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Kromvaxskivling (Hygrocybe vitellina)
funnen i Sverige
KERSTIN BERGELIN
ABSTRACT
Hygrocybe vitellina found in Sweden.
The presented ﬁnds of Hygrocybe vitellina (Fr.) P. Karst. ss. Boertm. were made in the county
of Skåne in the southernmost part of Sweden during October 2011. Hygrocybe vitellina was
described by Elias Fries from Uppsala but it seems that all subsequent records may have been
misidentiﬁed and belong to other waxcap species.

Inledning
Kromvaxskivling (Hygrocybe vitellina) är i nordvästra Europa känd från Danmark, Irland, Nederländerna, Norge och Storbritannien (Boertmann
2010), men den är inte med säkerhet funnen tidigare i Sverige. Elias Fries (1863) beskrev ursprungligen H. vitellinus och publicerade (Fries

     
kollekt från Polacksbacken i Uppsala. Av nam         
och jag följer här den uppfattning, som David
Boertmann har. Stig Jacobsson (pers. medd.)

har undersökt de kollekter i svenska samlingar,
som ligger under namnet H. vitellina och funnit att dessa utgörs av andra arter. På Artportalen
   !"   #  $
gistrerade. Vid en inventering i Närke, i Stockebäcksängs naturreservat, noterade Karl Gustaf
Nilsson (pers. medd.) tillsammans med HansÅke Sandberg kromvaxskivling på kalkrik jord i
%"&  '$$' *    
% +" / !" 4 5   7"
9!     : 5 ;  " "
en genomgång en kollekt från Solberget av H.

Fig. 1. Hygrophorus vitellinus Fr. Uppland, Uppsala, Polacksbacken, 1861-10-14. Del. P. Åkerlund. Direxit et approbavit E. Fries. Illustration i Fries: Icones selectae Hymenomycetum II.
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citrinopallida<    !"     
felaktigt noterades som H. vitellina (Gro Gulden
pers. medd.).
=5/< :  9!    >&< nomför årligen en inventeringshelg förlagd till
  +   :    ? ' ? & 
> ? /&  " !"%  /&  : 
i samband med en sådan inventeringshelg. Dagarna efter varandra hittades kromvaxskivling på
  < " + @ &+ %  ' /
dels på en betesmark intill tallskogen på Skanörs
45  ' C "  " ?" !"+serna är ca 2 mil fågelvägen. Ett antal platser på
Falsterbohalvön, med undantag av Dalköpinge
ängar, har besökts tidigare i samband med Puggehattens exkursioner utan att någon förekomst
av kromvaxskivling har noterats.

Fyndplatserna

Fig. 2. Karta över fyndplatser för kromvaxskivling (Hygrocybe vitellina) i Skåne 2011. A. Skanörs ljung. B. Dalköpinge
ängar.

@ &  !"   #  4 "
den 7 oktober av Gunilla Hederås på Dalköpinge
% &   M?   ; O  %

Fig. 3. Skåne, Dalköpinge ängar 2011-10-08. Foto Kerstin Bergelin.
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belägen mellan Östersjön och vägen, som ligger
på Järavallen, mellan Trelleborg och Ystad. Om"< 'R /< "
 5  R
/  &  !"" %#< %   "W
och djur, häckande och rastande fåglar (Natur& kulturmiljöplan 2010, Trelleborgs kommun).
@ "%+< "   ?< ? &  !"+sen igen för att få en uppfattning om kromvaxskivlingens utbredning på området. I den västra
delen av ängsmarken kunde vi räkna till över
50-talet fruktkroppar med uppskattningsvis tre
  !  +   "     
4 !  @ &  "  " ? & tes inte.
På Dalköpinge ängar noterades under besöken
vid Puggehattens inventeringshelg, utöver
kromvaxskivling, 15 arter av vaxskivlingar:
spröd vaxskivling, gul vaxskivling, blodvaxskivling, brun ängsvaxskivling (NT), toppvaxskivling, lila vaxskivling (NT), småvaxskivling,
broskvaxskivling, mönjevaxskivling, mörk
blodvaxskivling, ängsvaxskivling, papegojvaxskivling, honungsvaxskivling, lädervaxskivling

(NT) och vit vaxskivling (Hygrocybe ceracea,
H. chlorophana, coccinea, colemanniana, con            coccinea, pratensis, psittacina, reidii, russocoriacea och virginea). Det stora antalet noterade
vaxskivlingar vid ett och samma besök bekräftar
områdets höga naturvärde ur ett nationellt perspektiv. Vid samma besök på Dalköpinge ängar
påträffades också bland annat ängsvamparna
stornopping (Entoloma griseocyaneum; NT),
slemjordtunga (Geoglossum glutinosum), olivjordtunga (Microglossum olivaceum; NT) och
hårig jordtunga (Trichoglossum hirsutum).
@ " !"   #  5"  / 4 " + : & 45 
4) den 8 oktober av Carsten Mathiesen från lokalavdelningen Pahati i Foreningen til Svam+ 5" ? > + >!  @ 
Carsten Mathiesen gästade Puggehatten under
 /   " ! "$
ra medlemmar i Pahati. Skanörs ljung är belägen öster om samhället Höllviken och gränsar
i norr till bukten Höllviken. Området omfattar

Fig. 4. Skåne, Skanörs ljung. Öppen fårbetad mark i den nordvästra delen, 2011-12-04. Foto Bernt Hägg.
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Fig. 5. Kromvaxskivling (Hygrocybe vitellina). Skåne, Dalköpinge ängar 2011-10-08. Leg. Kerstin Bergelin och Gunilla
Hederås, det. och foto Kerstin Bergelin.

 ; / "<  %     ! 
 5  @ !"""
 5   / 5""  O% !  
Skåne län). Söder om vägen mellan Höllviken
/ > ?   &++ 5 /"<  ?tas av nötkreatur. Det bör påpekas att hävden
på heden var svag vid vårt besök under inventeringshelgen, beroende på att antalet betesdjur var
&  `   %  < +" +
;$ /  %  "  ?" &++
betesmark, där kromvaxskivlingen påträffades.
Tre arter av vaxskivlingar noterades vid besöket,
spröd vaxskivling, småvaxskivling och mönjevaxskivling (Hygrocybe ceracea, H. insipida
och H. miniata).

Beskrivning av kromvaxskivling
funnen i Skåne
De små fruktkropparna på Dalköpinge ängar
växte djupt nere i gräset och gick lätt sönder,

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

när de samlades. Hela fruktkroppen är klibbig
  / &  R q % ;'
mm, svagt välvd till välvd, i mitten något ned+ "< !" ??< /&5 ? " 
vit, genomskinligt strimmig. Skivorna är nedlöpande, breda, av samma färg som hatten och
bleknar inte lika fort som denna. Skivornas egg
% /! /    >  RR # <R;
< !" "   + " ? < /&5
? "  < !"  O5  
aromatisk.
Sporer 7–8 x 6–7 μm, Q = 1,0–1,6 med ett medelvärde på 1,2–1,3, droppformade, runda till
? +  "    "  
 ;R #  z< " {   +  
2–sporiga basidier förekommer. Skiveggen är
 / ?   &  / " /!fer. Skivköttet är subreguljärt, med ganska korta
och ofta starkt uppblåsta celler, max 230 μm
långa. Hatthuden utgörs av en ixotrichoderm
och fothuden en lös ixocutis. Söljor är vanligt
5
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Fig. 6. Den starkt slemmiga skiveggen hos
kromvaxskivling (Hygrocybe vitellina). Foto
Gunilla Hederås.

förekommande. I holländskt material är medaljongsöljor observerade (Boertmann 2010), men
i det skånska materialet har inte några sådana
noterats.
Förväxlingsarter till kromvaxskivling är framförallt H. citrinopallida, som dock skiljer sig
!"     
+   %
Fruktkroppen är klibbig, men bara som ung och i
fuktigt väder. Skivorna är torra, nedlöpande och
vitnar. Den är en arktisk och alpin art som har
påträffats söderut till Härjedalen. Slemvaxskivling (H. glutinipes) har endast svagt nedlöpande
skivor, skiveggen är inte slemmig och skivköttet
är reguljärt. Den gula formen av broskvaxskivling (H. laeta var. ) har en slemmig skivegg,
men skiljer sig genom ellipsformade sporer och
&  5?/!5

Fynd i våra närmaste grannländer
| @ %  !"   # 
(kromgul vokshat) registrerade i Svampe-Data? < " R  " %" !"    /
med 2011 är registrerade i Danmarks svampeatlas
(Foreningen til Svampekundskabens Fremme).
7" ' %  !"   #  " 5"  :+ < ?" + }!"
&  5  @  !" %    55  /
" "   ? @ {  !" "
år är noterade i oktober. Kromvaxskivling är i
Danmark klassad som sårbar (VU). Det när  !" & :  %   + 9~ 
R  M/  O ~ <   / 6

Fig. 7. Sporer av kromvaxskivling (Hygrocybe vitellina).
Foto Kerstin Bergelin.

dikerat att kromvaxskivling borde kunna hittas i
:  O ~  =  ' /  ? 5$
   "    9! !
| `  % R !"   #  5 vokssopp) noterade i Norsk SoppDatabase. På
   C "?    !"++ 
varav två är noterade redan under 1800-talet,
$$ / $$  # 
är klassad som sårbar (VU) i Norge.

