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Inledning
Soppar, med sina olika släkten inom familjen 
Boletaceae, är ibland taxonomiskt mycket komp-
licerade. Trots stora och ofta speciella frukt-
kroppar är de många gånger mycket svåra att 
artbestämma. En art som några gånger uppgivits 
från Sverige är Xerocomus moravicus (Vacek) 
Herink. Svampen återfinns i litteraturen under 
flera olika synonymer, bl a  Xerocomus leonis 
(Reid) Alessio, men denna är nu synonymiserad 
med X. moravicus av bl a Pöder (1990). Denna 
art har en oklar taxonomisk släktplacering och 
har ibland förts till släktet Boletus (i vid be-
märkelse), ibland till Xerocomus (sammetssop-
par) och nu senast även till släktet Aureoboletus 
(gyllensoppar) (Klofac 2010). Den moderna 
forskningen med molekylära undersöknings-
metoder har medfört att soppar nu snabbt delas 
upp i många nya släkten och sannolikt återstår 
en tid innan vi får en stabilare namnsättning. Då 

ABSTRACT
Xerocomus moravicus rediscovered on the island of Öland, SE Sweden.
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink [syn. Xerocomus leonis (D.A. Reid) Alessio, Aureoboletus 
moravicus (Vacek) Klofac] has been rediscovered on the island of Öland, SE Sweden. The spe-
cies is presented as new to the Nordic countries and is thus far only known from one single 
locality. All other records have proven to be erroneous and refer to other taxa, i.e. Xerocomus 
communis and X. subtomentosus s. l. Xerocomus moravicus occurs in Sweden in a classic my-
cological locality with ancient oak trees. The site is well known for many other thermophilic, 
calciphilic, rare and southerly taxa. Probably X. moravicus constitutes another proof of a spe-
cies with a relict pattern of distribution. The species has an unclear taxonomical position and 
has recently, without support of molecular data, been transferred to the genus Aureoboletus.  
In times of big changes in taxonomy when boletes are rapidly being split up in several new 
phylogenetic genera, the authors at the moment prefer to keep an older combination, even 
if the taxonomical position in Xerocomus also is questioned. The authors e.g. mention some 
morphological similarities to the genus Gyroporus, a possible relationship that should be ana-
lyzed with modern molecular methods. 

Lejonsopp Xerocomus moravicus ‒ nu
återfunnen på Öland
 Tommy Knutsson & Johan Nitare

Svensk Mykologisk Tidskrift 37 (2):2–7 2016

det i nuläget inte har presenterats något mole-
kylärt stöd för att arten skulle placeras i släktet 
Aureoboletus har vi valt att här följa namnbruket 
i Funga Nordica (Knudsen & Taylor 2012) in-
nan svampens naturliga plats i soppsystemet 
närmare analyserats. Svampen har på svenska 
av Olof Andersson i Bon (1994) kallats lejon-
gul sopp, men vi föredrar en kortare variant och 
föreslår här namnet lejonsopp.

Bakgrund
Olof Andersson uppger i sin svenska bearbet-
ning av Bon (1994) för Xerocomus leonis att den 
växer: ” I lövskog och parker, särskilt under ek. 
Känd från Öl ” [= Öland]. Andersson behandlar 
X. moravicus som en egen art och skriver: ”… 
mera rödbrun, ofta uppsprucken. Lövskog. Sälls. 
Sannolikt funnen i Sk” [= Skåne]. På liknande 
sätt skriver Stig Jacobsson i sin svenska bear-
betning av Norstedts stora svampbok (Phillips & 
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Jacobsson 1982) om Boletus leonis: ”Lövskog 
och parker med ek. Hösten. Funnen på Öland”.  
Något material i våra svenska herbarier från 
Öland eller Skåne har inte gått att spåra och Tay-
lor & Eberhardt (2006) skriver om svampen i sin 
grundliga genomgång av släktet sammetssoppar 
(Xerocomus): ”… en sydlig art som rapporterats 
från Sverige. Emellertid har allt herbariemate-
rial som vi hittills undersökt visat sig vara X. 
communis”. Vidare skriver Knudsen & Taylor 
(2012) i Funga Nordica om arten: ”Under broad-
leaved trees, thermophilic and not known from 
the area; DE, UK” [= Tyskland, Storbritannien]. 
I den danska rödlistan har Jan Vesterholt (Wind 
& Pihl 2004) skrivit: ”Boletus moravicus vokser 
i løvskov og er angivet fra Danmark. Afgræns-
ningen i forhold til filtet rørhat (Boletus subto-
mentosus) er vanskelig. Det er uklart i hvilket 
omfang, Boletus moravicus findes i Danmark ... 
Den kategoriseres derfor som ikke bedømt, NE”. 
Det har således förelegat flera oklarheter i frågan 
om lejonsoppen finns i Norden eller inte. 
Alla tidigare rapporter om fynd av lejonsopp 

från Sverige och Danmark har alltså visat sig 
felaktiga eller tveksamma. Olof Anderssons upp-
gift kan vara riktig, men går inte att helt säkert 
bekräfta då herbariematerial saknas. 
Vi vill här berätta historien om hur arten nu åter 
har påträffats på Öland i Halltorps hage - vid två 
olika tillfällen och oberoende av varandra med 
18 års mellanrum. Arten får därför betraktas som 
ny för Norden och syftet med denna artikel är att 
porträttera den och beskriva dess kännetecken. 
Då det nu finns tydliga skillnader gentemot and-
ra gulaktiga sammetssoppar (Xerocomus spp.) 
behöver man i framtiden inte längre vara tvek-
sam vid eventuellt ytterligare fynd.  

Johans berättelse
En torr oktoberdag tog jag (JN) en sedvanlig 
runda i Halltorps hage på Öland bland ruinerna 
av jätteekar. Området utgör en välkänd relikt-
lokal för många sällsynta ädellövskogsarter 
och är troligen ett av de mest välinventerade 
områdena i södra Sverige. Under mer än 40 
år har hagen varje höst besökts av horder med 

Fig. 1. Xerocomus moravicus (lejonsopp). Sverige, Öland, Högsrum, Halltorps hage, vid gammal ek, hassel och 
lind på kalkrik mulljord, 2015-10-04. Foto Johan Nitare.

Svamppresentationer



4 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 37:2 (2016)

mykologer, men tyvärr saknas en fullständig 
sammanställning över alla rariteter som påträf-
fats där. Området är sedan 1979 naturreservat, 
främst på grund av sin unika skalbaggsfauna 
med bl a landets sista lokal för stor ekbock 
(Cerambyx cerdo). Reservatet hyser emellertid 
minst lika många unika och rödlistade svamp-
arter som är kopplade till gammal ek, hassel, 
avenbok och lind. Att Halltorps hage är en så 
extrem ”hotspot” för biologisk mångfald måste 
tolkas mot bakgrund av områdets historia med 
långvarig ekologisk kontinuitet bakåt i tiden. 
Lokalen har särskilt pekats ut i åtgärdsprogram-
met för kalkrika ädellövskogar genom flera fynd 
av blomspindling (Cortinarius odoratus) och är 
med sina kända förekomster av drygt 100 rödlis-
tade svampar bland de artrikaste och viktigaste 
lokalerna i landet för sydliga, kalkkrävande och 
ädellövskogsberoende svampar (Knutsson 2009, 
Knutsson & Fritz 2014).

Den aktuella oktoberdagen (2015-10-04) var 
det relativt torrt och svamptomt och jag hade 
ingen större förhoppning om att finna något av 
intresse bland de torra löven. Strax utanför det 
centrala ekområdet brukar det på en liten yta 
ibland dyka upp parasitsopp (Xerocomus para-
siticus) på rottryffel (Scleroderma), men till min 
stora förvåning stod här i stället flera exemplar 
av en vackert lysande lejongul–ockragul liten 
sopp med ljusa porer samt torr och uppsprucken 
hatt. Svampen visade ingen tendens till att blåna 
i skador, däremot hade den på några mindre stäl-
len fått mörkare vinrödbruna missfärgningar. 
Min direkta bedömning var att ”någon sådan 
svamp har jag aldrig tidigare sett ‒ varken här 
eller någon annan stans”.  Kameran åkte fram 
och några snabba bilder togs (fig. 1). Väl hemma 
insåg jag att ”min svamp” påminde om Xeroco-
mus leonis enligt Phillips & Jacobsson (1982) 
och Bon (1994). När jag någon dag senare pre-
senterade fyndet för Tommy Knutsson sa han 
spontant: ”Den där konstiga soppen känner jag 
också till därifrån! Undrar om det material jag 
hade blev förstört?”
Något herbariematerial insamlat av Olof Anders-
son från Öland eller något annat material kunde 
dock inte spåras varken i herbarierna i Lund 
(LD) eller Göteborg (GB) och mot bakgrund 
av att Taylor & Eberhardt (2006) skrivit att allt 
svenskt herbariematerial de undersökt visat sig 
vara felbestämt kvarstod ett stort frågetecken: 
kunde detta vara det första säkra fyndet av Xero-
comus moravicus (= Xerocomus leonis)?  Johan 

Fig. 2. Redan tidigt blir den trådiga lejongula hatt-
huden krackelerat uppsprucken.  Svampen har ljusa 
porer som inte visar någon tendens till att blåna vid 
tryck. Öland, Högsrum, Halltorps hage 2015-10-04.  
Foto Johan Nitare. 

Fig. 3 A‒B. Xerocomus mora-
vicus (lejonsopp). A. Sporer. 
B. Fotens nedre form avslutas 
ofta med en hopsnörd spets. A 
& B tecknat från öländskt ma-
terial, Halltorps hage. Illustra-
tion Johan Nitare.
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tog därför kontakt med Andy Taylor och skic-
kade bilder och torkat material. Andys svar kom 
snabbt: ”yes, totally agree with you, A. moravi-
cus”. Medelvärdet på de mätta sporerna var 10,5 
x 5,3 µm, med ett Q-värde på 2,0! 

Tommys berättelse
Karl-Göran och Lissbeth Bringer kom ofta till 
mig med spännande svampar för bestämning 
under 1990-talet. När Karl-Göran kom med 
just denna sopp gick jag dock igång ordentligt, 
scannade levande material och grävde ner mig 
i all tillgänglig litteratur. Slutligen tyckte jag 
mig med säkerhet komma till slutsatsen att det 
handlade om vad som då var känt som Xeroco-
mus leonis. Det rådde dock stor oklarhet kring 
de brungulaktiga sopparna och vid samtal med 
andra mykologer framkom liknande fynd även 
från andra håll. Någon konsensus erhölls aldrig 
och nya arbetsuppgifter och andra spännande 
fynd gjorde att materialet av lejonsoppen blev 
liggande bland de många som behövde kollas vi-
dare, vilket alltså kom att dröja ända till Johans 
telefonsamtal 18 år senare.
I januari 2016 besökte jag och JN tillsammans 
herbariet vid Evolutionsmuseet i Uppsala (UPS) 
och vi kunde där till vår glädje återfinna Karl-
Göran Bringers material från Halltorps hage, 
8 oktober 1997, som jag redan för 18 år sedan 
bestämt till Boletus leonis. I mina gamla de-
taljerade anteckningar om fyndet finns också 
noterat att sporernas Q-värde är 2,0. Där låg dess-
utom några andra kollekter som hade påmint om 
lejonsopp men där tveksamheter gjort att jag 
satt ”cf.” för bestämningen. Ingen av de övriga 
var dock lejonsopp, endast ursprungskollekten 
gjord av Bringers i Halltorps hage. Vi bestämde 
oss där och då för att vi måste presentera den-
na vackra sopp som visade sig ha flera tydliga 
kännetecken gentemot snarlika förväxlingsarter 
och egentligen inte är svårbestämd. Svampen 
behövde porträtteras för att undanröja vidare 
missförstånd och för att visa att den med säker-
het finns i Sveriges och därmed Nordens funga. 

Kort beskrivning och kännetecken
Lejonsopp (Xerocomus moravicus (Vacek) 
Herink) - Fig. 1 ‒ 3. 
Syn.: Boletus moravicus Vacek, Boletus leonis 
D.A. Reid, Xerocomus leonis (D.A. Reid) Ales-
sio, Boletus tumidus Fr. ss. Peltereau, Aureobol-
etus moravicus (Vacek) Klofac.
En marklevande, relativt liten sopp, med hatt 
som är ca 3 ‒ 7 (‒10) cm bred, konvex, ockra-
gul‒lejongul‒halmgul. Hatthuden är torr, trådigt 
filtad, från centrum rutformigt krackelerad upp-
sprickande i små tovade fjäll eller hårtofsar. Fo-
ten är ca 4 ‒ 7 cm hög, cylindrisk och ofta något 
klubbformigt uppsvälld‒rundad mot basen och i 
markytan hastigt hopsnörd i en smal rotlikt för-
längd spets. Ytan är ljust ockragul, fint luden eller 
slät, eventuellt något längsgående veckad. Rör-
lager är först nästan vitt eller krämfärgat, sedan 
ljust citrongult för att sedan övergå i ockragula 
toner från rörmynningarna och inåt. Ingen färg-
förändring sker efter tryck. Köttet är vitt, oförän-
derligt, eller någon gång med mycket svagt ljust 
rödbrun nyans. Köttet ej blånande, men i gamla 
skador på hatt och fot kan efter en tid (oxiderade) 
vinrödbruna fläckar bildas (se fig. 1). Smak obe-
tydlig och lukt sötaktigt frisk.  Sporer tunnväg-
giga och hyalina, mandelformade‒elliptiskt ägg-
runda (brett fusiforma), ca 9,5 ‒ 11 x 5 ‒ 5,5 µm, 
Q=2,0 (längd/bredd).
Mikroskopiskt är arten omisskännlig på sina 
mycket speciella, hyalina, brett elliptiska sporer 
med ett Q-värde på 2,0 (fig. 3A). Denna spor-
karaktär är närmast unik hos europeiska soppar 
(Taylor i brev) och skiljer arten direkt från olika 
gulaktiga sammetssoppar (Xerocomus spp.), 
vilka har smalare och betydligt mer långsträckta 
sporer. Svampen karaktäriseras i fält av en myc-
ket speciell och iögonfallande lejongul‒halmgul 
färgnyans (som inga andra sammetssoppar har), 
trådigt‒filtad hatt som tidigt krackelerar (fig. 2), 
ett vitt kött helt utan tendens till att blåna, ovan-
ligt ljust porlager (hos unga exemplar), samt en 
tillspetsad fotbas, där fotens nedre del kan vara 
något uppsvälld‒rundad men snabbt dras ihop i 
en liten rotlik förlängning. Denna rotlika spets 
kan ibland sitta asymmetriskt (fig. 3B). Andy 
Taylor skriver i brev att denna karaktär (som 
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dock kan saknas) av Alan Hills brukar benäm-
nas ”babies bottom” och kan hos vissa exemplar 
onekligen liknas vid en rundad babyrumpa med 
små korta utstickande ben. 

Svenskt material: 
1) Öland: Högsrum, Halltorps hage, området 
med gammelekarna. Hagmark med mycket grova 
ekar, hassel m m, 1997-10-08, leg. K-G. Bring-
er, det. & herb. T. Knutsson (UPS, F-561159). 
2) Öland: Högsrum, Halltorps hage, just utan-
för (V om) det centralt inhägnade ek-området, 
vid liten glänta med mycket gammal grov eklå-
ga, på naken kalkrik mulljord på en låg höjdrygg 
med gammal ek, lind och hassel, 2015-10-04, 
leg. & det. J. Nitare, conf. A. Taylor (GB + herb. 
A. Taylor).

Några förväxlingsarter
Arten har främst förväxlats med bleka former av 
olika sammetssoppar inom släktet Xerocomus 
och då kanske främst komplexet kring just sam-
metssopp (X. subtomentosus s.l.) och framförallt 
X. communis (se Taylor & Eberhardt 2006). Tro-
ligen har ljust gulbruna former i detta komplex 
orsakat den förvirring och sammanblandning 
som lett till att den äkta lejonsoppen hållit sig 
dold så länge. Fynd av avvikande sammetssop-
par i kalkrika ädellövmarker bör i framtiden mi-
kroskoperas för att kontrollera sporernas form. 
Vi vill här peka på att det finns vissa likheter 
med släktet Gyroporus, t ex blåsopp (G. cyane-
scens), vad gäller sporform, torr trådig hatt, ljusa 
porer och en halmgul fruktkropp. Till skillnad 
mot lejonsopp så har dock fruktköttet hos blå-
sopp en kraftig blå färgreaktion i tvärsnitt och 
foten är vanligen ihålig. Man kan dock inte helt 
utesluta att lejonsopp kan ha ett närmare släkts-
kapsförhållande med just släktet Gyroporus, 
vilket bör utredas med molekylära metoder.

Ekologi och utbredning
Lejonsopp är en sydlig, värmeälskande (termo-
fil) mykorrhizasvamp som lever tillsammans 
med ek (Quercus) på kalkrik mark. Växtmiljön 
beskrivs ofta som soliga trädbevuxna platser i 
parker och halvöppna lövskogar (Reid 1966, 

Watling & Hills 2005, Hills 2009). Den upp-
träder oftast bara i enstaka mycel och med några 
få fruktkroppar.  
Lejonsopp har rapporterats från ett flertal länder 
i Europa, men uppenbarligen är arten ofta fel-
bestämd och sammanblandad med andra soppar. 
Det krävs därför en kritisk revision av gjorda 
fynd från olika länder innan man kan få en 
säkrare uppfattning om artens egentliga utbred-
ning. Tillförlitliga uppgifter bedömer vi finns 
från bl a Storbritannien, Frankrike, Tjeckien och 
Slovakien.  Arten betraktas i hela Europa som 
sällsynt eller mycket sällsynt och i flera länder 
är den rödlistad. Arten har även föreslagits som 
kandidat till en europeisk rödlista (Kunca 2012). 
Vid nästkommande revision av den svenska 
rödlistan 2020 bör arten givetvis läggas till. 
Om litteraturuppgifter från olika länder skulle 
betraktas som trovärdiga, kan man möjligen ana 
en kluven utbredningsbild, med en västlig grupp 
(Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Lux-
emburg och Storbritannien) samt en sydöstlig-
centraleuropeisk grupp med Italien, Kroatien, 
Ungern, Tjeckien, Slovakien och Bulgarien. 
Detta skulle möjligen kunna spegla ekarnas upp-
splittring under istiden och deras postglaciala 
invandringsvägar i en västlig och östlig bana 
(Dumolin-Lapègue m fl 1997). De fruktkropps-
bilder som vi haft tillgängliga i böcker och på 
internet ger intryck av att fynd från sydöstra 
Europa har en något mörkare rödbrun färg och 
en något annorlunda hattstruktur (se exempelvis 
Ladurner & Simonini 2003, Kunca 2012) jäm-
fört med material från södra England och hos 
oss (Reid 1966, Bon 1994, Phillips & Jacobsson 
1982). Framtiden får utvisa om ett sådant split-
trat utbredningsmönster framträder också efter 
en revision av europeiskt material och om det 
finns morfologiska skillnader hos arten i Väst- 
respektive Östeuropa.

Tack
Stort tack till Andy Taylor som vidimerat Johans 
fynd från 2015 och skickat mikroskopbilder och 
kommentarer. Tack också till Sigvard Svensson 
(LD), Ellen Larsson (GB) och personalen vid 
Evolutionsmuseét (UPS) för all hjälp.
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Den tjugonde oktober 2015 slog abstinensen till 
på allvar. Jag hade inte varit ute och letat svamp 
på evigheter kändes det som och ”nu måste jag 
bara ut en stund”. Vädret hade inte varit det bäs-
ta den senaste tiden och morgonen bjöd på regn. 
Jag avvaktade lite och fram på förmiddagen lät-
tade det upp. Eftersom dagarna var korta nu så 
bestämde jag mig för en tur till Råå, bara 5 mi-
nuters färd hemifrån och området som kallas Es-
ket där jag hittat en hel del kul arter.  Tänkte pas-
sa på och se hur det stod till med Hypocreopsis 
riccioidea (trollhand, fig. 1) som växer där. Till 
min häpnad kunde jag inte hitta ett enda stroma 
av Hypocreopsis riccioidea. Här har jag följt ut-
vecklingen av dem sedan jag först hittade dem 

ABSTRACT
Mycena cretata found in Sweden.
The recently described Mycena cretata Aronsen is recorded for the first time from Sweden. 
It was found on a sandy beach among mosses and Leymus arenarius at Råå, southernmost 
Sweden in October 2015. The material was kindly identified by Arne Aronsen. 

Mycena cretata – en ny art för Sverige
 Jan Svensson

Svensk Mykologisk Tidskrift 37 (2): 8–12 2016

i januari 2011. Då var det både stora och små 
stroman. Under de tre första åren skedde både en 
tillväxt och nya små stroman dök upp men un-
der de senaste åren har en markant tillbakagång 
skett. Det beror antagligen på att substraten är 
utarmade. Tillgången på Salix (sälg, vide) i om-
rådet är väldigt god så trollhanden borde ha goda 
förutsättningar att sprida sig i området. Jag har 
sett den på ett flertal platser här. Nu hittade jag 
inte ett enda stroma var jag än sökte, så lite be-
sviken blev jag allt. Tiden gick och det var väl-
digt ont om övrig svamp i det annars så givande 
området. Några slemsvampar (myxomyceter), bl a 
Trichia contorta (fig. 2) och Perichaena corti-
calis (fig. 3) hittade jag på en för mig välkänd 

Fig. 1. Hypocreopsis  riccioi-
dea (trollhand). Skåne, Råå, 
Esket, 2013-12-29. Foto Jan 
Svensson.
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Fig. 2. Trichia contor-
ta. Skåne, Råå, Esket, 
2015-10-20. Foto Jan 
Svensson.

Fig. 3. Perichaena corticalis. Skåne, Råå, Esket, 
2015-10-20. Foto Jan Svensson.

Fig. 4. Crinipellis scabella (stråbrosking). 
Skåne, Råå, Västindiegatan, 2015-10-20. 
Foto Jan Svensson. 
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asplåga, även några Craterium minutum på Sa-
lix-blad och så klart Auricularia auricula-judae 
(judasöra), som är vanliga här.
Lite nedstämd till mods gav jag mig iväg från 
detta svårforcerade trollträsk med sikte på 
havsstranden bara ett hundratal meter från Esket, 
för att söka efter Crinipellis scabella  (stråbros-
king, fig. 4) och Mycena chlorantha (dynhätta, 
fig. 5) som brukar växa bland strandrågen. Visst 
var de där och det blev några foton och jag blev 
på lite bättre humör, letade vidare bland mossa 
och strandråg på jakt efter något mer att ta bilder 
av. 

Jag hittade en hätta som jag först trodde var 
Mycena aetites (gräshätta) men när jag luktade 
på den så var lukten nitrös.  Detta stämmer inte 
med gräshätta och dessutom var denna svamp 
lite kraftigare och kortare, så jag blev osäker 
på arten. Det blev en del foton tagna av den så 
klart, och jag tog en kollekt av den. Väl hemma 
la jag ut fotografierna på ett forum på Facebook 
och fick svar av Arne Aronsen, som är en auk-
toritet när det gäller hättor (släktet Mycena) och 
närstående. Han föreslog också gräshätta men 
det bestämdes att jag skulle sända honom kollek-
ten. Efter några veckors spänd väntan kom sva-
ret. Jag hade funnit Mycena cretata, vilken inte 
rapporterats tidigare från Sverige (fig. 6 – 8). 

Den fanns inte med på Artportalen och har bara 
för några år sedan beskrivits av just Arne Aron-
sen utifrån fynd i Norge (Aronson 2009). Jag 
fick kontakt med Stephen Manktelow på ArtDa-
tabanken och arten blev inlagd i systemet, så jag 
kunde rapportera detta för mig roliga fynd. 

Arne Aronsen har på den norska Artsdata-
bankens internetsidor ”Arter på nett” [http://
data.artsdatabanken.no/Pages/169583] public-
erat en beskrivning av arten:
”Mycena cretata är en medelstor, grå till grå-
brun hatt, med en karakteristisk vit pruinös yta 
på hatten och foten, mörkgrå skivor och nitrös 
lukt. Den har mycket långa, hårformade caulo-
cystider. Arten är mycket sällsynt och tidigare 
är den funnen på endast i ett fåtal orter i Tjøme 
i Vestfold. Den tillhör komplexet runt Mycena 
leptocephala (klorhätta) som bör utredas mer.” 
(CC BY 3.0; övers. JS).  På denna site finns även 
foton av arten i naturen och detaljerade teckning-
ar av mikrokaraktärer. 

Fynddata
Mycena cretata Aronsen Fig. 6 – 8
Skåne: Råå, Västindiegatan, sandstrand vid hav 
med strandråg och mossa, 2015-10-20, leg. J. 
Svensson, det A. Aronsen (herb. Aronsen).  

Fig. 5. Mycena chloran-
tha (dynhätta). Skåne, 
Råå, Västindiegatan, 
2015-10-20. Foto Jan 
Svensson. 
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Fig. 6. Mycena cretata. Skåne, Råå, Västindiegatan, 2015-10-20. Foto Jan Svensson. 

Fig. 7. Mycena cretata. Skåne, Råå, Västindiegatan, 2015-10-20. Foto Jan Svensson. 
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Tack till Arne Aronsen som bestämde mitt My-
cena-fynd. 
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arktiska tillhör olika undergrupper och utgör 
inte en enhetlig grupp. Många arter är också 
nybeskrivna och har ännu inte hunnit in i den 
svenskspråkiga mykologiska litteraturen. Det 
gemensamma för alla dessa arter är kanske att de 
har sporer med en svag och nätartad ornamen-
tation. En av de första sammanställningarna av 
kremlor från alpina miljöer gjordes av Kühner 
(1975). Senare har många arter nybeskrivits av 
Juhani Ruotsalainen och Jukka Vauras. Flertalet 
av dessa tas upp i Sarnari (1995 och 2005). I 
Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 2012) 
finns de flesta arterna från Skandinaviens fjäll-
trakter upptagna.
Kunskapen om fjällens sillkremlor (Xerampelina-
gruppen) är fortfarande ofullständig. Här finns 
många kollekter som jag inte kan artbestämma, 
men nyare publikationer av Adamčik & Knud-
sen (2004) och Routsalainen & Huhtinen (2015) 
är väl en början till att nysta upp situationen 
inom den grupp. Den mest utförliga nyckeln, 
och den jag följer för bestämningen av alpina 
sillkremlor har presenterats av Bon (1988: 72 – 
76). Molekulära undersökningar som utfördes av 
Eberhardt (2005) inkluderar endast ett fåtal arter 

ABSTRACT
This is a report on Russula species that were collected and identified during the annual Swe-
dish Fungus Foray 2015, held at Hemavan (Västerbotten, Lycksele Lappmark) in NW Sweden 
(District of Lapland). Some records refer to collections made in adjacent regions of Norway 
(Nordland, Rana).  A total of 13 arctic-alpine species of Russula were found during the week, 
among them the rare or little recorded R. nuoljae Kühner and R. scotica Pearson. One of the 
more common species was Russula violaceoincarnata Knudsen & T. Borgen.
This report is dedicated to Juhani Ruotsalainen (1937-2015), a mycologist and friend who 
meticulously studied the genus Russula in Fennoscandia. 

Kremlefynd i Hemavans fjälltrakter 
– en rapport från Mykologiveckan 2015

 Herbert Kaufmann

Svensk Mykologisk Tidskrift 37 (2): 13–28 2016

Denna rapport tillägnas Juhani Ruotsalainen, en mykolog och vän, som gått ur tiden och som 
så uttömmande utforskade den Skandinaviska Russula-floran.

Inledning
Arktisk-alpina Russula-kollekter under Myko-
logiveckan 2015
I nedanstående artikel redovisar jag kremlor 
(Russula spp) från alpina/arktiska miljöer, som 
jag och en del andra personer insamlade under 
mykologiveckan 2015 i Hemavan. 
Den torra perioden i Lycksele lappmark (Hem-
avan fick enligt SMHI endast 50 – 75 % av nor-
malnederbörd för augusti 2015) medförde att 
relativt få kremlor sågs under mykologiveckan. 
De flesta påträffade fruktkropparna var små, be-
tydligt mindre än vad som anges som normalt 
i litteraturen. Den vanligaste kremlan som hit-
tades under veckan var Russula violaceoincar-
nata (9 kollekter). 

Russula i arktisk-alpina områden
Förekomsten av kremlor i våra fjälltrakter är 
relativt okänd eftersom de stora fjällområdena i 
norra Sverige endast besökts av ett fåtal mykolo-
ger. Litteraturen om dessa arter är också spridd 
och inte så lättillgängligt och säkert väntar många 
arter på att bli upptäckta där. 
De arter som betecknas som alpina respektive 
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På följande sidor beskrivs, i alfabetisk ordning, de alpina arter som hit-
tades under mykologiveckan i Hemavan 2015.

från alpina områden (Russula laccata, R. nana) 
och Adamčik m fl (2016) har nyligen analyserat 
Russula nuoljae och bekräftat den som en god art. 
Besvärande vid bestämningen av boreala och 
arktisk-alpina arter är att de ofta mognar ojämnt, 
vilket medför att den uppmätta sporstorleken 
varierar och att cystidierna i hatthuden utveck-
lats långsamt och ofullständigt. Detta kan leda 
till mätfel och felbestämningar. Ett exempel kan 
vara, att av de 9 kollekterna av Russula violaceo-
incarnata från Hemavan, så hade kollekten som 
insamlades på toppen av Atoklimpen en hattdia-
meter på 2 cm och knappast några utvecklade 
sporer, medan den största, som hittades i fjällb-
jörkskogen, däremot var mera normal, med ca 9 
cm i diameter. Generellt för nästan alla kremle-
arter i alpina områden är, att de har sporer med 
en mycket låg ornamentation (oftast omkring 
0,5 µm), som ofta bildar ett komplett nätmöns-
ter. Det är därmed svårt att mäta höjden exakt 
i ljusmikroskop. För arter från arktisk-alpina 
områden kan man också notera att sporstorleken 
ofta varierar inom ganska stora intervall. 

Bestämningsmetodik
Kollekterna som redovisas i de följande art-
beskrivningarna har mikroskoperats. Sporer och 
pileocystidier har ritats och mätts. Alla under-
sökningar har gjorts på torkat material. Pileocys-
tidierna har efter färgning i kongorött undersökts 
i vattenpreparat. Arter med primordialhyfer har 
färgats i karbolfuksin och sedan betats med 10 % 
saltsyra och därefter studerats i vattenpreparat. 

Sporerna (liggande på lamellsidor) har under-
sökts i Melzers reagens och mätts. För varje art 
har minst 10 sporer mätts och ett medelvärde har 
räknats ut.  Sporfärgen för mina egna kollekter 
(HK15003 – HK15015a) har bestämts genom 
att placera fruktkroppen på ett objektglas och 
notera sporfärgen enligt Romagnesis färgskala 
(Romagnesi 1975). För de övriga kollekterna 
har jag angivit sporfärgen enligt uppgifter i lit-
teraturen. Sportypen anges enligt Kaufmann 
(2007: 22).
Samtliga streckteckningar på sporer och cysti-
dier är gjorda av Herbert Kaufmann.
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Hatten är regelbunden med djupare mitt, med en diameter upp till 6 cm. Hattfärgen är gulröd eller också helt gul, 
mot hattkanten finns ofta en rosa färgton. I torka är hatten glänsande, i fuktigt väder klibbig. Hattkanten är rundad, 
trubbig och något strierad. Unga exemplar av R. heterochroa är helt klotformade när de växer upp bland låga fjäll-
växter. Foten är, kortare än hattens diameter, i tvärsnitt rund, jämntjock eller något vidgad, mot basen rundad med 
en liten spets. Köttet är vitt, men brunfärgas kraftigt vid brytning eller beröring. Smaken är skarp, lukten syrlig som 
av jästa äpplen. Med KOH och FeSO4 färgas köttet svagt rosa, med Fenol blir det långsamt brunt och med Guajak 
starkt blågrönt. Lamellerna är normaltäta, guldgula och nästan fria till vidvuxna. De är ganska höga och hatthuden 
hos äldre fruktkroppar når inte ut mot kanten. Hos äldre exemplar är lamellerna brunprickiga och liksom köttet 
brunfärgas de vid beröring. Sporfärgen är äggul (IVc). De hos kollekten uppmätta sporerna är 8,3 – 9,1 x 6,5 – 7,0 
µm, medelstorlek 8,7 x 6,7µm (Q=1,3), ovala med små vårtor med en höjd av ca 0,5 µm och enstaka, korta förbin-
delser, (sportyp 1A–B). I hatthuden finns talrika, långsträckta och osepterade eller enkel-septerade pileocystidier, 
som är max 8 µm i diameter. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Laisadalen, fjällhed med Salix, 2015-08-19, leg. T. 
Knutsson, det. H. Kaufmann (HK 15007). 
Illustrationer: Kaufmann 2014: 38; Kränzlin 2005: #121; Marstad 2004: 53: Sarnari 1998: 709.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula heterochroa 
växer i landets nordligare delar på kalkhaltiga fjällhedar 
och i fjällnära skogar tillsammans med fjällsippa (Dryas 
octopetala), dvärgbjörk (Betula nana) och videarter (Sa-
lix spp). 
Kommentarer: Russula heterochroa är en ganska liten 
kremla som påminner mycket om R. maculata (fläck-
kremla) eller R. globispora, vilka växer längre söderut. 
Typiskt för arten är att den växer upp som en gulaktig 
golfboll bland de övriga fjällväxterna. Förväxlingssvam-
par är t ex gula exemplar av R. font-queri (gyllenkremla) 
eller R. pubescens (lundvinkremla), som båda växer i 
symbios med björk. I mikroskopet känner man igen R. 
heterochroa främst på de isolerat småtaggiga sporerna 
och de långstäckta och ganska breda pileocystidierna i 
hatthuden. 

