till:
Arne Ryberg
Boafallsvägen 10
293 72 JÄMSHÖG

Ange vart den nya skivan ska skickas.
Om du inte tidigare använt FON kan du köpa den nya CD-skivan för 200:-. Kontakta Arne.

SVAMPRECEPT
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Guldkniven 2008
Under Sveriges Mykologiska Förenings årsmöte 
i Göteborg i mars 2008 delades Guldkniven ut 
för andra året i rad. I år var det dags att hedra 
Svengunnar Ryman som tack för att han under 
en följd av år på ett avgörande sätt bidragit till 
kännedomen om den svenska svampfloran. Det 
är en självklarhet att i detta sammanhang nämna 
hans bok ”Svampar – en fälthandbok” som pub-
licerades 1984. Här beskrev Svengunnar utför-
ligt ca 1500 storsvampar vilka till större delen 
illustrerades med fotografier, de flesta tagna i 
fält av Ingmar Holmåsen. Texten i boken komp-
letterades med miljöbeskrivningar, utbrednings-
kartor för Sverige och våra grannländer samt 
referenser för vidare litteraturstudier. För första 
gången var det nu möjligt för svampintresserade att 
få en överblick över de svamparter som förekom-
mer i Sverige. Svengunnars bok är än idag flitigt 
använd. Ett bevis härpå är de patinerade exemp-
lar man ser på arbetsborden hos de flesta del-
tagare i Sveriges Mykologiska Förenings årliga 
mykologiveckor. 

Vid sidan av sitt arbete som svampboksförfattare 
och museiintendent vid Evolutionsmuseet i Upp-
sala har Svengunnar medverkat som uppskattad 
kursledare vid många mykologiveckor. Sven-

Svengunnar Ryman visar upp Guldkniven. Foto A. 
Ryberg. 

SMF

gunnars insatser inom svensk mykologi har på 
ett betydande sätt bidragit till ett fördjupat in-
tresse för och förnyad kunskap om svampar. 

TEMA SKOG
Nästa nummer av SMT kommer att vara ett 
temanummer om skog och skogssvampar.
Redaktionen välkomnar manus och bilder.

Manusstopp 1 september 2008.

Bidrag skickas till:
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan
jeppson@svampar.se

Välkommen med ditt bidrag! Rodnande flugsvamp. Akvarell av Erhard Ludwig.
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En ganska meningslös betraktelse om en betyd-
ligt mer betydelsefull bok eller, om man så vill, en 
okonventionell recension, tjugofyra år försenad.

f. R. 
Mitt svampintresse började redan på 1950-talet när 
jag följde med mina föräldrar ut och plockade kan-
tareller – den enda art de plockade. Så småning-
om insåg jag att det fanns fler arter, varav en del 
förmodligen gick att äta med hälsan i behåll, 
andra inte och en del åt man bara en gång.
Utbudet på lämplig svamplitteratur var emel-
lertid magert på 1960- och 70-talet. Jag hade 
fått tag på en av de otaliga upplagorna av 
Cortins ”Svampar i färg” och råkade se-
dan hitta Ursings ”Svenska växter”, kryp-
togamdelen – i den fanns svampar som 
inte fanns i Cortin och här fanns dessu-
tom mer bestämningsnycklar.
Enligt Ursing kunde alla vaxskivlingar 
ätas. På en betesmark i närheten av mitt hem 
växte tre-fyra olika arter - jag plockade hem vad 
som förmodligen var mönje-, topp-, gul och vit 
vaxskivling och lade på stekjärnet. Det blev en 
färggrann men oaptitlig sörja som jag kastade, 
kanske tur med dagens kunskap om lämplighet-
en i att äta vissa vaxskivlingar.
Så småningom hittade jag böcker av Suber, In-
gelström, Lindblad och t.o.m. en dansk Ferdi-
nandsen-Winge som nästan helt saknade bilder 
men i alla fall hade nycklar. I början av 1980-
talet var jag på en svampkurs med Siw Muskos, 
Pelle Holmberg och Hans Marklund som le-
dare och deltog också i en av Håkan Carlstedts 
svampveckor i Degeberga, fortfarande utan att 
varken jag eller kursledarna hade någon, i mitt 
tycke, bra bok. Den bästa boken vid den tiden 
var Mosers ”Kleine Kryptogamenflora Band 