Ekologi och utbredning
@ ?"   !"+  ?   #ponerade betade och öppna marker längs kusten
på grunt liggande kalkberggrund. Områdena är
fuktiga under större delen av året genom kalkrikt
& "  >!"   # 
+ 9~ O ~  4 "    "
kalkrik miljö, men inne i skogen på en näringsrik mosse. I Danmark växer kromvaxskivling,
ofta rikligt (Boertmann 2010) på kustnära mossrika gräsmarker särskilt nära en (Juniperus) men
också på fuktig mark i videsnår (Salix). Under
' 4 "  !" + }!" &  5  @marks svampeatlas) på en mossig öppen och sol?!   " 5++    Picea).
| `  % !"+   9~ /   dal magra, ofta sura utmarksbeten, alltid längs
kusten (Jordal & Gaarder 2002). Gemensamt för
" {  ?  + %  " % &++  
med ett tätt skikt av mossor, har låg förekomst
av gräs och andra örter och inslag av blåbär (Vaccinum myrtillus) och en (Juniperus). Det verkar
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  /  &" ?!"  : !"+  &  #  % ?%
väster om januariisotermen för 0°C, vilket skulle
5 5 &4/ & !"  & " 
vårt land. Men avvikelser från medeltemperaturen förekommer ofta. Under 2011, det skånska
!"<  "+5  45  
lägre än normalt (SMHI) i kustområdena i Halland, Skåne och Blekinge. Året innan, 2010, var
medeltemperaturen under januari ca 2,5° lägre
än normalt, medan medeltemperaturen under januari 2012 var 2° högre än normalt i nästan hela
Skåne och också i delar av Småland och Halland
  >&5   " ?    "?&"
under hösten 2012 borde därmed förutsättningarna vara goda för att kromvaxskivling skulle
kunna påträffas i kustområdena i Halland, Skåne
och Blekinge kommande säsong.

a

b

Framtiden för kromvaxskivling i
Sverige

c
Fig. 8. Månadsmedeltemperaturens avvikelse från
den normala under januari 2010 – 2012.
a. Månadsmedeltemperaturens avvikelse från den
normala, januari 2010.
b. Månadsmedeltemperaturens avvikelse från den
normala, januari 2011.
c. Månadsmedeltemperaturens avvikelse från den
normala, januari 2012.

troligt att jordmånens pH inte påverkar förekomsten av kromvaxskivling och att den därför kan
växa på alltifrån basfattiga, neutrala till basrika
  @ 5 % 4& !"  
hög luftfuktighet är viktig och på växtplatserna
  
<  ? 5 / 
fruktkropparna. En riklig nederbörd under tidig
höst bör främja fruktkroppsbildningen. Jordal &
Gaarder (2002) anger att sommartemperaturen
/ " ?!"  & 5?" / 
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Kromvaxskivling är utsatt för samma hotbild
som alla ängssvampar i landet, d v s att betesmarkerna minskar i oroväckande grad på grund
av att betesdriften är svag eller upphör. Också
övergödning i form av luftburet kväve och bruk
av handelsgödsel bidrar till att svampar på ängsoch betesmarker utsätts för ett allt större hot. På
Dalköpinge ängar var hävden varierande, på en
del områden stod gräset högt och endast mindre
!   %/%"" = " %++  Rumex spp.) och nässlor (Urtica spp.) vittnade om
gödsling.

Önskan
Med januariisotermen för 2012 i åtanke bör det
  " &5 % &  /  #skivling under höstsäsongen 2012. Vem hittar
{ !"   :   ? &   q"
/  

Tack
Jag vill tacka David Boertmann varmt för bekräftelse av min bestämning av kromvaxskivling.
>!"5++ / 4     M ?4~
Borgen, Gro Gulden, Stig Jacobsson, Magnus
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%?< M/  O ~ /  5  ` son. För lån och hjälp med foton tackar jag Gunilla Hederås, Bernt Hägg och Jan Nilsson. Med
/4%+  C" O!  ?  5" 
Hägg efter inventeringshelgen återvända till och
  " 5 !"+  + : & O45<
vilket jag vill tacka för.

Fynddata

Skåne. DALKÖPINGE fg, Dalköpinge ängar. Betade strandängar (häst, nötkreatur 2011) på grunt
liggande kalkberggrund. Kalkrikt översilande
 M  ; ;; '$$
O 5 q" < "   <
conf. David Boertmann (GGN11-0003).
Skåne. DALKÖPINGE fg, Dalköpinge ängar. Betade strandängar (häst, nötkreatur 2011) på grunt
liggande kalkberggrund. Kalkrikt översilande
 M  ; ;; '$$
O   < "   <
 @"   *$
Skåne. SKANÖR MED FALSTERBO fg, Skanörs
ljung. Välhävdad fårbetad (2011) fuktig översilad gräsmark på grunt liggande kalkberggrund.
M  R ; '$$ O
Carsten Mathiesen, det. Kerstin Bergelin.
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Slemsvampar (Mycetozoa),
en allmän översikt
UNO ELIASSON
ABSTRACT
A general survey of slime moulds
Slime moulds in the wide sense of the word are characterized by a trophic stage consisting of
a single amoeba, an aggregation of amoebae or a multinucleate plasmodium. The trophic stage
alternates with a fruiting stage. A close phylogenetic connection appears to exist between the
myxomycetes (acellular slime moulds), the dictyostelids (cellular slime moulds) and the protostelids.The protostelids comprise the simplest slime moulds but there is a wide array of diversity
and they are supposed to be paraphyletic. Ceratiomyxa is believed to be more closely allied to
protostelids than to myxomycetes but remains an enigmatic organism in several respects.

Inledning
Denna artikel skall ses som en bakgrund till en
"    !# !  C  
är att kort diskutera olika grupper som bru   5!    + /
 +   !# !    & / 7!    + % & 
missvisande eftersom vi inte längre ser dessa
organismer som svampar, men namnet är väl inarbetat och kommer förmodligen att hänga kvar
5"  " ` !    ! + 
5   ++ ! ?   !  
 +  "  "    ! 
&   "45  &? "5
Slemsvampar i vid bemärkelse omfattar organismer där det vegetativa stadiet utgöres av enskilda amöbor, ett aggregat av amöbor eller en
mångkärnig protoplast (plasmodium), och där
det vegetativa stadiet alternerar med fruktkrop+  5   ++  " ?" @nitionen täcker en stor variation i morfologiskt
5 " /  !  :!   / 
stor del baserats på amöbornas struktur, såsom
t ex formen hos pseudopodier, eller eventuell
&     !   {& "" "
C  "  &    { 
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mellan olika grupper och är i vissa fall beroende
+  5 / " q !# !ceterna, s k acellulära slemsvampar, sammansmälter två amöbor till en cell varefter tillväxt och
kärndelningar i cellen resulterar i en stor mång% <  +  "5 q " ! "<
s k cellulära slemsvampar, sker en aggregation
av amöbor till ett pseudoplasmodium, där de
enskilda amöborna får långsträckt form, håller
intimt samman i pseudoplasmodiet men behåller sin individualitet utan att sammansmälta.
De minsta och morfologiskt enklast differentierade slemsvamparna, protosteliderna, uppvisar
en stor variation och gränsen mot protozoer blir
{!" :+    $  { %
> % +     { % &bor som kan fortsätta tillväxa.
"    ? ?++   +    %  / "  +liga namnen på basala taxa varierar lite beroende
på om vi närmar oss dem från den zoologiska
 !    " >   % "
åt DNA-studier på amöbastadier, och säkert
 ! &  /" %"  ! +
/5 % 4   "    +  zoer och protostelider skall dras.
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Utvecklingslinjer
=  "< " ! " / !# ! 
?5  "  5"  *5!       !  % / %  "     !% &" & 
% !   ?" "5  @ $
 < > $@   { ' *5!   
uppfattas som en sidogren från en utvecklingslinje som omfattar olika s k amöboida organismer
  @ &? " 5  4  
"  5 < " 5  4
från vilken svampar och olika djurgrupper utgår.
| !   &   &  %"
?5  *5!    ?% /   +   / /%&  " /  +/!5
=   * % % " "   *5! tozoa baserad enbart på strukturella egenskaper
är svår att ge eftersom variationen inom gruppen är avsevärd och ibland beroende av miljön.
En del organismer inom andra utvecklingslinjer
"    + "    *5! tozoa.
:% 5 5    !% " !"
på att s k acrasida cellulära slemsvampar, dit
t ex Acrasis och Guttulina hör, representerar en
+ 5    ?  5 ! 
Många frågetecken kvarstår dock när det gäller
!   ?"    +
denna morfologiskt enkla organisationsnivå, och

  !% 5" &  /    /tills baserats på enstaka representanter inom en
grupp.
Myxobakterier
| 5   55 & 5"  !# ! "!  " / " +  &  "
%"  5++ 5++< " ! "
dock sällan. Dessutom, förutsatt att man har
goda ögon och en ordentlig laboratorielupp med
 &  <      5 $
 ++  !# ? <     !/
ett par släkten, Melittangium och Stigmatella,
%  @  %   ? <  ! <
och har ingenting att göra med slemsvampar. I
!/ " &  %  ?" 5   ++
som till formen kan påminna om en dvärgform
  !# !  * / / !# ? $
rier är att de liksom cellulära slemsvampar har
en aggregationsfas där de samlas i grupper eller
svärmar och rör sig framåt med glidande rörelser. I engelskspråkig litteratur brukar de kallas
" ? 