Russula heterochroa 

Russula heterochroa. Härjedalen, Tärnaby Hamrafjället (HK06018a). Foto Herbert Kaufmann.

Russula heterochroa (HK 15007).
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Hatten är svartbrun, mörkbrun, violettbrun, oftast med mörkare mitt. Hattkanten är strierad och trubbig. Foten är 
ganska lång och mycket bräcklig, lika lång eller något kortare än hattens diameter, jämntjock eller något vidgad 
mot bsen. Köttet är vitt, kompakt, med lukt av frukt. Smaken är mycket skarp. Lamellerna är vita och ganska 
höga. Sporfärgen är vit (Ia). Sporerna är 8,7 – 9,6 x 7,4 – 8,3 µm,  medelstorlek 9,4 x 7,7 µm (Q=1,2), med ett 
komplett nätmönster med en mycket låg ornamentering (mindre än 0,5 µm), (sportyp 1D). I hatthuden finns 
talrika osepterade eller få-septerade pileocystidier som är max 8,0 µm i diameter.
Undersökt material: Norge. Nordmark, Rana, Lindrudsveien, fjällbjörkskog, 2015-08-17, leg. L. Eilertsen, 
det. H. Kaufmann (HK 15906). 
Illustrationer: Galli 2005: 219; Kränzlin 2005: #170; Larsson m fl 2015: 44; Marstad 2004: 31;  Marxmüller 
1: 379; Sarnari 1998: 687.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula laccata förekommer främst i norra Sverige under vide (Salix spp), 
men växer också i kustområden söderut på sanddyner. 
Kommentarer: Russula laccata är en liten svamp, endast några cm i diameter. Hattfärgen hos speciellt unga 
exemplar kan vara mörkt blåsvart. Som äldre är 
den mera violett med ibland ljusare, gulaktiga par-
tier mellan den mörka hattfärgen. Den kan förväxlas 
med Russula atrorubens (svartröd kremla) som dock 
förekommer i barrskog (jmf Jurkeit & Rauch 2009).

Russula laccata  nordkremla
Syn. Russula norvegica

Russula laccata (HK 15906). 

Russula laccata (nordkremla). Finland, Åland, Finström. Foto Herbert Kaufmann.
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Russula nana  fjällkremla
Syn. Russula alpina

Hatten är "emetica-röd", helt utan mörka bruna eller violetta toner i hattmitten. Kanten kan vara strierad. Hattdia-
metern är max 3 – 4 cm. Foten är strimmig, lätt gråaktigt och nästan ihålig och uppstoppad med märg, bräcklig 
och mycket skör. Den är lika lång som hattens diameter, nedåt vidgad med spets. Köttet är gråvitt, luktar fruktlikt 
och smaken är mycket stark. Lamellerna har en silver–gråaktig nyans och är glesa och ganska höga. Sporfärgen 
är vit (Ia). Sporernas storlek hos de undersökta kollekterna är 7,8 – 9,1 x 6,5 – 7,2 µm, medelstorlek 8,5 x 6,8 µm 
(Q=1,3), med ett fullständigt nätverk och låga vårtor (max 0,5 µm), (sportyp 1D). I hatthuden finns pileocystidier 
som kan vara osepterade eller ha upp till 3 septa. Pileocystidierna är upp till 10 µm i diameter. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Atoklimpen, fjällhed intill Betula nana, 2015-08-
17, leg. & det. P-A. Moreau (HK 15907); leg. & det. B. Rodling-Martinsson, conf. H. Kaufmann (HK 15908); 
Hemavan, i södra kanten av byn, med Bistorta på ängsmark, 2015-08-17, leg. & det. T. Knutsson, conf. H. 
Kaufmann (HK 15909). 
Illustrationer: Galli 2003: 183; Kränzlin 2005: #165; Larsson m fl 2015: 44; Marstad 2004: 34;  Marxmüller 
2015(1): 275; Nylén 2000: 556; Sarnari 1998: 570.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula nana förekommer i landets norra delar och växer i symbios med 
björk (Betula spp), dvärgviden (Salix spp) och ormrot (Bistorta). 
Kommentarer: Fjällkremlan är en ganska vanlig art 
i landets norra delar. Den har en ”emetica-röd” (Rus-
sula emetica, giftkremla) hattfärg utan några som helst 
mörkare inslag och lamellerna är glesa, något gråakti-
ga. Äldre exemplar bleknar och kan bli helt grågula och 
är då svåra att känna igen. Unga exemplar kan däremot 
vara helt violettsvarta. Russula nana kan förväxlas med 
R. grisescens (grånande giftkremla) som dock bildar 
mykorrhiza med gran (Picea), oftast i vitmossa (Sphag-
num) på fuktiga växtplatser. 

Russula nana (fjällkremla). Härjedalen, Tärnaby, Hamrafjället 2006  (HK06028). Foto Herbert Kaufmann.

Russula nana (HK 15908). 
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Hatten kan vara upp till 10 cm i diameter. Hattfärgen är violett såsom R. vinosa (vinkremla). Foten är ganska 
kompakt, lika lång som hattens diameter och helt vit, jämntjock med en liten spets vid basen. Köttet är vitt och 
brunfärgas vid "tumning". Med FeSO4 färgas köttet grönt. Smak mild, med en liten skärpa i början. Lamellerna 
är gräddfärgade hos mogna fruktkroppar, höga och avrundade mot hattkanten. Sporerna är crèmefärgade (IIIa). 
Sporerna hos den undersökta kollekten är 8,7 – 10,4 x 7,4 – 7,8 µm i diameter, medelstorlek 9,3x 7,6 µm 
(Q=1,2), svagt ovala med ett inte helt komplett nätmönster med en höjd på upp till 0,5 µm (sportyp 1B). I hatt-
huden finns talrika, långsträckta samt avsmalnande och osepterade pileocystidier som är max 6 µm i diameter.
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Gieravaartoe, kalfjäll med Arctostaphylos alpina, 
Salix spp. och Betula nana, 2015-08-21, leg. & det. H. Kaufmann (HK 15012). 
Illustrationer: Ruotsalainen & Huhtinen 2015: 62–64. 
Habitat och utbredning i Sverige: Russula nuoljae är en sillkremla som förekommer i norra Sveriges fjäll-
trakter och växer i symbios med björk (Betula). Arten är beskriven från Abisko, där den påträffades 1967 och 
sedan beskrevs av Kühner (1975). Inga fynduppgifter föreligger i Artportalen. I Norge är den påträffad i Dovre-
området (Artsobservasjoner.no). Nyligen publicerade uppgifter gör dock gällande att den har en vid utbredning 
i Europa (Adamčik m fl 2016).   
Kommentarer: Lappsillkremla liknar Russula vinosa (vinkremla) och först när sillukten och brunfärgningen av 
köttet träder fram kan man skilja mellan dem (kom-
mentar av Jukka Vauras). Russula nuoljae beskrevs 
ursprungligen av Kühner (1975). Av olika mykologer 
(Knudsen & Adamčik 2000, Bon 1988 och Sarnari 
2005) har den  synonymiserats med andra arter inom 
gruppen Xerampelinae. En utförlig och klargörande 
beskrivning av R. nuoljae, som visar att den utgör en 
egen art, har presenterats av Ruotsalainen & Huhtinen 
(2015). Detta stöds även av molekylära data publi-
cerade av Adamčik m fl (2016). 

Russula nuoljae  lappsillkremla

Russula nuoljae (lappsillkremla).  Lycksele Lpm, Tärna, Gieravaartoe, 2015-08-21 (HK15012). Foto Herbert Kaufmann.

Russula nuoljae (HK 15012). 
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Hatten är upp till 10 cm i diameter och ganska symmetrisk, brunröd till violettbrun, i mitten ofta med gula toner. 
Hattkanten är rundad, trubbig och regelbunden. Hattytan är matt, känns något sammetsartad. Foten är lika lång 
som hattens diameter, svagt grånande, hos äldre exemplar rynkig och märgfylld, nästan ihålig, jämntjock eller 
nedåt klubbformat uppsvälld. Fotbasen rundad, med en liten spets. Köttet är vitt och bräckligt och smakar efter 
en stunds tuggande lite skarpt. Köttet grånar långsamt. Lamellerna är höga, först crèmefärgade, hos mogna frukt-
kroppar gula. Sporfärgen är gul (IIIc). Sporerna är 7,8 – 9,6 x 6,3 – 7,4 µm, medelstorlek 8,6 x 7,1 µm (Q =1,2), 
svagt ovala med ett fåtal förbindelser. Vårtornas höjd uppgår till 0,5 µm (sportyp 3B). I hatthuden finns långa 
fler-septerade primordialhyfer som är 4 – 6 µm i diameter. På hatthuden finns också långa jämntjocka hår med 
en väl avrundat topp och uppåt något avsmalnande, ca 3 µm 
i diameter. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, 
Gransjö sjö, 2015-08-20, leg. S. Kuoljok, det. H. Kaufmann 
(HK15912); Rönäs, Ruttjebäcken, 2015-08-20, leg. & det. H. 
Kaufmann (HK 15006). 
Illustrationer: Lindström m fl 2002: 31; Marstad 2004: 45; 
Sarnari 2005:1423.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula pubescens växer 
i fjällbjörkskogar på rikare mark. 
Kommentarer: Karakteristiskt för arten är dess likhet med 
vinkremlan (R. vinosa), dock har den en mera rödbrun hatt-
färg med gul mitt. En annan skillnad är också den matta, sam-
metsartada karaktären på hattytan. Sporerna hos R. pubescens 
har vårtor som ligger ofta i rad. De påminner på så sätt om 
sporerna hos R. delica (trattkremla). 

Russula pubescens  "lundvinkremla"

Russula pubescens (HK 15006).

Russula pubescens. Finland, Koillismaa, Kuusamo. Foto Jukka Vauras.
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Hatten är upp till 8 cm med olika rödaktiga toner. Hattytan är glänsande och i väta ganska klibbig. Foten är lång, 
med en rödaktig anstrykning, hos äldre exemplar lätt grånande och bräcklig. Köttet är vitt, luktar fruktlikt och är 
lätt grånande och smakar lite skarpt. Lamellerna är svagt nedlöpande och crèmefärgade. Sporerna är crèmefärgade 
(IId), hos de undersökta kollekterna är de svagt ovala, 7,6 – 9,0 x 6,5 – 7,8 µm, medelstorlek 8,3 x 6,7 µm (Q =1,2), 
med ett fåtal förbindelseåsar. Vårtornas höjd uppgår till 0,5 µm (sportyp 3B). I hatthuden finns långa, på toppen 
något uppsvällda primordialhyfer, som är 5 – 8 µm i diameter. De kan ibland vara septerade. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Atoklimpen, 2015-08-17, leg. P.-A. Moreau, det. H. 
Kaufmann (HK 15904). 
Illustrationer: Lindström m fl 2002: 34; Marstad 2004: 36; Sarnari 2005: 663-665.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula renidens växer med björk i norra Sverige på rikare, fuktig mark. 
Kommentarer: Med sin röda hattfärg och långa och något röda fot 
liknar R. renidens mest R. sanguinea (blodkremla) eller R. queletii 
(krusbärskremla). Den har smala och långa, i toppen uppsvällda pi-
leocystidier. Detta framgår inte så tydligt hos det undersökta, fortfa-
rande omogna exemplaret. De långa smala pileocystidierna är typiska 
för undergruppen kring R. sanguinea, R. queletii och R. gracillima 
(spädkremla), där även R. renidens hör hemma. I de kollekter som 
gjordes under mykologiveckan var fruktkropparna mycket små, en-
dast några cm stora. 
De av Sarnari (1998: 663) avbildade sporerna tycker jag är otypiska 
för arten. De har enligt min uppfattning alltid några förbindelseåsar.
Eftersom R. renidens ännu inte har något svenskt namn i Dyntaxa, 
föreslås här ”falsk krusbärskremla” på grund av att den liknar den 
vanliga krusbärskremlan. 

Russula renidens "falsk krusbärskremla"

Russula renidens. Finland, Kainuu, Suomussalmi. Foto Jukka Vauras.

Russula renidens (HK 15904). 
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Russula rivulicola "sumpbjörkkremla"

Hatten är upp till 6 cm med olika gulbruna till rödbruna toner. Hattytan är strierad och i väta ganska klibbig. Foten 
är något längre än hattens diameter. Köttet är vitt, luktar fruktlikt och är lätt grånande och smakar milt men känns 
något skarpt efter en stunds tuggande. Lamellerna är höga och mot hattkanten avrundade. Sporerna är ockrafärgade 
(IIIb). Uppmätt sporstorlek hos kollekten: 7,4 – 8,5 x 5,7 – 6,9 µm, medelstorlek 7,8 x 6,3 µm (Q =1,2), svagt ovala 
med ganska tydliga förbindelseåsar, som dock inte bildar ett komplett nätverk. Vårtornas höjd uppgår inte helt till 
0,7 µm (sportyp 2B – 2C). I hatthuden finns långa klubbformade pileocystidier som är 5 – 10 µm i diameter och 
som ibland kan ha någon septering. 
Undersökt material: Norge: Nordland, Rana, Umskardet, i fjällbjörkskog med enstaka granar, 2015-08-20, leg. 
& det. H. Kaufmann (HK 15911). 
Illustrationer: Lindström m fl 2002: 3; Marstad 2004: 53; 
Marxmüller 2015: 601; Sarnari 2005: 952.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula rivulicola förekom-
mer främst i boreala och arktisk-alpina med björk (Betula) på 
rikare och fuktig mark (Knudsen & Vesterholt 2012). Den har 
inga fynduppgifter på Artportalen, men har rapporterats tidigare 
från landet av Lindström m fl (2002) från Medelpad. I Norge är 
den känd från 5 lokaler (Artsobservasjoner.no). 
Kommentarer: Russula rivulicola liknar R. decolorans 
(tegelkremla) men hattfärgen är något rödaktigare. Dessutom 
har sporerna hos R. rivulicola ett tydligt, men inte helt komplett 
nätmönster. R. decolorans har sporer med isolerade taggar. R. 
rivulicola växer i fuktiga fjällbjörkskogar medan R. decolorans 
främst förekommer i torra barrskogar med inblandning av björk. 
Det ovan beskrivna fyndet gjordes på den norska sidan riksgrän-
sen. I enlighet med det norska namnet (sumpbjørkekremla), 
föreslås R. rivulicola få det svenska namnet ”sumpbjörkkremla”. 

Russula rivulicola. Finland, Kainuu, Paltamo. Foto Jukka Vauras.

Russula rivulicola (HK 15011). 
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Hatten är mindre än 4 cm i diameter, ofta med en liten puckel. Hattfärgen är brunviolett, i mitten mörkviolett till 
svart. Hattkanten är strierad. Foten är ganska kort och bräcklig, lika lång eller något kortare än hattens diameter 
och helt vit, mot basen vidgad. Foten är nästan ihålig men uppstoppad med märg. Svårt att insamla arten utan att 
skada foten. Köttet är vitt och smaken är mild med en liten skärpa. Med guajak färgas köttet omgående grönt. 
Lamellerna är gräddfärgade hos mogna fruktkroppar, höga och avrundade mot hattkanten. Sporfärgen är gul 
(IIIb). Hos den studerade kollekten är sporerna 6,4 – 8,3 x 6,1 – 6,7 µm, medelstorlek 7,6 x 6,3 µm (Q=1,2), 
svagt ovala med ett inte helt komplett nätmönster med en höjd på upp till 0,7 µm (sportyp 2C). I hatthuden finns 
talrika, långsträckta och avsmalnande och septerade pileocystidier som är max 8 µm i diameter.
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Atoklimpen, fjällbjörkskog, 2015-08-17, leg. E. 
Grönlund, det. H. Kaufmann (HK 15905). 
Illustrationer: Marstad 2004: 53; Ryman 1984: 542; Sarnari 2005: 1283 .
Habitat och utbredning i Sverige: Russula saliceti-
cola förekommer i norra Sveriges fjälltrakter och bildar 
mykorrhiza med viden och björk (Salix spp och Betula).
Kommentarer: Russula saliceticola liknar R. nauseosa 
(strimkremla), och den ansågs tidigare vara en varietet av 
denna (Romagnesi 1975). Den är lätt att förväxla med R. 
laccata (nordkremla), som dock har en mycket stark smak 
och vitaktiga sporer. Reaktionen med guajak är mycket 
långsam hos R. laccata medan den är snabb hos R. sali-
ceticola.

Russula saliceticola (videkremla). Sverige, Torne lappmark, Abisko. Foto Herbert Kaufmann. 

Russula saliceticola (HK 15905). 

Russula saliceticola videkremla
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Russula saliceticola (videkremla). Sverige, Torne lappmark, Abisko. Foto Herbert Kaufmann. 

Hattdiametern är ca 5 cm i diameter. Hattfärgen är blekrosa till violett med en mörkare, violettsvart mitt. Hattytan är 
utan glans och känns lite sammetsartad. Hattkanten är strierad och tunn, med nästan genomskinande lameller. Foten 
är ganska lång och mycket bräcklig, något längre än hattens diameter, jämntjock eller något vidgad mot spetsen. 
Köttet är vitt, löst och gulnar, men inte så markant som hos R. puellaris (sienakremla). Smaken är mild. Lamellerna 
är vita och ganska höga och gulfärgas, liksom köttet hos äldre exemplar. Sporfärgen är ockra (IIIc). De hos kollekten 
uppmätta sporerna är svagt ovala 8,3 – 10,4 x 7,0 – 8,7 µm, medelstorlek 9,3 x 7,7 µm (Q= 1,2). Sporerna har vårtor 
med förbindelseåsar. Vårtornas höjd är ca 1 µm (sportyp 2C-3C). I hatthuden finns talrika, mångsepterade pileocys-
tidier som är max 10 µm i diameter. Terminalcellen är ofta fatformad och inte längre än 15 – 20 µm. Iögonfallande 
är också de uppblåsta pileocystidierna som har en nästan klotformat topp, 10 µm i diameter och 15 – 20 µm långa. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Voitjajaure kapell, på kyrkogården intill gran, tall och 
björk, 2015-08-19, leg. & det. H. Kaufmann (HK 15008); i gräs intill björk, leg. & det. H. Kaufmann (HK 15008a). 
Illustrationer: Marstad 2004: 54; Sarnari 2005: 1263.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula sapinea är en relativt nybeskriven art som ännu inte tidigare har rap-
porterats från Sverige, dock har den hittats i Norge och 
Finland. Enligt uppgifter i Funga Nordica (Knudsen & 
Vesterholt 2012) är utbredningen hemiboreal. Tidigare 
har jag samlat den i Jämtland (Sunne socken, Ander-
sön HK870809) men den borde även förekomma läng-
re söderut i landet. Den växer i symbios med gran. An-
tagligen är den förbisedd i Sverige eftersom den kan 
lätt förväxlas med andra gulnande arter. 
Kommentarer: Russula sapinea är svår att bestäm-
ma i fält. Den kan förväxlas med andra gulnande 
arter såsom R. puellaris (sienakremla) och R. versi-
color (skarp sienakremla). Mikroskopiskt skiljer sig 
den från dessa genom de stora sporerna med många 
förbindelseåsar samt genom sina mångsepterade 
och nästan klotformade pileocystidier. Sporfärgen är 
också något mörkare än hos de ovan anförda förväx-
lingssvamparna.

Russula sapinea 

Russula sapinea. Lycksele Lpm, Tärna, Vojtjajaure kapell, 2015-08-17 (HK15008). Foto Herbert Kaufmann. 

Russula sapinea (HK 15008).
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Hatten är blekt rosa–violett, i mitten med kraftigare violetta toner. Hattkanten är strierad och tunn, med nästan 
genomskinande lameller. Foten är ganska lång och mycket bräcklig, något längre än hattens diameter, jämn-
tjock eller något vidgad mot basen. Köttet är vitt, kompakt, med en lätt syrlig lukt av frukt. Smaken är mild. 
Lamellerna är vita och ganska höga. Sporerna är crèmefärgade (IIc). De hos kollekten uppmätta sporerna är 
ovala 6,7 – 8,3 x 5,7 – 6,5 µm, medelstorlek 7,5 x 5,9 µm (Q= 1,3) med ett komplett nätmönster med en mycket 
låg ornamentering, som är mindre än 0,5 µm hög (1C). I hatthuden finns talrika, mång- eller osepterade pileocys-
tidier som är max 7 µm i diameter, terminalcellen fatformad, ofta inte längre än 10 – 15 µm. Cheilocystidierna är 
ca 11 µm breda och upp till 56 µm långa, spetsiga. Basidierna 26 x 13 µm, i mitten svagt avsmalnande till 8 µm.
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Gieravaartoe, fjällbjörkskog med sälg, 2015-08-21 
leg. & det. H. Kaufmann (HK15015a).
Illustrationer: Moreau & Borgen 2003: 114.
Habitat och utbredning i Sverige: Pearson (1939) beskrev Russula scotica från en björkskog i Skottland. Den 
har senare påträffats på Grönland och i Frankrikes fjällvärld (Moreau & Borgen 2003). I Sverige har den tidigare 
endast hittats ett fåtal gånger i Härjedalen (Östersunds Mykologiska Förening 2007). I herbariet vid Evolutions-
museet i Uppsala (UPS) finns två kollekter från Mykologiveckan i Hamra 2006.  
Kommentarer: Olika mykologer har tagit upp arten i sina publikationer, men först genom Moreau & Borgens 
(2003) rapport har arten fått en uttömmande tolkning. Den är närbesläktad med R. versicolor. Den har länge 
betraktats som en tveksam art som beskrevs baserad på endast ett fåtal exemplar, som 1939 hittades i Skottland. 
Romagnesi (1975) tar upp arten med en kort makroskopisk beskrivning och en detaljerad teckning av sporer och 
hatthudens utseende. Sarnari (2005) redovisar arten i nyckeln till sektionen Puellinarinae (Sarnari 2005:1 144, 
1146) men lämnar inga ytterligare detaljer om den.
Vid genomgången av mina R. versicolor-kollekter från Hemavans fjällområden upptäckte jag en kollekt som 
avvek från de övriga. Jag bestämde den till R. scotica, främst på grund av att den inte gulnande så starkt, samt att 
terminalcellen i hatthuden var extremt kort, ofta ca 10 – 15 µm. Sporerna hos R. scotica har en nästan samman-
hängande ornamentation, vilket skiljer den från R. versicolor. R. scotica har också något mindre och mer ovala 
sporer, med ett Q-värde upp till 1,5. Hos min kollekt var basidierna något längre och inte så starkt avsmalnande 
i mitten som vad Moreau & Borgen (2003) anger. Tyvärr saknas foto av materialet från Hemavan.

Russula scotica 

Russulas scotica (HK 15015).
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Russula subrubens (videsillkremla). Härjedalen, Hamrafjället, 2006-08-16. Foto Herbert Kaufmann.

Russula subrubens (HK 15003).

Hatten är upp till 7 cm i diameter. Hattformen är ganska regelbunden, med djupare mitt. Hattfärgen är rödaktig 
till rödviolett, hattmitten är ofta gulfärgad. Foten är jämntjock och kort och hos unga exemplar ganska hård. Den 
är invändigt uppstoppad och blir mjuk och bräcklig vid mognaden. På ytan är den längsgående ådrig, rödanlupen 
och blir vid beröring smutsigt brun. Fotbasen är avrundad och nästan trubbig. Köttet är vitt och det grönfärgas 
av FeSO4 och luktar starkt av sill. Smaken är mild. Lamellerna är höga, normaltjocka och hos mogna svampar 
gulfärgade; lamelleggen är brunfärgad. Sporfärgen är gul (IIIa). Sporerna är svagt ovala och har ett lågt nätlikt 
ornament som är upp till 0,5 µm högt. Sporstorleken hos den undersökta kollekten är 8,7 – 10,4 x 7,4 – 8,7 µm, 
medelstorlek 9,4 x 8,0 µm (Q=1,2) (sportyp 2B). I hatthuden finns pileocystidier med max 8,0 µm i diameter. 
Dessa kan vara klubbformade och osepterade eller mångsepterade, med upp till 3 septeringar. Den första septe-
ringen är ca 30 µm lång. På hatthuden förekommer också septerade hår som är ca 3 – 4 µm i diameter. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Hemavans fjällcenter, intill björk och sälg, 2015-
08-16, leg. & det. H. Kaufmann (HK 15003). 
Illustrationer: Galli 2003: 361; Kränzlin 2005: #107; Sarnari  (Russula chamiteae) 2005: 911, 912 och Sarnari 
2005 (Russula subrubens) : 907, 908
Habitat och utbredning i Sverige: Russula subrubens förekommer i fjällregionen i norra Sverige, främst under 
björk och dvärgviden (Salix spp) men rapporter finns även från sandiga områden i södra Sverige (Artportalen). 
Kommentarer: Russula subrubens är en av de många sillkremlorna (Xerampelina-gruppen). Typiskt för alla 
sillkremlor är att köttet grönfärgas med FeSO4. Jag själv har tidigare följt Bons bestämninganyckel (Bon 1978) 
för att bestämma silkremlor och betraktat arter som växer under björk och sälg med en ganska lång och vit 
fot som R. subrubens. Arter som växer i boreala områden 
som förekommer under Salix herbacea och dvärgvide 
med en ganska kort och rosanlupen fot har jag bestämt 
som R. chamiteae. Ovanstående beskrivning av kollek-
ten från Hemavan passar enligt min åsikt bäst på den art 
som beskrevs av Kühner (1975) som Russula chamiteae. 
Kühner (1975) har också beskrivit en varietet som Rus-
sula chamiteae var. microsperma. Som namnet anger har 
den mindre sporer än huvudarten. Adamčik m fl (2016) 
visar dock i de senaste molekulära undersökningarna att 
R. subrubens och R. chamiteae är synomymer.

Russula subrubens videsillkremla
Syn. R. chamiteae
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Hatten är upp till 9 cm i diameter och ganska symmetrisk, rödbrun, brun med gråvioletta färginslag, i mitten 
ibland med gula toner. Hattkanten är skarp och ganska jämn. Hattytan är matt, känns sammetsartad. Foten är 
lika lång som hattens diameter, nedåt jämntjock eller lite vidgad, vit och lite grånande. Köttet är vitt och smakar 
milt från början men skarpt efter en stunds tuggande, utan speciell lukt. Lamellerna är höga, först crèmefärgade, 
hos mogna fruktkroppar gula. Sporfärgen är gul (IIIb). Sporerna hos den insamlade kollekten var 7,8 – 8,7 x 
6,3 – 7,8 µm, medelstorlek 8,2 x 6,9 µm (Q=1,2), svagt ovala med förbindelseåsar som inte bildar ett helt komp-
lett nätmönster. Vårtornas höjd uppgår till 0,5 µm (sportyp 3B). I hatthuden finns långa, o- eller fåsepterade 
pileocystidier, uppsvällda mot toppen och 5 – 10 µm i diameter. På hatthuden finns också ca 30 – 40 µm långa, 
jämntjocka hår, ca 3 µm i diameter, med en avrundat topp. 
Undersökt material: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Atoklimpen, 2015-08-17, leg. U. Hodges, det. H. 
Kaufmann (HK15901).
Illustrationer: Lindström m fl 2002: 35; Marstad 
2004: 61; Sarnari 2005: 959, 960.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula vino-
sosordida förekommer i boreala björkskogar i nor-
ra Sverige, sällsynt längre söderut. På Artportalen 
finns endast två fynd rapporterade och i Evolutions-
museets i Uppsala herbarium (UPS) är den belagd 
från Medelpad, Jämtland och Härjedalen. 
Kommentarer: Russula vinososordida påminner 
mycket om R. vinosa (vinkremlan) men har en mera 
klarröd hattfärg och ibland gula fläckar i mitten. 
Hattytan känns lite skrovlig, nästan filtaktig. Spor-
erna hos R.vinososordida är nätlikt ornamenterade, 
medan R. vinosa har finprickiga sporer. Det svenska 
namnet ”falsk vinkremla” föreslås.
 

Russula vinososordida "falsk vinkremla"

Russula vinososordida. Finland, Koillismaa, Kuusamo. Foto Jukka Vauras.

Russula vinososordida (HK 15901). 
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Hatten är upp till 8 cm i diameter, ganska symmetrisk, med rosa, ljusvioletta toner, ibland med rödbruna, bruna 
eller gråvioletta färginslag, i mitten ibland med gula toner. Nästan alltid finns en violett färgton inblandad  Hatt-
kanten är skarp och oftast vågig. Hattytan är matt, känns sammetsartad. Foten är lika lång som hattens diameter, 
vit, ofta med ett rosa färgstänk på ytan, och ibland gulnande nedåt. Köttet är vitt och smakar milt från början, men 
efter en stunds tuggande skarpt, utan speciell lukt. Lamellerna är smala, först crèmefärgade, hos mogna fruktkrop-
par gula. Sporfärgen är gul (IIIc). Sporerna hos de insamlade kollekterna är 7,0 – 8,7 x 6,1 – 6,7 µm, medelstorlek 
7,9 x 6,4 µm (Q=1,2), svagt ovala med ett komplett nätmönster. Vårtornas höjd uppgår till 0,5 µm (sportyp 1D). I 
hatthuden finns långa, oftast osepterade och smala pileocystidier som är 5 – 8 µm i diameter. 
Undersökt material: Norge, Nordland, Rana, Umskardet, 2015-08-20, leg. I. Häggberg, det. H. Kaufmann (HK 
15013). Sverige: Västerbotten, Lycksele Lpm, Tärna, Atoklimpen, 2015-08-15, leg. & det. P-A. Moreau (HK 
15902, 15902a, 15903); Gieravaartoe, 2015-08-21, leg. B. Rodling Martinsson, det. H. Kaufmann (HK 15013); 
Hemavan NNV, 2015-08-20, leg. J. Olsson, det H. Kaufmann (HK 15915); Mjölkbäcken, 2015-08-20, leg. L.-I. 
Hedlund, det. H. Kaufmann (HK 15910, 15911); Voitjajaure kapell, kyrkogården, i gräs intill björk, 2015-08-
19, leg. & det. H. Kaufmann (HK 15010); vid skolhuset, i gräs intill björk och tall, 2015-08-19, leg. & det. H. 
Kaufmann (HK 15009, 15010a). 
Illustrationer: Larsson m fl 2015: 48; Lindström m fl 2002: 35; Marstad 2004: 61; Sarnari 2005: 1023, 1024.
Habitat och utbredning i Sverige: Russula violaceoincarnata växer i symbios med björk, dvärgbjörk eller sälg. 
Den är vanligast i våra norra fjällområden men förekommer också längre söderut i mera tempererade skogsom-
råden. 
Kommentarer: Russula violaceoincarnata är normalt en 
ganska stor och iögonfallande kremla och det är därför 
märkligt att den förblev oupptäckt till 1992, då den beskrevs 
från Grönland (Knudsen & Borgen 1992). Det är en mycket 
variabel art, hatten är mångfärgad, oftast dominerar rosa eller 
ljusvioletta toner, men svårbestämda exemplar med grågula 
hattfärger förekommer också. Arten tycks inte vara speciellt 
sällsynt i norra Sverige, och den var den vanligaste kremle-
arten (9 kollekter) som påtäffades under Mykologiveckan 
2015. Det föreslagna svenska namnet "stigkremla" (Larsson 
m fl 2015) är ytterst vilseledande, eftersom ingen av kollek-
terna från Hemavan gjordes längs stigar.

Russula violaceoincarnata

Russula violaceoincarnata (HK 15902). 

Russula violaceoincarnata. Finland, Koillismaa, Kuusamo. Foto Jukka Vauras.
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Under hösten 2014 och särskilt 2015 (Fritz & 
Larsson 2015) har det varit möjligt att kontrolle-
ra och komplettera den första inventeringen från 
2011. Alla påträffade mycel av dynstinksvamp 
under åren 2011 och 2014 – 2015 koordinatsattes 
med ungefär 5 m noggrannhet. Kunskapsläget i 
Alet sammanfattas här med utblickar i övriga 
Halland och i Sverige.

Fältkännetecken
Morfologiskt kan dynstinksvamp skiljas från 
vanlig stinksvamp på rosatonad eller violett 
volva och häxägg,  där vanlig stinksvamp har 
vitt (fig. 1 – 3). Dessutom verkar dynstinksvamp 
generellt sett inte lukta lika asliknande illa som 
vanlig stinksvamp. Doften (!) av dynstinksvamp 
uppges till exempel vara mandelliknande hos 
de sörmländska exemplaren (Gothnier & Strid 
2004). Även mitt intryck från Alet är att den inte 
stinker lika illa som vanlig stinksvamp, eller så 
för havsluften bort lukterna mer effektivt än i 
skogsmiljöer där vanlig stinksvamp ofta upp-
träder.

ABSTRACT
A large concentration of Phallus hadriani is recorded from sand dunes at Alet, Halmstad 
(SW Sweden).
In 2011 the Dune Stinkhorn (Phallus hadriani Vent.) was discovered in large numbers on sand 
dunes at Alet, Halmstad, province of Halland in SW Sweden. From surveys at Alet in 2011–
2015, at least 40 mycelia were estimated to grow on the sand dunes. This is one of the largest 
concentrations of mycelia known in Sweden, but the species is probably still overlooked. In 
Sweden this species is recorded from less than 25 localities, mostly from coastal sand dunes 
in the province of Halland on the west coast of Sweden. At Alet, the Dune Stinkhorn was re-
corded foremost from the very edge of white dunes covered by Leymus arenarius and/or Am-
mophila arenaria, mixed with bare sandy parts. These parts of the sand dunes are currently 
threatened by the invasive plant Rosa rugosa. Hopefully this plant will soon be eliminated by 
restoration measures, as the area is to be designated as a nature reserve in the near future.