En bra boks betydelse
 INGEMAR ROBERTSSON

IIb/2, Die Röhrlinge und Blätterpilze”, men den 
var på tyska, hade inte några bilder och bara 
namnet kunde ju avskräcka.

e. R.
Sedan hände äntligen något – 1984 kom första 
upplagan av Ryman-Holmåsens ”Svampar”!
Den boken innebar ett lyft för åtminstone mitt 
svampintresse – så mycket så att jag faktiskt kan 
ändra min svamptideräkning till f. R. respektive 
e.R. – före och efter Ryman.
Det gick så långt att boken en tid låg bredvid 
sängen som godnattlitteratur. Idag hänger den 
faktiskt fortfarande ihop (boken, alltså – sängen 

SMF
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är skrotad), om än nätt och jämnt och med di-
verse tejpförstärkningar.

Bokens betydelse
Vid samma tid som boken kom, bildades den 
skånska svampföreningen Puggehatten, som tog 
på sig att arrangera SMF:s svampvecka 1988. 
Ett stort antal förexkursioner gjordes inför detta 
evenemang, naturligtvis med Ryman i ryggsäck-
en (boken, alltså).
Det som var så bra med den var att så många 
arter var avbildade, vissa släkten hade dessutom 
nycklar och, inte minst, det fanns utbrednings-
kartor! 
Under en exkursion hittade jag något konstigt på 
en pinne och tyckte mig minnas att jag sett något 
liknande på bild i Ryman. Jo, mycket riktigt! 
Trollhand hette arten enligt boken, men den var 
ju inte hittad i Skåne. Kunde det vara så att den 
fanns där trots att utbredningskartan var vit? 
Jo, bestämningen var riktig! Detta blev litet av 
en aha-upplevelse, nämligen att även en sådan 
amatör som jag faktiskt kunde bidra med ny kun-
skap. Jag visste något som Ryman inte visste! 
Nästan tio år senare hände något liknande. Min 
sambo hittade en svamp som såg litet avvikande 
ut. När jag vände på den insåg jag att detta var 
ett riktigt fint fynd – den fanns också på bild i 
Ryman, men var inte hittad i Skåne på fyrtio år. 
Det var grönticka och om jag inte hade sett den 
på bild tidigare så undrar jag om jag förstått vad 
det var för någonting.
För mig var nog utbredningskartorna det stora 
lyftet. Plötsligt insåg jag att om en utbrednings-
karta var vit i Skåne men svart i Småland eller 
Danmark, så fanns det ju all anledning att leta 
efter arten i Skåne också och ofta fanns den där! 
Visst är det väl roligare att göra första fyndet av 
en art än andra eller tredje?
Det vore intressant att göra en jämförelse av da-
gens kunskap med den som fanns 1984, f.R. Hur 
många utbredningskartor måste ritas om tack 
vare det intresse som boken väckte? Hur många 
nya arter har tillkommit på ”Sverige-listan”? Hur 
många nyfynd har gjorts i olika landskap?

Tack
Som avslutning kan nämnas att jag även del-
tagit i en svampvecka med Svengunnar Ryman 
som ledare. Med tanke på den kunskap han hade 
lyckats samla ihop och få in i boken, så trodde 
jag att han suttit inlåst i bibliotek och muséer och 
samlat uppgifter och att han var lika knastertorr 
som ett exsickat. Så fel jag hade! Inte nog med 
att han var kunnig – han var ju rolig också!