Protostelider (Protostelia)

Protostelider är den minst kända gruppen inom
*5!   < &  ? " + 
fruktkropparna är för små för att lätt kunna ob  > /     !  /
fruktkropparna är mikroskopiskt små. Hos
den enklaste formen utvecklas från en en% &?    ?!" 5   ++
bestående av ett skaft som bär en ensam
 % +  :+    + !  
amöba och någon könlig förökning är
inte känd. En del arter, t ex Nematostelium< /  { % +     
 { % &? @ +  "5
   %  %# M  !
sporer förekommer hos en del protostelider. Inom gruppen som helhet råder stor
  ?%" "4   ! <
&    {& "" "< 
amöbornas struktur (storlek, form, färg,
Fig. 1. Fylogenetiska samband, baserade på dagens kunskap, vakuoler, form hos pseudopodier), något
mellan de olika grupper av organismer som brukar innefattas
 !" +  =   %  +!i begreppet slemsvampar. Protosteliderna anses vara parafyletisk
och icke enhetlig grupp. Protostelider
tiska.
10
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förekommer på markförna, på döda fortfarande
upprättstående växter, på bark av levande och
döda träd och på ruttnande trädstammar.
Släktet Ceratiomyxa har traditionellt hänförts till
!# !     "  % +  stelider. Vad som en gång betraktades som skaftade exosporer tolkas idag som enskilda fruktkroppar av protostelidkaraktär. Ceratiomyxa är
fortfarande en något gåtfull organism och behandlas separat längre fram i texten.

lare områden. Få arter är kända från Norden.
7" &  !" +   +" ! 
långsamt. Det har föreslagits att en del arter
kan vara försvinnande reliktarter och att dic! "     : " 
nedisningen.
@ !  %    ! 5++  "
 &   " / ! 5 " % 
(Dictyostelium, Acytostelium, Polysphondylium
och Coenonia) anses trots ganska lätt observer?      %"  +! 

Dictyostelider (Dictyostelia)
@ ! "  5%  + %tecknas av att amöborna aggregerar till en enhet,
ett s k pseudoplasmodium. Hela amöbaaggregatet är omgivet av en gemensam slemskida och
rör sig och uppför sig som ett individ, men de
enskilda amöborna behåller sin individuella
avgränsning och ingen kärnsammansmältning
sker. I engelskspråkig litteratur går plasmodie  5" ?   5  /
&   "    & = 5" +  " / + "    +
och kan reagera på och röra sig mot oerhört
 45 %  / 
 + ! 
svaga gradienter beträffande temperatur och
       ' |&
5   ++ ?"   !    5 tionsdifferentiering så att amöborna beroende på
placeringen i den rörliga plasmodiemassan predestineras att bilda olika delar av fruktkroppen.
Vissa amöbor kommer att bilda ett fruktkroppsskaft bestående av döda celler med cellulosaväggar, andra bildar en basalplatta av likaledes döda
celler. Ett varierande antal av amöborna förblir
levande och omvandlas till sporer i fruktkroppens övre del. Fruktkropparna är av storleksordningen 0,2–5 mm. Dictyostelium har blivit något
av en modellorganism när det gäller celldiffe / "  !     
stor del av grundläggande biologisk litteratur.
@         5   ++ ?!$
"  ? 5 "  q 
@ ! " &   " & 4 "<
på förna och på diverse döda växtdelar men undviker biotoper där jorden är för våt. Diversiteten
är högre i tropikerna än i tempererade och kal-
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Myxomyceter (Myxogastria)
9!#   !# ! <  5% $
+ % " ?%  %" 5++   *5!cetozoa beroende på att många arter bildar stora,
iögonfallande och ej sällan bjärt färgade plasmodier och fruktkroppar. Den groende sporen
    5++/    {& ""
  ++ {{ / &
  &? *  %   !#amöbor följs av en kärnsammansmältning och
  "+ " !  !  %  ?  
en diploid amöba, den tillväxer genom att på
amöboit maner uppta näringspartiklar. Samtidigt
med cellens tillväxt sker en livlig och i normal !   %"<  5"  
äkta plasmodium, vilket beroende på art varierar
    ? "     { 
och i ett par fall upp till närmare halvmetern i
utsträckning. Plasmodiet utgör en enda mångkärnig cell. Det omges av en slemskida och ut?" / /&  "    ! tem i vilket den levande protoplasman pulserar
fram och tillbaka. Plasmodiet ger så småningom
5++/     { 5   ++ " 
   +  q    5?" {
hundra fruktkroppar från ett och samma plasmodium. De största förekommande plasmodierna
  %/ 5++/    " "! "
fruktkropp. De minsta kända plasmodierna och
fruktkropparna förekommer hos släktet Echinostelium * &?  " %     {
avseenden en amöba av protostelidsläktet Protostelium och fruktkropparna är av samma storleksklass. Fruktkroppen av den minsta arten, E.
bisporum, beskrevs ursprungligen som en proto11
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" 9!# !  &  +  "
5?   +  " / " ! " @
&  & / %" / !

rikligare företrädda i tempererade områden än i
tropikerna.
9!# !  ?/" %   mande artikel.

Acrasida cellulära slemsvampar
(Acrasea; Acrasiomycetes)
De s k acrasida cellulära slemsvamparna an "  % " ! "<  
&?     !+  + 5" + modium där de enskilda amöborna liksom hos
" ! " ?/  ""5 5
att sammansmälta. Både strukturella och mole!% " !" " " +    $
derna hör hemma på en annan utvecklingslinje
% "  "  " ! " C   +  % % / " ! "
C&?  &{!        5+per, de enskilda amöborna behåller sin rundade
eller oregelbundna form vid vandringen, och inga
!"   / &?  ?" 
@  " &? % & % / " ! " / " &{!  ?!" ??
med hjälp av en rundad lob (pseudopodium) som
skjuter ut i framändan. Vandringsriktningen kan
%"     ! + 5" + "5 45
ut från en annan del av amöban. Man brukar säga
 &? / &  %  #$!+ 
snigelsläktet Limax). Pseudoplasmodiet utvecklar en fruktkroppsliknande bildning (sorocarp)
som längst ut består av enkla eller förgrenade
cellrader. Cellerna lösgörs som enskilda sporer.
Ur varje spor kommer en amöba. Inga könliga
processer är kända. Hithörande organismer anses vara vanliga på dött växtmaterial, spillning
etc. men förbigås på grund av sin ringa storlek
och bara dussintalet arter är beskrivna. Vissa kan
 /  5   55  !# !ceter. De fruktkroppsliknande bildningarna (sorocarp) är av storleksordningen 0,1–0,3 mm och
alltså fullt möjliga att upptäcka i laboratorielupp,
 !/  % "  " &?  
andra stadier hos t ex Acrasis och Guttulina är
!" +"   5 5 12

" / "   !  4 "  
tidigt misstänkte att acrasiderna inte var närmare
släkt med de övriga grupperna av slemsvampar.
9  !% 5" &  +  " + 
 !  5  4  "
5 !  % " "% " &  +
?  >&  5& ?  
gruppen och råd vid odling på näringssubstrat
/%     :   / R

Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T.
Macbr. (slemhorn)
Ceratiomyxa %  !   /  
studerad organism som är utbredd över i stort
 / %" / % !  %  ` den. Fina SEM-mikroskopiska bilder över den
!      +5? " : /  {
   "4" M*9$ 
+ 
5" &   "   !  ` 
 : / R<  C 5"   
kvarstår Ceratiomyxa    {  "
gåtfull organism.
Morfologi
Arten är ganska variabel i form och färg men
bildar vanligen 2–5 mm höga rent vita till svagt
gulaktiga slemartade papiller uppstickande från
 + 5?  5?"" /  ' q
%   ?&4 /!  %  /"
av ett pulver av avfallna sporer. De mer eller
mindre upprättstående papillerna kan vara enkla men är oftast i varierande grad förgrenade.
Papiller och grenar är jämnbreda och avrundade
i spetsen. Hela bildningen bör tolkas som en
&" /!+ /5    &  
hela bildningen att se ut som ett nätverk. Hos en
del former kan förgreningarna vara koncentrerade till övre delen av en huvudstam så att hela
?"  +   %"  !
| %  / 5   "  "  " /!pothallusgrenarna vara upp till 0,5 mm tjocka
 !+ "      / ?"
i herbariematerial verkar kollapsad och intorkad.
C" & !+ &  /  + roid form påminnande om en resupinat ticka är
inte ovanlig.
@  /!+ /5 ?" % 5?"" /
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& "  ' /  %  !  
några få cm² 5++  { "     
utsträckning. De egentliga fruktkropparna är för
små för att ses med obeväpnat öga och kan nätt
och jämt urskiljas i lupp. De sitter tätt spridda
& & "  /!+ /5  ;< 
%   ! "   / ? 
av ett skaft bärande en ensam spor. Sporen är
ovoid till nästan sfärisk, upp till 12 μm i största
utsträckning och sitter i spetsen av ett skaft som
oftast är två till tre gånger så långt som sporens
diameter. Sporen lossnar lätt från skaftet och
lämnar detta kvar utstickande som en tagg från
/!+ /5 
Livscykel
O !  %  {  " +  " +      ! % +  +  5
Efter att först ha varit avrundad sträcks den ut till
  %  " "5 "% " ! % 
ligger på rad efter varandra. Protoplasten kan ha
 "   5" {  @%

avrundas hela formen åter och kärnorna intar en
placering som om de utgjorde hörnen i en tetraeder. Genom en insnörningsprocess uppdelas
plasman runt kärnorna så att en celltetrad upp   !   "  " ! 
bildas åtta celler till en början sammanhållna i en
oktett. Efter utbildning av gissel, först ett, sedan
två, frigörs de sålunda åtta svärmcellerna från
varandra. Till en början är de rundade men antar
snart päronform. Svärmcellerna kan samman%  /    "+ " !  @
utvecklas sedan vidare till ett plasmodium genom tillväxt och upprepad kärndelning.
Historik
Ceratiomyxa har under lång tid inkluderats i
!# ! 5
   !+ 
!# !   " %  @  "
bestod fr a i att vad som tolkades som sporer
bildades på utsidan av det som kallades fruktkropp, allt i motsats till förhållandet hos egentliga
!# !  "% +  ?" 5 5   +-

Fig. 2. Ceratiomyxa fruticulosa (slemhorn) på liggande murken granstam. Bilden täcker ca 20 cm från vänster till höger.
De papillformade bildningarna tolkas idag som utskott från hypothallus. Foto Uno Eliasson.
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för organismer med låg morfologisk organisa    { 5  4

Fig. 3. Ceratiomyxa fruticulosa (slemhorn). Enskild hypothalluspapill. Vad som förr betraktades som skaftade
exosporer tolkas idag som enskilda fruktkroppar av
protostelidkaraktär. Foto Uno Eliasson.

+ * / !    &"  ?
;R<  /    " " " # +  "  + 5 / !# ! 
*/"   {   ?!" + + ducerande organismer upptäckts, har Gilberts
    " " # +   
fruktkropp visat sig rimligast. Flera protostelidsläkten har fruktkroppar av samma storleksordning och struktur som fruktkroppen hos Ceratiomyxa< /  /    !  "
hos detta släkte och vissa protostelider. Vissa
%"   &  !  / Ceratiomyxa,
men detta gäller för många protostelider. Protostelia bör kanske ses som ett samlande begrepp
14

Utbredning och förekomst
Inom släktet Ceratiomyxa urskiljes ca fem olika
arter, varav C. fruticulosa är den utan jämförelse
vanligaste och bäst kända. Arten har världsvid
utbredning och är i Sverige känd från alla landskap. Den är speciellt vanlig på murken ved av
såväl barr- som lövträd men förekommer även
på vissna löv och annan förna. Den förekommer
% +  5  "<  # 5??!  "%
%" % &    "<  + ! 
starkt murken och sönderfallande ved. Det har
bekräftats att plasmodiet utvecklas inuti den
5  " / " " 5  "!
&  5 
Arten uppträder ofta och ganska plötsligt ett eller
 + "!     /  " %"  O45 5 / %"  %
   ! /    /%"
/!+ /5   % 5++   
   5 %  =  #  5??! 
man observera Ceratiomyxa en ljum kväll börja
framsippra ur veden som ljusare oregelbundna
{%  &   "!  / 5?" 4 
/  {!" /!+ /5 
*   = 5  "  ?"na på avstånd påminna om resupinata fruktkrop+    W
Sporerna är klibbiga varför det är troligt att
insekter eller andra arthropoder är viktiga för
spridningen.
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* < 7  = 
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!# !    +5      : 5/
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Box 461
405 30 Göteborg
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Uno Eliasson är professor em. i systematisk botanik vid Göteborgs universitet. Han disputerade
ursprungligen på Galápagosöarnas kärlväxtﬂora
och arbetade därefter med kärlväxter i Ecuador.
Öbiologi kvarstår som ett sidointresse även om
myxomyceter sedan mer än tjugo år är det allt
överskuggande forskningsområdet.

Ny upplaga av Funga Nordica!
Funga Nordica utkom 2008 och är nu slutsåld, men med fortsatt efterfrågan. En ny upplaga har därför färdigställts under våren och kommer att ﬁnnas till försäljning via de nordiska svampföreningarna
och hos alla bokhandlar från och med augusti 2012.
Den nya upplagan är utvidgad till att omfatta alla gasteromyceter som ﬁnns i området, en del ﬁngersvampar och några få corticiacéer. De ”gamla” släktena har uppdaterats och i vissa fall utökats med nya
arter. I släktet Cortinarius är exempelvis nu mer än 380 arter inkluderade. Första upplagan behandlade
totalt 2675 svamparter, i den nya är det behandlade artantalet 3000+, i 278 släkten och 50 familjer. De
ca 100 nya sidorna har gjort det nödvändigt att dela upp verket i två band.
Henning Knudsen
redaktör för Funga Nordica
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Sumpjordtunga (Geoglossum uliginosum)
och andra jordtungor på Malmbackarna
i Värmland
FRIDA TURANDER
ABSTRACT
Earth tongues (Geoglossum, Microglossum and Trichoglossum spp.) occurring in the vicinity of the
farm Malmbackarna (Hagfors, province of Värmland, Sweden) are presented. The rare Geoglossum uliginosum (critically endangered in the Swedish Red-list 2010) was recently recorded at
Malmbackarna, on its third current Swedish locality. Photos of Geoglossum uliginosum, G. difforme,
G. simile, Trichoglossum walteri and Microglossum fuscorubens are provided.

Inledning
Ibland har man tur att stöta på en av svampvärldens vackraste små varelser. Dessa små och
oftast svarta tung- eller klubbformade murklor,
 / +&     /5" 
i några få exemplar mitt i exempelvis en beteshage. Första gången jag stötte på jordtungor
kunde jag för mitt liv inte förstå att det någonsin
skulle kunna gå att lära sig att skilja dem åt. Att
dela upp dessa små, nästan magiska väsen i olika

  &   !   *  4
skickat i väg några olika exemplar till Herbert
5 &  
+  4 " +
att det i alla fall fanns några olika arter här på
9?  9 "  !%  "
likadana ut för mig när jag sedan gick ut och tittade på dem i hagarna. Jag insåg ganska snabbt
 4   & &  %   !  
möjligt om jordtungor för att kunna ha en chans
att förstå mig på dem.

Fig. 1. Lokalen för sumpjordtunga (Geoglossum uliginosum) på Malmbackarna. 2011-08-25. Foto Frida Turander.
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En del kunde vara håriga och andra klibbiga
eller slemmiga, de kunde vara bruna, svarta eller
till och med gröna, helt enkelt en hel uppsjö av
små skillnader som jag nu skulle lära mig. Som
tur var fanns det både många arter och många
fruktkroppar för mig att öva på. Det största felet jag gjorde i början var att gå ut olika dagar
till olika växtplatser. Eftersom samma art kan se
olika ut vid torr och fuktigt väderlek, famlade
jag länge i ovisshet om deras arttillhörighet. Till
slut kom jag på att gå runt och känna och titta på
så många som möjligt under en och samma dag.
@ 4 "   / ! %" &++"  /
jag började så sakteliga kunna urskilja små men
!" !+  "

Sumpjordtunga (Geoglossum uliginosum)
Efter att ha läst Åtgärdsprogrammet för den säll! / &" " 5+4 "5 5++% 
Johan Nitare (2007) insåg jag att förutsättningarna för att den skulle kunna växa här på Malmbac %" !  % * ` %# "
"  
 ?!" % 5+ / 5 
naturbetesmarker med rörligt markvatten, där det
   Sphagnum spp.) och räffelmossa

(Aulacomnium palustre). Dess växtplatser kan
"  &  ?
 !  %  5
men är oftast påverkade av grönsten eller kalkberggrund.

Fynd av sumpjordtunga i Värmland
 ' ? %" } / `    $
    " !  % ! /  5 / tade sumpjordtungan växer på den tidigare okända värmländska lokalen Malmbackarna i Hagfors
kommun. Den förekom både i fuktig betesmark
och i angränsande fuktig slåttermark. Samma år,
'<  " %"4"  
   ?tesmark på en tidigare känd värmländsk lokal vid
Hällekil i Forshaga kommun. År 2011 upptäcktes
den på ännu en lokal i Borrsjön i Sunne kommun
i Värmland. Dessa tre lokaler är nu de enda kända
i hela Sverige för den akut hotade Geoglossum
uliginosum.