Dynstinksvamp (Phallus hadriani) riklig i 
sanddyner i Alet vid Halmstad 
 Örjan Fritz

Svensk Mykologisk Tidskrift 37 (2): 29–36 2016

Inledning
Den 22 september 2011 var författaren och Kill 
Persson ute i sanddynerna vid Alet, även kallat 
Västra Stranden, eftersom det ligger väster om 
staden (Halmstad). Vi hade precis anlänt till om-
rådet från sanddynerna vid Frösakull, ett kort 
stycke norr om Alet. Där hade vi funnit enstaka 
mycel av dynstinksvamp. När vi nu visste att 
arten var framme, beslöt vi oss för att åka runt 
till fler potentiella lokaler, och särskilt sådana 
som ingått i sommarens särskilda uppföljning av 
kustnära sandmarker vilka ingått i åtgärdspro-
gram för hotade arter (Fritz m fl 2012). Inga tidi-
gare fynd av dynstinksvamp var kända från Alet. 
Kunde det vara möjligt att hitta den även där, 
trots att sanddynerna där inte är så imponerande 
höga som i Frösakull? 
Vi började leta i sanddynerna nära Halmstads 
hamn längst i öster, och avsökte sedan dynland-
skapet systematiskt västerut. Det dröjde inte 
länge förrän det blev napp! Och det visade sig 
vara rena rama massförekomsten av dynstink-
svamp. Vi kunde summera till hela 38 fruktkrop-
par! Kunde vara svenskt rekord.
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Ekologi
Dynstinksvamp i Sverige har nästan alltid 
påträffats i sanddyner vid havet, gärna tillsam-
mans med sandrör och/eller strandråg. Ser man 
en stinksvamp i denna biotop är det mycket som 
talar för dynstinksvamp. I Danmarks Svampe-
atlas varnas dock för att även vanlig stinksvamp 
(Phallus impudicus) kan dyka upp i denna miljö, 
varför även morfologiska karaktärer behövs för 
att säkerställa artbestämning (se ovan). I delar 
av Europa kan dynstinksvamp hittas i andra 
typer av sandmiljöer än havsnära sanddyner, till 
exempel i stäppartade sandmiljöer på inlands-
lokaler (Larsson 1997). 

Det mest extrema undantaget från den kustnära 
sanddynsmiljön i Sverige förefaller vara ett fynd 
av dynstinksvamp på en rotvälta i Ottenby lund 
på södra Öland (Tommy Knutsson muntl, Art-
portalen). Detta fynd ställer frågor om svampens 
näringsstrategi, som anges vara saprofytisk i en 
rad olika källor (ArtDatabanken "artfakta", Dan-
marks Svampeatlas). I en näringsfattig miljö som 
sanddyner kan man också misstänka mykorr-
hizabildning med dyngräs (Andersson 1950) 
eller rentav ett parasitiskt näringsintag, vilket 
också anges från Polen: ”It [Phallus hadriani] 
avoids humid and humic forest soils, and lives in 
symbiosis with xerophilous grasses and Robinia 

Fig. 1. Dynstinksvamp 
(Phallus hadriani). Ob-
servera den rosatonade 
volvan. Alet, 2011-09-
22. Foto Örjan Fritz.
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pseudoacacia, of which it is sometimes a para-
site.” (Wojewoda 1965). Även för vanlig stink-
svamp har rollen som nedbrytare ifrågasatts och 
möjligheten som fakultativ mykorrhizabildare 
med vissa träd har föreslagits (Andersson 1989). 
Spridning av dynstinksvampens sporer kan an-
tas ske med hjälp av bland annat flugor (Curtis 
1833). Besökande flugor på sporbildande topp 
av fruktkroppen har observerats i Alet, men inte 
på utpostlokalen Huvudskär i Södermanland 
(Gothnier & Strid 2004).

Omfattande förekomst i Alet
Fyndbilden visar en omfattande utbredning 
och förekomst i dynområdet utmed stora delar 
av sandbukten, en sträcka på ca 800 m (fig. 4). 

Om ett mycel definieras som att det inryms i en 
fyndplats med utbredningen 5 m utan att över-
lappa med ett annat koordinatsatt mycel, så kan 
det totala antalet bedömas vara minst 40 mycel 
utifrån fyndbilden på kartan (fig. 4). Det stora 
flertalet mycel har påträffats i den vita dynran-
den mot öppen sandstrand (fig. 5), men en mind-
re andel (ca 15 %) mycel har noterats även en bit 
in i dynerna, dock alltid bland sandrör och/eller 
strandråg. 
Under inventeringen 2011 hittades totalt 38 
fruktkroppar av bedömt minst 19 mycel, medan 
det korta besöket i september 2014 resulterade i 
totalt 8 fruktkroppar av 6 mycel. De två inven-
teringsdagarna i september och oktober 2015 
gav totalt 52 fruktkroppar av bedömt minst 21 

Fig. 2. Dynstinksvamp 
(Phallus hadriani). Alet, 
2014-09-17. Foto Örjan 
Fritz.
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mycel. En fruktkropp per mycel var vanligast (1 
fruktkropp – 24 mycel, 2 frk – 13 mycel, 3 frk 
– 5 mycel, 4 frk – 3 mycel, 5 frk – 3 mycel och 
10 frk – 1 mycel). I medeltal (och median) var 
antalet fruktkroppar två per mycel.
Inventeringarna hösten 2015 visar på ett likar-
tat antal fruktkroppar och mycel vid de båda 
besöken. Under besöket den 25 september sågs 
24 fruktkroppar av 11 mycel och under besöket 
den 23 oktober noterades 32 fruktkroppar av 13 
mycel. När fynden prickas in på karta (Fig. 4) 
framgår att det totalt sett rör sig om betydligt 
fler aktiva mycel med fruktkroppar, samman-
taget minst 21 mycel. Det betyder att bara 50 – 
60 % av antalet mycel noterades vid respektive 
tillfälle. Ytterligare besök under säsongen kan-
ske skulle ha resulterat i ännu fler fynd av frukt-
kroppsbildande mycel.

Periodicitet
Vid fyndet av de många fruktkropparna av dyn-
stinksvamp i Alet hösten 2011, undrade vi om 
detta var en engångsföreteelse, det vill säga ett 
särskilt gott år. Återbesöken på lokalen i Alet 

höstarna 2014 och 2015 har visat att dynstink-
svamp till synes regelbundet dyker upp i stor 
mängd på lokalen under perioden september-
oktober (Fritz & Larsson 2015). Möjligen kan 
det vara en indikation på gynnsamma klimatiska 
förhållanden, särskilt det maritima klimatet, med 
många soltimmar och milda nederbördsrika vint-
rar. 

Utblick övriga Halland och Sverige
Det stora antalet mycel och observerade frukt-
kroppar i Alet är i ett svenskt perspektiv mycket 
högt. Flera ytterligare fyndlokaler av dynstink-
svamp har rapporterats från kustnära sanddyner 
i Halland (fig. 6), men dessa rapporter avser bara 
enstaka mycel (Hederås 2008, Persson & Pleijel 
2008, Artportalen). Sanddynerna vid havet i 
Skälderviken väster om Ängelholm är en annan 
lokal med fynd av åtskilliga fruktkroppar. Kill 
Persson hittade här minst 25 fruktkroppar den 17 
september 2011 (Artportalen). 
I Sverige finns fynd av dynstinksvamp bara rap-
porterade från fem landskap: Halland, Skåne, 
Öland, Gotland och Södermanland (ArtData-

Fig. 3. Häxägg av dynstinksvamp (Phallus hadriani) tittar upp i sanden. Redan i detta skede är färgen tydligt rosa-
tonad. Alet, 2015-09-22. Foto Örjan Fritz. 

Svamppresentationer



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  37:2(2016) 33

banken, artfakta 2016). Första fyndet i Sverige 
gjordes vid Falsterbo i Skåne 1944, för att följas 
av fynd i Halland i Laholmsbuktens södra del 
1945 och fler fynd på skånska sydkusten (An-
dersson 1950). Även på Gotland har fynd gjorts, 
särskilt på Fårö (Fåhraeus 1978) och Gotska 
Sandön (Johansson 2008). Från Norsta Auren 
på nordöstra Fårö finns återkommande rapporter 
av dynstinksvamp. En rapport nämner hela 100 
fruktkroppar den 28 oktober 1997 (Artportalen), 
vilket i så fall innebär svenskt rekord i antal 
räknade fruktkroppar på en lokal vid ett enskilt 
tillfälle. 
Tillsammans med nordvästra Skåne verkar dock 

artens utbredningscentrum i Sverige för när-
varande vara Hallands sanddynsområden, enligt 
rapporter på Artportalen (fig. 6). Dynstinksvamp 
verkar dock kunna dyka upp lite var som helst 
där lämpliga lokaler med vita dyner finns längs 
med kusterna. Med tanke på den vidsträckta 
utbredningen av kustnära sanddyner i Sverige 
borde fler fynd kunna göras, och det är troligt 
att svampen är förbisedd. Nog borde det gå att 
hitta dynstinksvamp till exempel längs med den 
vidsträckta sandkusten i östra Skåne och utmed 
dynerna i Böda på norra Öland!

Fig. 4. Koordinatsatta mycel av dynstinksvamp i dynerna vid Alet väster om Halmstad reningsverk och hamn 
2011, 2014 och2015. Särskilda inventeringar gjordes 2011 och 2015 medan 2014 var resultat av ett kort besök. 
Ortofoto © Halmstads kommun. 
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Rödlistning och förekomst i grannländer
Det totala antalet lokaler för dynstinksvamp i 
Sverige har bedömts vara 25 (ArtDatabanken 
"artfakta 2016"). Utgående från D-kriteriet har 
arten rödlistats i hotkategorin sårbar (VU) (Art-
Databanken 2015). Oftast noteras endast ett eller 

några få mycel på varje lokal (Artportalen). Frå-
gan är hur beständiga förekomster med ensta-
ka mycel är. På lokalen Ålandskär, Huvudskär 
på Ornö i Södermanland som upptäcktes 2003 
(Gothnier & Strid 2004), har enstaka fruktkrop-
par rapporterats nästintill årligen till och med 
2009, men inte därefter trots att eftersök gjorts 
(Artportalen).
I Norge är den mycket sällsynt och rödlistad 
som akut hotad (CR). Endast en observation 
från 2011 finns rapporterad i sen tid på norska 
Artsobservasjoner. I Danmark finns desto fler 
fynd, särskilt på sandkusten på Jyllands väst-
ra sida, men enstaka sentida fynd finns även 
på norra Själland och östra Jylland (Danmarks 
svampeatlas). Sand-stinksvamp, som den kallas 
på danska, är inte rödlistad i Danmark (LC). I 
vårt närområde i Östersjön finns fynd av dyn-
stinksvamp från Polen och de baltiska staterna 
(Andersson 1950, Gothnier & Strid 2004). 

Artmångfald i dynlandskapet
Dynstinksvamp är inte den enda intressanta 
svampen i kustnära sanddyner. Även dynsprö-
ding (Psathyrella ammophila) rödlistad som 

Fig. 5. Biotop för dynstinksvamp (Phallus hadriani) i sanddyner i Alet vid Halmstad, 2015-10-22. Foto Örjan Fritz. 

Fig. 6. Rapporterade fynd av dynstink-
svamp i Sverige under perioden 1975–
2015 angivet i 10 x 10 km rutor (Artpor-
talen 2016-06-27).
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nära hotad (NT), uppmärksammades i Alets 
sanddyner 2011. Inventeringen hösten 2015 
visade att också denna art förekommer i stort 
antal i dynlandskapet i Alet. Lågt räknat hittades 
mer än 16 mycel och långt över 100 fruktkrop-
par under de två besöken i september och okto-
ber 2015. Troligen kan fler sanddynsarter, som 
dynlaxskivling (Laccaria maritima; NT) vilken 
påträffats i närliggande sanddyner, hittas under 
ett optimalt svampår.
Svampar är långt ifrån de enda naturvårdsin-
tressanta artspecialisterna på strand och i dyner i 
Alet. Där förekommer även insekter som strand-
sandjägare (VU), dynstäppblomfluga (VU), 
bibagge (tidigare rödlistad), dynrödmyra (NT) 
och hed- (NT) samt klöversidenbi (NT), för att 
nämna några arter. Dessutom häckade här fält-
piplärka (EN) 2010, vilket visade sig bli en av 
Hallands sista häckningar innan den försvann 
från landskapet 2012.

Vresros breder ut sig - åtgärder nödvän-
diga
Allt är dock inte frid och fröjd. Vresros och även 
förvildad pimpinellros breder ut sig i dynerna 
(fig. 7). Därtill växer fuktiga dynsvackor igen 
med al och björk. Dynområdet hotas som bio-
top för sandmarksanknutna rödlistade arter, 
bland annat dynstinksvamp. Här måste omfat-
tande åtgärder vidtas för att restaurera och åter-
ställa dynhabitat. Det sker lämpligen genom att 
maskinellt gräva upp vresrosens rotsystem och 
filtrera bort rötterna i maskin. Rötterna bortförs 
sen från platsen och destrueras (Fritz m fl 2012). 
På platser med bortgrävd vresros uppstår partier 
med blottad sand och gles vegetation, som kan 
möjliggöra nykolonisering av sandsvampar. 

Alet blir kommunalt naturreservat
Alet har länge varit föremål för reservatsbild-
ning, och delar av området (inklusive stranden) 
är redan ett befintligt utpekat Natura 2000 om-
råde (Länsstyrelsen 2005). För att slå vakt om de 

Fig. 7. Vresros breder ut sig i dynlandskapet i Alet från en mängd olika etableringar. Den måste grävas bort inom 
kort innan den tagit över och täcker stora delar av dynerna. 2015-06-05. Foto Örjan Fritz. 
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höga naturvärdena och allmänhetens tillgång till 
friluftsliv i ett tätortsnära läge, så har Halmstads 
kommun beslutat att gå vidare med området som 
ett kommunalt naturreservat. Förhoppningsvis 
kan reservatsbeslutet tas inom kort så att akuta 
skötselåtgärder kan påbörjas, främst i dynland-
skapet och på de igenväxande sandmarkerna. 
Uppföljning av populationen av dynstinksvamp 
kommer där att vara en angelägen åtgärd.

Tack
Kill Persson lämnade värdefulla synpunkter på 
en tidig manusversion och Halmstads kommun 
har ställt ortofotot (fig. 4) till förfogande och 
svarade ekonomiskt för inventeringen av dyn-
stinksvamp 2015.
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grevskapet Kent under sjutton- och artonhund-
ratalen. Det har även i modern tid gjorts försök 
att under kontrollerade former färga ved, sär-
skilt ek, genom att infektera den med svam-
pen. (Blanchette m fl 1992.) Medan jag hittar 
grönskål (C. aeruginascens) på både barr- och 
lövved, verkar blek grönskål (C. aeruginosa) 
aningen petigare i sitt substratval. Den har jag 
själv hittat enbart på lövved av träd och bus-
kar medan Dixon (1975) anger såväl barr- som 
lövved som möjliga substrat för båda. 
I litteratur och uppgifter på olika webbplatser 
uppges ofta att de båda arterna är svåra eller till 
och med omöjliga att skilja på enbart makro-
morfologiska kännetecken och undersökning av 
spormåtten rekommenderas därför. Den påståd-
da svårigheten tycker jag själv är rätt överdri-
ven. Arternas fruktkroppar, själva skålarna, är 
ärligt talat, oftast rätt distinkta utseendemässigt. 
Däremot kan man inte med blotta ögat särskilja 
vilken av arterna som koloniserat ved enbart på 
substratets färg eller utseende. 

Hur skiljer man arterna åt på frukt-
kropparnas utseende?
Vanlig grönskål (C. aeruginascens) har hymenium 
med samma (eller nästintill samma) färg som 
skålens utsida, en dov grönblå ärgfärg, frukt-
kroppen är mer eller mindre spatelformad och 
foten är i regel excentriskt ansatt. Blek grönskål 
(C. aeruginosa) har i regel skapligt välformade 
skålar med ett hymenium som är tydligt ljusare 
än skålens utsida, centrerad fot och en ljusare 
färgställning, där de blågröna tonerna istället 
stöter i turkos. Tidpunkten för fruktsättning kan 

ABSTRACT
The genus Chlorociboria (Ascomycota) in Sweden – a brief survey.
Two species of Chlorociboria occurring in Sweden, C. aeruginascens and C. aeruginosa, are 
discussed and illustrated with field-photos. Distribution maps are presented. 

Grönskålar i Sverige
 Patrick Björck
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Det är få svampar som lika uppenbart ger sig 
till känna även utan utbildade fruktkroppar som 
våra båda grönskålsarter, Chlorociboria aeru-
ginascens (grönskål) och C. aeruginosa (blek 
grönskål). Båda arterna kan hittas i större delen 
av landet, även om rapporteringen i Artportalen 
ger en fingervisning om att båda arterna, och sär-
skilt blek grönskål, är vanligast i östra Svealand. 
Värt att notera är att det finns ett geografiskt 
isolerat fynd av C. aeruginosa från Vuelie Båat-
soevaaratje i Lycksele lappmark 2015, rappor-
terat via SMF, så man får förmoda att det är rätt-
bestämt. Detta antyder att arten nog har en större 
spridning än Artportalens fynduppgifter annars 
visar. Vid snart sagt varje skogstur ser man ved 
med den karaktäristiska blågrönfärgning som 
skvallrar om svampens närvaro. Inte fullt lika 
ofta ser man de utbildade skålarna, även om de 
inte är så ovanliga som det ibland heter. Många 
små skålsvampar utbildar ju fruktkroppar fram-
förallt där luftfuktigheten är tillräckligt jämn och 
hög. Att hitta grönskål på exponerad ved låter 
sig mest göras på översilad mark, i kärr, dikes- 
och sjökanter och där det finns rörligt markvat-
ten. Annars får man söka dem genom att lossa 
bark på stubbar och lågor och genom att vända 
på grenar där de då återfinns på marksidan. Det 
är värt besväret, de osannolikt blågröna skålarna 
är bland de vackraste svampar vi kan hitta! Den 
intensivt blågröna färgning av veden som Chlo-
rociboria ger upphov till är attraktiv och denna 
ved har under århundraden utnyttjats i intarsia-
arbeten både i t ex Italien under renässansen, 
och i England, där Tunbridge ware, en form av 
trämosaikinläggning, har varit en specialitet för 
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Fig. 1. Utbredningskarta 
grönskål (Chlorociboria ae-
ruginascens). Artportalen 
2016-06-23.

Fig. 3. Grönskål (Chlorociboria aeruginascens). Sörmland, Hyltinge sn, troligen 
på sälg (Salix caprea), 2015-10-11.  Foto Patrick Björck. 

Fig. 4. Blek grönskål (Chlorociboria aeruginosa). Sörmland, Hyltinge sn, på björk 
(Betula verrucosa), 2016-02-07. Foto Patrick Björck. 

Fig. 2. Utbredningskarta 
blek grönskål (Chlorociboria 
aeruginosa). Artportalen 
2016-06-23.
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också vara en fingervisning. Grönskål är fram-
förallt en höst- och vinterart medan blek grönskål 
i regel återfinns under senvinter till vår, även om 
enstaka fruktkroppar kan dyka upp nästan när 
som helst under året. Naturligtvis dyker mindre 
arttypiska exemplar också upp i varje popula-
tion och då kan mikroskopisk undersökning med 
mätning av sporer kanske vara nödvändig. C. 
aeruginascens har sporer som mäter 5 – 7(–10) 
x 1 – 1,5(–2,4) µm medan C. aeruginosa, som 
på norska ju också heter storsporet grønnbeger, 
istället har sporer som mäter (8–) 9 – 14 (–15) x 
2 – 4 µm (se Dixon 1975). Gitter man inte mäta 
sporer så finns ännu en artskiljande karaktär, 
som jag inte funnit angiven någon annanstans 
än hos just Dixon, nämligen färgen på den inre 
vävnaden i foten. Hos C. aeruginascens har fot-
köttet samma blågröna färg som fotens cortex. 
Hos C. aeruginosa har istället fotköttet innanför 
cortex en avvikande färg, det är orange, en skill-
nad man skall kunna se med vanlig handlupp ....
och goda ögon! 

Litteratur
Blanchette, R. A., Wilmering, A. M. & Bau-

meister, M. 1992. The Use of Green-Stained 
Wood Caused by the Fungus Chlorociboria in 
Intarsia Masterpieces from the 15th Century. 
Holzforschung 46: 225-232.

Dixon, J. R.  1975. Chlorosplenium and its Seg-
regates. II. The Genera Chlorociboria and 
Chlorencoelia. Mycotaxon 1 (3): 193-237. 

Patrick Björck
Bergvägen 7
649 30 Sparreholm

mkpg.blh@live.se

Svamppresentationer

Nu kan Du beställa alla tidigare utgåvor 
av Jordstjärnan,  Windahlia och Svensk 
Mykologisk Tidskrift (t o m 2014). Allt 
finns nu sammanställt på ett USB-minne. 
Där finns även en indexerad sökfil där 
du på ett enkelt sätt söker igenom allt 
materal i en enda sökning! 
Därmed upphör försäljningen av tidig-
are utgivna CD-skivor med detta inne-
håll.

Nyhet!!! Pris endast 200:-/st



40 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 37:2 (2016)

Sammanfattning
En översikt av forskningen om och en beskrivning av det internationellt starka intresset för 
marina svampar presenteras. Det dåliga kunskapsläget om dessa svampars förekomst i Sverige 
noteras. Nya fynd av marina svampar har erhållits såväl från studier av herbariematerial vid 
Evolutionsmuseet i Uppsala samlat av Rolf Santesson i mitten av 1900-talet som genom studier 
av nyinsamlat material, delvis genom identifiering via DNA-sekvensering. I allt behandlas 18 
arter från Sverige och ytterligare två från Danmark. Amphitrite annulata och Corollospora bo-
realis beskrivs som nya för vetenskapen. Vidare uppges fem arter som nya för Sverige och yt-
terligare redovisas fynd som medför ökad kunskap om marina svampars utbredning i Sverige. 
Den svenska texten följs av en engelsk version som också innehåller en kommenterad artlista.

Nya fynd av marina svampar i Sverige
 Sanja Tibell

Svensk Mykologisk Tidskrift 37 (2): 40–42 2016Svamppresentationer

Inledning
Trots att de marina svamparna under de se-
naste decennierna tilldragit sig stort intresse i 
forskningen på många håll i världen förblir de 
fortfarande dåligt kända jämfört med de land-
levande svamparna. Vi har länge känt till att 
de landlevande svamparna har en nyckelroll i 
de flesta terrestra ekosystem, både som ned-
brytare, symbionter och parasiter. Landlevande 
svampar är i allmänhet känsliga för uttorkning 
och UV-strålning. För vattenlevande svampar 
saknas dessa negativa ekologiska faktorer. Vat-
ten är deras livsmedium och vatten skyddar väl 
mot UV-strålning. Under 1900-talet påvisades 
en ganska stor diversitet av svampar i sötvatten, 
där svamparna har likartade ekologiska roller 
som på land. Något senare fick mykologerna 
upp ögonen för den rika förekomsten av svam-
par också i haven. Den rika förekomsten i haven 
är måhända inte så förvånande om vi betänker 
att fylogenetiskt basala svampgrupper i första 
hand är vattenlevande, t ex Chytridiomycota. 
Av dessa svampar finner vi också fossil redan 
från tidig Devon i Rhynie chert-lagren. Chyt-
ridsvamparna utgör sannolikt en systergrupp 
till en gren som omfattar sporsäckssvampar, ba-
sidsvampar och zygomyceter. Chytriderna har 
externa gissel, en anpassning till vattenliv, och 
finns mestadels i vatten, såväl i sötvatten som i 
oceanerna. Intresset bland mykologer för marina 

svampar ökade dramatiskt under 1900-talet, sär-
skilt under dess andra del, och gradvis försköts 
intresset från de tidiga undersökningarnas fokus 
på marin ved och på växtlämningar i haven 
till marina svampars förekomst i alger, marina 
svampar (Porifera; Höller m fl 2000, Rozas m 
fl 2011), musslor (Grovel m fl 2003) och sedi-
ment. Således rapporterade Zuccaro m fl (2008) 
inte mindre än 45 arter av marina svampar från 
sågtång (Fucus serratus), och parallellen till 
landsvamparnas förekomst som endofyter är 
uppenbar. Även djuphavssediment har visat sig 
innehålla en stor mångfald av svampar (Edg-
comb m fl 2011). Antalet kända hyfbildande ma-
rina svampar sammanfattades av Jones (2011) 
till cirka 550 arter, en bråkdel av det totala anta-
let, som samma källa uppskattar till runt 10 000. 
Mörkertalet är alltså stort!
Trots mykologins långa och rika historia i 
Sverige har de marina svamparna rönt ganska 
litet intresse. Det internationella intresset för 
dem manifesterades under 1960- och 70-talen i 
publikationer av t ex Kohlmeyer (1969, 1984) 
och Kohlmeyer & Kohlmeyer (1979). Under 
denna period beskrevs många arter, främst från 
marin ved (drivved eller utplacerade träskivor 
fungerande som beten), men även från marina 
alger, marina djur och marina växter, inte minst 
mangrove (Jones & Hyde 1988, Jones m fl 
1997). Som en följd av detta har förståelsen av 
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de marina svamparnas roll resulterat i ny och 
delvis ganska sensationell kunskap och vår bild 
av deras roll i haven har radikalt förbättrats och 
förändrats, såväl med avseende på deras ekolo-
giska betydelse som deras evolutionära historia. 
Några av dessa rön finner vi i publikationer av 
Kohlmeyer (1969, 1984), Kohlmeyer & Kohl-
meyer (1979), Kohlmeyer & Volkmann-Kohl-
meyer (1991), Hyde m fl (1998, 2000), Hib-
bett & Binder (2001), Jones m fl (1997), Hyde 
m fl (1998, 2000), Kis-Papo (2005), Richards 
& Bass (2005), Loque m fl (2010), Pang m fl 
(2011), Raghukumar (2012) och Singh m fl 
(2012). Från vårt närområde rapporterade Rämä 
m fl (2014) flera nya arter från Norge.
När det gäller utforskandet i svenska vatten 
rapporterade Erneholm (1972) i sin avhandling 
fyra arter av marina svampar från alger, marin 
ved och Zostera (bandtångsläktet). Den enda 
mer omfattande inventeringen av hyfbildande 
marina svampar i Sverige publicerades av Hen-
ningsson (1974). Uppsatsen koncentrerades till 
vedlevande arter och rapporterade 25 teleo-
morfa (fruktkroppsbildande) ascomyceter och 
sex anamorfer (”Fungi imperfecti”). I listan 
över svenska ascomyceter inkluderade Eriksson 
(2014) 31 marina arter. Redan under tidigt 1950-
tal samlade Rolf Santesson marina svampar från 
ved, huvudsakligen på svenska västkusten. Detta 
material finns bevarat i Evolutionsmuseets i 
Uppsala samlingar (UPS) och har delvis under-
sökts i föreliggande arbete. De flesta kollekter-
na tillhör den intressanta marina svampfamiljen 
Halosphaeriaceae, som har perithecier som 
fruktkroppar och sporer som ofta är försedda 
med karaktäristiska bihang. Dessa antas ge 
sporerna en bättre flytförmåga och underlätta att 
de fastnar på ett lämpligt substrat. Förutom de 
från Sverige kända marina svampar som växer 
på ved, är nio arter kända från alger, mestadels 
stora brunalger som Ascophyllum, Fucus, och 
Laminaria. Endast en marin basidsvamp är hit-
tills känd från svenska vatten.
En intressant frågeställning kring de marina 
svamparna vi finner idag är huruvida de är över-
levare från en tid då dessa utvecklades i ma-
rina miljöer (primärt marina svampar) eller har 

övergått till ett liv i haven från landliv (sekundärt 
marina arter). Kanske inte helt oväntat tycks 
svaret här vara ”både och”! Några grupper, t ex 
Halosphaeriaceae (med sina egenartade sporbi-
hang), tycks vara primärt marina (Spatafora m fl 
1998), medan andra är sekundärt marina (Kohl-
meyer 1986).

De marina svamparnas ekologi
Vi är väl förtrogna med att svampar spelar en 
mycket viktig roll i terrestra ekosystem, men 
minde välkänt är att svamparna i vattenmiljöer 
spelar en kanske lika viktig - om inte viktiga-
re roll. Kanske viktigare därför att vatteneko-
system dominerar vår planet både till yta och 
biomassaproduktion. Liksom på land spelar 
de marina svamparna en huvudroll som ned-
brytare av organiskt material och därmed också 
i kol- och syre- och näringscyklarna. Svampar 
har enzymatisk kompetens att bryta ned nästan 
alla biologiska material och även t ex spillolja, 
och utgör därmed en viktig städpatrull i hav och 
sjöar. En del av de strikt marina arterna saknas 
möjligen i Östersjöns brackvatten, men flera av 
de marina svamparna tolererar låga salthalter 
och utgör sannolikt även där, tillsammans med 
bakterier, de viktigaste nedbrytarna, vilket gör 
dem till såväl ekologiskt som ekonomiskt vik-
tiga. Så har svampar t ex enzymatisk kompetens 
för att bryta ner både cellulosa och lignin, de 
viktigaste beståndsdelarna i fiberbankarna och 
döende växter, samt alger, inte minst efter alg-
blomningar. Östersjöns döda bottnar är ett stort 
ekologiskt problem där syre-bristen orsakas av 
syrekonsumerande nedbrytning. En del marina 
svampar kan dock bryta ner organiska produkter 
även i frånvaro av syre och de bidrar därför inte 
till syrereduktionen. Även organiskt avfall från 
jordbruket och vattenreningsverk kan brytas ned 
av marina svampar och de bidrar därmed till den 
biologiska reningen av Östersjön. Kanske finns 
här utrymme för att pröva ’bioremediation’, bio-
logisk rening av ekosystemen i likhet med de 
metoder som använts för att befria ekosystem 
från t ex avfall, oljespill och tungmetaller. De 
marina svamparnas aktiviteter är ytterligare ett 
exempel på oftast förbisedda ekosystemtjänster.
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Marinarkeologi 
Marina svampar kan i haven även vara delaktiga 
i från vår synpunkt mindre positiva skeenden. 
För marinarkeologin utgör givetvis svamparnas 
nedbrytning av träföremål ett hot, och så har t ex 
åtminstone två arter isolerats från regalskeppet 
Wasas skrov. Bevarandet av museiskepp och 
de många träföremålen från marina fyndplat-
ser kräver kunskaper om de marina svamparnas 
ekologi och fysiologi.

Oceanbottnarnas myka
Det kom nog som en överraskning för många 
biologer att djuphavsbottnar hyser en rik myka, 
inte minst i närheten av vulkanisk aktivitet i 
plattgränserna. I dessa miljöer förekommer en 
mängd jästartade svampar (Bass m fl 2007), 
och en del av dem synes ha utvecklats från 
landlevande former. Detta ifrågasätter också 
vår traditionella syn på att djuphavsvulkaniska 
områden bebos av livsformer som funnits där 
mycket länge och är starkt isolerade från andra 
organismer – inte minst finns det en hypotes om 
att livet på vår planet uppstod där. I djuphavs-
bottnarnas sediment finns även många mycel-
bildande svampar (Burgaud m fl 2009). I dessa 
bottnar har man också funnit ett flertal svampar 
vars DNA inte liknar några av de landlevandes. 
De kan mycket väl vara hittills obeskrivna arter 
och grupper. En DNA-baserad studie (Edgcomb 
m fl 2011) fann att svamparna utgör en majoritet 
bland de eukaryota mikroorganismerna i marina 
bottensediment.

Lista över fynd av marina svampar
Denna studie baseras till stor del på en revision av 
material av vedlevande marina svampar insamlat 
av Rolf Santesson på 1950-talet, mest på svenska 
västkusten. Materialet förvaras nu på Evolutions-
museet i Uppsala (UPS). Det består av åtskilliga 
kollekter och identifierades delvis av Santesson. 
Det studerades inte av Henningsson i samband 
med hennes arbete från 1974. Ännu är materialet 
således opublicerat, undantaget ett fåtal fynd som 
har tagits med i Erikssons förteckning av svens-
ka ascomyceter (Eriksson 2012). När Santesson 
samlade materialet var kunskapen om marina 

vedlevande svampar ganska fragmentarisk och 
de identifieringar som Santesson gjorde förefaller 
kanske i efterhand en smula förhastade och sche-
matiska. Namnsättningen tycks ofta ha baserats 
endast på peritheciernas stormorfologi. Oftast har 
materialet identifierats som Ceriosporopsis, Pe-
ritrichospora integra (=Corollospora maritima) 
eller Halosphaeria appendiculata. Understun-
dom blev jag en smula besviken vid studiet av 
Santessons material då inga fertila fruktkroppar 
kunde hittas. Detta må ha berott på att materia-
let ursprungligen var mycket sparsamt så att inte 
mycket återstod efter Santessons undersökningar. 
Det kan också hänga samman med en förmodad 
kort och årstidsberoende sporulationstid. Tomma 
fruktkroppar sitter kvar ganska länge och kan hit-
tas med endast en handlupp. Materialet har kan-
ske ibland samlats men sedan ej undersökts mik-
roskopiskt och fått utgöra en kollekt och alltså 
måhända varit utan sporer redan vid insamlings-
tillfället.
Artlistan ger ny information om förekomst, ut-
bredning, namngivning och ekologi för marina 
svampar i Sverige. Det har utförts inom projektet 
’MARFUS - Marine Fungi of Sweden’ som stötts 
av ArtDatabanken. Ett fåtal kollekter från Dan-
mark samlade av Santesson har också inkluderats.

Sanja Tibell
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Uppsala universitet
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75236 Uppsala
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ABSTRACT
A review of the currently strong interest in marine fungi is presented and the scarcity of re-
cords from Swedish waters is noted. New records of filamentous marine fungi resulted both 
from the revision of material collected by Rolf Santesson in the mid-20:th century and identi-
fications via sequencing. In all 18 species from Sweden and two further species from Denmark 
are reported on. Corollospora borealis and Amphitrite annulata are described as new and 
further records of five species new to Sweden and records extending the known distributions 
are given.