Stort tack till Svengunnar och naturligtvis till 
Ingmar Holmåsen för boken! Utan den hade i 
alla fall inte jag haft något större svampintresse 
kvar och inte heller hade jag hittat och lärt mig 
så värst många nya arter heller! Förmodligen 
hade jag fortfarande bara plockat gul kantarell.

Ingemar Robertsson
Hobyvägen 94
370 11 Backaryd

ingemar.robertsson@ebox.
tninet.se

Ingemar Robertsson är 
miljöchef på Blekinge flyg-
flottilj och en av grundarna av Puggehatten - 
Skånes mykologiska förening.

Svengunnar Ryman. Foto A. Östlund.

SMF
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Siw Muskos hedersmedlem i SMF
Under föreningens årsmöte i Göteborg i mars 2008 utnämndes Siw Muskos till hedersmedlem i 
Sveriges Mykologiska Förening. Siw har alltsedan föreningens start 1979 haft ett brinnande en-
gagemang för vår förenings intressen och strävanden. I föreningens första publicerade tidskrift 
Medlemsblad nr 1 årgång 1 (1980) pryds framsidan av Siws stilfullt designade logotype. Denna 
logo har alltsedan dess blivit symbol för SMF och används i alla formella sammanhang. I samma 
Medlemsblad kunde medlemmarna läsa ”Sagan om den lilla tofsspindeln”, författad av Siw. Sagan 
återfinns i ”nytryck” i detta nummer av SMT.  
Siw har kontinuerligt bidragit till att sprida intresse och kunskap om svamp. Under mykologiveckor 
och träffar har Siw generöst och med stort tålamod delat med sig av sin kännedom om svampar, sär-
skilt spindelskivlingar, en kunskap som hon även dokumenterat i Cortinarius Flora Photographica. 
I föreningens tidskrift har Siw vid ett flertal tillfällen presenterat ovanligare svampfynd från sina 
inventeringar. Som medförfattare i undervisningspaketet ”Plocka svamp” har hon även bidragit till 
ökad säkerhet och entusiasm hos våra medlemmar i rollen som studiecirkel - och kursledare.

En vacker akvarell målad av Liza Johansson, överlämnades till Siw som tack för hennes insatser 
inom SMF.

Kerstin Bergelin
Bovetevägen 10
260 40 Viken

kerstin.bergelin@telia.com

Kerstin Bergelin är ordförande i Sveriges Mykolo-
giska Förening

Siw Muskos, hedersmedlem, vid SMF:s årsmöte i Göte-
borg 2008. Foto A. Ryberg.

SMF

Illustration av Siw i Jordstjärnan, årgång 3, nr 1 
(1982).
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Sagan om den lilla tofsspindeln