Sumpjordtungan på Malmbackarna
Här på Malmbackarna har sumpjordtungan börjat
visa sina fruktkroppar redan i början av augusti
/ ! 5   ++ / "!  5++ %"  
frosten kommer på allvar i slutet av september

Fig. 2. Sumpjordtunga (Geoglossum uliginosum). Värmland, Hagfors kn, Malmbackarna, 2011-08-08. Foto Frida
Turander.
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Fig. 3. Klibbjordtunga (Geoglossum difforme). Värmland, Hagfors kn, Malmbackarna, 2011-09-01. Foto Frida Turander.

Fig. 4. Kärrjordtunga (Geoglossum simile). Värmland, Hagfors kn, Malmbackarna, 2010-08-08. Foto
Frida Turander.
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Fig. 5. Knubbig hårjordtunga (Trichoglossum walteri). Värmland, Hagfors kn, Malmbackarna, 2011-08-28. Foto Frida
Turander.

Fig. 6. Purpurbrun jordtunga (Microglossum atropurpureum). Värmland, Hagfors kn, Malmbackarna, 2010-09-22. Foto
Frida Turander.
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Tabell 1. Jordtungor påträffade på Malmbackarna (Hagfors kommun, Värmland).

eller i början av oktober. År 2011 räknade jag
  5   ++<   %   % % 
innan. I fält känns fruktkroppen igen på att den
är svart eller brun med svagt klibbig fot. I mikroskopet känns den igen på 7-septerade sporer
/ +!   5&   +%?"  
kedjor med celler som ofta är långsträckt eller
päronformigt uppsvällda i övre delen.

Hot mot jordtungor
Det största hotet mot sumpjordtungan och många
av de andra jordtungorna är upphörande hävd på
naturbetesmarker och slåtterängar. Förändring  4 "?5  5" $ / !% 
till en omfattande igenväxning och förstörelse
av naturliga fodermarker. Fragmenteringen har
% "&  !  & " +"
 !   | '  &"  %" 
2010) är sumpjordtungan klassad som akut hotad
 :5+4 "5   + 9? 
 %" /!  % "   4 "5 
| ?      &  / +%"
arter.

Tack
Tack till alla svampvänner som på något vis
hjälpt mig med mina otaliga frågor och funderingar kring jordtungor.
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} "< }  ' Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2009–2015.
`5"   ++  ';
`< }  } "5 <  +5++ +
tillbakagång i naturliga fodermarker. Svensk
Botanisk Tidskrift 82: 341–368.
Nitare, J. 2007. Åtgärdsprogram för sumpjordtunga 2007–2011 `5"   ++ 
5734.
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Kantdyna (Biscogniauxia marginata) – en
sällsynt eller bara förbisedd pyrenomycet?
HENRIK SUNDBERG, NICLAS BERGIUS &
KARIN SANDBERG
ABSTRACT
Biscogniauxia marginata – a rare or merely overlooked pyrenomycete?
In the mid 19th-century the Swedish mycologist Matts Adolf Lindblad found the pyrenomycete
Biscogniauxia marginata on the island Ridön in lake Mälaren.This was the ﬁrst and only ﬁnding of
this species from Sweden. B. marginata is considered a rarity in all of Europe. In North America
on the other hand it causes a devastating disease called blister canker. In this article we present
17 new localities for B. marginata from Sweden and we also discuss the ecology and distribution
of the species.

Inledning
Vid mitten av 1800-talet gjorde Matts Adolf
O"?"   * > %45  
# 5    "&  9% |   ningsböcker skriver han:
"Det är i Mälaren en vacker ögrupp, belägen
ungefär midt emellan städerne Vesterås och
Thorshälla. För denna grupp utgör Ridön
likasom kärnan emedan den är den största
 
     
          dan rikedom och framför allt omvexling på
löfskog […] Det som emellertid för Mycologiens älskare gör denna rikedom ännu mera
intressant är att det ges af nästan alla dessa
trädslag en mängd dels gamla multnande
stubbar dels kulliggande hela träd eller större
och mindre nedfallna grenar af hvilka många
så legat i årtionden […] Man kan derföre af
dessa förhållanden på förhand taga för afgjordt att trädsvampsvegetationen här måste
vara rik och utmärkt."
Under en av dessa exkursioner (okänt vilken)
" /<  /  ""< &"! Biscogniauxia repanda | 5  $ #$
Fig. 1. En typisk kantdyna (Biscogniauxia marginata).
Notera den släta upphöjda kanten. Foto Henrik Sundberg.
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" M/  O ~
 
/ 5"
konstatera att det egentligen rörde sig om den
 " &+ "  "!
(Biscogniauxia marginata) och att det var det
" " !"   & " | 
& &     ? &  "& 5"  + "  " ? ' O!  %
"& % 5" &  " % %"? " /
med hjälp av dessa karteringar kunde vi ringa in
 /  +   "% & &   
|   "  /  +    
  $
ka snart en rönn med något som efter kontroll
visade sig vara B. marginata. Senare kunde vi
konstatera att arten var ganska spridd åtminstone
på öns västra sida. Under en vecka i april 2012, i
?" " %" & O% ! 
i Västmanlands län, gjordes fortsatta efterforskningar för att söka fastställa om förekomsten
+ "& % 5    %  +
" /  % :! 
  & & 
ta reda på något om artens ekologi samt att ge
ett underlag för och inspiration till andra att eftersöka svampen i Sverige. Genom den ökade
kunskap om utbredning och frekvens som detta

förhoppningsvis leder till kan artens status ändras från nulägets DD (kunskapsbrist) till att
föras in under lämplig hotkategori eller i bästa
fall avföras från rödlistan. Under maj och juni
gjordes även mindre inventeringar i angränsande
% " !     

Beskrivning av kantdyna
"! Biscogniauxia marginata<  
%# +   +    + &  "
länder även känd från andra lövträd) och till/& 4 !  "  $ 
%"  : *  ' |  % 
Biscogniauxia är fem arter påträffade i landet
/  5  &"! B. repanda<  ' %
? "  % ! &"! %

den enda svenska arten inom släktet som för ett
% & % &4  &%# " "!
och som växer på rönn. Båda arters fruktkroppsbädd (stroma, pl. stromata = den del av svampen
som man lägger märke till och som består av en
%"  {  " 5   ++<
+thecier, inbäddade i en gemensam steril vävnad
/  !<  < !
 & 

Fig. 2. Typiska rönndynor (Biscogniauxia repanda). Notera den starkt ﬂikiga kanten. Foto Henrik Sundberg.
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Fig. 3. Rönndyna (Biscogniauxia repanda)
med ostiolerna tydligt
synliga som svarta
prickar på stromat.
Foto Henrik Sundberg.

Fig. 4. Kantdyna (Biscogniauxia marginata). Innan stromat mognat täcks det av ett epistromalt membran som ger det
ett matt brunt utseende. Foto Henrik Sundberg.
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Fig. 5. Typiskt habitus för
kantdyna (Biscogniauxia marginata). Notera att grenen
är "pepprad" med stromata.
Foto Henrik Sundberg.

+   ; +   % ! % +tad, svart och hård men har följande skiljetecken:
stromat hos B. marginata är mer eller mindre diskformat med svagt upphöjd slät kant och är i moget stadium regelmässigt mindre, 3–8 (– 12) mm
i diameter, än hos B. repanda vars stroma oftast
har en mer utdraget ellipsoid till oregelbunden
  " !" "  /   
av 10–25 x 6–10 mm. Enligt litteraturen skall
även ostiolernas utseende skilja mellan arterna,
något som enligt vår erfarenhet är osäkert. Hos
B. marginata är det omogna stromat täckt av
24

 ?5   
+   ?< 
4) som vid mognad faller bort. Hos B. repanda
försvinner detta lock förmodligen i samband
med att stromat tränger upp genom barken (Ju
 {  q?5
4 "   
hos B. marginata som regel är aggregerade med
ett avstånd av ca 10–30 mm mellan de enskilda
  /   " /5"  R +
en angripen gren/stam. Hos B. repanda sitter ofta
        5++   / 
 %  %     + %" @
   "  +! !  
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Fig. 6. Habitus för rönndyna (Biscogniauxia repanda). Stromata enstaka eller i små klungor som på bilden. Foto
Henrik Sundberg.