New records of marine fungi from 
Sweden
 Sanja Tibell

Introduction
In spite of a strongly increased interest in them 
during the recent decades, marine fungi are 
poorly known as compared to the terrestrial 
ones. We have since long known that fungi have 
a key role in terrestrial ecosystems, both as de-
graders, symbionts and parasites. Terrestrial 
fungi are sensitive to draught and UV radiation. 
For water living fungi these ecological aspects 
are not a problem. Water is their medium and 
it also offers good UV protection. During the 
20:th century a considerable diversity of fungi 
was demonstrated to occur in fresh water. In 
fresh water the fungi have similar ecological 
roles as on land. Only in the latter part of the 
century it was shown that there is also a rich 
diversity of fungi in the oceans. Like terrestrial 
fungi, marine fungi are important components in 
their ecosystems and have similar roles as ter-
restrial fungi, not least on the ocean floor. Given 
the phylogeny of the fungi this is perhaps not so 
surprising, since early fungal lineages, like the 
Chytridiomycota, mostly occur in water includ-
ing in the oceans. Chytrids have been found as 
fossils back to early Devon in the Rhynie chert 
deposit and possibly form the sister group to a 
clade containing ascomycetes, basidiomycetes 
and zygomycetes. They have a flagellum and 
live mostly in water, fresh water as well as in the 
oceans. The interest in marine fungi increased 

dramatically during the 20:th century and gradu-
ally the focus shifted from early investigations 
of fungi on wood and plant remains to their oc-
currence in algae, marine sponges (Höller et al. 
2000, Rozas et al. 2011), mussels (Grovel et al. 
2003) and sediments. Thus Zuccaro et al. (2008) 
reported no less than 45 marine fungi from just 
one species of brown algae, Fucus serratus, 
and the parallel to the occurrence of fungal en-
dophytes in land plants is obvious. Even deep 
bottom sediments have been shown to harbor a 
rich diversity of fungi (Edgcomb et al. 2011). 
The number of species of marine fungi has been 
summarized to about 550 by Jones (2011), but 
at the same time he estimated that this is just a 
small proportion of the total number of species, 
that he estimated to some 10.000.
Although mycology in Sweden has a long and 
rich history, comparatively little interest has been 
devoted to the marine fungi. The international 
upsurge in interest in marine fungi was manifest-
ed in the 60ies and 70ies by publications i.e. by 
Kohlmeyer (1969, 1984), Kohlmeyer & Kohl-
meyer (1979). Several species were discovered 
and described as new, particularly from marine 
wood (driftwood or baiting panels) but also from 
algae, marine animals and plants, not least man-
grove (Jones & Hyde 1988, Jones et al. 1997). 
During the past few decades, and partly facili-
tated by the advancement of molecular methods, 
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the interest in marine fungi has increased strong-
ly and rather sensational results have emerged as 
to the role of fungi in the oceans. These findings 
have very much altered our view, both of the eco-
logical importance and evolutionary history of 
marine fungi, see for example Kohlmeyer (1969, 
1984), Kohlmeyer & Kohlmeyer (1979), Kohl-
meyer & Volkmann-Kohlmeyer (1991), Hibbett 
& Binder (2001), Jones et al. (1997), Hyde et al. 
(1998, 2000), Kis-Papo (2005), Richards & Bass 
(2005), Loque et al (2010), Pang et al. (2011), 
Raghukumar (2012) and Singh et al. (2012). 
Rämä et al. (2014) reported several new species 
from Norway.
From Sweden, Erneholm (1972) in a disserta-
tion reported four species of marine fungi, from 
algae, wood and Zostera. The only more com-
prehensive paper on marine fungi from Swedish 
waters was published by Henningsson (1974). 
Here was a concentration on wood-inhabiting 
species, and 25 teleomorphic ascomycetes and 
six anamorphs (‘fungi imperfecti’) were report-
ed. In a list of Swedish ascomycetes (Eriksson 
2014) 31 species of marine fungi were included. 
Earlier on, already in the fifties, Rolf Santesson 
collected marine fungi on wood mainly from the 
Swedish west coast. These collections are kept 
in the Botanical museum in Uppsala (UPS) and 
have partly been re-investigated in this study. 
Most belong to the interesting marine family 
Halosphaeriaceae. The fruit bodies are perithe-
cia and in this family the spores are often pro-
vided with characteristic appendages supposed 
to render the spores a better buoyancy and also 
to facilitate their adherence to wood. Nine spe-
cies of marine fungi have been reported to grow 
on algae, mainly on large, brown algae like 
Ascophyllum, Fucus, and Laminaria. Only one 
basidiomycete is known from Swedish waters.
One interesting question pertains the evolution 
of the marine fungi – are the marine fungi we 
find today survivors from a time when these fun-
gi evolved in a marine habitat (i. e. ‘primary ma-
rine fungi’) or have they secondarily colonized 
the seas from land (‘secondary marine fungi’)? 
Not unexpectedly the answer seems to be both 
and! Some groups, for example Halosphaeri-

aceae (with their unusual appendages) seem 
to be ’primary marine’ (Spatafora et al. 1998), 
whereas others seem to be secondarily marine 
(Kohlmeyer 1986).

The ecology of marine fungi
As we know fungi play an important role in 
terrestrial ecosystems, but their importance in 
aquatic environments may well be comparable. 
Also here perhaps mainly as degraders tidying 
up organic matter in the ecosystems and releas-
ing nutrients for recirculating. Fungi have the 
ability to degrade almost all organic matter, even 
oil spill, and may thus work tidying up also in 
the oceans. In the Baltic some species  adapted 
to ocean water are probably lacking because 
of the low salinity, but even here marine fungi 
(many of them tolerant to low salinities) along 
with bacteria may well be the most important 
degraders and thus both ecologically and eco-
nomically quite important. Ecologically because 
fungi have the enzymatic competence to degrade 
leftovers from the pulp mill industry and decay-
ing algae originating from algal blooms. ‘Dead 
bottoms’ with oxygen depletion is a major and 
rapidly increasing problem in the Baltic, but 
interestingly some marine fungi have the abil-
ity to occur even under anoxic conditions. Also 
organic emissions from agriculture and water 
management plants may be degraded by fungi. 
Economically because the purifying the water 
of the Baltic is an enterprise that already today 
costs enormous amounts of money and in situ 
bioremediation using marine fungi is a still un-
explored (but possibly comparatively cheap) op-
portunity. The activity of the fungi is thus a good 
example of an unquantified and neglected but 
important ecosystem service.

Marine archeology 
Marine fungi are also interesting for the area of 
marine archeology. Thus were two species iso-
lated from wood of the Swedish warship ’Wasa’ 
that went down in Stockholm in 1628. This ship 
is now in a museum and the rescue and preserva-
tion of it and other sunken wood artifacts require 
knowledge about the marine fungi.
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Fungi of the ocean floors
It came as a surprise that deep sea bottoms of the 
oceans harbor many marine fungi, not least in the 
vicinity of volcanic activity. Here many yeast-
like fungi are found (Bass et al. 2007), and some 
of them seem to be derived from terrestrial lin-
ages, questioning the assumption that deep-sea 
vents hold an ancient and isolated biota. Many 
mycelial fungi have also been found in deep sea 
bottoms (Burgaud et al. 2009). It is also inter-
esting that in these bottoms several fungi were 
found for which no similar DNA-sequences are 
known. They may thus represent undescribed 
taxa. Another DNA-based study (Edgcomb et al. 
2011) found fungi to form a majority among the 
eukaryotic microorganisms of marine bottom 
sediments.
 
List of records
This study is to a large extent based on a revision 
of a material of mainly wood-inhabiting marine 
fungi made by Rolf Santesson in the 1950ies and 
kept in the Uppsala herbarium (UPS). The ma-
terial included many collections and they were 
given preliminary identifications by Santesson. 
It was not included in the treatment by Hen-
ningsson (1974) and also not elsewhere. It has 
so far remained unpublished. The knowledge 
of the marine fungi at the time when Santes-
son collected and identified the material was 
still rather fragmentary and the identifications 
by Santesson in hindsight often seem a bit care-
less and schematic, possibly identifications were 
made only from gross perithecium morphology. 
The collections were most often identified as 
Ceriosporopsis, Peritrichospora integra or Ha-
losphaeria appendiculata. My investigations of 
the material were sometimes a bit disappointing 
since no sporulating ascomata could be found. 
This might depend on scarcity of material in the 
original collection, so that little or no material 
remained after the initial investigation. It might 
further be caused by short sporulation periods 
associated with seasonality. Since the empty as-
comata remain and may be detected with a hand-
lens, the material might have been collected af-
ter just a macroscopic discovery of ascomata. 

The list below includes new information on the 
distribution, nomenclature and ecology of ma-
rine filamentose fungi of Sweden. It is part of the 
project ‘Marine fungi in Sweden (MARFUS)’, 
supported by the Swedish Species Initiative. A 
few Danish collections by Santesson have also 
been appended.

Amphitrite annulata S. Tibell, sp. & gen. nov. 
- Fig. 1
Mycobank nrs MB 817492, MB 817480.
Etymology: Amphitrite is the name of a sea-god-
dess; annulata refers to the ring-shaped spore 
ornamentation. 

Ascomata (fig. 1A, B) 140 – 195 μm in diam-
eter, globose to subpyriform, superficial, black, 
solitary, ostiolate, on driftwood. Ascoma wall 
(fig. 1C) 15 – 20 μm thick, consisting of an in-
ner pale part formed by 5 – 7 layers of strongly 
flattened, hyaline, thick-walled concentrically 
arranged cells, the outermost, blackish brown 
part is formed by 1 – 2 layers of elongated hy-
phae that connect with a dark surrounding tissue 
reaching into the substrate, surrounding tissue 
consisting of branched and intertwined hyphae, 
ostiolum central. Asci eight-spored, thin-walled, 
ellipsoidal, 52 – 68 x 16 – 19 μm with spores 
2 – 3-seriately arranged; spores at maturity el-
lipsoid, 1-septate, 18 – 21 x 5.5 – 8 µm, hyaline, 
with rounded apices without spines and append-
ages, a 1 – 2 μm thick ring-like collar encloses 
the spore at the septum, the collar is strongly 
light refractive, and seems to be located within 
the outer surface of the spore wall.
Sweden: Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, (S)W 
side of Blåbärsholmen, on driftwood (oak) in a 
dark crevice 20 – 30 cm above mean water level, 
1955-07-04 Santesson 10870 (holotype, UPS), 
as Halosphaeria appendiculata.
No young or semi-mature ascomata were found 
and the description is therefore in this respect in-
complete. This, and the lack of molecular infor-
mation, makes the placing of the genus difficult. 
Many of the marine filamentous ascomycetes 
belong in Halosphaeriaceae, where a variety of 
spore appendages occur. Some genera have ap-
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pendages at the median septum, but they are, e.g. 
in Corallospora, formed in a very distinctive 
ontogenetic process and/or are morphologically 
characteristic and quite different from the ring of 
Amphitrite. An annular appendage is, however, 
found in Ondiniella torquata (Kohlm.) E.B.G. 
Jones, R.G. Johnson & S.T. Moss, but this spe-
cies differs in having apical spines. Spore mor-
phology would thus give an indication for plac-
ing Amphitrite annulata in Ondiniella, but in the 
absence of molecular data this is just a tenuous 
speculation. 
Further material studied: Bohuslän, Skaftö, 
Kristineberg, SW side of Blåbärsholmen, on 
driftwood (oak) in a dark crevice 20 – 30 cm 

above mean water level, 1955-07-04, Santesson 
10869 (UPS), as Halosphaeria appendiculata; 
Buholmen N of Gåsö, on driftwood, 1959-08.13, 
Santesson 12934 (UPS), as Ceriosporopsis hali-
ma.

Amylocarpus encephaloides Curr.
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, Råttholmen, 
on driftwood below present mean-water lev-
el, 1953-08-01, Santesson (UPS), confirmed. 
Recorded by Henningsson (1974: 411) from 
Öland and Ångermanland. Eriksson (2014) fur-
ther mentions it from Västerbotten. New to the 
Swedish West coast.

Fig. 1. Amphitrite annulata. A. Ascomata on driftwood. B. Section of perithecium. Hamathecium partly inverted 
and positioned in the lower left corner of the figure. C. Perithecium wall. D. Ascus with semi-mature spores and 
two spores with annulus adhering to it. E–F. Mature spores released from asci. The annulus is indicated with an 
arrow in Fig. E. A–C: Holotype. D–F: Santesson 12934.
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Calycina marina (Boyd) Rämä & Baral
Gotland, Fårö, Digerhuvud, sea shore, on Fu-
cus vesiculosus, 1994-06-11 leg. & det. O. Er-
iksson (UPS), confirmed; Väskinde, Skälsö, sea 
shore, on Fucus vesiculosus, 1994-06-10, leg. & 
det. O. Eriksson (UPS), confirmed. First report-
ed from Sweden by Eriksson (1973) as Orbilia 
marina, later (Eriksson 2014) as Laetenevia ma-
rina (Boyd) Spooner. Included in Calycina by 
Baral & Rämä (2015).

Corollospora borealis S. Tibell, sp. nov. - Fig. 2
Mycobank nr. MB 817481.
Etymology: borealis refers to northern.

Ascomata (fig. 2A, B) 300 – 440 μm in diam-
eter, globose to subglobose, superficial, black, 

solitary, ostiolate, on driftwood. Ascoma wall 
(fig. 2C) 15 – 24 μm thick, consisting of an inner 
pale part formed by 3 – 5 layers of strongly flat-
tened, polygonal or irregularly rounded, thick-
walled concentrically arranged cells, outer layer 
forming a dark brown textura angularis (fig. 2C). 
A mid-part is formed by 2 – 3 layers of shorter, 
dark brown cells c. 2 – 3 μm diam. The outer-
most part consist of 2 – 7 layers of pale brown, 
elongated hyphae that individually or in bundles 
partly reach out into the surrounding substrate 
and merge with the black subiculum. Ostiolum 
(fig. 2D) central, c. 16 μm wide at the base and 
narrowing to c. 10 μm at the top, c. 20 μm high, 
at the base with a dark separation layer a few 
hyphae thick; asci (fig. 2E) eight-spored, thin-
walled, ellipsoidal, 104 – 140 x 20 – 25 μm with 

Fig. 2. Corollospora borealis. A. Ascomata on driftwood. B. Section of perithecium. C. Perithecium wall. Note the 
textura angularis as seen in surface view of the upper surface of the section. D. Ostiolum, note the separation 
layer (SL). E. Ascus. F–G: Mature spores with meridional (black arrow) and apical (white arrow) appendages. 
A–G: Holotype.
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2-3-seriately arranged spores; spores (Fig. 2F) 
at maturity fusiform, 5-septate, 33 – 44 x 8 – 
11 µm, hyaline, without constrictions at septa; 
cells adjacent to the median septum distinctly 
enlarged as compared to the penultimate cells, 
without spines formed from the spore wall, but 
with usually two, sometimes just one or three 
appendages at the spore apices and the central 
septum surrounded by two whirls of flattened 
appendages formed by the recurved fragments 
of the exospore; semi-mature spores with a dis-
tinct longitudinal striation delimiting the parts of 
the exospore that later will split up and release 
the recurving appendages.
Sweden: Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, Blå-
bergsholmen, in the S part of the island (Hum-
merhålet), on driftwood in dark crevice, 10 – 30 
cm above the mean-water level, 1956-10-09, 
Santesson 11510 (holotype, UPS), as Nereios-
pora comata.
Further material examined: Bohuslän, Skaftö, 
Islandsberg, on driftwood below big boulders, 
c. 50 cm above mean-water level, 1955-07-08, 
Santesson 10897 (UPS), as Peritrichospora in-
tegra. 
Corollospora has spores provided with append-
ages formed from a fragmented exospore and 
the genus was recently found to be monophy-
letic in a molecular phylogeny (Sakayaroj et 
al. 2011). Most species in Corollospora have 
non-pigmented spores provided with spines as 
extensions of the spore wall. The exospore frag-
ments rather close to the end cell into ribbon-
like fragments that recurve in two directions: 
towards the median septum and the apices of 
the cell. Thus the septum is ornamented by two 
sets of skirt-like fragments and the apices with 
an exospore remain that is sometimes inverted 
to form a tube-like ornament or several shorter 
ribbons. This ontogeny was well described and 
illustrated by e.g. Kohlmeyer & Volkmann-
Kohlmeyer (1987). Further notes on and illus-
trations of Corollospora were provided by Hsieh 
(2004). Corollospora borealis has no spines, but 
both apical and equatorial ornaments occur, and 
in semi-mature spores the longitudinal striation 
indicates the outlines of the developing ribbon 

ornamentations. Thus C. borealis displays the 
spore ontogeny characteristic of Corollospora. 
No young or semi-mature ascomata were found 
and the description is therefore in this respect 
incomplete. In connection with the description 
of Corollospora armoricana Kohlm. & Volkm.-
Kohlm., a distinctive structure at the base of the 
ostiolum named ‘separation layer’ was described 
and illustrated (Kohlmeyer & Volkmann-Kohl-
meyer 1989b). The authors also suggested this 
structure to be characteristic of Corollospora 
and to be included in an emended description of 
the genus. A separation layer (SL) was also ob-
served in C. borealis (Fig. 2D).
Among the species without spines the follow-
ing species all have quite large spores (> 50 um 
long): C. colossa Nakagiri & Tokura, C. filifor-
mis Nakagiri, C. luteola Nakagiri & Tubaki, C. 
pseudopulchella Nakagiri & Tokura and C. pul-
chella Kohlm., I. Schmidt & N.B. Nair. Of these 
only C. luteola has 5-septate spores, the other 
species mentioned have more than five septa. 
The spores of C. borealis are somewhat similar 
to those of C. lacera (Linder) Kohlm., but the 
latter differs in having pigmented cells adjacent 
to the central septum and also in having spores 
provided with rather long spines. A review of 
Corollospora was given by Hsien (2004).

Corollospora maritima Werderm.
Bohuslän, Skaftö, 1.5 km SE of Grundsund, Is-
landsberg, on driftwood in the Verrucaria mau-
ra zone, 1955-07-06, Santesson 10892 (UPS), 
two collections, confirmed, as Peritrichospora 
integra and C. maritima; Skällholmen, N of 
Tjällsö, on driftwood (cork) in a dark and deep 
crevice, 40 – 60 cm above the mean-water level 
(coast very exposed), 1955-07-30, Santesson 
11031 (UPS), confirmed, as P. integra; Islands-
berg, on driftwood below big boulders, c. 50 cm 
above mean-water level, 1955-07-08, Santesson 
10900 (UPS), confirmed, as P. integra; Ushol-
men (Ullsholmen), on grain of sand in a piece of 
driftwood in a crevice about 20 – 30 cm above 
mean-water level, 1955-07-19, Santesson 10948, 
confirmed, as P. integra (UPS); Kristineberg, in 
the harbor of the Zoological Station, on a test 
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board, c. 40 – 50 cm below mean water level, 
1955-08-03, Santesson 11056b, confirmed, as P. 
integra (UPS); In the harbor of the Zoological 
Station, on a test board of oak, ca 15 cm below 
the mean-water level, 1956-10-08, Santesson 
11539, 11544 (UPS), confirmed, both as P. in-
tegra; Kristineberg, S side of Blåbärsholmen, 
on driftwood in a crevice, 20 – 30 cm above the 
mean-water level, 1955-07-05, Santesson 10871 
(UPS), confirmed, as P. integra.
Recorded by Henningsson (1974: 413) from 
Skåne and Bohuslän. In one of the specimens 
perithecia were formed on minute sand grains 
attached to a piece of driftwood. Several species 
of marine fungi (the arenicolous marine fungi) 
are known to occur like this, and some seem to 
develop ascomata only on sand grains in contact 
with wood, e.g. Arenariomyces, and Lulworthia 
lignoarenaria mentioned below. Although sev-
eral species in Corollospora are sand-dwelling 
(Jones et al. 2009) in C. maritima occurrence on 
sand grains is facultative and seems to be rather 
rare.

Didymella fucicola (G.K. Sutherl.) Kohlm. 
Bohuslän, Skaftö, northern part of Blåbergs-
holmen, on Fucus vesiculosus, 1953-05-14, 
Santesson 10017 (UPS), confirmed; Kristine-
berg, Råttholmen, in the uppermost part of the 
Fucus vesiculosus belt, in F. vesiculosus, 1953-
08-06, Santesson (UPS), confirmed. 
The spores of these collections differ slightly 
from the illustrations and description in Kohl-
meyer & Volkman-Kohlmeyer (1991). They are 
neither asymmetric nor constricted at the sep-
tum. They are also quite narrow and the collec-
tions thus may represent an undescribed species. 
Recorded from Bohuslän by Eriksson (2014).
 
Halokirschsteiniothelia maritima (Linder) 
Boonmee & K.D. Hyde
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, in the harbour 
of the Zoological Station, on a test board of oak, 
ca 5 – 40 cm below the mean-water level, 1956-
10-08, Santesson 11525, 11570, 11572 (UPS), 
as Peritrichospora integra, Leptosphaeria or-
aemaris and Ceriosporopsis halima respectively 

and also Santesson 1955-03-06, 11063 (UPS) 
as Leptosphaeria oraemaris; Dragsmark, Lind-
holmen, on driftwood, 1955-07-22, Santesson 
10966b, as Nereiospora comata; Kristineberg, 
between Smalsund and Gåsevik, on driftwood in 
a crevice about 30 –50 cm above the mean-water 
level, 1955-07-14 Santesson 10924 (UPS), as 
Halosphaeria appendiculata. Gotland, Gam-
melgarn, Sandviken, on driftwood, 2013-08-15 
S. Tibell 2013/8. (UPS). Earlier known from Bo-
huslän and Skåne (Eriksson 2014). New to the 
Swedish East Coast.

Leptosphaeria orae-maris Linder
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, in the harbor 
of the Zoologial Station, on test board of oak, 
1956-10-08, Santesson 11557 (UPS), confirmed. 
Reported by Henningsson (1974) from Skåne, 
Bohuslän, Södermanland and Ångermanland.

L. pelagica E. B. G. Jones
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, in the harbor 
of the Zoologial Station, on test board of oak 0 
– 10 cm below the mean-water level, 1956-10-
08 Santesson 11529 (UPS), as Ceriosporopsis 
halima. As noted by Kohlmeyer & Volkmann-
Kohlmeyer (1991), 4-septate spores occur along 
with the more frequent 3-septate ones. New to 
Sweden.

Leucosporidium scottii Fell, Statzell, I. L. Hunt-
er & Phaff
Uppland, Väddö, Nothamn, among stranded 
brown algae, 2014-12-02, S. Tibell 2014/15. 
Several isolations from decaying brown algae 
yielded cultures of this basidiomycetous yeast. 
The cultures were thin, pale and irregular. Nine 
(9) isolations of total DNA and amplification 
with ITS1f /ITS4 and LROR/LR5 yielded nine 
nuITS sequences and three nuLSU sequences 
that were blasted against GenBank sequences. A 
nuITS sequence from GenBank (AF444496) of 
L. scottii was obtained as a best match (coverage 
and identity of 100% for all nine nuITS sequenc-
es). Interestingly, the source of the sequence of L. 
scottii from GenBank was Strain No CBS 5932 
(origin: Antarctica, sea-water, at depth 155m, 
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salinity 34,6%, temp. 2.6˚C). The best match 
for nuLSU was GenBank AY646098.1 (cover-
age and identity of 100% for all three nuLSU 
sequences); source: Strain No CBS 614, with 
origin from soil, near meatworks, Queensland, 
Australia.
Two sequences have been submitted to Gen-
Bank under the numbers KX452944 (nuITS), 
KX452945 (nuLSU). Leucosporidium scottii 
is a widely distributed yeast, reported as psy-
chrophilic (cold-adapted) in marine habitats (in 
Sweden the material was collected in December 
2014), particularly in association with brown 
algae, and has been reported e.g. from Norway, 
Germany, the Netherlands, North America, 
Australia, New Zealand and Antarctica. New to 
Sweden.
    
Lignincola laevis Höhnk
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, between 
Smalsund and Gåsevik, on driftwood in a crev-
ice about 30 – 50 cm above the mean-water lev-
el, 1955-07-14, Santesson 10925 (UPS), as Ha-
losphaeria appendiculata; Skaftö, 1.5 km SE 
of Grundsund, Islandsberg, on driftwood in the 
Verrucaria maura zone, 1955-07-06, Santesson 
10892, as Corollospora maritima (UPS); Kris-
tineberg, S. side of Blåbärsholmen, on driftwood, 
1955-07-05, Santesson 10873, 10876 (UPS), 
as Peritrichospora integra and Ceriosporopsis 
halima respectively; Blåbergsholmen, on drift-
wood, 1959-08-11, Santesson 12894 (UPS), as 
C. halima; Kristineberg, in the harbor of the Zo-
ological Station, on test board of oak, 1956-10-
08, Santesson 11526, as C. halima; Gåsö, on the 
NW side of Tjällsö (c. 4 km W of Kristineberg), 
on driftwood, 1959-08-16, Santesson 12941, 
as Ceriosporopsis. Gotland, Gammelgarn, 
Sandviken, on driftwood, 2013-08-15 S. Tibell 
2013/6 (UPS). Småland, Döderhult, near the 
mouth of River Emån, 1957-07-16, Santesson 
12027 (UPS), as Ceriosporopsis. Reported by 
Henningsson (1974: 418) from Skåne, Bohuslän 
and Södermanland. New to Gotland.

Lulwoana uniseptata (Nakagiri) Kohlm., Volkm.-
Kohlm., J. Campb., Spatafora & Gräfenhan
Bohuslän, Skaftö, Skällholmen, (anamorphic 
material, i.e. ‘Zalerion maritima’), N. of Tjällsö, 
on driftwood in a crevice, 40 – 50 cm above the 
mean-water level, 1955-07-30, Santesson 11034 
(UPS), as Peritrichospora integra; Skällhol-
men, on driftwood below boulders, 20 – 30 cm 
above mean-water level, 1955-08-30, Santesson 
11028b (UPS) as Ceriosporopsis halima.
 This is the teleomorph (sexual stage) of Zalerion 
maritima (Linder) Anastasiu. Parallel names for 
anamorphs have been abolished and hence the 
name L. uniseptata has to be used. The connec-
tion between Zalerion maritima and L. unisep-
tata was provided by Nakagiri (1984). The ana-
morphic stage (Zalerion) was first reported from 
Sweden by Gustafsson & Fries (1956). Hen-
ningsson (1974) mentioned the occurrence in 13 
localities. The teleomorph L. uniseptata has as 
yet not been reported from Sweden.

Lulworthia longirostris (Linder) Cribb & J.W. 
Cribb
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, in the harbour 
of the Zoological Station, on a test board of oak, 
ca 5 – 40 cm below the mean-water level, 1956-
10-08 Santesson 11532, 11533, 11534 (UPS), all 
as Peritrichospora integra; Kristineberg, in the 
harbour of the Zoological Station, on a test board 
c. 20 – 40 cm below mean water level, 1956-10-
08, Santesson 11540 (UPS) as Peritrichospora 
integra. New to Sweden.
The Swedish material has longer spores (280 – 
460 µm) than indicated in the original descrip-
tion (155 – 200 µm). The long, protruding necks 
of this species are quite striking and make it easy 
to spot. The necks are often 2 – 3 times as long 
as the perithecia. A variation in neck length has 
often been observed in Lulworthia and the im-
portance of this feature as a species character-
istic has been questioned (Meyers 1957). The 
difference in spore length may indicate that our 
material belongs to a different species, but given 
the problems of morphological identification in 
Lulworthia this remains an open question until 
sequence data become available. 
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Lulworthia medusa (Ellis & Ever.) Cribb & 
J.W. Cribb 
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, in the har-
bor of the Zoological Station, on test board of 
birch, 50 – 60 cm below the mean-water level, 
1955-08-06, Santesson 11061 (UPS), as Cerio-
sporopsis halima; Kristineberg, in the harbour of 
the Zoological Station, on a test board of oak in 
mean-water level, 1960-02-10, Santesson 13668 
(UPS), as L. floridana; Kristineberg, in the har-
bor of the Zoological Station, on test board of 
oak, c. 83 cm below mean-water level, 1956-10-
08, Santesson 11500 (UPS), as Ceriosporopsis 
halima; Kristineberg, the NE side of Blåbärshol-
men, on driftwood in a crevice about 20 – 30 
cm above the mean water level, 1955-07-13 
Santesson 10918 (UPS), as Ceriosporopsis 
halima; East of small islet N of Tjällsö, on drift-
wood in very deep and dark crevice, 10 – 20 cm 
above mean-water level, 1955-07-25, Santesson 
10990 (UPS), as Lulworthia opaca; Usholmen 
(Ullsholmen), on driftwood in a deep crevice 
about 10 – 30 cm above mean-water level, 1955-
07-19, Santesson 10943 (UPS), as Halosphaeria 
appendiculata; Islandsberg, on driftwood below 
big boulders, c. 30 cm above mean-water level, 
1955-07-06, Santesson 10885 (UPS), as Cerio-
sporopsis halima. 
The identification here is tentative. Lulworthia 
species are hard to identify by morphological 
features (Kohlmeyer & Volkmann-Kohlmeyer 
1989, Campbell et al. 2005) and we most prob-
ably need molecular markers for a safe identifica-
tion. Lulworthia medusa has earlier been reported 
from Sweden (Bohuslän and Ångermanland by 
Henningsson 1974: 418, observing spores up to 
280 µm long), but the material studied here dif-
fers from the original description (200 – 400 µm) 
in having longer spores in the range of 390 – 500 
µm. The material (Santesson 10990) recorded as 
L. opaca (Linder) Cribb & J.W. Cribb by Eriksson 
(2014) is here considered to belong to L. medusa.

Naïs inornata Kohlm.
Bohuslän, Skaftö, Buholmen (Lilla Buhol-
men), on driftwood, 1955 Santesson 11021 as 
Halosphaeria appendiculata, UPS; Kristine-

berg, in the harbor of the Zoological Station, 
on oak wood just above the mean-water level, 
1955-08-11, Santesson 11093 (UPS), as Perit-
richospora integra; Kristineberg, the NE side of 
Blåbärsholmen, on driftwood in a crevice about 
20-30 cm above the mean water level, 1955-
07-13 Santesson 10918 (UPS), together with 
Lulworthia medusa. (see above), as Ceriospo-
ropsis halima; Buholmen (Lilla Buholmen NE 
of Tjällsö), on driftwood of oak in a crevice 20 – 
30 cm above the mean-water level, 1955-07-30, 
Santesson 11038 (UPS), as H. appendiculata; 
Gåsö, NW side of Tjällsö, on driftwood, 1959-
08-16, Santesson 12940 (UPS), as Ceriosporop-
sis. New to Sweden. 
The spores have a diffuse and irregular gelati-
nous coat surrounding the spore. This appendage 
is best visible in Indian ink, and seems previ-
ously to have been overlooked.

Piricauda pelagica T. Johnson
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, Råttholmen, 
on driftwood, 1959-08-1, Santesson 12910 
(UPS), as Ceriosporopsis. The record refers to 
the anamorph [‘Monodictys pelagica (T. John-
son) E.B.G. Jones’], a synonym of P. pelagica. 
Recorded by Henningsson (1974: 411) as M. 
pelagica from 13 localities. The teleomorph has 
not been reported from Sweden.

Saagaromyces glitra (J.L. Crane & Shearer) 
K.L. Pang & E.B.G. Jones
Bohuslän, Skaftö, Blåbergsholmen, Hum-
merhålet, on driftwood, 1959-08-16, Santesson 
12946 (UPS), as Ceriosporopsis halima. New to 
Sweden.
 
Sphaerulina orae-maris Linder
Bohuslän, Skaftö, Kristineberg, in the harbour 
of the Zoological Station, on a test board, c. 60 
– 80 cm below the mean-water level, 1956-10-
08, Santesson 11542 (UPS), as Peritrichospora 
integra; Kristineberg, and on test board of oak, 
1956-10-08, Santesson 11571b (UPS), as Lep-
tosphaeria oraemaris; Buholmen (Lilla Buhol-
men), driftwood, 1955-07-25, Santesson 10983 
(UPS), as Nereiospora cristata; V. Gåsö, N point 

Svamppresentationer



52 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 37:2 (2016)

of Tjällsö, on driftwood, 1955-07-28, Santesson 
11012, 11016 (UPS), as N. cristata and Halos-
phaeria appendiculata respectively.
This species was not included by Henningsson 
(1974), but Eriksson (2014) recorded it from 
Skåne and Bohuslän.

Enclosed some further records from Denmark 
from Santesson’s collections that were noted:

Corollospora maritima Werderm.
Denmark, Jylland, W om Örnbjerg, c. 7 km 
SW of Lökken, on sand attached to a piece of 
driftwood (oak) on the sandy seashore (reached 
by storm waves), 1956-07-23, Santesson 11420 
(UPS), confirmed, as Peritrichospora integra.

Lulwoidea lignoarenaria (Jørg. Koch & E.B.G. 
Jones) Kohlm., Volkm.-Kohlm., J. Campb., Spa-
tafora & Gräfenhan
Denmark, Jylland, W om Örnbjerg, c. 7 km SW 
of Lökken, on sand attached to a piece of drift-
wood (oak) on the sandy sea shore (reached by 
storm waves), 1956-07-23, Santesson 11418b 
(UPS), as ‘Arenariomyces trifurcatus’ Höhnk. 
Originally described from Denmark as Lulwor-
thia lignoarenaria Jørg. Koch & E.B.G. Jones. 

Lignincola laevis Höhnk
Denmark, Jylland, Skagen, on driftwood among 
big boulders, 1956-07-25, Santesson 11432 
(UPS), as Halosphaeria appendiculata; NE of 
Hulsig, c. 10 km SW of Skagen, on driftwood, 
1956-07-18, Santesson 11371 (UPS), as Perit-
richospora integra.