Det är kväll. Jordstjärnor och lystickor tävlar med 
månen om att sprida ljus mellan granfingrarna, som 
står i stram givakt i barrmattan. En svartfotad plugg 
sitter och funderar på en stubbe, och alldeles intill 
sprider en välluktande tagg sin doft.
Tystnaden bryts ibland av en alskräling som nedifrån kärret hojtar åt en rosthätting på ängen mitt-
emot, där ängsröken ligger tät. Då och då hörs toner från en gul trumpet.
En brunköttig stinkspindel smyger sig sakta fram, han är på väg till den lilla tofsspindeln som han 
länge haft sina ögonskålar riktade mot. Under sin färd stöter han på en lömsk finger och en falsk kan-
tarell, som skumtickar under en kullfallen gran. Att det blir en dryg bitterticka för denna grovticka 
har de inte den blektickaste aning om.
Väl framme vid busksvamparna, där tofsspindeln bor, får den brunköttiga stinkspindeln först syn 
på hennes mamma som strumptickar toffelskrälingar för att ge sina barn i julklapp. På ett bord intill 
henne står en vanlig brödkorg och en brunskål. På golvet ligger en läderboll och en slungboll som 
barnen lekt med.
Fadern, en gammal rynkad spindel med biskopsmössa och ärggrön krage, har nyss tillfrisknat efter 
en gallsoppsoperation och sitter vid sitt skrivbord och räknar klyvblad.
På en hylla ligger en brun hatt, en purpurfärgad väpnarhatt och en liten rosenhätta, och därunder 
hänger ett brunkrös och ett styvskinn. Bredvid spisen står en rotskål med vedplättar. På en bänk ser 
han en fatsvamp fylld med krusig blomkål och oxtunga, och en strimmig brödkorg är till brädden 
fylld med brödtickor.
Den brunköttiga stinkspindeln går in till den lilla tofsspindeln, som redan pga lukten anat vem som 
var i antågande. Han blottar sin vita tandsvamp, kliar sig i vårtörat, stryker med sina vinternaglar över 
skäggmusseronen och säger att om hon inte blir hans, får han spindelgröppa och dör.
"Jag har redan fått en kungschampinjon av en blånande lökspindel", svarar den lilla tofsspindeln.
"Den torrmusseronen med sina haröron och rodnande fjäll skall jag ge en blåticka så han ser tredub-
bla jordstjärnor", säger den brunköttiga stinkspindeln, reser raggskinnet och avlägsnar sig.
Som alla andra sagor har även denna ett slut.
Den lilla tofsspindeln och den blånande lökspindeln gifter sig under stor pompa och ståt, svarta trum-
peter spelar bröllopsmarschen ur Russula emetica och en ung lärksopp sjunger arian ur ”Giftcham-
pinjonen". Bruden är klädd med vita slöjskivlingar, på huvudet bär hon en silverhätta, om axlarna 
en cape av pälstickor och brudbuketten består av glitterbläcksvampar. Både brud och brudgum bär 
guldkremlor.
Bland gästerna märks Karl Johan i sällskap med en pudrad tratt, en luden vitriska tillsammans med 
en spärrad fjällskivling, och som sed är bland dessa spindlar är även före detta rivaler inbjudna. Bland 
dem märks särskilt den brunköttiga stinkspindeln. Andra gäster är en besk tagg, en bittersopp, en 
bombmurkla, en falsk tryffel, en fränskivling och en vriden klubbfinger.
Bröllopspresenterna är borsttickor, örskålar och en grå och en brun kam. För att säkra fortbeståndet, 
vars tillvägagångssätt hos dessa spindlar inte liknar någonting annat, föräras de också mortelstötar 
och kaffebruna trattar samt några dofttrattar att ha i reserv.
Bröllopsmåltiden består av frityrkokta ostronskivlingar, stuvade mjölskivlingar och gravade laxskiv-
lingar, med honungsskivlingar och apelsinsoppar till dessert. Barnen bjuds dessutom på lakritsris-
kor.
Gästerna roar sig med stiftsvampkastning mot prickmusseroner, snurrkrösleken, gång på slemskiv-
ling, hopp på sandsopp, ringkastning mot stinksvamp och pappersgröppa utan insats.
Brudparet drabbas, som väntat, av dallergröppa.

Siw Muskos
1976

Ursprungligen publicerad i Sveriges Mykologiska Förenings Medlemsblad Nr1 Årg 1 (1980).

SMF
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Vitmosshätta (Mycena concolor). Södermanland, Västerhaninge, Slåbodamossen, 2004-11-13, i vitmossa (Sphagnum), 
leg. & det. M. Krikorev. Foto M. Krikorev.

VINNARE I ÅRETS FOTOTÄVLING

SMF

Vinnare i årets fototävling i samband med SMF:s årsmöte blev Michael Krikorev med denna bild 
av vitmosshätta. 

Läs mer om vitmosshättan i Michael Krikorevs Mycena-artikel på sid. 16–27 i detta nummer av 
SMT.

Styrelse och redaktionen gratulerar. 
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