vid hastigt påseende möjligen kan förväxlas med
5 " "! < %  + 5"   "
har samma färg och att de uppträder på samma
sätt med många (ofta hundratals) relativt tätt
" 5   ++?%"" O  "!
 " {%  5++ ?     {    
bildas. Dessa arter har emellertid aldrig ett slätt,
diskformat stroma med upphöjd kant.
Om det i fält ändå är osäkert vilken Biscogniauxia man funnit bör man ta in något eller några
stromata för att undersöka sporerna. Bägge arter
har mörkbruna – svarta sporer som hos B. marginata   % 5? ?  '<R # '<R
μm) med s-formad groddspringa, medan de hos
B. repanda ? % + " ' # <RR
μm) med rak groddspringa.
För en mer utförlig beskrivning av morfologin
  # * ?"    / }5  {
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Ekologi
Samtliga arter i släktet är förmodligen barkpara /   " !    %"
utan att det verkar som om trädet påverkas nämnvärt. Först när trädet blir stressat, t ex vid vattenbrist, blir de invasiva och utvecklar stromata.
De kan också sägas vara fakultativa saprotrofer i
det att de kan leva kvar som vitrötare på det döda
%" 5"  "    !  }5  { <
`5  { 'R >  5++%" 
svåra skadegörare, t ex orsakar B. mediterranea
  "  +    = 5 `5  {
'R "! 5++%"   & 
i släktet som svaghetsparasit men orsakar ingen
ekonomisk skada i Europa. I Sverige är den hittills bara funnen på rönn (Sorbus aucuparia)
  & *5 +  " % +  # S.
aria), avenbok (Carpinus betulus), apel (Malus
sp.), päron (Pyrus sp.), klibbal (Alnus glutinosa),
björk (Betula sp.) ek (Quercus sp.) och hassel
(Corylus avellana >!" + "   %"
trädslagen är bara uppgivna från Norge (Granmo
25
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a

 {  C "?  '' | ` " 
  "!   "& + %++
(Malus domestica "% "    ?   "   94  %" / "% "&  45 " < &   "  { " 9 sissippi och Missouri öster om Klippiga bergen.
Förutom äpple angriper den där också päron
(Pyrus sp.), olika vildaplar (Malus sp.), arter ur
släktet Sorbus och har också rapporterats från en
rad andra träd som; häggmispel (Amelanchier
sp.), magnolia (Magnolia sp.), alm (Ulmus sp.)
korstörne (Gleditsia triacanthos  {   
& Horst 2008). Sjukdomen visar sig först som
insjunkna döda partier av barken vilken sedan
?   / +&"  "   {% vis. Andra områden på grenen eller stammen kan
däremot förbli friska. Karaktäristiskt är också de
5"    ?!    "  
barken. Sjukdomen antas få fäste när trädet blir
stressat vid felaktig beskärning eller p g a. andra
stressfaktorer (Iriarte 2010). Det här förloppet
verkar inte stämma riktigt med våra iakttagelser
+ & q%     ?!   
% ?
/ " !+  %    tagits i Nordamerika verkar inte heller uppträda.
Istället verkar barken falla av först efter att hela
grenen/trädet dött och då mer som en del av ned?!

Världsutbredning

b
Fig. 7. Sporerna hos kantdyna (Biscogniauxia marginata) är
nästan klotrunda (7a) medan de hos rönndyna (Biscogniauxia repanda) är klart ovala (7b). Foto Ove E. Eriksson.
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"! /     
+" /
% ++ "  &   ! " & *5ropa till Nordamerika. Den är även uppgiven
 / / `! "  |> ''
  { 
| *5 + / "    
+" 
% ? +%"   "!   %" / %
& ? "  % ! " ?   
!" |> ''   {  7" % &4    " ' !"  $
rerade i herbarier (GBIF 2012). I Nordamerika
"%  %  !  <    
de centrala delarna.
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Kantdyna i Sverige
"! %  % ? 5  :
vid ett tidigare tillfälle, detta trots att prof. emeritus Ove E. Eriksson under många år sökt efter
den i hela landet. Under våra undersökningar har
 5 /  !   +""    
 / 9%   C    
lokaler är störst kring Västerås beror förmodligen på att detta område är mest undersökt. Arten
verkar vara vanlig längs Mälarens stränder och
någon eller ett par kilometer inåt land. Faktum
%  + { % "%  +% / "
varit på första eller andra rönnen som besiktigats
/ "  +    / !" &
av mer utdraget sökande. Däremot har vi inte
! 
  "! %  &   %
ett par kilometer norr om Mälaren, trots ganska
intensivt letande. Huruvida arten förekommer
längre inåt land från den södra stranden törs vi
inte uttala oss om eftersom vi inte sökt efter den
i någon större omfattning där. Vad som verkar
 % "
 "    !        /  9% 
västligaste del kring Köping och Kungsör. Trots
motsvarande ca två arbetsdagars intensivt letande kunde den inte uppbringas. Inte heller vid
&   "  q4%  "  
trots ett par dagars letande.
Inte heller en halv dags letande i de solexpo" 5  !"  % /

givit något resultat. Både vid västligaste Mälaren, vid Hjälmaren och vid Vättern var det gott
 +    " !  "&" & 
"    |  !"  /
heller varit anmärkningsvärd på något sätt. Det
/ &  &  
 ?!<  / mar, bergknallar etc. bevuxna med gles trivialskog som dock ofta haft ett markant inslag av
hassel. Många av lokalerna har förmodligen
utgjort skogsbetesmarker en gång i tiden. Gemensamt för lokalerna är den relativa närheten
till Mälaren samt att de är mer eller mindre förbundna av någon form av skog. De rönnrika
områdena kring västligaste Mälaren där B. marginata inte påträffats är alla isolerade genom att
det omgivande landskapet utgörs av sammanhängande jordbruksmarker.

Diskussion
& "! 5?"
/ &  
ser ut som den gör kan vi bara spekulera om. Är
den verkligen så ovanlig inom sitt europeiska utbredningsområde som det verkar eller är den för? "" @ %   +  % % 
till utan specialkunskaper och det är säkert
bara ett fåtal människor som aktivt letat efter
den. Förmodligen är den vanligare, åtminstone
lokalt, än vad man hittills trott, något som vår
5" &       9 "
förklarar inte varför den är harmlös och ovanlig

Fig. 8. Hittills kända svenska lokaler för kantdyna (Biscogniauxia marginata).
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i Europa men stor skadegörare i Nordamerika.
@  /  & "  " !  "
kontinentala klimatet i det inre av USA med heta
fuktiga somrar och stränga vintrar, förhållanden
  ++    *5 +< &4
undantaget den östligaste delen av europeiska
! " C" % ?      
amerikanska äppelsorter är mottagligare än europeiska, eller att den är utsatt för någon form av
konkurrens av andra svamparter i Europa. Eller
också orsakas detta förhållande av en kombination av olika faktorer. Men det är också tänkbart
att B. marginata i Nordamerika utgör en annan
snarlik art.
Den svenska utbredningen är också lite av ett
! 5 & 5 " ?  "
9%  " ? /       ? " " % 5  % + "
platser i södra Sverige där klimatet är lika milt
eller ännu mildare. Delvis är det säkert ett resultat av kunskapsbrist, men det kan inte vara hela
förklaringen. Om den är lika vanlig på andra håll
som kring Mälaren, borde den då inte ha upp%  <      !  % "
Med tanke på att den nu är funnen bara ett par
mil från centrala Stockholm så är detta inte helt
säkert.
Vi vill avsluta med en uppmaning till alla att
titta lite extra på döda rönngrenar när ni är ute på
 + "   % "
 "W 
5" &  % / < "+ / ? 
>&  5 ?"& "! &"  5
%  !"  

Fyndplatser

Västmanland:
MUNKTORPS
sn.,
Dåvö,
:**> R< R;< + &
på marken, 2012-05-13, leg. et det. N. Bergius;
KÄRRBO < C&< :**> R;<
R< + & +  < ''$$'<
leg. C. Hillerström, det. N. Bergius; ÄNGSÖ sn.,
: %< :**> ';< R;;< +
stående klenare rönn, 2012-04-17, leg. et det.
H. Sundberg; IRSTA < 4&&? < :**>
;< R''< + " & < ''$
04-11, leg. et det. H. Sundberg, conf. O. E. Eriksson, (herb. UME); VÄSTERÅS < ?! 28

< :**> '< R< + "
grövre rönn, 2012-04-16, leg. et det. H. Sundberg; KOLBÄCKS < :& / < :**>
< RR< + " &<
2012-04-16, leg. N. Bergius, det. H. Sundberg;
VÄSTERÅS-BARKARÖ < "&< :**>
RRR< RR R;< R; RRR<
R RR'< RR< + " 
rönn, 2011-12-03, leg. N. Bergius & H. Sundberg, det. O. E. Eriksson, (herb. UME); KÄRRBO
< >&/ < :**> R<
R< + "  &< ''$$'<
leg. et det. H. Sundberg; ÄNGSÖ sn, Halling< :**> R'< '< + "
rönngren, 2012-05-03, leg. B. Brage, det. H.
Sundberg.
Uppland: BRO < %? "< :**>
R;R< ;< + " &< ''$
05-05, leg. et det. N. Bergius; ENKÖPINGS-NÄS
< q < :**> ;'< < +
liggande rönngren, 2012-05-05, leg. et det. N.
Bergius.
Södermanland: ÖSTERTÄLJE sn., Brunnsäng,
:**> R< R;;< + "
rönngren, 2012-06-01, leg. et det. N. Bergius; SUNDBY < :5"?!/ < :**>
R< R R< RR< + "
rönn, leg. et det. H. Sundberg, (herb. UME).