Nereiospora comata (Kohlm.) E.B.G. Jones, 
R.G. Johnson & S.T. Moss
Denmark, Jylland, Skagen, Nordstranden, on 
driftwood, 1956-07-21, Santesson 11398 (UPS), 
confirmed. 
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Inledning
I östra och sydöstra Skåne finns ganska stora 
områden med torra, sandiga, kalkrika marker. 
Huvuddelen av dessa kan man enligt hävdvun-
nen svensk norm kalla torrängar eller sandstäpp. 
Även i västra Skåne finns mindre områden med 
liknande biotoper. Bland svamparna finns i san-
diga marker ett antal karaktärsarter. De mest 
bekanta tillhör den polyfyletiska gruppen gas-
teromyceter (buksvampar), dvs röksvampar i vid 
bemärkelse. Det är framförallt arter inom släk-
tena Bovista (äggsvampar), Disciseda (diskröks-
vampar), Geastrum (jordstjärnor), Lycoperdon 
(röksvampar) och Tulostoma (stjälkröksvampar) 
som är utmärkande för dessa miljöer. Flera av 
dem är hotklassade i den svenska rödlistan (Art-
Databanken 2015).

ABSTRACT
Gasteromycetes sensu lato in sandy habitats in Skåne, S Sweden. 
Xeric and calcareous grasslands in southern Sweden have been monitored for 21 years. 54 
species of Gasteromycets s.l. have been recorded. Disciseda hyalothrix is presented as new to 
Sweden. According to table 2 the localities of all species have increased between 2005 and 
2014. This can for most species be fully explained by increased inventory activities and the 
increase of the number of surveyed localities. Geastrum floriforme and G. pseudolimbatum 
have had an evident increase, possibly as a consequence of climatic change. Also the appear-
ance of G. smardae can probably be explained by higher mean temperatures. Most species 
have been observed to grow in more or less complete fairy rings or bows, especially Geastrum 
schmidelii, Mycenastrum corium and Tulostoma fimbriatum. The endoperidial body of the Tu-
lostoma species, especially T. fimbriatum, break easily at the socket (abscission zone) in order 
to faciliate wind transportation. 
About 40 % of the surveyed localities are critically threatened due to insufficient (or lacking) 
grazing.

Buksvampar i Skånes sandmarker, 
speciellt i östra Skåne 

– en sammanfattning av 21 års inventeringar

 Sven-Åke Hanson

Bakgrund
Historik
1994 påbörjades regelbundna studier av fungan 
i östra Skånes sandmarker. De första åren ge-
nomfördes endast årliga inventeringshelger un-
der hösten med deltagande av ca 15 personer (se 
Hanson 1997). Säsongen 1999/2000 utvidgades 
undersökningarna med ett antal fältbesök även 
under andra delar av året. En sammanfattning 
av de första 11 årens resultat publicerades 2005 
(Hanson & Jeppson 2005). Från och med sä-
songen 2005/2006 utvidgades inventeringarna 
så att ett stort antal lokaler besöktes. För att 
studera de olika arternas ekologi fördjupades 
inventeringarna under säsongerna 2006/2007 
– 2012/2013. Detta har resulterat i artiklar om 
Tulostoma-arternas ekologi (Hanson 2008), om 
Disciseda-arternas ekologi (Hanson 2009) och 
om Geastrum-arternas ekologi (Hanson 2010). 
Dessutom har en artikel publicerats om dessa 
arters pH-preferenser (Olsson m fl 2010).
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Lokaler
a. Med östra Skåne avses i denna uppsats de 

relativt kustnära sandmarkerna från Landön 
(NO Åhus) och söderut till Sandhammaren 
och därifrån västerut till Klintholmen (ca 3 
km väster Ystad). Västra Skåne innebär de 
relativt kustnära sandmarkerna från Trelle-
borg till Torekov.

b. Med lokal menas här ett sammanhängande 
område med samma biotop.

c. Sandstäpp är enligt Naturvårdsverkets tolk-
ning ”torra, störningspräglade marker med 
ett uppbrutet, ej slutet, vegetationstäcke och 
markblottor på kalkrika mer eller mindre 
humusfria, näringsfattiga och väldränerade 
sandjordar” (Naturvårdsverket 2011).

d. Med torräng avses här marker med slutet vege-
tationstäcke på basiska, humus- och närings-
fattiga, väldränerade sandjordar.

e. Urvalet av lokaler har gjorts med ledning av:
• uppgifter om sandstäppslokaler i littera-

turen: Rydberg (1949), Andersson (1950), 
Mattiasson (1974), Kers (1975), Ljung-
berg m fl (1994), Olsson (1994) och Tyler 
(2003)

• lokaluppgifter på herbarieetiketter på ma-
terial, som huvudsakligen samlats av Olof 
Andersson & Ragnar Rydberg, i offentliga 
herbarier i Göteborg (GB), Lund (LD), 
Stockholm (S) och Uppsala (UPS)

• egna studier av kartor, främst Ekonomiska 
kartan fotograferad 1970, tryckt 1975

• egna rekognosceringar i terrängen
• tips från enskilda personer, främst Pål Axel 

Olsson
Enstaka lokaler från litteraturen och herbarieetik-
etter har inte kunnat lokaliseras på grund av att 
lokalbeskrivningarna varit alltför allmänt hållna, 
till exempel när lokaluppgiften endast innehåller 
ett sockennamn.

Arter
Inventeringarna har omfattat alla arter som 
förekommer i sandiga marker. För de rödlistade 
arterna har koordinater och antal fruktkroppar 
noterats. De vedväxande arter som har påträffats 
i de aktuella miljöerna Crucibulum laeve (gul 

brödkorgssvamp), Lycoperdon pyriforme (gyt-
trad röksvamp), Nidularia deformis (nästsvamp) 
och Sphaerobolus stellatus (slungboll) behand-
las inte i föreliggande artikel.
Namnskick enligt Dyntaxa [www.dyntaxa.se]. 
Rödlistekategorier enligt ArtDatabanken (2015). 
Beläggmaterial, ca 1500 kollekter, finns i förfat-
tarens privata fungarium.

Arbetssätt och inventeringsmetodik
Flera av de aktuella arternas fruktkroppar anges 
i litteraturen kunna visa sig relativt tidigt under 
växtsäsongen (Krieglsteiner 2000). Vid lämplig 
väderlek kan emellertid många av dem fortsätta 
att komma upp ända in i december månad, spe-
ciellt hos Tulostoma brumale (stjälkröksvamp). 
Därför måste inventeringar påbörjas relativt sent, 
det vill säga tidigast i början av november. Frukt-
kropparna är i regel motståndskraftiga mot ned-
brytning och kan finnas kvar långt in på följande 
sommar och höst. Det är därför fördelaktigt att 
inventera dessa arter under senhöst, vinter och 
förvår, när gräs och örter har vissnat eller betats 
ner och därmed inte döljer fruktkropparna. En 
nackdel är då att en del fruktkroppar kan ha för-
flyttats från sitt ursprungliga läge genom starka 
vindar eller helt försvunnit av andra anledningar. 
Vid noggrann inventering avsöks en lokal i täta 
stråk med högst två meters mellanrum och med 
en hastighet av högst 1 – 5 km/tim beroende på 
vegetationens täthet. Inventeringarna har i första 

Fig. 2. Lokaler som besökts 1994 – 2014.
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hand inriktats på sydvända sluttningar, rasbran-
ter, återställda täkter, fältgränser, djurskapade 
blottor, lokaler som är välbetade och sådana där 
det finns torrängs- och/eller sandstäppsrelate-
rade växter som indikerar ett relativt högt pH, 
till exempel tofsäxing (Koeleria glauca) och 
sandskruvmossa (Syntrichia ruraliformis). Er-
farenhet av inventering av buksvampar har stor 
betydelse. Vid svagt betestryck och tilltagande 
igenväxning kan fruktkropparna vara svåra att 
finna då de kan döljas i vegetationen. Detta gäller 
särskilt när det finns få fruktkroppar. Det är van-
ligt att jordstjärnor har stora svårigheter att ta sig 
upp genom en tät rotfilt då betestrycket är svagt. 
Man måste då leta efter dem djupt nere i vegeta-
tionen på sådana ställen där man kan vänta sig 
att finna fruktkroppar. Hos diskröksvampar har 
detta vid flera tillfällen medfört att grässtrån har 
penetrerat fruktkroppar (fig. 1). 
Under säsongerna 2006/2007 – 2012/2013 har 
alla kända mycel och fruktkroppar av Disciseda 
(diskröksvampar), Tulostoma (stjälkröksvam-
par) och rödlistade arter av Geastrum (jord-
stjärnor) uppsökts och räknats. Resultatet av 
dessa räkningar kommer att publiceras i en 
separat artikel. För de nämnda arterna är därför 
antalet lokaler inte helt jämförbara med dem 
för övriga arter. Under säsongen 2013/2014 har 
arbetet till stor del varit inriktat på att besöka 
nya lokaler som bedömts ha förutsättningar att 
kunna hysa rödlistade buksvampar. Säsongen 
2014/2015 har alla kända mycel av CR- och 
EN-arter i dåvarande rödlista (Gärdenfors 2010) 
kontrollerats. För varje mycel av en rödlistad art 
har antalet fruktkroppar och koordinaterna i Ri-

kets Nät (RT 90) noterats. De har uppmätts med 
GPS-utrustning (Garmin 60CSx). Uppgifterna 
finns lagrade i författarens dator. För ett antal lo-
kaler har uppgifter lämnats till ArtDatabanken. 
För icke rödlistade arter har förekomst note-
rats utan frekvens och exakt växtplats. De flesta 
fruktkroppar av Bovista- och Disciseda-arterna 
har mikroskoperats för en helt säker bestäm-
ning. Som bestämningslitteratur har bland an-
nat använts Jeppson (1984, 2009, 2013), Nitare 
(1980), Sunhede (1989),. Mikael Jeppson har 
välvilligt konfirmerat eller bestämt osäkra fynd.

Inventeringsinsats
Från och med säsongen 2005/2006 har invent-
eringsinsatserna dokumenterats. De redovisas i 
tabell 1. För säsongerna före 2005/2006 är tider-
na osäkra. Då genomfördes inventeringarna som 
gruppinventeringar med varierande personella 
insatser under en veckohelg varje höst. Från och 
med 2000/2001 genomfördes inventeringar av 
författaren tillsammans med Arne Ryberg, dock 
utan notering av tid. De sammanlagda arbetsin-
satserna före 2005/2006 har uppskattats till ca 
1200 timmar (Hanson & Jeppson 2005).

Fig. 1. Fruktkropp av Disciseda 
candida (liten diskröksvamp) 
genomväxt av ett grässtrå. 
Foto Leif Örstadius. 

Tabell 1. Inventeringsinsats 
under olika säsonger.
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Resultat
Lokaler
Under 1994 – 2014 har 295 lokaler inventerats, 
varav 18 i västra Skåne (fig. 2). Buksvampar har 
påträffats på 240 av dessa lokaler. På 180 lokaler 
har rödlistade buksvampar noterats, varav 12 i 
västra Skåne. Detta innebär mer än en fördubb-
ling av antalet besökta lokaler jämfört med pre-
sentationen 2005 (Hanson & Jeppson 2005) då 
134 lokaler redovisades. Många av dem har varit 
kända sedan tidigare men även många tidigare 
okända lokaler har upptäckts. Därigenom torde 
det så kallade mörkertalet, det vill säga antalet 
tänkbara lokaler (Gärdenfors 2010) ha reduce-
rats avsevärt. Alla lokaler har inte besökts alla 
år, vissa lokaler har endast besökts en gång un-
der perioden, medan andra har besökts varje år. 
Lokalernas storlek är mycket varierande från 
några tiotal kvadratmeter till flera tiotals hektar. 
Inom lokalerna varierar markförhållandena ofta 
kraftigt, ibland inom några få meter från sand-
stäpp till torräng och från torräng till ljunghed. 
Även fuktighetsförhållandena kan variera så att 
torräng kan övergå till frisk äng inom några få 
meter (fig. 3). 

Arter
54 arter har noterats (tabell 2). De kommenteras 
nedan. Alla kommentarer baseras på egna resul-

tat från Skåne såvida annat ej anges. Fig. 4, 5, 
8 – 11,13, 14, 16 – 18, och 20 – 26 är kartor över 
de rödlistade arterna med kvartsrutor med färg 
efter hur många lokaler av arten det finns i rutan.

Bovista aestivalis (mångformig äggsvamp)
Arten har påträffats regelbundet men endast 
med enstaka mycel med ett fåtal fruktkroppar på 
varje lokal. Den är klart ovanligare än Geastrum 
schmidelii och Tulostoma brumale, både vad det 
gäller antal lokaler och framförallt när det gäller 
antal fruktkroppar på varje lokal. Enligt littera-
turen sägs den förekomma ”relativt frekvent på 
kalktorrängar, sandstäpp och strandnära sandfält 
i södra Fennoskandien” (Jeppson 2009) och ”fre-
quent in dry areas of temp.-hemib.” (Knudsen & 
Vesterholt 2012). Fruktkroppar med orange färg 
i basen påträffas relativt ofta. Detta kan bero 
på angrepp av någon parasitisk svamp. Samma 
fenomen har vid ett flertal tillfällen noterats hos 
Lycoperdon lividum. Skalbaggen Lycoperdina 
succincta har vid 2 tillfällen påträffats i frukt-
kroppar av B. aestivalis.

Bovista furfuracea (sandäggsvamp)
Förekommer regelbundet, men endast med ensta-
ka mycel med ett fåtal fruktkroppar på varje lokal. 
Den är uppenbarligen ovanligare än B. aestivalis 
och är klart ovanligare än Geastrum schmidelii 

Fig. 3. Sluttning i Brösarps 
backar där det framgår hur 
vegetationstyperna varierar. 
2009-07-21. Foto Sven-Åke 
Hanson. 

Svamppresentationer



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  37:2(2016) 59

Tabell 2. Noterade arter

och Tulostoma brumale både vad det gäller antal 
lokaler och framförallt när det gäller antal frukt-
kroppar på varje lokal. I litteraturen anges den 
förekomma ”relativt frekvent på torrängar, alvar, 

sandstäpp och sandstränder i södra och mellersta 
Fennoskandien” (Jeppson 2009) och ”in calcare-
ous dry grasslands, sand fields and sand dunes; 
common in temp.” (Knudsen & Vesterholt 2013).
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Bovista nigrescens (svartnande äggsvamp)
Förekommer nästan aldrig i torrängs- eller sand-
stäppsmiljö utan i mer humus- och näringsrika 
områden och endast med enstaka fruktkroppar 
på varje lokal. Enligt litteraturen anges den vara 
nitrofil (Knudsen & Vesterholt 2013) medan 
Kreisel (1987) skriver att arten undviker kalk 
(”kalkmeidend”). Samtliga påträffade frukt-
kroppar av B. nigrescens har mikroskoperats för 
att förhoppningsvis påträffa B. graveolens, men 
förhoppningarna har hittills inte infriats.

Bovista plumbea (blygrå äggsvamp)
Påträffas ibland i torrängs- eller sandstäppsmiljö 
men oftast i mer humusrika områden och oftast 
med ett fåtal fruktkroppar på varje lokal. En-
ligt litteraturen anses den vara nitrofil (Kreisel 
2001). 

Bovista tomentosa (kopparäggsvamp)
Påträffas ibland i torrängs- eller sandstäppsbio-
toper men oftast i degenererade torrängsbioto-
per. Den lokal som hyser 381 fruktkroppar är 
en ca 2 km lång banvall med degenererad torr-
ängsvegetation. Lokalen är hotad genom att 
man planerar att byta underlaget av sand mot 
småsten.

Cyathus olla (blygrå brödkorgssvamp)
Fakultativ koprofil men växer även till synes di-
rekt på marken. Den har även noterats växa på 
kottar av tall.

Disciseda bovista (stor diskröksvamp) 
Fig. 4.
Första skånska fyndet gjordes i Åhus 1946 
(Andersson 1950). Ökningen av antalet lo-
kaler jämfört med 2005 får helt tillskrivas 
den ökade inventeringsinsatsen och ök-
ningen av antalet inventerade lokaler. Dess 
färg är ofta mer gråbrun, framförallt hos 
äldre exemplar, än hos D. candida. Antalet 
öppningar i fruktkropparna varierar (tabell 
3 och kommentar under D. candida).

Disciseda candida (liten diskröksvamp)  
Fig. 5. 
Första skånska fyndet gjordes i Falsterbo 1946 
(Andersson 1950). Ökningen av antalet lokaler 
jämfört med 2005 får helt tillskrivas den ökade 
inventeringsinsatsen och ökningen av antalet in-
venterade lokaler. En del av fynden har gjorts på 
relativt humusrik mark. Kreisel (1987) noterar 
samma fenomen när han skriver ”seltener in 
lehmigen Böden”. Jag tolkar detta som rest-
förekomster i en numera degenerad torrängsmiljö. 
Fruktkropparna har ofta en mer blåviolett ton än 
de hos D. bovista. Måtten för fruktkropparnas 
storlek överlappar de för D. bovista. Som ett del-
projekt har antalet öppningar i fruktkropparna 
hos de två ”vanliga” Disciseda-arterna studerats. 
Antalet öppningar är varierande (tabell 3; fig. 6). 

Tabell 3. Antalet öppningar på Disciseda-arternas fruktkroppar.

Fig. 4. Lokaler för Disciseda bovista (stor disk-
röksvamp).
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Med normal öppning menas den som bildas vid 
fästpunkten i exoperidiet. ”Extra” öppningar är 
sådana som uppstår på andra ställen på endoperi-
diet hos bägge arterna. Det finns inga observa-
tioner som tyder på att de orsakas av insekter eller 
annan extern påverkan. Man får istället intrycket 
av att de uppkommer genom spontana föränd-
ringar i endoperidiets vägg. Beträffande frukt-
kropparnas storlek se tabell 6a. 

Disciseda hyalothrix
Första skånska och svenska fyndet gjordes 
2015 i Everöd. Vid inventering insamlades ru-
tinmässigt en fruktkropp som till en början blev 
bestämd till D. bovista. Eftersom den var något 
avvikande med bland annat korta pediceller på 
sporerna, skickades den till Mikael Jeppson för 
kontrollbestämning. Det visade sig då att det var 
D. hyalothrix, en art som i Europa förut anträf-
fats i Ungern (Jeppson, Benedek & Rimóczi 
2011).

Gastrosporium simplex (stäpptryffel)  
Fig. 7.
Första skånska fyndet gjordes i Kåseberga 1952 
(Kers 1980). Ökningen av antalet lokaler jäm-
fört med 2005 får helt tillskrivas den ökade in-
venteringsinsatsen. Anses leva i symbios med 
olika arter av större gräs (Knudsen & Vester-
holt 2013). På den ena av lokalerna finns ludd-
losta (Bromus hordeaceus), hundäxing (Dactylis 

glomerata), engelskt rajgräs (Lolium perenne) 
och sandtimotej (Phleum arenarium) som möj-
liga partners. Den andra lokalen har varit välbe-
tad vid inventeringstillfällena varför gräsens art-
tillhörighet inte kunnat fastställas. På de skånska 
lokalerna är dess exponering beroende av ras 
och tramp av betesdjur i branta sluttningar och 
dess frekvens är därför osäker. Om betet upphör 
kommer arten sannolikt att försvinna. Mogna 
fruktkroppar har påträffats mellan den 8 augusti 
och 1 april. 

Geastrum berkeleyi s. str. (sträv jordstjärna)
Den art som tidigare benämndes G. berkeleyi 
(Hanson & Jeppson 2005 & Hanson 2010) har 
numera uppdelats i två olika: G. berkeleyi s. 
str. och G. pseudostriatum (Jeppson m fl 2013). 
Det första skånska fyndet gjordes i Everöd 2011 
(opublicerat) och den har hittills endast påträf-
fats på två lokaler, bägge i barrmattan i bryn, 
i anslutning till tall (Pinus sylvestris). Detta 
överensstämmer väl med vad som anges hos 
Jeppson (2013). En av lokalerna har sannolikt 
förstörts genom att omgivande skog har avver-
kats av naturvårdsskäl.

Geastrum campestre (fältjordstjärna)  
Fig. 8. 
Första skånska fyndet gjordes i Skanör 1982 
(Sunhede 1989). Ökningen av antalet lokaler 
jämfört med 2005 får helt tillskrivas den ökade 
inventeringsinsatsen och ökningen av antalet in-

Fig. 5. Lokaler för Disciseda candida (liten disk-
röksvamp).

Fig. 6. Fruktkropp av Disciseda can-
dida (liten diskröksvamp) med en 
normal och en extra öppning samt 
en extra öppning under bildande. 
Foto Jan Svensson
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inventerade lokaler. Den har påträffats i ± mull-
rika skogsbryn (både av tall och av lövträd) men 
vid två tillfällen i torrängsvegetation men under 
ensamma buskar (fläder, Sambucus nigra och 
ros, Rosa sp.). Enligt litteraturen kan den även 
förekomma på ”Open ground on sandy soil with 
no bushes.” (Sunhede 1989). Kreisel (1987) an-
ger ”oft synanthrop und nitrophil” och Jeppson 
(2013) skriver att den ”förefaller vara kvävegyn-
nad”. Den tidigaste noteringen för nya fruktkrop-
par är den 23 juni efter ca 20 mm regn. Sunhedes 
(1989) tidigaste notering är ”slutet av juli”.

Geastrum elegans (navlad jordstjärna)  
Fig. 10.
Första skånska fyndet gjordes i Brösarp 1984 

Fig. 7. Fruktkroppar och my-
cel av Gastrosporium simplex 
(stäpptryffel) på gräsrötter. 
Kåseberga 2010-11-23. Foto 
Hans Östling

Fig. 8. Lokaler för Geastrum campestre (fältjord-
stjärna).

Fig. 9. Lokaler för Geastrum coronatum (mörk 
jordstjärna).

venterade lokaler. Fyra av dess lokaler är starkt 
hotade: en på en golfbana, två i nära anslutning 
till kiosk- och/eller serveringsverksamhet (varav 
en i gles tallskog) och en på en välfrekventerad 
campingplats med halvpermanenta uppställn-
ingsplatser för husvagnar. Dessa fyra lokaler är 
utsatta för ett stort slitage vilket samtidigt torde 
vara till stor fördel för arten (Jeppson 2013). 
Anses av Benkert (2003) vara en typisk stäppart.

Geastrum coronatum (mörk jordstjärna)  
Fig. 9.
Första skånska fyndet gjordes i Linderöd 1918 
(Fries 1922). Ökningen av antalet lokaler jäm-
fört med 2005 får helt tillskrivas den ökade 
inventeringsinsatsen och ökningen av antalet 
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(opublicerat). Ökningen av antalet lokaler jämfört 
med 2005 får helt tillskrivas den ökade invente-
ringsinsatsen och ökningen av antalet inventerade 
lokaler. Detta är den jordstjärna som har den mest 
begränsade utbredningen i Skåne. Den har endast 
påträffats i området Maglehem – Brösarp – Rav-
lunda och endast i torrängsmiljö. I Skåne får arten 
anses som en exklusiv torrängsart.

Geastrum fimbriatum (fransad jordstjärna)
Har oftast påträffats i skog eller i skogsbryn men 
enstaka fynd har gjorts även ute på öppna fält 
långt ifrån lignoser. Sunhede (1989) noterar att 
arten kan förekomma på öppen mark. Andersson 
(1950) anser att arten är en ”fakultativ sandart”.

Geastrum floriforme (blomjordstjärna)  
Fig. 11.
Första skånska fyndet gjordes i Köpinge 2000 
(Hanson 2001). Arten visar en klar tendens till 
ökning sedan det första fyndet, framförallt från 
2007 och framåt (fig. 12) Man måste beakta 
att den årliga inventeringsinsatsen var avsevärt 
lägre före säsongen 2006/2007. Även på Öland 
har arten har ökat (Jeppson 2013). I Tyskland har 
arten uppenbarligen inte ökat under 1990-talet 
och början av 2000-talet (Benkert 2003, Bre-
sinsky & Dörfelt 2008). Inte heller i Danmark 
har man noterat någon ökning (T. Læssøe pers. 
medd.) medan man i Norge nyligen funnit den 
på två platser (Jeppson pers. medd.). Däremot 

förmodas att den ökat i England (Pegler m fl 
1995). Tyvärr finns det inga andra uppgifter från 
norra Europa från de allra senaste åren. Om en 
ökning endast har skett i Sverige kan man san-
nolikt utesluta möjligheten att det skulle bero 
på en ökad eutrofiering. Förklaringen är troli-
gen den ökande medeltemperaturen, men även 
en mer omfattande inventeringsaktivitet kan 
ha medverkat. I flera fall har arten påträffats i 
spillningshögar av kanin (se nedan under ru-
briken Fenologi) men ofta även i ren torrängs-/
sandstäppsmiljö utan synliga tecken på näring-
sanrikning. Det finns även ytterligare fynd i 
mer näringsrik miljö. Utöver den lokal som 
nämns av Jeppson (2013) finns också ett skånskt 
fynd i en välgödslad betesmark. På en lokal i 
Västergötland (Carlsson m fl 2008) och en på 
Öland (Dahlgren m fl 1995) har den påträffats 
vid övergivna myrstackar. Fruktkropparna i ett 
mycel ligger ofta väl samlade och ofta djupt nere 
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Fig. 10. Lokaler för Geastrum elegans (navel-
jordstjärna).

Fig. 11. Lokaler för Geastrum floriforme (blom-
jordstjärna).

Fig. 12. Antal fynd av nya lokaler av Geastrum 
floriforme (blomjordstjärna) under olika år.
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i rotfilten (de utvecklas hypogeiskt). Torra frukt-
kroppar kan lätt rulla iväg med vindens hjälp om 
vegetationen tillåter det men oftast inga längre 
sträckor, som längst har 40 meter noterats.

Geastrum melanocephalum (hårig jordstjärna)
Första skånska fyndet gjordes i Öved 1975 (Sun-
hede 1989). Arten har i Skåne oftast noterats på 
± näringsrik mark, gärna i närheten av buskar 
eller träd. Dock finns ett fynd i torrängsmiljö 
men i anslutning till en grupp tallar.

Geastrum minimum (liten jordstjärna)  
Fig. 13. 
G. minimum har nyligen delats upp i flera arter 
(Zamora m fl. 2015). De flesta skånska fynden 
torde tillhöra G. granulosum, men sannolikt 
finns även G. marginatum i Skåne. Tillvidare 
behandlas alla noteringar som G. minimum.
Första skånska fyndet gjordes i Vittskövle 1945 
(Andersson 1950). Ökningen av antalet lokaler 
jämfört med 2005 får till stor del tillskrivas den 
ökade inventeringsinsatsen och ökningen av an-
talet inventerade lokaler. Många mycel av denna 
art har påträffats i sydvända bryn nära eller un-
der tall där den ofta växer i barrmattan, något 
som också påpekas av Benkert (2003). Det finns 
dock flera fall där den konstaterats växa i helt 
öppen torrängs- eller sandstäppsmiljö, långt från 
lignoser, något som även framhålls av både An-
dersson (1950) och Benkert (2003).

Detta är den art som uppträder tidigast på sä-
songen (se under rubriken Fenologi och tabell 
7). Jeppson (2013) påpekar att arten är värme-
gynnad.

Geastrum pectinatum (kamjordstjärna)
Har endast påträffats i barrmattan under tall eller 
under en (Juniperus communis). 

Geastrum pseudolimbatum (stäppjordstjärna)  
Fig. 14. 
Första skånska fyndet gjordes i Brösarp 1996 
(Hanson 1997). Den har ofta påträffats i ± närings-
rika miljöer, till exempel i nässelbestånd eller på 
platser där betesdjur gärna uppehåller sig. Vid ett 
flertal tillfällen har den emellertid även påträffats 
i typisk torrängs-/sandstäppsmiljö utan synliga 
tecken på näringsanrikning. En klar tendens till 
ökning sedan 2005, med en koncentration till åren 
2005 – 2012 (fig. 15). Man måste även beakta att 

Fig. 13. Lokaler för Geastrum minimum (liten 
jordstjärna).

Fig. 14. Lokaler för Geastrum pseudolimbatum 
(stäppjordstjärna).

Fig. 15.  Antal fynd av nya lokaler av Geastrum 
pseudolimbatum (stäppjordstjärna) under olika 
år.
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den årliga inventeringsinsatsen var avsevärt lägre 
före säsongen 2006/2007 Även Jeppson (2013) 
har noterat en ökning. Också Kreisel (1987) på-
pekar att arten ökat i Tyskland medan Benkert 
(2003) inte noterar någon ökning där.

Geastrum pseudostriatum 
Fig. 16. 
I tidigare uppsatser (Hanson & Jeppson 2005 
och Hanson 2010) inkluderades denna art i G. 
berkeleyi. Första skånska fyndet gjordes i Rav-
lunda 1949 (kollekt i LD). Ökningen av antalet 
lokaler jämfört med 2005 får helt tillskrivas den 
ökade inventeringsinsatsen och ökningen av an-
talet inventerade lokaler. Näst G. schmidelii är 
det den vanligaste arten i skånska sandmarker. 
G. pseudostriatum är en typisk torrängs-/sand-
stäppsart (Jeppson 2013). Den tidigaste noterin-
gen för nya fruktkroppar är den 23 juni efter ca 
20 mm regn. 

Geastrum quadrifidum (fyrflikig jordstjärna)
Första skånska fyndet gjordes i Hardeberga 
1941 (kollekt i LD). Den enda lokalen i Skåne 
på sandig mark finns i en gles tallskog. Eftersom 
lokalen ifråga är obetad hotar omgivande busk-
vegetation växtplatsen.

Geastrum rufescens (rödbrun jordstjärna)
Påträffas ibland på öppen mark men oftast i 
anslutning till solitära tallar eller i bryn.

Enligt Jeppson (2013) och Sunhede (1989) har 
den även noterats på vedrester och intill gamla 
myrstackar.

Geastrum saccatum (säckjordstjärna) 
Fig. 17.
Första skånska fyndet gjordes 1948 i Ravlun-
da (kollekt i LD). Sannolikt föreligger en viss 
ökning av denna art. Enligt Benkert (2003) har 
arten även ökat i norra Tyskland.
Den påträffas ofta i bryn eller under buskar men 
har även påträffats i trädlösa marker varför man 
kan beteckna den som en fakultativ torrängs-/
sandstäppsart. Nästan alla fynden har gjorts i 
den södra delen av östra Skåne.

Geastrum schmidelii (dvärgjordstjärna)   
Fig. 18. 
Första skånska fyndet gjordes i Vitaby 1928 
(kollekt i LD). Arten har påträffats på sex lokaler 
i västra Skåne. Det finns dessutom ett äldre fynd 
från Nabben i Falsterbo (Boertmann i brev) där 
den har eftersökts vid ett flertal tillfällen men inte 
återfunnits. Arten får därför betraktas som utgång-
en från denna lokal. Ökningen av antalet lokaler 
jämfört med 2005 får helt tillskrivas den större 
inventeringsinsatsen och ökningen av antalet in-
venterade lokaler. Däremot har antalet mycel och 
fruktkroppar ökat märkbart på flera lokaler. Som 
mest har mer än 5300 fruktkroppar på träffats på 
en lokal med en area av ca 18 hektar. Detta är den 
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Fig. 16. Lokaler för Geastrum pseudostriatum.

Fig. 17. Lokaler för Geastrum saccatum (säck-
jordstjärna).
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klart vanligaste jordstjärnan i Skåne. Den har här 
endast undantagsvis påträffats i barrskogsmiljö 
(jmf Sunhede 1989). Däremot uppträder den ofta 
i anslutning till spillning av nötkreatur (Hanson 
2010) och ibland i mycel av Marasmius oreades 
(nejlikbroskskivling). Benkert (2003) påpekar att 
arten är utpräglat termofil.

Geastrum smardae 
Fig. 19.
Första skånska och svenska fyndet gjordes i 
Åhus 2013. Detta fynd är närmare beskrivet i 
Andersson m fl (2014) och är uppenbarligen det 
enda i Europa som gjorts i sandstäppsmiljö. I 
andra länder har den i flertalet fall påträffats på 
näringsrik mulljord i trädgårds- och parkmiljöer 
(Jeppson 2013, Kreisel 1987, Sunhede 1989). 
Man kan därför hävda att arten är en fakultativ 
torrängs-/sandstäppsart. Sommaren 2014 pro-
ducerade det skånska mycelet helt oväntat nya 
fruktkroppar efter att ha varit inaktivt säsongen 
2013/2014. De första fruktkropparna torde ha 
kommit fram i mitten av augusti. Detta över-
ensstämmer med vad som anges hos Sunhede 
(1989). 2014-08-26 fanns det sålunda tre ± torra, 
välutvecklade och två outvecklade fruktkrop-
par. De senare utvecklades, sannolikt på grund 
av brist på nederbörd, först sex veckor senare. 
Uppträdandet av G. smardae kan sannolikt vara 
en följd av klimatförändring med högre medel-
temperaturer.

Geastrum striatum (kantjordstjärna)
Påträffas oftast på relativt näringsrik mark till 
exempel under enar, intill nötspillning eller intill 

Fig. 18. Lokaler för Geastrum schmidelii (dvärg-
jordstjärna).

Fig. 19. Geastrum smardae. Rinkaby 2014-11-02. Foto Hans Östling.
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en äldre deponeringsplats. Det finns emellertid 
även flera tillfällen då den påträffats i torrängs-
miljö utan synliga tecken på näringsanrikning, 
varför man kan beteckna den som en fakulta-
tiv torrängsart. I Skåne förekommer den även i 
trädgårdar under måttligt kalkrika och måttligt 
näringsrika förhållanden. Enligt Jeppson (2013) 
”... verkar arten vara kvävegynnad” och Kreisel 
(1987) skriver ”… auf stickstoffreichen Böden”.