Tack
Vi vill tacka professor Ove E. Eriksson, Umeå,
som ledde oss in på marginata-spåret och som
?  "   <  /
+ ?" 9 O /   &  /
hjälpt oss med att ta fram kartor över rönn? " + "&< 5 "  /" "  
 ?     M
  " 
?"  !"< / q & /
Björn Brage och till Sandra Guldbrand för hjälp
" !"  :   
   O% !   % " %
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Slöjfjällskivling (Lepiota cortinarius)
funnen i Sverige
KARL SOOP
ABSTRACT
Lepiota cortinarius found in Sweden
The ﬁrst conﬁrmed records of Lepiota cortinarius J.E. Lange from Sweden are reported. They
were collected in Picea forests in the boreal zone, indicating that the species is perhaps less
continental than formerly believed.

Inledning
När jag i höstas stötte på fjällskivlingen i det intressanta och artrika naturreservatet Alderängarna nordväst om Mora, associerade jag den inte
först med Lepiota cortinarius (slöjfjällskivling),
en art som jag annars kände sedan mina år på
kontinenten och dessutom hade i färskt minne
 !          @  " " 5 /   
rosafärgad. Det var i alla fall klart att det inte var
en av de vanliga, medelstora arterna (L. clypeolaria och L. magnispora    ska ofta i mellansvenska granskogar. Det fanns
!% ?  #+ +  < / 4 
osäker om tolkningen. Jag diskuterade därför
!" "   !   + 9!  
*5 + /  + "" " * <    %  #+ + O+  
Dessa specialister kunde bekräfta bestämningen
L. cortinarius :%  +   " !"
 +  % !+   % " 5 
att hon funnit arten i Alaska, så trots en förmodat kontinental utbredning är den kanske inte så
% ! +  ?"""
Vid bestämningen erbjuder hattfärgen det enda
  } O 4%   L. cortinarius / / + 5  ? < "  
  & "      + + 
?&" >!"  @ /      <
medan dem jag observerat på kontinenten har
varit mer gulbruna. Den senare formen är också
avbildad i Krieglsteiner (2003). Emellertid dis5 *"     " ?30

!"" %   ?   
arten: ljusa och mörka, gulbruna och rödbruna,
/ %       ?5   $
teten audrea "< " 45  &"?5 / !
vara den som oftast beskrivits i litteraturen. Det
är också den varietet som växer i barrskog, och
" %     !"  /%& " 9

        ; 
L. audrea - vilken alltså här upphöjts till egen
 $ % !    !"
>!" 5++%      Lepiota-kollekt för några år sedan, beskriven och
illustrerad i Jordstjärnan (Broström & Soop
2004). Denna fjällskivling växte i naturvårdområdet Vinäsgraven i Dalarna, beläget ca
12 km från den första lokalen. Kollekten blev
bestämd till L. coxheadii Orton av mina italiens !  %<   " " # 5sionen. Arten har sedan återkommit, troget på
samma plats, under många av de följande åren.
Flera kolleger hade dock invändningar mot
bestämningen, bl a skulle L. coxheadii vara en
liten, spenslig art med ockrafärgad hatt, och Ch.
O<  5" <   ? 
det kan vara fråga om en annan art inom det
svåra komplexet kring L. echinella (dvärgfjäll< "% !     5" 9
 %  
+  " "  !"
ovan av L. cortinarius (jfr bilden i Jordstjärnan
2004), medan sporerna är en aning bredare, 3,5–4
(4,5) μm). Det kan alltså röra sig om en variation
inom arten.
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Fig. 1. Lepiota cortinarius
(slöjfjällskivling). Dalarna, Mora, Alderängarna, vid stigkant bland
Picea, Betula och Alnus, 2011-09-12, leg.
K. Soop, det. E. Vellinga
(S:F201507, K. SoopAA40).

Enligt Funga Nordica är L. cortinarius rapporterad från våra tre grannländer, där den anges
 !  % !<    :
Arten var inte tidigare inrapporterad till Art+ < /   / "   5   *     
dock registrerad i databasen GBIF (nr 1147046;
leg. O. Andersson, Skåne, herbarium ej angivet).

Fyndbeskrivning
Lepiota cortinarius }* O $ > < '
q ;RR <  < 4 /! < 5"" 
{   < %   ?5   ?5< %<
koncentriska fjäll på vit bakgrund, uppsprickanSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

" 5& "   45 O <
fria, täta, egg av samma färg. Fot 70–80 × 4–8
mm, svagt vidgad nedåt med liten, rund knöl
(–20 mm), vit ovan, tilltagande fjällig mot basen
i samma färg som hatten, mitten blekt rödbrun
utan krage, ihålig. Kött vitt, lukt svag, aromatisk
  ! 4 L. cristata).
Mikrokaraktärer: sporer elliptiska till oregelbun" !" < ?" " ¡ { ? < %< /!lina, starkt dextrinoida, 6–7,5(8,5) × 2,7–3,5(4)
¢  ' / ! " 5 "  5?? "< ?" " /55"< ' £  ¢ 5 /! ; £ '; ¢< ?"" "  
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Fig. 2. Lepiota cortinarius (slöjfjällskivling). Sporer i Melzers reagens. Kollekt K. Soop- AA40. Foto K. Soop.
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    } 
' O5 ++ < JOKKMOKK< = 45 ? ` }
Nico Dam, Mirjam Veercamp, Bart van den Berg.
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Askskottsjukans uppkomst och utkomst
STINA BENGTSSON
ABSTRACT
Ash dieback
The origin of ash dieback and the biology of the disease are intensively studied throughout
European institutes. At the department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU (Swedish
University of Agricultural Sciences), research is focused on interaction between pathogen and
host as well as population genetics and origin of the fungus. Based on variation in microsatellites, we found high gene-ﬂow among populations and that the fungus has experienced a recent
founder event.

Inledning
`%   ?&4"   !+    ' det vi kallar sjukdom ska uppstå: patogen, värd
!"  +   "  / " + / - och miljö. I den här artikeln går jag igenom vad
nungsskivlingar. Nu härjar askskottsjukan över vi vet om sjukdomstriangelns olika hörn i fallet
 45    :"  4 
*5 +  "  O ` " 5  
norra Italien och från Frankrike och Belgien spekulera kring sjukdomens uppkomst. Häng
till en okänd gräns öster om Polen och Ukraina +
M  { ' :  
smärtsamt klar: en hittills okänd
+     / !
sjukdom som är jämförbar med
almsjukan i intensitet. Vi har
återigen fått ett skäl att fundera
över hur en sjukdom uppstår,
      ! % 
träd vi är vana att se friskt och
ståtligt liksom sagans Yggdrasil börjar få fula skott, kräftsår,
vissna och dö. Varifrån kommer
45 "  " % "   /%" @ %  
vi vid Institutionen för Skoglig
9!   / %#+   +
:
O?5 5 
försöker besvara. Kanske måste
  ?++  45 " 
innan vi börjar studera och spekulera kring dess uppkomst och
biologi. Växtpatologer brukar
prata om tre komponenter för att Fig. 1. Sjukdomstriangel.
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Fig. 2. Hymenoscyphus pseudoalbidus. På de halvmultna bladskaften
sticker små vita skålformar ut
på nålstunna fötter. Foto Stina
Bengtsson.

Svampen
Den patogena svampen har varit lite svårfångad.
först undersöktes en mängd svamparter som sam#   " !< "?!  
patogener i levande ask. En svamp, okänd till
namn och ursprung upptäcktes och visade sig
vara starkt patogen i ett antal studier (Kowalski
 q "" '<  !  { '< M
 { ' :+   Chalara fraxinea (Kowalski 2006). Ett kort tag blandades
den ihop med en annan svamp med liknande
!< Hymenoscyphus albidus (Kowalski &
q "" '?<  5 / " "$
rats som en egen art, H. pseudoalbidus (Queloz
' @    +    
falla på knä i fjolårslövet och titta noga. På de
halvmultna bladskaften sticker små vita skålfor 5 +  5 &  ' @ % /% "
börjar. Mellan slutet av juli (eller tidigare) och
 + 55  ! 4   +  5< %
burna av vinden (Timmermann 2011).

Trädet
| O5 "% 45 "  5 " "
$ /"  ¤     
/
& & ''  5   { '< / 
ser en liknande effekt i Sverige, där sjukdomen
noterats sedan 2001. En svensk inventering
34

''  "   %" "  "
&    ?& /&4"  R ¤   $
5 " / ; ¤   45   "&"
5  q  ' q    / 
   !+  + 
 45  ; @    &  <  "
genetiska variationen i askbestånden ger hopp.
Flera studier har visat att även om ingen ask är
helt resistent så varierar askens motståndskraft
 %"  %" /    C  { '<
9 !  { '< : ' 7 %"
(0–40 år) och träd av honkön klarar sig sämre
än andra (Cech 2008, Kenigsvalde 2010). Interaktionen mellan trädet och svampen, t ex trädets
försvarsmekanismer och svampens toxiska äm 5" 45  5 + :O7 C"   {
2010), och arbetet med att hitta och bevara mer
resistenta ask-kloner utförs av Skogforsk i sam? " :O7

Miljön
Svampen och trädet står inte själva att utkämpa
 " @ {5 +   %  " givande miljön. Gallrade bestånd och under!    5++   !+   /
2008) och träd som står på blöt mark mår sämre
(Kenigsvalde 2010). Hur temperaturen och
årstiden i sig påverkar sjukdomsförloppet stu-
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Fig. 3. Hittar man en ask hittar man
också oftast symptom på askskottsjukan. Foto Stina Bengtsson.