Geastrum triplex (=G. michelianum) (kragjord-
stjärna)
I Skåne mest i örtrika lövskogar eller i skogs-
bryn. Den förekommer även i trädgårdar under 
måttligt kalkrika och måttligt näringsrika förhål-
landen. Vid ett par tillfällen har den påträffats i 
typisk torrängsmiljö utan lignoser och utan syn-
liga tecken på näringsanrikning.

Langermannia gigantea (jätteröksvamp)
Endast påträffad i näringsrika miljöer. Nitrofil 
(Knudsen & Vesterholt 2012).

Lycoperdon decipiens (stäppröksvamp)
Påträffad i ”torr kalkrik gräsmark” i Lyckeboda 
av Leif Örstadius. 

Lycoperdon dermoxanthum (fårad röksvamp)
Påträffas oftast i torrängsbiotoper, mera sällan i 
sandstäpp eller hedartade biotoper. Ökningen av 
antalet lokaler jämfört med 2005 får helt tillskri-
vas den ökade inventeringsinsatsen och ökning-
en av antalet inventerade lokaler.

Lycoperdon ericaeum (hedröksvamp)  
Fig. 20. 
Första skånska fyndet gjordes i Torekov 1949 
(kollekt i UPS). Sannolikt föreligger en viss 
ökning av denna art även om ökningen delvis 
kan tillskrivas den ökade inventeringsinsatsen 
och ökningen av antalet inventerade lokaler. 
Påträffas aldrig tillsammans med Disciseda-, 
Geastrum- eller Tulostoma-arter men däremot 
gärna nära eller i ljunghed.

Lycoperdon excipuliforme (långfotad röksvamp), 
L. molle (mjuk röksvamp), L. nigrescens (mörk 
röksvamp) och L. perlatum (vårtig röksvamp)
Dessa arter påträffas sällan på öppen mark, utan 
i bryn eller inne i omgivande skog. L. nigrescens 
noteras ofta i anslutning till ljunghed.
  
Lycoperdon lividum (kornig röksvamp)
Detta är den vanligaste buksvampen i torrängs- 
och sandstäppsmiljö, dock inte när det gäller 
antalet fruktkroppar. Den är ofta en god indika-
torart för torräng och sandstäpp. Ökningen av 
antalet lokaler jämfört med 2005 får helt tillskri-
vas den ökade inventeringsinsatsen och öknin-
gen av antalet inventerade lokaler. Man påträffar 
ofta fruktkroppar som är avbrutna strax under 
gleban något som kan underlätta ivägblåsning. 
Skalbaggen Pocadius ferrugineus har påträffats 
i en fruktkropp av L. lividum.

Lycoperdon norvegicum
Endast noterad i bryn med tall.

Lycoperdon pratense (ängsröksvamp)
Ökningen av antalet lokaler jämfört med 2005 
får helt tillskrivas den ökade inventeringsinsat-
sen och ökningen av antalet inventerade lokaler. 
Den påträffas sällan på torräng eller sandstäpp, 
utan i regel på mer eller mindre mull- och 
näringsrik mark. Enligt såväl Knudsen & Vester-
holt (2012) och Kreisel (1987) är arten nitrofil.
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Fig. 20. Lokaler för Lycoperdon ericaeum (hed-
röksvamp). 
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Lycoperdon utriforme (skålröksvamp)
Ökningen av antalet lokaler jämfört med 2005 
får helt tillskrivas den ökade inventeringsinsat-
sen och ökningen av antalet inventerade lokaler. 
Fruktkropparna är långlivade varför det ibland 
kan vara svårt att avgöra deras ålder. De blåser 
ofta iväg långa sträckor, och påträffas därför ofta 
bakom krön, intill gärdsgårdar, vid stängsel och 
i håligheter/sänkor. Maximinoteringen är ca 100 
meter. Detta är den art som är den första som 
uppträder efter en genomförd markbearbetning.

Mycenastrum corium (läderboll) 
Fig. 21.
Första skånska fyndet gjordes i Malmö 1849 
(Herb. E. Fries, UPS). Arten har uppenbarligen 
ökat även om en del av de nya noteringarna jäm-
fört med 2005 får tillskrivas den ökade inventer-
ingsinsatsen och ökningen av antalet inventerade 
lokaler. Enligt såväl Kreisel (2006) som Dörfelt 
& Bresinsky (2003) har arten ökat i Tyskland men 
bara fram till omkring 1990. Ökningen där anses 
till stor del bero på ”eutrofiering” men samtidigt 
framhålls den som en ”excellent indicator spe-
cies for climatic changes (continentalization)” 
(Dörfelt & Bresinsky 2003). Arten anses vara 
nitrofil (Knudsen & Vesterholt 2013, Kreisel 
1987) men i Skåne finns flera förekomster där 
den påträffats i torrängs-/sandstäppsmiljö utan 
synliga tecken på näringsanrikning, varför den 
måste betecknas som en fakultativ torrängsart. 

Lokalen med 216 fruktkroppar är tydligt nitrofil 
med rester av halm som lagts ut som vinterfoder 
till nötkreatur. Fruktkropparna kan blåsa iväg 
långa sträckor, och påträffas därför ibland ba-
kom krön, intill gärdsgårdar, vid stängsel och i 
håligheter/sänkor. Maximinoteringen är ca 100 
meter. Den tidigaste noteringen för nya frukt-
kroppar är den 26 augusti.

Phallus hadriani (dynstinksvamp)
Första skånska fyndet gjordes i Falsterbo 1944 
(Andersson 1950). Det finns även fynd från 
1990 (Sandhammaren och Nyegrop). I Sverige 
uppträder arten endast i strandnära dynvegeta-
tion, medan den på kontinenten även uppträder 
på inlandslokaler. Med ökande medeltemperatur 
är det möjligt med framtida fynd på inlandslo-
kaler i Skåne.

Phallus impudicus (stinksvamp)
I sandmarker har arten i Skåne hittills endast 
påträffats i strandnära dynvegetation, medan den 
är en vanlig art i skogsmiljöer.

Pisolithus arrhizus (ärtröksvamp)
Denna art lever bland annat i symbios med tall 
(Knudsen & Vesterholt 2013). På en av lokaler-
na har tallen röjts bort av naturvårdsskäl med 
risk för att arten försvinner därifrån.

Rhizopogon luteolus & roseolus (gul hartryffel 
och rodnande hartryffel)
Bägge arterna lever i symbios med tall och har 
endast påträffats i bryn och inte på öppen mark.

Scleroderma areolatum (rutig rottryffel), S. bo-
vista (potatisrottryffel), S. citrinum (gul rottryffel) 
och S. septentrionale (sandrottryffel, fig. 22)
Alla arterna anses leva i symbios med olika träd 
och har i Skåne endast påträffats intill bryn och 
inte på öppen mark.

Tulostoma brumale (stjälkröksvamp)  
Fig. 23. 
Första skånska gjordes fyndet i Åhus 1820-talet 
(Fries 1829). Ökningen av antalet lokaler jäm-
fört med 2005 får helt tillskrivas den ökade 

Fig. 21. Lokaler för Mycenastrum corium (läder-
boll). 
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inventeringsinsatsen och ökningen av anta-
let inventerade lokaler. Däremot kan man se en 
ökning av antalet fruktkroppar på de olika lo-
kalerna. På en lokal i Klagshamn har det största 
samlade beståndet noterats, ca 16000 fruktkrop-
par på ca 1 hektar. Den har tidigare även rap-
porterats från 2 olika lokaler i Falsterboområdet 
(Johansson 1980, Boertmann in litt.), men den 
första kollekten är ombestämd till T. fimbria-
tum (se nedan) och den andra till T. kotlabae (se 
nedan). Noterad vid enstaka tillfällen med extra 
hål i peridiet (insekter). Den tidigaste noteringen 
för nya fruktkroppar är den 12 juli. Fruktkroppar 
fortsätter att komma upp ända tills frosten kom-
mer, sannolikt även vid senare töperioder men 
belägg saknas för detta.

Tulostoma fimbriatum (fransig stjälkröksvamp)  
Fig. 24.
Första skånska fyndet gjordes i Lomma 
1820-talet (Fries 1829). Ökningen av antalet lo-
kaler jämfört med 2005 får helt tillskrivas den 
större inventeringsinsatsen och ökningen av an-
talet inventerade lokaler. Arten har tidigare rap-
porterats från Klagshamn men den uppgiften är 
felaktig och avser T. brumale (se ovan). 
Från Falsterbo-området finns det två äldre fynd 
(se ovan under T. brumale och Jeppson muntlig 
uppgift) som har eftersökts vid ett flertal tillfäl-
len men inte återfunnits och arten får därför an-
ses som utgången från dessa lokaler. Detta är den 
av Tulostoma-arterna vars fruktkroppar snabbast 
bryts ner. En del fynd tyder på att arten gynnas 
av kaniners grävande.

Tulostoma kotlabae (grå stjälkröksvamp)   
Fig. 25. 
Första skånska fyndet gjordes i Vitaby 1932 
(kollekt i S). Sannolikt föreligger en svag ökning 
jämfört med 2005. Det finns ett äldre fynd från 
Falsterbo (se ovan under T. brumale) som har 
eftersökts vid ett flertal tillfällen men inte åter-
funnits. Arten får därför betraktas som utgången 
från denna lokal.

Fig. 22. Lokaler för Scleroderma septentrionale 
(sandrottryffel)
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Fig. 23. Lokaler för Tulostoma brumale 
(stjälkröksvamp).

Fig. 24. Lokaler för Tulostoma fimbriatum (fran-
sig stjälkröksvamp).
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Tulostoma melanocyclum (mörk stjälkrök-
svamp)  
Fig. 26.
Första skånska fyndet gjordes i Everöd 1945 
(kollekt i LD, Andersson 1950). Ökningen av 
antalet lokaler jämfört med 2005 får helt tillskri-
vas den större inventeringsinsatsen och öknin-
gen av antalet inventerade lokaler. Denna art 
måste betraktas som en exklusiv sandstäppsart.

Lokalranglista
Ett försök till rangordning av de mest värdefulla 
lokalerna presenteras i tabell 4. De rödlistade 
arterna har poängsatts enligt följande: CR = 4, 
EN = 3, VU = 2 och NT = 1 poäng. På Rinkaby 

skjutfält finns dessutom landets enda lokal för 
Geastrum smardae, en art som kan förväntas 
erhålla rödlistestatus i framtiden. När man läser 
listan måste man beakta att vissa lokaler är stora, 
till exempel Brösarps norra backar, Drakamöllan 
och Klammersbäck, medan andra är relativt be-
gränsade, till exempel Horna Bränneri och Hor-
na by. Alla de 14 första lokalerna på listan utom 
Strandbadsåsen i Löderup och Nybo har någon 
form av naturskydd, antingen som naturreser-
vat eller Natura 2000-område, de flesta både 
och. Strandbadsåsen i Löderup finns fortfarande 
högt upp på listan trots att den är ohävdad och 
igenväxningen är påtaglig. Det får anses som en 
skandal att denna klassiska lokal inte är skyd-
dad. Även den ur svampsynpunkt klassiska lo-
kalen Horna by finns ännu relativt högt på listan 
trots avsaknad av hävd.

Hotade lokaler
Med en hotad lokal avses här sådana lokaler 
som:
a. sedan flera år tillbaka är ohävdade, oftast ge-

nom att de inte betas. På sådana lokaler är 
igenväxning pågående, ibland med snabb in-
vandring av tall.

b. betas alltför svagt. På många lokaler är betes-
trycket alltför lågt så att de ofta domineras av 
högt gräs. Ofta betas lokalerna under alltför 
kort tid eller med alltför få djur. På en del lo-
kaler förekommer uppenbarligen bete enbart 
för att kunna uppfylla EU:s bidragsregler. 
Ett alltför svagt bete medför att humus-
halten ökar, antalet miniblottor reduceras och 
att det bildas en alltför tät rotfilt som medför 
att svamparnas fruktkroppar inte kan ta sig 
upp. Vid åtskilliga tillfällen har det inträffat 
att jordstjärnor kunnat lokaliseras först vid 
”grävning” i gräset eller att man slagit med 
handen i gräset där man väntar sig fruktkrop-
par så att sporerna puffar ut. Vid flera tillfäl-
len har jordstjärnor påträffats liggande upp 
och ner nere i bottenskiktet. Även Tulostoma-
arter har noterats ha liknande svårigheter.

c. har ett överhängande exploateringshot i form 
av uppodling eller bebyggelse. På vissa 
marker, främst i Horna- och Ripaområdena, 

Fig. 25. Lokaler för Tulostoma kotlabae (grå 
stjälkröksvamp).

Fig. 26. Lokaler för Tulostoma melanocyclum 
(mörk stjälkröksvamp).
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finns ett latent hot i form av exploatering för 
grönsaksodling eller majsodling. Med hjälp 
av konstbevattning, konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel i stor skala kan man få en 
vida högre ekonomisk avkastning än med de 
traditionella brukningsmetoderna.

d. som gränsar till bebyggelse, golfbanor eller till 
intensivt odlad jordbruksmark. Där förekom-
mer det ofta konstbevattning, konstgödsling 
och bruk av kemiska bekämpningsmedel 
med avsevärd risk för spridning till intillig-
gande mark med rödlistade buksvampar. Det 
är vanligt att en del av bekämpningsmedlen 
innehåller svampgifter. Vid flera till fällen 
har det konstaterats att såväl gödsel och be-
vattning på angränsande fält har hamnat långt 
in på närliggande mark (fig. 27). Vid flera 
till fällen har även skörderester i stor mängd, 
främst av majs, spritts flera tiotal meter in 
på skyddsvärda marker (fig. 28). I Rinkaby, 
Vikhög och Vasalt finns ett latent hot mot ett 
antal mycel genom stranderosion eller tidvis 
översvämning av havsvatten (fig. 29). 

Det i särklass största hotet mot de sandmarker 
där rödlistade buksvampar förekommer är av-
saknaden av tillräckligt bete. Antal direkt hotade 
lokaler framgår av tabell 2. Av de 180 lokaler där 
rödlistade buksvampar har påträffats kan 74 (41 
%) anses som hotade, oftast genom att de inte 
hävdas. Därutöver är många lokaler alltför svagt 
betade så att svamparna missgynnas. Flera av de 
hotade lokalerna finns i skogsbryn eller åkerkan-
ter. På många hotade lokaler finns endast mycket 
små reliktförekomster av rödlistade arter. Detta 
medför att andelen hotade lokaler för Tulostoma 
brumale och T. fimbriatum är påfallande höga. 
Bland de icke rödlistade arterna är andelen hotade 
lokaler både för Bovista tomentosa och Lycoper-
don dermoxanthum ca 50 %. 
Ett nytt hot utgörs av det så kallade Sand Life-
projektet som bland annat drivs av Länsstyrelsen 
i Skåne [www.sandlife.se]. Projektets syfte är 
att öka arealen av sandstäpp. Detta är förvisso 
angeläget, men man avser tyvärr genomföra di-
verse åtgärder på flera av de områden som idag 
är högproduktiva för buksvampar och utan att ta 
hänsyn till befintliga naturvärden. Sålunda är 8 av 

de 10 första lokalerna på lokalranglistan (tabell 4) 
berörda. Om åtgärder utförs inom dessa områden 
är sannolikheten mycket stor att förekomsten av 
rödlistade svampar kommer att påverkas.

Skötselåtgärder för att bevara värde-
fulla lokaler
Bete
Den mest akuta åtgärden för att bevara befintliga 
sandstäppsområden torde vara ett högt och kon-
tinuerligt betestryck. Sunhede (1989) påpekar 
till exempel att Geastrum-arter försvunnit från 
en lokal då betet upphört eller när fältskiktet av 
annan anledning blivit för högt och tätt. Med 
kontinuerligt betestryck menas här att lokalerna 
skall betas årligen, med ett tillräckligt antal djur 
och under relativt lång tid så att marken hela 
tiden utsätts för en klar störning med ett rela-
tivt stort markslitage och där framförallt gräsar-
terna blir väl avbetade. Däremot behöver inte 
bete förekomma under hela växtsäsongen. Det 
torde sålunda vara fullt möjligt att under ett år 
ha ett så kallat sent påsläpp och under ett annat 
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Tabell 4. Lokaler med många rödlistade arter.
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år ha ett tidigt påsläpp för att gynna andra or-
ganismgrupper. Det är även möjligt att inte beta 
alls under enstaka säsonger. Bete med häst eller 
med häst + nötkreatur är det mest fördelaktiga, 
medan fårbete är ett betydligt sämre alternativ 
(jmf Danielsson 2000). Numera är det vanligt 
att många lokaler endast betas pliktskyldigast, 

antingen med för få djur på för stora arealer eller 
under alltför kort tid för att uppfylla EU:s bi-
dragsregler. Här fordras en avsevärt bättre kon-
troll och uppföljning från myndigheternas sida. 
I samband med reservatsbildning och skötselåt-
gärder är det av största vikt att bete säkerställs 
under lång tid framgent. 

Fig. 27. Stallgödsel som ham-
nat på mark med rödlistade 
buksvampar. Ripa 2012-05-10. 
Foto Sven-Åke Hanson.

Fig. 28. Skörderester av majs 
som hamnat på mark med 
rödlistade buksvampar. Ripa 
2013-06-02. Foto Sven-Åke 
Hanson.

Fig. 29. Tulostoma brumale 
(stjälkröksvamp) vid eroderande 
havsstrand. Rinkaby 2012-02-
29. Foto Sven-Åke Hanson.
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Enligt min mening finns följande fördelar med 
bete:
a. håller effektivt tillbaka högväxande gräsarter, 

till exempel knylhavre (speciellt hästar)
b. reducerar humusanrikning
c. skapar små sandblottor (ca 1 – 5 m²). Detta 

gäller framförallt vid bete med hästar men 
även nötkreatur som gräver efter rötter 
(lusern?) vilket för upp kalkrik sand. Detta 
gynnar även sandlevande insekter

d. betesdjurens hovar/klövar skapar miniblottor
e. betesdjurens tramp trycker ut sporerna ur 

buksvampar och underlättar därför spridning-
en

f. betesdjurens tramp myllar frön och sporer
g. betesdjurens tramp motverkar etablering och 

tillväxt av mossor och lavar
h. betesdjurens klövar/hovar bidrar till sprid-

ningen av frön och sporer, ibland även delar 
av fruktkroppar

i. ger goda förutsättningar för spillningsbe-
roende evertebrater (särskilt insekter) och 
svampar

j. underlättar för svamparnas fruktkroppar att ta 
sig upp genom den ofta alltför täta rotfiltmat-
tan

k. underlättar vindspridning av hela eller delar 
av fruktkroppar som en följd av att vegeta-
tionen är låg.

Trädesbruk
För att bevara befintliga och eventuellt skapa 
nya områden med sandstäpp fordras någon form 
av mer omfattande störning. De flesta av de be-
fintliga områdena torde ha sitt ursprung i trädes-
bruk. Traditionellt trädesbruk innebär odling i 
1 – 2 år med bovete, råg eller potatis. Därefter 
lämnas området under ett varierande antal år till 
igenväxning och med inget eller extensivt bete, 
och senare mer intensivt bete. Försök pågår 
i Ripa, dock utan odlingsfasen, på slumpvis 
utvalda områden och uppenbarligen utan till-
räckliga markundersökningar. Olsson (2009) 
redovisar genomförda experiment med plöjning 
och harvning, även dessa utan odlingsfasen, 
som antyder att denna metod inte är framgångs-
rik. Å andra sidan finns ett utmärkt exempel på 

traditionellt trädesbruk i full skala (även detta i 
Ripa) som klart visar på motsatsen. Där finns ett 
område som enligt den ekonomiska kartan 1974 
var bearbetad åker 1970. Några år senare torde 
brukningen av åkern upphört, tyvärr okänt när. 
Då jag 1994 besökte området för första gången 
var åkern obrukad men bevuxen med diverse 
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fanerogamer och fortfarande med tydliga spår 
av tidigare markbearbetning, men inga rödlista-
de buksvampar. 2003 noterades de första frukt-
kropparna av Tulostoma brumale och arten har 
alltsedan dess ökat i numerär (tabell 8). Området 
var då välbetat. Därefter har ytterligare fyra arter 
av rödlistade buksvampar etablerat sig. 
Även ett annat område i Ripa har odlats i sen 

tid. Enligt markägaren odlades potatis där ca 
1975 med användning av konstgödsel och 
bekämpningsmedel. Området är idag betesmark 
där Disciseda candida och Geastrum schmidelii 
har etablerat sig och under de senaste åren även 
Geastrum pseudolimbatum och G. pseudostria-
tum.
Trädesbruk torde vara den billigaste metoden att 
bibehålla de aktuella markernas status, dock un-
der förutsättning att kalkhaltig sand finns inom 
räckhåll. På mycket lång sikt (t ex i ett 100-års-
perspektiv) torde metoden ha sina begränsning-
ar bland annat som en följd av dagens så kallade 
kvävenedfall.

Bränning
Ett alternativ till att avlägsna förna kan vara 
bränning av den torra vegetationen. Det finns 
mig veterligen inga försök där bränning 
förekommit och där svampförekomsten därefter 
inventerats. Enligt lokalbefolkningen har det ti-
digare förekommit bränning på Strandbadsåsen 
i Löderup.

Grävningar
Olsson (2009) har genomfört olika typer av 
grävningsåtgärder, dock utan ovannämnda od-
lingsmoment. De genomförda åtgärderna är ofta 
dyra och kan därför endast genomföras på små 
arealer. Den metod som innebär avlägsnande 

Tabell 7. Antal fruktkroppar av G. minimum på en begränsad lokal våren 2014. Nederbörd 
enligt SMHI [www.smhi.klimatdata/meteoroligi/nederbörd].
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Tabell 6a. Fruktkroppsstorlek i mm hos Tulostoma-arterna

Tabell 6b. Fruktkroppsstorlek i mm hos övriga 
arter. För Geastrum-arterna anges endast en-
doperidiets diameter.
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av ytskiktet kan även medföra ett kvittblivning-
sproblem. Att gräva ner ytskiktet på platsen så-
som vanligen är fallet, torde medföra problem 
på lång sikt.

Antalet fruktkroppar på en lokal och i 
ett mycel
I tabell 5 redovisas de noteringar som gjorts 
rörande antalet fruktkroppar i ett och samma my-
cel samt antalet fruktkroppar på en och samma 
lokal. Det finns väldigt få uppgifter i litteraturen 
om antalet fruktkroppar i olika sammanhang. 
Carlsson m fl (2008) noterade 90 fruktkroppar 
av Geastrum floriforme på en lokal i Västergöt-
land, uppenbarligen från 4 olika mycel.

Fruktkroppsstorlekar
Under inventeringsarbetet har sådana fruktkrop-
par som varit påfallande små eller påfallande 
stora insamlats och mätts med skjutmått. Resul-
tatet av dessa mätningar presenteras i tabellerna 
6a & 6b endast i den mån de avviker från upp-
gifterna i litteraturen.

Tiffney & Tiffney (1971) anger för T. brumale 
sporbolldiameter 4 – 17 mm och fotlängd 17 – 
93 mm.

Fenologi
Det har inte förekommit något systematiskt 
letande efter tidiga fruktkroppar mer än efter 
Geastrum minimum (tabell 7). Det tidigaste ex-
emplaret har noterats efter ett par dagars regn 
den 9 maj 2014. Samtidigt noterades även fler 
nya fruktkroppar på ytterligare två lokaler, men 
däremot inte på fyra andra lokaler. I Tyskland 
kan den visa sig ”understundom redan i maj” 
(Groß m fl 1980) medan Sunhede (1980) anger 
juni för svenska förhållanden. Nya fruktkroppar 
kommer upp i varje fall ända tills frosten sät-
ter in. Sannolikt även vid senare milda perioder 
ehuru bevis saknas för detta.
Det har klart visat sig hos många arter att de har 

ett oregelbundet uppträdande, det vill säga att de 
bildar fruktkroppar under ett eller några få år för 
att därefter återkomma efter ett varierande antal 
år eller aldrig mer. Fenomenet har observerats 
hos alla Disciseda-, Geastrum- och Tulostoma-
arterna (Hanson 2008) men även hos Gastrospo-
rium simplex och Mycenastrum corium. Geast-
rum floriforme kan illustrera detta fenomen. 
Denna art har uppträtt på ett antal lokaler un-
der ett eller några få år och har sedan varit för-
svunnen (minst 9 lokaler). Som ett exempel 
kan nämnas ett mycel på kaninspillning där det 
säsongen 2007/2008 fanns 33 fruktkroppar, sä-
songen 2008/2009 15, 2009/2010 7, 2010/2011 
7, 2011/2012 1, 2012/2013 4, 2013/2014 och 
2014/2015 0 fruktkroppar. 2012/2013 fanns 
den dessutom på två andra spillningshögar ca 
60 och 125 m från den ovannämnda. Endast på 
en lokal (Horna) har den varit årsviss men med 
varierande numerär, och där i ren sandstäpp, de 
flesta mycelen utan synliga tecken på närings-
anrikning. Där har endast 1 av ca 29 mycel 
fruktifierat varje år sedan etableringen, medan 9 
mycel endast har fruktifierat 1 gång. Liksom i 
exemplen ovan har arten vid ett antal tillfällen 
noterats växa på högar med kaninspillning eller i 
bryn med god tillgång till förna.

Ringbildning
Häxringar, det vill säga fruktkroppar som växer i 
en tydlig ring eller delar därav, ”bågar”, är uppen-
barligen ett vanligt förekommande fenomen hos 
buksvampar. Ringbildning kan emellertid ibland 
vara svår att fastställa eftersom det i många fall 
endast finns några få fruktkroppar i varje mycel. 
Detta gäller speciellt Bovista- och Disciseda-ar-
terna. Ringar är dessutom ofta ofullständiga på 
grund av markförhållandena. Det finns inga ob-
servationer som motsäger generell ringbildning 
hos alla buksvamparter. Hos Bovista-arterna har 
ringväxande endast noterats hos B. tomentosa.
Beträffande Disciseda har jag endast en notering 
hos D. candida med en ring på en diameter av 
4 meter med 24 fruktkroppar. Jalink (1989 och 
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Tabell 8. Antal fruktkroppar 
av Tulostoma brumale under 
olika år på en trädeslokal.
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Fig. 30. Ring av Geastrum 
elegans (naveljordstjärna). 
Brösarp 2009-01-30. Foto 
Sven-Åke Hanson.

Fig. 31. Häxring av Maras-
mius oreades (nejlikbroskskiv-
ling) där det växer Geastrum 
schmidelii (dvärgjordstjärna). 
Ripa 2011-06-02. Foto Sven-
Åke Hanson.

Fig. 32. Tulostoma fimbriatum 
(fransig stjälkröksvamp). Del 
av ring. Ripa 2013-01-08. Foto 
Sven-Åke Hanson.
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1992) beskriver en otydlig häxring hos D. bo-
vista. När det gäller Geastrum-arterna finns det 
många observationer av ringar framförallt av G. 
schmidelii (Hanson 2010). Hos Sunhede (1989) 
finns det noteringar om ringbildning (”bows 
and/or fairy rings”) hos alla i Sverige förekom-
mande arter utom G. floriforme, G. fornicatum, 
G. saccatum och G. smardae (fig. 30) 
Hos G. schmidelii har jag vid flera tillfällen även 
noterat en mycket tydlig ringbildning i mycel 
av Marasmius oreades (nejlikbroskskivling, fig. 
31). Gräset i dessa ringar är tydligt grönare än det 
i omgivningen. Sannolikt utnyttjar jordstjärnorna 
den av M. oreades frigjorda näringen, något som 
kan betecknas som en form av parasitism. Hos 
Lycoperdon har ringbildning noterats hos L. livi-
dum vid minst fyra och hos L. utriforme vid två 
tillfällen. I Tyskland har man noterat fenomenet 
även hos L. perlatum (Kreisel 1987). Mycenast-
rum corium bildar ofta ringar och sådana har 
noterats vid minst 6 tillfällen, den största med 
en diameter av 5 meter med 7 fruktkroppar. I 
Tyskland har man funnit en häxring med en 
diameter av 15,5 meter (Rauschert 1965). Hos 
Tulostoma-arterna är fenomenet tydligast hos T. 
fimbriatum (fig. 32). Jag har ett flertal observa-
tioner av ringar hos denna art, den största med en 
diameter av 14 meter och med upp till 180 frukt-
kroppar. Från Tyskland rapporteras också flera 
observationer av ringar (Kreisel 1984). För de 
övriga Tulostoma-arterna finns fem noteringar 
av ring hos T. melanocyclum, den största med en 
diameter på 6 meter med 16 fruktkroppar och en 
hos T. brumale. 

Vindspridning av fruktkroppar
Det är känt sedan tidigare att buksvampar som 
växer i öppna marker kan spridas med vinden 
(Jeppson 2013). Fruktkropparna kan lossna från 
underlaget och förflyttas av starka vindar. Emel-
lertid förhindrar den ofta höga vegetationen att 
fruktkroppar transporteras några längre sträc-
kor. Det är enligt egna observationer framförallt 
de storväxta arterna Lycoperdon utriforme och 
Mycenastrum corium som kan förflyttas några 
längre sträckor. I bägge fallen har fruktkrop-
par påträffats upp till 100 meter från deras ur-

Fig. 33. Fruktkropp av Geastrum floriforme (blom-
jordstjärna), som hakat fast i grässtrå. Horna 2013-
05-05. Foto Hans Östling.

Fig. 34. Separationszon hos Tulostoma melanocyc-
lum (mörk stjälkröksvamp). Foto Jan Svensson.

Fig. 35. Avbruten sporboll av Tulostoma fimbriatum 
(fransig stjälkröksvamp). Foto Jan Svensson.
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sprungliga plats. Man finner dem ofta samlade i 
svackor i terrängen, intill stengärdsgårdar eller i 
åkerkanter. Vid ett tillfälle noterades ca 50 lösa 
fruktkroppar av L. utriforme längs en gärds-
gård. Trots att Disciseda-arternas fruktkroppar 
ofta ligger lösa och är lätta, har jag aldrig funnit 
dem mer än några meter från ursprungsplatsen, 
medan Geastrum-arterna endast i undantagsfall 
påträffats mer än ett tiotal meter bort. Deras 
stjärnformiga flikar fastnar ofta i den alltför höga 
vegetationen. Hos de hygroskopiska arterna 
griper flikarna lätt tag i vegetationen när de torkar 
och drar ihop sig (fig. 33). Den art som påträf-
fats längst från växtplatsen är G. floriforme (se 
d:o). Efter en kraftig storm noterades en frukt-
kropp av G. pseudostriatum 15 meter från ur-
sprungsplatsen. För att underlätta spridning har 
Tulostoma-arterna en markant separationszon 
(abscissionszon) så att sporbollen kan frigöras 
från foten och eventuellt blåsa iväg eller förflyt-
tas exempelvis med ett djur. Om man försiktigt 
drar isär sporboll och fot syns separationszonen 
tydligt där den är dold under den nedre delen av 
peridiet (fig. 34). I mycel av T. fimbriatum ser 
man nästan alltid lösa avbrutna sporbollar (fig. 
35) medan fenomenet är mindre vanligt hos de 
övriga arterna. Likaså finner man ofta avbrutna 
fruktkroppar av Lycoperdon lividum (fig. 36). 
De har ingen tydlig separationszon men bryts 
likväl relativt lätt. Då och då påträffar man även 
avbrutna sporbollar av jordstjärnor, mest av G. 
schmidelii.

Slutsatser
Totalt har 54 arter av buksvampar noterats i 
skånska sandmarker varav 31 arter regelbundet 
påträffats på ± öppen mark. Disciseda candida, 
Geastrum campestre, G. floriforme, G. mini-
mum, G. saccatum, G. schmidelii, Tulostoma 
brumale, T. fimbriatum och T. kotlabae har även 
påträffats i västra Skåne i de delar som har un-
gefär lika stor nederbörd som i östra Skåne. För 
T. melanocyclum finns även en inlandslokal. 
Väldränerad mark är uppenbarligen en viktigare 
faktor än begränsade nederbördsmängder. Detta 
framhålls beträffande jordstjärnor av Sunhede 
(1989).
Enligt tabell 2 tycks alla arter ha ökat sedan 2005. 
För de flesta av de rödlistade arterna noteras en 
ökning med 2 – 3 gånger. Denna ökning måste 
dock betraktas som skenbar eftersom
a. inventeringsinsatsen ökat markant från och 

med säsongen 2006/2007, det vill säga den är 
ca 3,5 gånger större än tiden före och

b. antalet inventerade lokaler mer än fördubblats 
jämfört med 2005. 146 lokaler är sådana som 
inte har inventerats tidigare. På 48 av dem 
har rödlistade arter påträffats De har sanno-
likt sedan lång tid tillbaka hyst de aktuella 
arterna. På flera av dessa lokaler pågår igen-
växning och där har oftast endast enstaka my-
cel påträffats med få fruktkroppar och måste 
betraktas som reliktbestånd av tidigare större 
förekomster. Det torde vara lokaler där res-
pektive art kan förväntas att försvinna inom 
en snar framtid och de är således klart hotade.

Den konstaterade ökningen av Geastrum flori-
forme och G. pseudolimbatum samt uppträdan-
det av G. smardae är sannolikt ett tecken på 
klimatförändring med högre medeltemperaturer. 
Även ökningen av Mycenastrum corium kan 
bero på ökande medeltemperatur eller en ökad 
tillgång på kväveföreningar eller kanske båda-
dera.
Geastrum saccatum, Lycoperdon ericaeum och 
Tulostoma kotlabae uppvisar också svaga ök-
ningar. För Geastrum schmidelii och Tulostoma 
brumale kan man konstatera en ökning av anta-
let mycel och fruktkroppar men inte av antalet 
lokaler, även detta sannolikt som en följd av den 

Fig. 36. Avbruten sporboll hos Lycoperdon lividum 
(kornig röksvamp). Foto Jan Svensson.
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ökande medeltemperaturen (jmf Kreisel 2006).
Utöver de ovannämnda finns det emellertid yt-
terligare en rad möjliga orsaker till förändringar 
i arternas förekomst:
a. Lokalens successionsstatus (se tabell 8)
b. Säsongens väderförhållanden, framförallt ne-

derbörden kan påverka antalet fruktkroppar 
(se tabell 7)

c. Ändrade brukningsförhållanden, framförallt 
upphörande bete, eller ändrad betesregim ex-
empelvis från bete med häst till bete av nöt-
kreatur 

d. Ökning på grund av normal invandring eller 
oavsiktligt införande. Det har föreslagits att 
Geastrum smardae kan vara ett exempel på 
detta (Winterhoff & Wöldeke 1981)

e. Inventeringseffektivitet – ökande skicklighet 
hos inventerarna

f. Ökad inventeringsaktivitet kan medföra ökad 
sporspridning, så kallad antropokor spridning 
(Kreisel 2006)

g. Olämplig inventeringstidpunkt. Före säsongen 
2005/2006 ägde de här beskrivna invente-
ringarna ofta rum i oktober. Då hade sanno-
likt inte alla fruktkroppar kommit upp varför 
bestånden sannolikt blev underskattade

h. Annan påverkan:
• uppodling eller annan exploatering av lo-

kaler (8 lokaler helt och hållet, 2 lokaler 
delvis)

• konstgödsling, bevattning och spridning 
av bekämpningsmedel på angränsande 
marker

• stödutfodring av betesdjur ger en lokalt 
ökad tillgång på näringsämnen,

• salt från halkbekämpning och diverse sli-
tagerester kan påverka lokaler som finns i 
vägskärningar

• användning av bekämpningsmedel på 
banvallar

• avverkning av träd med kvarlämnade 
högar med grenar för så kallade fauna-
depåer (insektsdepåer) (fig. 37) varefter 
betesdjur sprider ut materialet i den om-
givande terrängen. Detta medför på sikt 
en lokalt ökad tillgång på näringsämnen.

• deponering av trädgårdsavfall ger också 
en ökning av näringsämnen.

De flesta arter uppträder oregelbundet, det vill 
säga att de inte bildar fruktkroppar varje år. Sär-
skilt bland Geastrum-arterna tycks det vara van-
ligt att ett mycel endast fruktifierar en gång och 
aldrig mer. Alla arter av jordstjärnor, med un-
dantag av G. elegans och G. pseudostriatum har 
konstaterats växa i både förnarika miljöer, de fles-
ta i barrmattan i skogsbryn, och i ren torrängs-/
sandstäppsmiljö, det vill säga,de kan betecknas 
som fakultativa torrängs-/sandstäppsarter (ta-
bell 9). G. schmidelii (Hanson 2010) och i viss 
mån G. pseudolimbatum har påträffats i anslut-
ning till kospillning. Även Mycenastrum corium 
anträffas ofta i ± näringsrika miljöer. Det torde 
dock inte vara helt klarlagt om det är tillgången 
på kolföreningar eller kväveföreningar som kan 
förklara fenomenet. 

Fig. 37. Så kallad faunadepå 
efter det att den behandlats 
av betesdjur. Degeberga 2015-
02-24. Foto Sven-Åke Hanson.
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Benkert (2003) framhåller att G. campestre, 
G. floriforme, G. minimum och G. schmidelii 
har sin huvudförekomst i torrängar (”Trocken-
rasen”). Benkert påpekar också att G. floriforme 
och G. schmidelii är utpräglat termofila, något 
som även Jeppson (2013) gör beträffande G. 
floriforme, minimum och pseudostriatum. Det-
ta är delvis onödiga påpekanden eftersom de 
flesta jordstjärnor liksom diskröksvampar och 
stjälkröksvampar är klart knutna till värmegyn-
nade biotoper. De skånska biotoperna för jord-
stjärnor tycks delvis vara olika jämfört med bl a 
Öland och Gotland (Sunhede 1989) där arterna 
oftare tycks uppträda i anslutning till skog eller 
annan trädvegetation. De flesta gasteromyceter 
har konstaterats växa ± i ring när markförhål-
landena så medger.
För att underlätta vindspridning har Tulostoma-
arterna utbildat en separationszon (abscissions-
zon) mellan sporboll och fot. Tydliga tendenser till 
detsamma har noterats hos Lycoperdon lividum.
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Inledning
Alldeles i anslutning till Linköpings tätort ligger 
ett av Östergötlands större naturreservat. Med 
sina 687 ha tar det en stund innan man kan sägas 
ha sett det mesta i området. Namnet ”Tinnerö ek-
landskap natur och kultur” är också det ovanligt 
långt och har därför i folkmun blivit ”Tinnerö”. 
Området är mycket populärt som närrekreations-
område för Linköpingsborna men det är också 
mycket mer än det. Här finns en varierad natur 
med höga biologiska värden knutna till såväl 
ekar, naturbetesmarker, våtmarker och barrskog 
(fig. 1, 2). Variationen ger också en del ovan-
liga kombinationer av arter. Till exempel finns 
både saffransticka (Aurantioporus croceus) och 
bombmurkla (Sarcosoma globosum) i reserva-
tet,  för att nämna några välkända arter. Inte mer 
än ett 50-tal meter från bombmurklans växtplats 
finns rariteter knutna till ek som t ex fjällig gall-
musseron (Tricholoma bresadolanum) och blek-
sopp (Hemileccinum impolitum). Tinnerö natur-
reservat är en av de många intressanta lokaler 
som kommer att besökas under Mykologiveckan 
2016. 

ABSTRACT
Funga of Tinnerö nature reserve (Linköping, Östergötland, S. Sweden) - notes on some 
interesting species.
Tinnerö is a nature reserve that will be visited during the forthcoming Mycological Fieldweek 
2016 of the Swedish Mycological Society. From 2008 the area has been subject of targeted 
inventories and to date 120 red-listed fungi are on record. The reserve has a diverse charac-
ter, containing oak woodlands, pastures, wetlands and boreal coniferous forests and species 
like Aurantioporus croceus (on old oaks) are met with side by side with Sarcosoma globosum 
(coniferous forest). The author provides photos and discussions on some rare or little known 
fungi occurring on the reserve: Lepiota grangei, Macrolepiota fuliginosa, M. olivascens, Plute-
us  diettrichii, P. hispidulus, Rugosomyces ionides, Tricholoma bresadolanum and T. sejunctum. 

Naturvårdsintressant om svampar i 
Tinneröreservatet
 Mikael Hagström

Inventering
Reservatet har inventerats på svamp under 
en rad år. 2008 var den första säsongen vad 
gäller marksvampar och sedan dess har områ-
det inventerats årligen, om än med varierande 
intensitet efter årsmån. Inriktningen har främst 
varit naturvårdsintressanta arter dvs arter som 
är rödlistade eller anses indikera särskilt artrika  
eller minskande miljöer. Och sådana arter är det 
gott om här. Till exempel har hela 120 rödlistade 
svampar enligt 2015 år rödlista (ArtDatabanken 
2015) noterats sedan 2008. Det bästa året, sett 
till antal noterade arter var 2008, med 47 arter 
tätt följt av 2013 då 46 rödlistade arter note-
rats. Även 2015 (44) och 2012 (41) var bra år. 
Dessa siffror speglar också i stort vilka år som 
var goda svampår även vad gäller allmännare 
arter.  En viss del av variationen beror nog också 
på att olika delar av reservatet fått olika mycket 
uppmärksamhet de olika åren och alla delar av 
reservatet är inte lika artrika. Siffrorna indi-
kerar också att man knappast kan räkna med att 
man hittar mer än ungefär en tredjedel av de lite 
ovanligare svamparterna som finns i ett område 
ens under ett bra år.
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Fig. 1. Gamla ekar i Tinnerö naturreservat. Foto Mikael Hagström.

Fig. 2. Betad mosaikmark. Foto Mikael Hagström.
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Naturtyper
De viktigaste naturtyperna i reservatet för 
svampfloran är de hasselrika ekbackarna, de mer 
eller mindre öppna magra gräsmarkerna och den 
vedrika granskogen. Ungefär 75%  av de rödlis-
tade arterna återfinns i dessa typer. Inom natur-
typerna finns ett spann vad gäller täthet, ålder 
och markförhållanden vilket också bidrar till en 
stor diversitet. Tittar man på de arter som klassas 
som hotade (rödlistekategorierna CR, EN och 
VU) så fördelar sig dessa på ett liknande sätt (fig. 
3, tabell 1). I kategorierna CR (akut hotad) och 

EN (starkt hotad) återfinns bara 4 arter varav två 
är beroende av ek, en av ogödslade gräsmarker 
(äng i tabellen) och en av tall. Studerar man kart-
bilden (fig. 4) över var de hotade arterna är fun-
na, ser man att de centrala delarna av reservatet 
är de som har flest fyndplatser. Ett annat mönster 
man kan ana är att kuperingen i terrängen har be-
tydelse. De områden som har tätast mellan höjd-
kurvorna förefaller också ha flest fynd av hotade 
arter (där det inte är ungskog). Jag tycker mig 
kunna ana att det ser ut så generellt, även utanför 
reservatet även om jag inte kan styrka det. Om 
det är mikroklimat, markegenskaper, historik 
eller något annat som styr detta vet jag inte, men 
man ska kanske ha med kupering som en posi-
tiv faktor när man bedömer områdens värde för 
biologisk mångfald (även när det inte rör sig om 
regelrätta bergbranter, som ju ofta uppmärksam-
mas).

Många välkända och några mindre
välkända
I reservatet finns, som redan nämnts, några av 
svampvärldens riktiga kändisar. Saffransticka 
och bombmurkla hör till dem, men även arter 
som violett fingersvamp (Clavaria zollingeri), 
ullticka (Phellinus ferrugineofuscus), rynkskinn 
(Phlebia centrifuga) och oxtungsvamp (Fistu-
lina hepatica) hör till denna kategori. De flesta 
av de rödlistade arter som hittats här och ligger 
till grund för bilden ovan är mer eller mindre 
välkända arter i naturvårdssammanhang. Men 
här finns också en del mindre kända arter som 
ofta har få registrerade fynd, men kanske inte 
behöver vara så extremt sällsynta som det först 
verkar. Ibland handlar det säkert om att skill-
naderna mot angränsande arter är små eller bara 
dåligt kända. Jag vill därför belysa några arter 
som påträffats här och som säkert finns på en rad 
andra, liknande platser. 

Fjällskivlingar
I reservatet har flera arter av både släktena Mac-
rolepiota och Lepiota noterats. Något överras-
kande är det ett par av de stora, som verkar minst 
välkända. Utöver den vanliga stolta fjällskivlingen 
(Macrolepiota procera) har preliminärt två and-

Fig. 3. Antal hotade svamparter fördelade på huvud-
sakligt habitat/substrat i reservatet.

Fig. 4. Fyndplatser för hotade svamparter i reservatet.
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ra arter, som nog oftast noteras som stolt fjäll-
skivling, rapporterats från Tinnerö. Material har 
deponerats i herbarium GB för ytterligare analy-
ser. Det kan vara ett värde i att lyfta fram dem 
och ge fler svampintresserade chansen att göra 
fynd av dem och gärna skicka in dem till något 
av de offentliga herbarierna.

Olivfläckig fjällskivling (Macrolepiota oliva-
scens) Fig. 5, 6 A,B
Denna art är i genomsnitt något mindre än stolt 
fjällskivling men på många sätt mycket lik. 
Egentligen är det först efter att man plockat hem 
svampen som skillnaderna dyker upp.  Svartgrö-
na fläckar visar sig där man hanterat svampen 
oförsiktigt. Lägger man sedan hatten på ett vitt 
papper över natten så ser man sedan att sporerna 
är milt rosa. Hos stolt fjällskivling är sporerna 
rent vita. Olivfjällskivlingen växte i Tinnerö i 
en betad blandskog i anslutning till gran, ek och 
björk. Enligt Funga Nordica (Knudsen & Vester-
holt 2012) ska den växa i gräsmark i anslutning 
till barrträd. Det första svenska fyndet gjordes i 
Skåne (Ryberg & Holmberg 1993). 

Fig. 5. Olivfläckig fjällskivling (Macrolepiota olivascens). 
Östergötland, Lindköping, Tinnerö, 2015-09-14. Foto 
Mikael Hagström.

Fig. 5. Olivfjällig fjällskivling (Macrolepiota olivascens). A.Grönaktiga fläckar i skador B. Rosa sporavtryck. Foto 
Mikael Hagström.
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Macrolepiota fuliginosa Fig. 7
Denna art är också en dubbelgångare till stolt 
fjällskivling och har betraktats som en varietet 
av denna (bl a Candusso & Lanzoni 1990). Den 
svamp jag har hittat och som jag tror hör till den-
na art avvek från stolt fjällskivling genom att de 
bruna färgerna på svampen var en smula varmare 
med lite mer röda pigment, men framförallt var 
foten annorlunda. Den var nästan jämnt brun, till 
skillnad från den vanliga fjällskivlingens tydliga 
band. En annan skillnad var färgen på köttet i fo-
ten. Särskilt ner mot basen blev köttet rödaktigt. 
Enligt Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 
2012) ska foten på denna art vara försedd med 
fläckiga band precis som stolt fjällskivling, så 
kanske var min svamp helt enkelt bara ett undan-
tag från regeln. Om fler tittar efter detta så kom-
mer vi förmodligen att veta mer om det om ett 
par år. Fyndet i Tinnerö gjordes i en gles ekhage 
och i Funga Nordica nämns en rad miljöer, bland 

annat lövskog, vägkanter och sanddyner. Giss-
ningsvis är detta inte någon särskilt sällsynt art 
utan den är nog bara dåligt känd. I dagsläget 
finns den noterad på ett tjugotal lokaler från 
Mälardalen och söderut (Artportalen). 

Fig. 7. Macrolepiota fuliginosa. Östergötland, Tinnerö, 
2015-10-20. Foto Mikael Hagström.

Grönfjällig fjällskivling (Lepiota grangei - VU) 
Fig. 8
Grönfjällig fjällskivling hör kanske inte till de 
allra minst kända, men kan ändå vara värd att 
nämna här, eftersom den inte är funnen på mer 
än ett tjugotal lokaler i landet. Det är en ganska 
liten svamp, som i Tinnerö verkar föredra om-
råden med ädellövträd, där lövförnan är rejält 
tjock. Den liknar mest den mycket sällsynta 
grågrön fjällskivling (Lepiota griseovirens), 
som jag själv inte har någon erfarenhet av. Enligt 
Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 2012) 
saknar grågrön fjällskivling de orangefärgade 
fjäll och fläckar som åtminstone utvecklade 
exemplar av grönfjällig fjällskivling har. Vidare 
är grundfärgen gråare hos grågrön fjällskivling 
än hos grönfjällig fjällskivling, där grundfärgen 
snarare är orange, som lyser igenom från köttet. 
Små exemplar av de båda arterna verkar mycket 
svåra att skilja åt. Utbredningen hos grönfjällig 
fjällskivling (Lepiota grangei) begränsar sig till 

Fig. 8. Grönfjällig fjällskivling (Lepiota grangei). 
Östergötland, Linköping, Tinnerö, 2009-11-08.  Foto 
Mikael Hagström.
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landets södra delar. Nordligaste fynd är gjort i en 
lövskog på kalk i södra Dalarna.  

Sköldingar (Pluteus spp)
Sköldingarna är ju i de flesta fall små arter som 
dessutom ofta är spröda och på så sätt besvär-
liga att hantera. Kanske har detta bidragit till 
att flera arter är ganska dåligt kända trots att de 
som grupp uppmärksammats som naturvårds-
intressanta i åtminstone 20 år (Nitare 2005). 

Sköldingarna är ju ganska tacksamma att skilja 
ut mot andra släkten genom sina rosa sporer (och 
skivor på lite äldre fruktkroppar) och genom att 
de växer på murken ved. Det senare gör att de 
skiljer ut sig från de flesta rödskivlingar (En-
toloma). Flera av arterna har dessutom ganska 
starka färger på hatt och eller fot vilket gör att de 
är lätta att upptäcka.
I Tinnerö är det särskilt två arter som får betrak-
tas som dåligt kända.

Fig. 9. Pluteus hispidulus. Östergötland, Linköping, Tinnerö, 2010-09-12. Foto Mikael Hagström.

Fig. 10. Pluteus diettrichii. A. Ovansida. B. Undersida. Östergötland, Linköping, Tinnerö, 2010-08-30. Foto Mikael 
Hagström. 
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Pluteus hispidulus (DD) Fig. 9
Denna lilla skölding hör inte till de mer färg-
granna, tvärtom rör det sig om en liten grå och 
oansenlig art. Hatten är oftast inte mer än tumna-
gelstor och lite smålurvig. Den är lik P. exiguus, 
men i mikroskopet ser man att cystiderna skiljer 
sig. Pluteus hispidulus har ganska stora, jämnt 
svällda cystider medan P. exiguus har små ”bar-
bapappa-formade” cystider (mucronata–subcapi-
tata) enligt Funga Nordica. Pluteus hispidulus 
har 17 noteringar på Artportalen från drygt 10 
lokaler i södra Sverige. 

Pluteus diettrichii Fig. 10 A,B
Denna lilla skönhet är inte säkert knuten till ved, 
i varje fall ser den ut att växa direkt på marken. 
Den förekommer i sluten lövskog på rik lövmull. 
Den är storleksmässigt som en genomsnittlig 
skölding, med en hattdiameter på 15 – 50 mm. 
Hatthuden spricker tidigt upp och visar det un-
derliggande vita köttet, vilket också är fallet med 
den mycket snarlika spricksköldingen (P. ephe-
beus). Den senare är emellertid oftast lite ljusare 

i färgen och lite ”lurvigare” både på hatt och 
fot. Pluteus dietrichii är i landet tidigare endast 
påträffad i Halland (Artportalen). 

Musseroner
Lilamusseron (Rugosomyces ionides - VU) 
Fig. 11
Detta är en svamp som vållade mig en hel del 
huvudbry när jag hittade den. Johan Nitare och 
Tommy Knutson fick hjälpa mig, eftersom jag 
inte ens förstod vilket släkte den tillhörde. Till 
slut stod det dock klart att det handlade om lila-
musseron. När man läser om arten och tittar på 
de foton som finns publicerade framstår den som 
en kraftigt violett svamp och inte en grafitgrå 
art med lite lila toner, som hos mina exemplar. 
Säkerligen är den vackert lila i fuktigt väder och 
optimala förhållanden. I Tinnerö har den bara 
påträffats vid ett enda tillfälle, trots att jag varit 
tillbaka många gånger sedan dess. Växtplatsen 
var en stenbunden ekskog med inslag av lite 
hassel. Fältskiktet dominerades helt av lundgröe 
(Poa nemoralis). Fynden i övrigt i Sverige är 

Fig. 11. Lilamusseron 
(Rugosomyces ionides). 
Östergötlan, Linköping, 
Tinnerö, 2018-10-15. 
Foto Mikael Hagström.
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ganska få, mindre än 10 på fastlandet upp till 
Dalälven och en handfull på Öland. Gissnings-
vis beror det på att arten är ordentligt sällsynt i 
kombination med att den kanske inte visar sig 
varje år på sina växtplatser. Kanske kan även 
dess oväntat anonyma yttre bidra till detta att 
den sällan uppmärksammas. 

Fjällig gallmusseron (Tricholoma bresadola-
num - VU) Fig. 12.
Detta är en rejäl svamp med ett karaktäristiskt 
utseende, varför den inte borde vara allt för för-
bisedd. Arten är bara påträffad i Östergötland, 
på Gotland och på Öland, vilket är en smula 
överraskande. Svampar som finns i lövskog 
i Östergötland brukar alltid finnas i Mälar-
dalen och vice versa och jag skulle bli mycket 
förvånad om detta inte gällde även denna art. 
De växtplatser jag sett arten på utgörs av bryn-
miljöer med ek på lerig jord. Oftast finns det 

gamla ekar i närheten, men på en plats finns inga 
ekar över 80 år,  så den har i varje fall inga extre-
ma krav på det viset. Man känner igen arten i 
första hand på att den är jämnt småvattrad över 
både fot och hatt och att grundfärgen är grafitgrå 
med en aning violetta toner (då den är lite torr). 
Skivorna har oftast svartnaggad egg och biter 
man lite i den så smakar den ordentligt skarpt. 
Det finns fina bilder på den på nätet och även i 
Riva (2003). På alla platser jag sett den, växer 
den tillsammans med sydlig kantmusseron (Tri-
choloma sejunctum). 

Sydlig kantmusseron (Tricholoma sejunctum - 
NT) Fig. 13.
Precis som fjällig gallmusseron verkar denna 
svamp trivas i ekbryn på lerig jord. Oftast har 
jag hittat den i skärningen där kantdiket mot in-
tilliggande åker börjar. Detta kan ju förstås bero 
på att det är lättare att upptäcka den där det inte 

Fig. 12. Fjällig gallmusseron (Tricholoma bresadolanum). Östergötland, Linköping, Tinnerö, 2012-10-01. Foto 
Mikael Hagström.
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växer en massa annan vegetation,  men jag tror 
att det främst beror på att det är så den vill ha 
det - stekheta dagar när solen ligger på. Denna 
art är lite vansklig att bestämma rätt. Det är som 
regel en rätt robust svamp med guldigt gulgröna 
färger blandat med svarta fibrer på hatten och ett 
vitt kött. Som regel är foten fnasig och kan ha 
lite gula, vagt avgränsade fläckar. Man skulle 
ju kunna tro att den är väldigt lik kantmusseron 
(T. arvernense) men denna är oftast klenare och 
saknar de gulgröna färgerna i hatten och växer 
dessutom med barrträd. Mer lik tycker jag att 
gulgrön kantmusseron (T. viridilutescens) är, 
men den förefaller inte växa med ek utan bildar 
liksom T. arvernense mykorrhiza med barrträd 
(Christensen & Heilmann-Clausen 2013). Syd-
lig kantmusseron har som namnet antyder en 
sydlig utbredning i Sverige (Christense & Heil-
mann-Clausen 2013).  Utbredningsbilden i Art-
portalen är missvisande och bygger sannolikt på 

sammanblandningar med T. arvernense och T. 
viridlutescens. 

Avslutning
Tinnerö naturreservat är något av en hot spot i 
svampsammanhang. Med sin rika variation av 
naturtyper förekommer här svampar med både 
nordliga och sydliga–sydöstliga utbredningar. 
Framför allt framträder en bild av värmeälskan-
de arter som är karaktäristiska i ängslövskog och 
lövängsmiljöer på kalkrik mark i södra Sverige, 
framför allt på Öland och Gotland och i Mälar-
dalsområdet.  Ett flertal av dessa svamparter är 
rödlistade.  Många av  dessa är för sin överlev-
nad beroende av ädellövskog med ljusluckor och 
brynmiljöer, ett mosaiklandskap som blir allt 
ovanligare i vårt land. 
Några arter som tas upp i min artikel kan dock an-
tas vara underrapporterade i landet på grund av att 

Fig. 13. Sydlig kantmusseron (Tricholoma sejunctum). Östergötland, Linköping, Tinnerö, 2007-11-03.. Foto 
Mikael Hagström. 
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de sammanblandats med liknande, vanligare ar-
ter. Det kan därför vara viktigt att uppmärksam-
ma sådana ”art-par” (t ex Macrolepiota procera 
vs olivascens och fuliginosa och Tricholoma se-
junctum vs arvernense och viridilutescens). 
Höstens exkursioner i Östergötland i samband 
med Mykologiveckan kan förhoppningsvis 
väsentligen öka vår kunskap om områdets funga. 
Den som vill läsa mer om Tinnerö eklandskap 
hänvisas till Länsstyrelsens i Östergötland hem-
sida och en artikel i SMT (Andersson m fl 2015). 
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Inledning
Äldre, naturliga sandtallskogar utgör några av 
våra mest hotade naturtyper. De utgör livsmiljö 
för många rödlistade mykorrhizasvampar, vilka 
påverkas negativt av såväl skogsavverkningar 
som av spontan igenväxning när de ekologiska 
störningsfaktorerna uteblir, t ex i skyddade om-
råden med fri utveckling som förvaltningsinrikt-
ning. Idag befinner sig merparten av landets alla 
sandtallskogar i ett framskridet igenväxningssta-
dium med mer eller mindre slutna moss- och 
rismattor. Detta leder till humusanrikning och 
ett förändrat mykorrhizasamhälle. I dessa igen-
växningsmarker påträffas nästan aldrig frukt-
kroppar av rödlistade svampar. Många sådana 
objekt kan vara viktiga restaureringsobjekt som 
är lämpade för naturvårdsbränning, och vem vet 
‒ kanske lever vissa rödlistade mykorrhizasvam-
par kvar i marken i väntan på en ny brand? Vissa 
sandsvampar kan man exempelvis ibland hitta 
i anslutning till mindre körvägar och trampade 

ABSTRACT
Sandy-soil pine woods ‒ a threatened environment with red-listed ectomycorrhizal fungi. 
The author gives a short overview of sandy pine woods as an important habitat of many ecto-
mycorrhizal fungi in Sweden. Natural or semi-natural woodlands with Scots Pine on sand or 
gravel, usually on glacifluvial deposits, are rapidly declining in Sweden due to modern forestry 
activities (clear cuttings), but also due to a progressing vegetation succession without forest 
fires and other natural disturbances. The mineral soil becomes negatively overgrown with a 
dense ground vegetation of e.g. Calluna, Empetrum, Vaccinium spp. and a thick moss-cover. 
From a biodiversity conservation perspective, the most valuable stands with red-listed ecto-
mycorrhizal fungi are remnants with old trees and long continuity of pine, combined with thin 
humus and vegetation layers (mostly lichen-dominated) and with small sun-exposed patches 
of open mineral soils. Remnants of old stands on calcareous (base-rich) sandy soils are very 
rare today and are in urgent need of conservation. 

Sandtallskogar ‒ en hotad miljö med
rödlistade mykorrhizasvampar
 Johan Nitare

stigar där ett visst slitage ändå har bibehållit en 
lågvuxen vegetation.
För varje år blir det allt svårare att hitta fina 
områden på sand och grus där den glesa vegeta-
tionen med lavar förekommer tillsammans med 
äldre tallar och där skogen har en långvarig och 
obruten historia (fig.1). Det rör sig då oftast bara 
om små fragmenterade ytor och skogspartier. 
Det finns också ett flertal planterade sandtallsko-
gar på tidigare öppna sandfält och dyner där man 
förr ville hindra sandflykt. Dessa anlagda sand-
tallskogsplantager har normalt en torftigare flora 
av mykorrhizasvampar, men är ibland det enda 
som återstår i landskapet som kan likna den ur-
sprungliga miljön. Även några sådana områden 
kan därför ha ett visst skyddsvärde.
I södra och mellersta Sverige är sandtallskogar 
främst knutna till rullstensåsar, vilka varit histo-
riskt viktiga färdleder i landskapet. Ofta finner 
man på åsryggarna kultur- och fornlämningar 
som vittnar om åsarnas tidigare betydelse. Även 
senare har många vägar och flygfält byggts på 
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dessa sand- och grusavlagringar, vilket gör att 
man felaktigt kan uppfatta sandtallskogar som 
en betydligt vanligare miljö än vad den är (Ni-
tare 2006, 2011). 
För att sandtallskogar skall bevara sin speciella 
öppna karaktär krävs återkommande successions-
störningar genom antingen brand, bete, ras, 
sandflykt eller ett kontinuerligt skonsamt slitage 
(t ex av badgäster). Återkommande bränder har 
troligen varit den areellt viktigaste störningsfak-
torn som format och bevarat miljön, inte minst i 
norra Sverige. Även bete, t ex vinterbete med re-
nar, har varit en viktig faktor för att upprätthålla 
en gles och lågvuxen vegetation (fig. 1). Nästan 
alla sandtallskogar bär idag spår av tidigare 
plock- eller dimensionshuggningar. Om skogs-
bruket i ett område varit av extensiv karaktär 
kan mer eller mindre stora delar av det natur-
liga ekosystemets arter ha bevarats. Om skogen 
däremot har slutavverkats eller markerna har 

gödslats eller harvats, förstörs det ursprungliga 
markprofilen och dess mykorrhizasamhälle. 
En flertusenårig kontinuitet kan då brytas och 
mångfalden trivialiseras. 

Något om brandens effekter på mykor-
rhizasvampar
De flesta sandtallskogar ligger på glacifluvia-
la sediment som avsattes under inlandsisens 
avsmältning. Undantagsvis finns också flyg-
sandsdyner och stranddyner som bildats senare. 
Tallen, med sina följearter, invandrade redan 
för ca 8 – 10 000 år sedan från söder och öster. 
Många väldränerade sandjordar var då ännu inte 
urlakade utan hade ett större näringsinnehåll av 
lättvittrade basiska mineral som gynnade vissa 
av tallens följearter. Sådana ”kalkgynnade” 
svampar knutna till tall är idag mycket sällsynta. 
Tre exempel som kan nämnas är lilaköttig tagg-
svamp, brandtaggsvamp och rosaskivig vaxskiv-

Fig. 1. En mycket gammal, naturlig sandtallskog som är starkt präglad av renbete. Denna typ av naturskog på 
sandiga sediment är idag ytterst sällsynt och i akut behov av skydd. Norrbotten, ca 20 km SV om Jokkmokk invid 
Pärlälven, 2004-06-08. Foto Johan Nitare.
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ling (Sarcodon fuligineoviolaceus, Hydnellum 
auratile, Hygrophorus calophyllus). Kalksand-
skogar finns bara kvar mycket fragmentariskt, 
t ex vid Billudden i Uppland och Lombäckshe-
den i Medelpad (Tedebrand 2010). 
Under historiens lopp har markerna naturligt 
urlakats och försurats. De har också vanligtvis 
brunnit återkommande med ett intervall på ca 20 
‒ 50 år. I dessa glesa sandskogar överlevde i nor-
malfallet de flesta tallar en brand och efter varje 
brand minskade humustäcket, kväve gick upp i 
rök, pH-värdet ökade tillfälligt och vittringsför-
mågan hos mineralkornen i marken ökade efter 
upphettningen. Sandskogsekosystemet och dess 
mykorrhizasvampar har under årmiljoner anpas-
sats till just dessa cykliska förlopp. 
Mykorrhizasvamparnas uppgift är bl a att vittra 
sand- och gruskorn och transportera vatten och 
näringsämnen till träden. Om marken innehåller 
lättvittrade basiska mineral ökar artrikedomen 
bland svamparna markant. Trädens rotspetsar 

Fig. 2. Blå taggsvamp (Hydnellum caeruleum) utgör en karaktärsart för fina sandtallskogar. Medelpad, Ånge, 
Lombäcksheden 2003-08-27. Foto Johan Nitare

med svamphyfer ligger normalt väl skyddade 
nere i sanden och påverkas inte negativt av 
snabbt övergående lågintensiva bränder. San-
dens dåliga värmeledningsförmåga gör att vär-
men vid brand oftast bara berör markens översta 
ytskikt. Hårt brända fläckar däremot, där marken 
blivit steriliserad på konkurrenskraftiga mycel 
är troligen också viktiga ytor för nyetablering 
av sällsynta och konkurrenssvaga mykorrhiza-
svampar (se Nitare & Högberg 2012). Efter en 
lyckad etablering kan dessa konkurrenssvaga 
svampar sedan teoretiskt bli ”hur gamla som 
helst” om trädkontinuiteten och miljön i övrigt 
bevaras. Via mycelspridning i marken kan my-
celet spridas vidare till nya uppväxande tallplan-
tor. Det innebär att svamparna i en sandtallskog 
kan vara mycket äldre organismer än det nu-
varande trädskiktet.
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Miljöhot ‒ främst igenväxning och skogs-
bruk
Sandtallskogarnas lavrika marker har i årtusen-
den varit viktiga betesområden för renar, först 
vildren och sedan tamren. Även nötkreatur och 
hästar fick ibland hålla till godo med det magra 
betet i sandtallskogar. Bränder och bete är därför 
några naturliga påverkansfaktorer som präglat 
sandtallskogarna sedan urminnes tider och varit 
en förutsättning för att miljön kunde bibehållas 
över tid (fig. 1, 3). Ett stort hot idag är uteblivna 
störningar så att dessa marker växer igen, först 
sakta, sedan allt snabbare. Vegetationen bildar 
så småningom täta sammanhängande rismattor 
med ljung, kråkbär och blåbär. Samtidigt ökar 
humustäcket i tjocklek och successivt växer 
granar in. Skogen övergår till en blandskog och 
slutligen granskog med ett helt annat mykorrhiza-
samhälle.

Fig. 3. Regelbundet återkommande skogseldar har varit en viktig naturlig störningsfaktor som bevarat sandtallsko-
garnas miljö intakt sedan urminnes tider. Torra renlavsmattor är mycket lättantändliga och tallskogarna i norra 
Sverige brann med ca 20‒50 års mellanrum. Dalarna, Särna, 2004-09-03. Foto Johan Nitare.

Modernt skogsbruk är ett annat stort hot. Sand-
tallskogar är från skogsbrukssynpunkt lättbru-
kade och de allra flesta områden blev tidigt 
påverkade av dimensionshuggning och senare 
kalhuggning med maskinell markberedning 
(harvning), se fig. 4. Idag återstår mycket få 
områden som aldrig varit slutavverkade och där 
trädkontinuiteten och det naturliga ekosystemet 
har bevarats någorlunda intakt. Trakthygges-
bruket har i grunden trivialiserat och förändrat 
förutsättningarna för sandtallskogarnas mykor-
rhizasvampar. De arter som drabbats hårdast 
är troligen konkurrenssvaga arter som sällan 
lyckas med nyetablering. I dagens industrisko-
gar dominerar i stället en flora (funga) av trivi-
ala och konkurrensstarka arter som pepparriska 
(Lactarius rufus), örsopp (Suillus bovinus) och 
vårtöra (Thelephora terrestris).
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Känsliga mykorrhizasvampar
Sandtallskogarnas svampflora har nyligen blivit 
närmare undersökt i Norge av Brandrud & Ben-
diksen (2014a,b) och i Sverige finns enskilda 
spridda rapporter, t ex av Soop (2002) och Strid-
vall & Stridvall (2006). Några arter finns också 
presenterade i floran över signalarter (Nitare 
2000) samt i olika enskilda artiklar. Bland mer 
ovanliga rödlistade mykorrhizasvampar märks 
särskilt marklevande tickor och taggsvampar i 
ordningen Thelephorales, korallfingersvampar 
(Ramaria) (Bendiksen m fl 2015), många mus-
seroner (Tricholoma) och spindlingar (Cortina-
rius). Brandrud & Bendiksen (2014b) har sam-
manställt en förteckning och beskrivning över 
arter i Norge som de menar är exklusivt eller 
i huvudsak knutna till sandtallskogar. Deras 
förteckning återges här i förenklad och omar-
betad form som jag uppfattar förhållandena i 
Sverige (tabell 1).

Utbredning och internationellt ansvar
Sandtallskog är en naturtyp som huvudsakligen 
förekommer i lokalkontinentala områden i norra 
Sverige samt längs Norrlandskusten och i älvda-
lar. Två större utbredningstyngdpunkter kan 
urskiljas, en i norra Värmland‒Dalarna‒Härje-
dalen (med koppling till angränsande delar i 
Norge) och en i centrala och östra Västerbotten‒
Norrbotten. Miljön kan dock lokalt och fläckvis 
uppträda i större delen av landet, t ex längs ås-
ryggar, stränder och inom fossila deltaområden. 
Trots att den sammantagna arealen av miljön är 
liten i vårt land, så har Sverige tillsammans med 
Finland i ett internationellt perspektiv en stor 
andel av naturtypen i Europa och därmed ett sär-
skilt ansvar för att miljön bevaras (Brandrud & 
Bendiksen 2014b). I Sverige utgör sandtallsko-
gar en nationellt prioriterad skogstyp för formellt 
skydd då den sällan är skyddad och därmed är 
kraftigt underrepresenterad i våra naturreservat 

Fig. 4. Det finns många hot mot sandtallskogar. Skogsbruksåtgärder med slutavverkning och maskinell mark-
beredning (harvning) innebär biologisk exploatering av sandtallskogarnas mångfald av mykorrhizasvampar. Ett 
annat stort hot är spontan igenväxning och humusanrikning med täta ris- och mossmattor när brand förhindras 
eller andra naturliga störningsfaktorer uteblir. Ångermanland, Junsele, 2006-05-30. Foto Johan Nitare.
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Tabell 1. Mykorrhizasvampar i näringsfattig (oligotrof) sandtallskog. Tabellen bygger främst på uppgifter från 
Brandrud & Bendiksen (2014b). Dessa författare skiljer dock på strikta sandtallskogsarter och arter som har bre-
dare ekologi. Avgränsningen är därför inte självklar och nedanstående tabell är delvis kompletterad med arter 
som har bredare ekologi (*). Tabellen är också förenklad och omarbetad med infogade svenska rödlistekate-
gorier. Två arter är sedan 2015 även globalt rödlistade (Hydnellum gracilipes och Tricholoma apium, båda VU). 
Arter som är kalkgynnade och nästan enbart förekommer på kalkrik (basrik) mark har utelämnats i tabellen, 
liksom arter som är vanliga i all ordinär mager tallskog, t ex Cortinarius caperatus, C. semisanguineus och C. 
traganus (rimspindling, rödskivig kanelspindling, bockspindling). Svenska namn som kursiverats utgör förslag 
på nya svenskt namn.
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och biotopskydd. Då miljöerna nu snabbt för-
svinner krävs snabba skyddsåtgärder. Här kan 
alla mykologer bidra med information till våra 
naturvårdande myndigheter och peka ut var det 
finns särskilt värdefulla områden med rödlistade 
mykorrhizasvampar. 
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Ascomycet-Nytt 6 informerar om ändringar 
i checklistan över svenska icke-licheniserade 
ascomyceter (Eriksson 2014, i det följande = 
CH2014). Det gäller klassifikationen som an-
vänds i boken (sid 9 – 21), själva checklistan 
(24-288), etc. Artikeln föreslår även under-
sökningar, som kan resultera i kommande änd-
ringar av listan. 
Under senare år har flera tidskrifter publicerat 
mycket omfattande ”revisioner” av ascomy-
cetgrupper. Flera finns i tidskriften Fungal Di-
versity. Som exempel kan nämnas ”Families of 
Dothideomycetes” av 68 författare (Hyde m fl 
2013). Den behandlar 105 familjer, vardera för-
fattad av 1 – 6 mykologer. Många bidrag är ac-
ceptabla, andra måste granskas noga innan man 
kan utnyttja data för checklistan. Där står t ex om 
Aulographum hederae ”Hamathecium of asci, 
pseudoparaphyses lacking”. Det ska naturligtvis 
vara ”Hymenium of asci, ...”. Termen hamathe-
cium definierades ursprungligen som ”all kinds 
of hyphae or tissue between the asci or project-
ing into the locule or ostiole” (Eriksson 1981: 
15; och har accepterats av alla upplagor av Dic-
tionary of the Fungi).
Molekylära studier har blivit allt viktigare inom 
mykologin under senare år. Réblová m fl (2015: 
5) konstaterade i en ITS-artikel att : "Knowledge 
of 2D structure is essential for constructing a re-
liable multiple sequence alignment to compare 
nucleotides at homologues positions”. Detsam-
ma gäller för t ex sekundärstrukturer(2D)  av 
rRNA sekvenser (Réblová & Réblová 2013). 

6:1. Acrocordiella occulta (Romell) O.E. Erikss. 
Fam.: Requienellaceae
Lars Romell samlade under 1880-talet vid flera 
tillfällen en ny pyrenomycet på krusbärsgrenar 

ABSTRACT
Ascomycete News 6
Information is given about changes that are needed in the ”Checklist of the non-lichenized 
ascomycetes of Sweden” (Eriksson 2014). 

Ascomycet-Nytt nr 6
 Ove E. Eriksson

(Ribes uva-crispa). Den var helt gömd i barken 
och hade flersepterade, tjockväggiga sporer, 
erinrande om sporer hos Massaria-arter och 
Romell (in Winter1885: 262) gav arten namnet 
Massaria occulta (”occulta” = gömd). Likande 
sporer förekommer i flera andra släkten, både av 
licheniserade och olicheniserade ascomyceter. 
Romells art skiljde sig i flera avseenden från 
dessa (fruktkroppsbyggnad och spor- och ascus-
morfologi), och Eriksson (1983: 189) beskrev 
därför det nya släktet Acrocordiella, med A. oc-
culta som enda art. 
Släktet placerades av Boise (1986) och Barr 
(1990) som synonym till Requienella, men enligt 
Jaklitsch m fl (2016: 92) visar både morfologiska 
och molekylära data att de två släktena är skilda 
men närstående, och de fördes av författarna till 
samma familj, Requienellaceae.
Romell fann arten bara på krusbärskvistar, men 
Jaklitsch m fl (2016: 92) kände även till material 
från Ryssland och Österrike på andra Ribes-arter.

6:2. Barbatosphaeria arboricola Réblová 
Fam.: Incertae sedis, Sordariomycetes
Barbatosphaeria barbirostris (Dufour) Réblová 
växer i grupper mellan ved och bark. Perithe-
cierna är runda och försedda med en lång hals, 
som är röd–brun–hårig upptill (se MycoKey). 
Arten har en vid utbredning i Sverige (Sk, Bl, 
Ång,Vb i CH2014: 37). En andra art, B. arbo-
ricola Réblová (Réblová m fl 2015: 29), är bara 
känd från Tjeckien och en lokal i Sverige (Upp-
land, Dalby sn, Jerusalem, på bark av Betula pen-
dula, 22.i.1988, leg. K. Holm & L. Holm, UPS 
F1260097, kultur CBS 114120). Den skiljer sig 
från föregående art genom längre sporer (mer än 
7 µm).
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6:3. Calosphaeriales 
Denna ordning representerades i CH2014:20 av 
11 arter i 4 släkten: Calosphaeria (7), Jattaea 
(2), Natantiella (1) och Phragmocalosphaeria 
(1). Den har nyligen behandlats av Réblová 2011 
och Réblová m fl 2015. Det anses nu att place-
ringen av Natantiella är osäker (Réblová 2011: 
195), medan Phragmocalosphaeria polyblasta 
(Romell & Sacc.) Petr. möjligen är ett synonym 
till Jattaea, men det behövs färskt material för 
att bevisa det (Réblová 2011: 193).

6:4. Daldinia vernicosa Ces. & De Not. 
Fam.: Xylariaceae
Stadler m fl (2014)  föreslog det nya namnet 
Daldinia vernicosa Ces. & De Not. (non Sphae-
ria vernicosa Schwein.). Ett synonym är Daldi-
nia fissa Lloyd.

6:5. Echria macrotheca (P. Crouan & H. 
Crouan) Kruys, Huhndorf & A.N. Mill. 
Fam.: Lasiosphaeriaceae
Syn.: Arnium macrotheca (P. Crouan & H. 
Crouan) N. Lundq.
Kruys m fl (2015: 106) accepterade på basis av 
morfologiska och molekylära data undersläktet 
Echria som ett separat släkte. Enda svenska rep-
resentant är Echria macrotheca (P. Crouan & H. 
Crouan) Kruys, Huhndorf & A.N. Mill. Arten 
förekommer främst på hästspillning och är känd 
från Sm-Nb (CH2014: 32).

6:6. Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr. 
Fam.: Cucurbitariaceae
Syn.: Cucurbitaria piceae Borthw.
Černý m fl (2016) rapporterade att denna art har 
blivit ett allvarligt hot mot främst Picea pungens 
(blågran) i Tjeckien. Ett exemplar av P. pung-
ens i Vb var svårt angripet och höggs ner 1988 
(CH2014: 71 – 72, även funnen på P. asperata 
i Göteborg).  Arten bör sökas på P. pungens i 
landet.

6:7. Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hus-
tad, A.N. Mill., Dentinger & P.F. Cannon (2013: 
104) - slemjordtunga
Fam. Geoglossaceae

Syn.: Geoglossum glutinosum Pers.
Hustad m fl (2013) studerade den phylogenetiska 
släktskapen mellan 5 släkten inom Geoglosso-
mycetes (jordtungor): Geoglossum, Nothomitra, 
Sarcoleotia, Thumenidium och Trichoglossum. 
De använde i analysen DNA från fyra olika om-
råden i genomet (ITS, LSU,  MCM7, RPB1) och 
fann att tre arter, som förts till Geoglossum, ham-
nade på två separata grenar i det fylogenetiska 
trädet (sid. 104). Det gällde G. glutinosum och 
en ny art, vilka båda placerades i det nya släktet 
Glutinoglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger 
& P.F. Cannon. En annan art, Geoglossum are-
narium (Rostr.) Lloyd, fördes till det nya släktet 
Sabuloglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger & 
P.F. Cannon (se nedan). 

6:8. Hymenopleella hippophaëicola Jaklitsch & 
Voglmayr
Fam.; Sporocadaceae prov.
Denna art på ved av havtorn (Hippophaë rham-
noides) är känd från många lokaler i Uppland. 
Den listades som Lepteutypa hippophaës i 
CH2014. Jaklitsch m fl (2016: 96) placerade den 
i Hymenopleella, men med det nya epitetet ”hip-
pophaëicola” som ersättning för Hymenopleella 
hippophaës (Fabre) Munk (1953), non Hymeno-
pleella hippophaës (Fabre) Rulamort (1986). 

6:9. Jattaea Berl.
Fam.; Calosphaeriaceae
Réblová  (2011) reviderade släktet Jattaea. I 
nyckeln (s.174) till de 12 arterna fanns de två 
svenska arterna med (se CH2014: 130).

6:10. Lopadostoma pouzarii Granmo & L.E. 
Petrini. 
Fam.; Xylariaceae
CH2014 listade tre arter i Lopadostoma 
(Nitschke) Traverso. En av arterna accepterades 
inte i släktet av Jaklitsch m fl (2014: 79), nämli-
gen L. pouzarii Granmo & L.E. Petrini. De an-
såg att den kunde höra till ett annat släkte i Xy-
lariaceae, möjligen Whalleya J,D Rogers, Y.M. 
Ju & San Martin.
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6:11. Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. & 
De Not.
Fam.: Lophiostomataceae
En grupp pyrenomyceter som man ofta ser på 
ved har en mynningszon som är plattad från si-
dan. De hör oftast till familjen Lophiostomatace-
ae och kan skiljas åt på bl a sporernas morfologi. 
De flesta har sporer med flera tvärsepta, men 
en art, Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. 
& De Not. har murformiga sporer. Mugambi & 
Huhndorf (2009: 103) anser att den molekylärt 
skiljer sig från Lophiostoma och ska som Pla-
tystomum compressum (Pers.) Trevis. föras till 
en separat familj, Platystomataceae (Dumort.) 
Schröter. Men enligt Walter Jaklitsch (pers. 
medd. 2016) finns det flera Lophiostoma-arter 
med murformiga sporer och L. compressum kan 
behållas i Lophiostoma. Mynningen är inte en 
springa (”slit-like”) som Mugambi & Huhndorf 
påstår, utan ± elliptisk (Eriksson 1981, Fig. 178).

6:12. Morchella exuberans Clowes, Hugh Sm., 
& S. Sm. 
Fam.; Morchellaceae
Kuoljok (2015: 20) rapporterade Morchella exu-
berans som ny för Sverige, från en brandplats i 
Muddus nationalpark. Arten hade identifierats i 
en DNA-analys av material, som Kuoljok skic-
kat till Evolutionsmuseet i Uppsala, och som 
Karen Hansen som medförfattare inkluderat i 
den molekylära studien. För referenser, se Kuol-
jok (Taskin m.fl. 2012, Rickard m fl 2014). 
Du m fl (2012) frågar hur pålitliga ITSrDNA 
sekvenser är för att separera arter i släktet 
Morchella. De fann att i vissa delar av släktet 
var 66% av det sekvenserade herbariematerialet 
felbestämt. Man föreslår en WEB-tillgänglig da-
tabas som referens. Författarna nämner inte 2D 
studier av ITS, men sådana skulle troligen ge 
viktig information i detta fall.

6:13. Otidea (Pers.)Bonord.
Fam.: Pyronemataceae
Släktet Otidea (haröron) innehöll 12 arter i 
CH2014, men det har länge funnits behov av en 
revision av släktet (Ryman & Holmåsen 1984: 
626). Karen Hansen och medarbetare har nu 

publicerat två viktiga arbeten, dels ingående in-
formation om hur molekylära och morfologiska 
data kan användas för att studera artgränser 
och släktskap inom Otidea (Hansen & Olaria-
ga 2005), dels en monografi för släktet (Olar-
iaga m fl 2015). Författarna accepterar 19 arter 
förekommande i Sverige. Två av de 12 arterna i 
CH2014 accepteras inte som egna taxa (O. co-
chleata och O. umbrina), men det kommer till 
9 arter: 
O. borealis M. Carbone, Olariaga, K. Hansen & 
Van Vooren (LL)
O. brunneoparva K. Hansen, M. Carbone, Ola-
riaga, & Van Vooren (Nrk, Jmt)
O. caeruleopruinosa Harmaja (Srm, Upl)
O. flavidobrunneola Harmaja (Upl)
O. formicarum Harmaja (Nrk, Upl,  Dlr, Ång)
O. minor (Boud,) Olariaga & K. Hansen (Gtl, 
Sm, Srm, Upl,  Öl)
O. mirabilis Bolognini & Jamoni (Gtl, och O. cf. 
mirabilis (Öl)
O. nannfeldtii Harmaja (Gtl, Upl, LL)
O. tuomikoskii Harmaja (Sk, Nrk, Sm, Upl, 
Mpd, LL)
Alla arter beskrivs noggrant och det finns för var 
och en bilder av fruktkroppar, asci, sporer och 
ofta av andra mikroskopiska detaljer. En nyckel 
till alla arter finns på sid. 178 – 179.

6:14. Pleurostoma richardsiae (Nannf.) Réblo-
vá & Jaklitsch 
Fam.: Pleurostomataceae
Réblová & Jaklitsch (i Réblová m fl 2015: 30) 
förde över Cadophora rihardsiae Nannf. (i Me-
lin & Nannfeldt 1934: 421) till Pleurostoma, 
den första arten i Sverige i släktet och familjen 
Pleurostomataceae. Det är ett konidiestadium och 
någon teleomorph är ännu inte känd från Sverige.

6:15. Requienella fraxini Jaklitsch & Voglmayr 
(2016: 95)
Fam.: Requienellaceae
Jaklitsch m fl (2016: 92-96) gav en noggrann 
beskrivning av släktet Requienella Fabre och 
dess två arter på värdväxter inom Oleaceae, R. 
seminuda (Pers.) Boise på Olea europaea och 
R. fraxini Jaklitsch & Voglmayr på Fraxinus 
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excelsior (ask). Släktet har vanligen förts till 
Requienellaceae, i Pyrenulales eller Melanom-
matales, men författarna anser att familjen hör 
till Xylariales trots att asci är bitunikata.
Nordén & Stordal (2014: 29) rapporterade Re-
quienella ”seminuda” på ask från 16 lokaler i 
Norge och sex provinser i Sverige (Bl, Sm, Öl, 
Boh, Vg, Vstm; ny för Sverige), men exemplar 
på Fraxinus är R. fraxini, som skiljer sig mole-
kylärt från R. seminuda och har 3-septerade 
sporer, ej 5-septerade, som de normalt är hos den 
senare arten, som har en sydlig utbredning (oliv-
lundar). Båda arterna har perithecier som skjuter 
ut genom barken (figs: Nordén & Stordal 2014: 
30; Jaklitsch m fl. 2016: 95).

6:16. Reticulascus clavatus Réblová & Fournier 
Fam.: Reticulascaceae
Réblová & W. Gams (i Réblová m fl 2011: 
180-181) beskrev den nya familjen Reticulas-
caceae och släktet Reticulascus. Arten R cla-
vatus Réblová & Fournier anges vara vanlig i 
rinnande vatten i Frankrike. Konidiestadiet Cyl-
indrotrichum clavatum W. Gams & Holub-Jech. 
har hittats i Sverige (Réblová m fl 2011: 166) 
på murken ved av Ulmus scabra. Perithecier av 
teleomorfen bör eftersökas i Sverige.

6:17. Sabuloglossum arenarium (Pers.) Hustad, 
A.N. Mill., Dentinger & P.F. Cannon. - sandjord-
tunga
Fam. Geoglossaceae
Syn.: Microglossum arenarium Rostr., Geoglos-
sum arenarium (Rostr.) Lloyd, Corynetes are-
naria (Rostr.) E.J. Durand.
I CH2014 listas denna art som Geoglossum are-
narium (Rostr.) Lloyd, med referenser till mor-
fologiska och ekologiska artiklar av Nitare (1981, 
1982). Som nämnts ovan ingick arten i en de-
taljerad molekylär studie av Hustad m fl (2013).  

6:18. Savoryellales Boonyuen m fl. 
Fam. Savoryellaceae 
Familjen Savoryellaceae uppställdes av Jaklitsch 
& Réblová (Index Fungorum 209:1, 2015). Ord-
ningen Savoryellales beskrevs av Boonyuen m fl 
(2011: 1368).  Släktet Savoryella innehåller nu 

11 arter. Typarten Savoryella lignicola E.B.G. 
Jones & R.A. Eaton hittades ursprungligen på 
trä i ett ”water-cooling tower” i norra Wales 
under 1960-talet. I Sverige är arten hittad på 
Phragmites australis (vass). Perithecierna är 
korthalsade. Asci är unitunicata. Sporerna är 
4-celliga med stora mörka mittceller och mycket 
små hyalina ändceller. Ytterligare en art är känd 
från Sverige, S. curvispora W.H. Ho m fl.  

6:19. Setoseptoria arundinacea (Sowerby) Kaz. 
Tanaka & K. Hiray.
Fam. Lentitheciaceae 
En vanlig pyrenomycet på gräs är Massarina 
arundinacea (Sowerby) Leuchtm. (CH2014: 
159, se not på sid. 305). Den har nu förts över till 
Setoseptoria Quaedvl. m fl (Tanaka m fl. 2015: 
101) baserat på nya molekylära analyser. Massa-
rina är ett heterogent släkte. Arterna har hyalina, 
flersepterade sporer (se ref. i CH2014).

6:20. Teichospora Fuckel
Fam.: Teichosporaceae 
Jaklitsch m fl (2016) reviderade släktet Teicho-
spora och accepterade typarten T. trabicola Fuck-
el och 20 andra arter. Ingen av dessa är känd från 
Sverige. De 7 arter som listas i CH2014 måste 
studeras med molekylära metoder för att fastslå 
deras släktskap. 

6:21. Thyronectria Sacc.
Fam.: Nectriaceae 
Jaklitsch & Voglmayr (2014) återupprättade släk-
tet Thyronectria sedan de hittat sterila trådar i 
perithecier hos flera arter, som nyligen hade förts 
över till Nectria. Följande arter i CH2014 förs nu 
till Thyronectria: T. berolinensis (Sacc.) Seaver 
(på Ribes spp.), T. coryli (Fuckel) Jaklitsch & 
Voglmayr (på Corylus avellana, hassel), T. cucur-
bitula (Fuckel) Jaklitsch & Voglmayr (på Pinus 
sylvestris, tall), T. lamyi (Desm.) Seaver (på Ber-
beris vulgaris, berberis) och T. sinopica (Fr.) Jak-
litsch & Voglmayr (på Hedera helix, murgröna).

6:22. Togninia vibratilis  (Fr.) Réblová & Mos-
tert = Phaeoacremonium v.
Fam.: Togniniaceae
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Réblová m fl (2015: 8) hade med Togninia vi-
bratilis = Phaeoacremonium vibratile i en fylo-
genetisk analys där Phaeoacremonium utgjorde 
en monofyletisk grupp = Togniniales, syster-
grupp till Calosphaeriales.

6:23. Trizodia acrobia Laukka i Stenroos m fl.  2009
Fam.: Incertae sedis, Pezizomycotina
Trizodia acrobia är en unik ascomycet på levande 
toppskott av Sphagnum spp (vitmossor). Den är 
beskriven från Finland och har där en vid utbred-
ning. Den rapporterades vara funnen på 8 olika 
arter av Sphagnum (Stenroos m fl 2009: 296). 
Den växer på basala grenar i toppskott och tro-
ligen alltid tillsammans med cyanobakterier, så 
den antas vara licheniserad. Apothecierna är tal-
rika, gyttrade, hyalina, kala och upp till c. 240 
µm i diam. Arten verkar ha hittats bara en gång 
i Sverige, nämligen i Saxnäs i samband med en 
internationell ascomycetvecka 2010. Den hittades 
av Seppu Huhtinen, men materialet sparades inte, 
så mykologer/lichenologer uppmanas att söka 
efter arten.

6:24. Vagicola Jayasiri m fl
Fam.: Phaeosphaeriaceae
Släktet Vagicola Jayasiri med 9 medförfattare 
(2015: 718) beskrevs med typarten V. vagans 
”O. Erikss., Chethana & K.D. Hyde”. Jag har 
aldrig blivit tillfrågad om att finnas med som 
auktor till kombinationen av någon av de 10 för-
fattarna till artikeln och skulle aldrig ha accep-
terat denna ”ära”. Jag är övertygad om att arten 
ska heta Phaeosphaeria vagans (Niessl) O.E. 
Erikss. Såväl morfologi, konidiestadium och 
molekylära data stöder detta. Den har i motsats 
till majoriteten av arterna i Phaeosphaeria spo-
rer med både trans- och longisepta. Det har även 
deras nya art V. dactylidis, medan den nya arten 
V. chlamydospora har sporer med 9 transsepta 
och inga longisepta. Den är i själva verket släkt 
med en helt annan grupp av Phaeosphaeria-
arter, som Shoemaker & Babcock (1989: 1501) 
förde till undersläktet Sicispora.

6:25. Valsaria Ces. & De Not.
Fam.: Valsariaceae (Valsariales)
Valsaria insitiva (Tode) Ces. & De Not. listas 
från två skånska lokaler i CH2014. Det är en 
stromatisk pyrenomycet med insänkta perithe-
cier, endast topparna av de långa halsarna sticker 
upp ovanför stromat.  Sporerna är 1-septerade 
och mörkbruna.  Jaklitsch m fl (2015) förde släk-
tet till en ny familj och ordning i Dothideomy-
cetes och urskiljde ytterligare 2 utomnordiska 
släkten i familjen, baserat på molekylära data. 
En andra art rapporterad från Sverige, V. petrakii 
Spooner, accepterades inte av författarna i släk-
tet och kan tills vidare gå under namnet Pseudo-
thyridaria insitiva Petr.

6:26. Volutella ciliata (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. 
Fam. Nectriacaea
Detta är en teleomorf, enligt Lombard m fl (2015: 
221): ”Ascomata perithecial, solitary, ...”. Fries 
(1832: 467 – 468) konstaterade ”ad ramulos et 
stipites dejectos. aestate, autumno, v.v.”. Det in-
dikerar att han hade sett arten i Sverige, men det 
finns inget material i Fries samlingar i Herb. UPS, 
däremot 12 andra kollekter, alla anamorfer. Det är 
högst ovisst om någon sett perithecier i svenskt 
material. Det torde vara konidiestadiet som det 
har beskrivits av t ex Ellis & Ellis (1985: 298). 
 
Ändrad klassifikation
Karstenula Speg. till Didymosphaeriaceae 
(Tanaka m fl. 2015: 91).
Keissleriella Höhn. till Lentitheciaceae (Tanaka 
m fl. 2015: 94).
Paraphaeosphaeria O.E. Erikss. till Didymo-
sphaeriaceae (Tanaka m fl. 2015: 93).
Setoseptoria Quaedvl. m fl till Lentitheciaceae 
(Tanaka m fl. 2015: 101).
Trematosphaeria Fuckel till Trematosphaeria-
ceae (Tanaka m fl. 2015: 123).

Ytterligare namnändringar
Ilyonectria radicicola = Ilyonectria destructans 
(Zinssm.) Rossman, L. Lombard & Crous (i 
Lombard m fl 2015; 217) - Nectriaceae).
Leiosphaerella vexata (Sacc.) E. Müll. = Pseu-
domassariella vexata (Sacc.) Petr.  (Jaklitsch m. 
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fl (2016: 91) – Pseudomassariaceae (prov.)
Pseudonectria rousseliana (Mont.) Clements 
& Shear = Pseudonectria buxi (DC.) Seifert, 
Gräfenhan & Schroers (i Lombard m fl 2015; 
218) - Nectriaceae.
Togninia vibratilis  (Fr.) Réblová & Mostert = Pha-
eoacremonium vibratile (Fr.) D. Gramaje, L. Mos-
tert & Crous (i Gramaje m fl 2015) – Togniniales.
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Rapportera årets svampar!
SMF

Äggvaxskivling (Hygrophorus karstenii - NT)
Äggvaxskivlingen bildar mykorrhiza med gran och tall. Den är förhållandevis vanlig norrut men 
sällsynt eller saknas i söder. De sydligaste fynden är gjorda i Östergötland och på Gotland. Den före-
faller trivas bäst i granskogar med lång kontinuitet. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och den 
totala populationen i landet antas ha minskat drastiskt under senare år på grund av slutavverkningar 
av kontinuitetsskogar.
Svampen är lätt att känna igen. Den har en vitaktig, något klibbig (men inte slemmig) hatt, glesa och 
långt nedlöpande, äggulefärgade skivor.  
Nya rapporter om arten hjälper oss att bedöma den nuvarande populationsstatusen i landet. Vid rap-
portering är det viktigt att göra en kort biotopbeskrivning: vilken vegetation och vilka träd finns i 
omgivningen? Ligger lokalen på kalkhaltig eller kalkfattig mark? Näringsrikt eller näringsfattigt? 
Kan skogen i omgivningen antas vara ung eller gammal? 
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Som en uppföljning av SMF:s tidigare projekt Svampvakt, vill vi i år uppmärksam-
ma två skogsvaxskivlingar som vi skulle behöva veta lite mera om, äggvaxskivling 
(Hygrophorus karstenii) och rosaskivig vaxskivling (H. calophyllus). Båda är rödlis-
tade och lätta att känna igen. Kunskapsbristen rör både utbredningarna i landet 
och vilka biotoptyper de påträffas i. Alla har chans att hjälpa till och göra en insats 
i denna ”Citizen Science-satsning”.
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Rosaskivig vaxskivling (Hygrophorus calophyllus - EN)
Rosaskivig vaxskivling bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark. Den har endast påträffats ett fåtal 
gånger i landet från Södermanland norrut till Norrbotten. Den är rödlistad som starkt hotad (EN), det 
näst högsta hotkriteriet, på grund av en pågående minskning som främst beror på slutavverkningar 
av kalkbarrsskog. 
Även rosaskivig vaxskivling är lätt att känna igen: mörkbrun–olivbrun hatt med mörkare brunsvart 
mitt, något klibbig i väta, annars torr, med tjocka och glesa, vidvuxna till nedlöpande rosa skivor. 
Den rosa tonen på skivorna är tydligast hos unga exemplar, senare bleknar den ur och skivorna blir 
vitaktiga. Uppifrån liknar rosaskivig vaxskivling ibland den vanliga sotvaxskivlingen, som växer 
med gran men även kan påträffas under tall ibland. Ser man därför sotvaxskivling i anslutning till tall 
bör man ta upp en fruktkropp och titta på skivorna!
När det gäller rosaskivig vaxskivling skulle nya rapporter kunna bidra till att ge en uppfattning om 
dess nuvarande populationsstatus i landet. Likaså skulle uttömmande uppgifter om de biotoper den 
påträffas i kunna ge oss en bättre bild av dess ståndortskrav. Vid fynd och rapportering är det därför 
viktigt att göra en kort biotopbeskrivning. Vilka träd och vilken typ av vegetation finns i omgivning-
en? Handlar det om en näringsrik eller näringsfattig skog? Förekommer den bara på kalkhaltig mark? 
Även här kan det vara intressant att fundera på skogens ålder.

SMF
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Om du vill delta i vår Citizen Science-satsning är du välkommen att speciellt hålla ögonen öppna efter 
dessa två arter i höst. Rapportera dina fynd på Artportalen och skriv gärna utförligt i fritextfälten 
om biotop och andra intressanta iakttagelser du gör på växtplatserna. Ta helst foton av svampen 
och växtplatsen och ladda upp tillsammans med din rapport på Artportalen. Utifrån ett förbättrat 
kunskapsunderlag kommer vi att presentera dessa två arter mera utförligt i SMT under nästa år. Vi 
kommer även att uppmärksamma ”årets rapportör” och de som laddar upp de bästa bilderna på 
Artportalen kommer att erbjudas publicering av sina foton i SMT.  

SMF:s styrelse

Rapportera dina fynd på Artportalen.se!

SMF

Resurser på internet
I dessa dagar av snabba taxonomiska förändringar och svampar som byter släkte eller vetenskapligt 
namn, kan det vara svårt att hålla sig a jour. Men det finns hjälp att få: 

Dyntaxa [www.dyntaxa.se]
En svensk taxonomisk databas som drivs av 
ArtDatabanken. Där kan man enkelt få infor-
mation om en arts:
• just nu giltiga vetenskapliga namn 
• synonymer 
• officiella svenska namn (om sådant finns)

De namn som anges som giltiga i Dyntaxa är de namn som används i Artportalen. I Dyntaxa framgår 
också hur en art klassificeras i släkte, familj, underordning, ordning, underklass, klass och så vidare 
uppåt i hierarkin. Länkar leder vidare till mer information i bland annat EU:s artdatabas (PESI) och 
Encyclopedia of Life (EOL). Här finns också direktlänkar till bilder av arten, som laddats upp på 
Artportalen.  

Artfakta [artfakta.artdatabanken.se]
Vill man ha information om en specifik art kan man 
använda sig av ”Artfakta” som också drivs av ArtData-
banken. Genom att söka på ett svenskt eller vetenskap-
ligt släktnamn eller artnamn (både de giltiga namnen 
och de viktigaste synonymerna finns med) kan man 
klicka sig fram till både artinformation och fynd-
kartor som aktualiseras med jämna mellanrum. Här 
framgår också eventuell rödlistekategori och land-
skapstyp som arten förekommer i. Även här finns direktlänkar till foton 
på Artportalen, liksom till GBIF, Google bildsök och Biodiversity Heritage Library (BHL).  Den 
sistnämnda är en sajt där man samlat scannade äldre böcker och tidskrifter, och gjort dem tillgängliga 
som nedladdningsbara pdf:er. Här finns mycket av den gamla klassiska mykologiska litteraturen och 
många originalbeskrivningar och illustrationer av svampar. 
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Sveriges Mykologiska Förening har av Jonas Müntzing i Viken som gåva fått ett exemplar Elias 
Fries praktverk ”Sveriges ätliga och giftiga svampar” utgivet 1866. I boken finns en textdel med 
beskrivningar på svenska till de vanligaste ätliga och giftiga svamparna. Till dessa beskrivningar 
finns 93 färgplanscher. Ett stort tack till Jonas Müntzing!

Gåva till SMF

Tab. XII. Lömska rörsoppen. (Boletus luri-
dus v. erythropus Schaeff.)
Idag Neoboletus luridiformis (blodsopp).

SMF

Några exempel på planscher ur Fries bok "Sveriges ätliga och 
giftiga svampar".

Tab. X. Milda brötlingen. (Lactarius 
volemus. Fries.)
Idag Lactarius volemus (mandelriska).
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Tab. LXXII. Allmänna käringröken. (Lycoperdon bovista (L.) Fries.)
Idag Lycopedron utriforme (skålröksvamp).

SMF
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Tab. LXXXVIII Svafvelgula tickan. (Polyporus sulfureus (Bull.) Fries.)
Idag Laetiporus sulfureus (svavelticka).

SMF
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