" 45  5 + :O7    !" & 
där skadeutveckling i trädet sker mest under vår
/   % + <   !
barknekroser uppstår året runt efter ett liknande
mönster. En viss del av den variationen kan hänvisas till temperaturen. Vilka andra faktorer som
inverkar återstår att reda ut.

Ursprung
I en studie av svampens population jämförde vi
@`C       "  { %"
 *5 +    { ''    !"
variation i arvsmassan och att denna variation är
vitt spridd över insamlingsområdet. Det faktum
    5      %" !" +  {&" % /&<  
 !
av att de vindburna sporerna sprids lätt och långt
M  { ' 7 "  
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

markörer vi använde för att undersöka arvsmassan får vi en ledtråd till sjukdomens upp-komst.
De s k mikrosatelliterna är korta DNA-sekvenser som repeteras ett visst antal gånger, ett antal
som ofta ändras mellan generationer och därför
varierar från individ till individ inom samma art.
O%" %"   "     
i taget (Selkoe & Toonen 2006). Det gör att vi
förväntar oss en någorlunda kontinuerlig skala
av mikrosatellitvarianter (alleler), men så ser det
 5 @      /!+  
   + + +5  * &4
förklaring är att en mindre del av en större population från fjärran ort brutit sig loss och invaderat
" ! "< 
5"  @ 
andra teorier förutom invasions-teorin, som att
svampen har muterat till en mer aggressiv patogen.
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Vad behövs för att gå vidare i vår förståelse av

 45  " % 45 "  $
sitet ser vi en viss påverkan av miljö och av trädets ärvda motståndskraft, men det ser ut som
om svampen får vågen att tippa. Från att ha varit okänd med undantag för två herbarieprov i
: /  /  ¥5   { ' /tas svampen nu i så gott som hela Europa, och
verkar följa sjukdomsfronten. Om svampen har
 "5  <   " q5  5+5 + +5  5 q5  &/" 5
mellan svampen och dess värd i en annan del av
%"   / +   "?!tarliv som sin släkting H. albidus  +
 /5 {#? + %< /5 "  %"
"    ?!  "&" %"
/  "&" / %"<   55 
!?   %    " ! +
 q5 & " >   + :O7< : 
9!   / %#+     %¦
>      >9C: >  $
ningsrådet för miljö, areella näringar och sam/% ?!"
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Du har väl köpt CD-skivan med
alla nummer av Jordstjärnan och
SMT fram till 2009?
Om inte så passa på nu. Finns i SMF:s webbutik.
Levereras i plastbox med en historisk dokumentation om Jordstjärnans tillkomst, hur den
trycktes, vilka som arbetade med den m m.
Författare till historiken är Åke Strid.
CD-skivan kostar endast 250:- + frakt. Beställ
den på:

www.svampar.se
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Hussvampen – en fruktad gäst som kan
göra nytta i framtiden
NILS HÖGBERG & AIME MUST
ABSTRACT
Serpula lacrymans, the dry rot fungus – a dreaded guest who can be useful in future
Genetic analysis show that Serpula lacrymans, which is extremely rare in nature, has a reduced
genetic variation and that it has its origins in mainland Asia. Careful examination of for example
the extent of the mycelium, cords, type of decay and physical characters including temperature
and moisture in damaged buildings are suggested, as it is easy to underestimate the destruction.
Recent genome analysis show that the dry rot fungus has a small but efﬁcient suite of enzymes,
which are effective in the degradation of cellulose and hemicellulose while lignin remain only
slightly modiﬁed. In the future, due to efﬁcient sacchariﬁcation, enzymes from the dry rot fungus
may be important for the development of biofuels.

Inledning
Vad döljer sig egentligen i källaren eller i väg + " /5    /5 + Serpula
lacrymans) är den allvarligaste biologiska ska"& + %/5  q5 + % ! 
ovanlig i naturen och det har länge varit ett
! 5  "   | *5 + /
den låg genetisk variation men fördelningen av
variationen visar att arten är utkorsande. DNA!    /5 + 5 +5 
kring Stilla havet, i Kalifornien, Kamtjatka, Japan och Kina. Därifrån har en långdistansspridning skett till Europa och sedan från Europa till
&  ` "  / C5 `! "<
troligtvis med infekterade träskepp.

Angrepp av hussvamp
Tecknen på ett angrepp kan vara av olika
slag som till exempel kanelbrunt sporpulver,
pannkaksliknande fruktkroppar eller till och
med att man kan trampa rakt igenom golvet.
|"  & + 5"%  "
Fig. 1. Hussvamp (Serpula lacrymans) inomhus på
dörrkarm. Foto Aime Must.
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Fig. 2. Hussvamp (Serpula lacrymans) på dörrkarm och golv. Detaljbild. Foto Aime Must.

  5   ++< "  "  /  
matsvamp utgör själva "svampen". Denna innehåller de strukturer, såsom sporer, basidier,
fruktkött och liknande, som är kännetecknade
för arten i fråga. Det är dock rätt vanligt att man
vid undersökning av en rötskada inte hittar någon
fruktkropp, utan får utgå från andra kännetec " 5  +  & ! % "
?    "  ?  %  ?! 
4% &!+ $ + /< "/  9!  ?" %" / ! " <  %strängar bör tas med. Det är också värdefullt om
man i provtagningsprotokollet anger svampens
%#+  ?!"  # "< %< ?"$
rum, vägg), substrat (träslag, ev annat material)
/ " 5++     ?!" 
(vattenskador, temperaturförhållanden, ventila < ?!  5  < ?!" "
"!    + " % " / "
saknas tillräckligt med karakteristik kan det vara

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

svårt att slå fast vilken rötsvamp som angripit
?!"    "
5 4 5
hussvamp eftersom den är aggressivare än andra rötsvampar och dessutom omfattas av speciella bestämmelser för avfallshantering. Några
försäkringsbolag har också tilläggsförsäkring
som täcker vissa hussvampsskador och för dem
är det viktigt att fastställa art.

Sanering
Innan saneringen bör man undersöka omfattningen av skadan. Utbredningen kan vara större än
vad ögat ser och att avgöra vilket som är kärlsträngar och trädrötter kan vara ganska svårt för
en lekman. Att endast avlägsna fruktkroppen
räcker inte eftersom det bara är en bråkdel av
själva svampen. Man kan likna det vid toppen av
ett isberg eller äpplena på ett äppelträd.
Saneringen av hussvamp och timmergröppa
(Serpula himantioides) bör alltid utföras av en
39
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Fig. 3. Hussvamp i naturen. En variant av
hussvamp (Serpula lacrymans var. shastensis)
som växer på Mt Shasta i Kalifornien. Foto
Nils Högberg.

fackman. Allt angripet material rivs/avlägsnas
och läggs i en sluten container som lämnas till
förbränning, detta för att förhindra spridning.
Spridningen av svampsporer och fragment ska
% &?!   ? %" <
 /
&  /  ! > " &4/
så kan materialet brännas på plats, men detta
    " !"/ 94&&valtningen) i kommunen. När det skadade virket
är borttaget ska man göra en grundlig fuktundersökning och åtgärda orsaken till angreppet. Efter
att ha åtgärdat fuktskadan behövs oftast inga
fungicider.

Nya rön om vednedbrytning
|"   & %   /5 % ?!
ned, det vill säga det som sker när svampar använder trä som energikälla, detta trots att kun+ % !    &  &  4 "
kolbalans. Trä är ett komplext material. Det
?    5 ? ?%"""   /!" "4  /     / +
det hela med en komplicerad kemisk struktur.
@ &  % % !    "   
"?!   "  + | " ? 
 "  ?5&< " !+  &
som hussvampen orsakar. För att hitta svaret på
/5 %  ?! " 5"" /5 +
DNA-uppsättning som visat sig bestå av 43 miljoner DNA-baspar. Forskarna har också jämfört hussvampens DNA-uppsättning med andra
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svampars DNA. Då fann man att hussvampen
  { !  " +  
/ &  5 ?! " % q5 + /
 !5++%  !  %   " %
5  / " ?! " " " /4%+ 
5 !"  @ % " + 
som gör det möjligt att tillverka biobränsle av
trä.
Svampar har tre strategier för att tillgodogöra sig
% "?!< +   / ! /
9! / %  ?  + /
växt där svampen hjälper växten att ta upp mineralnäring och svampen i sin tur får socker av
växten. Utvecklingen av svamparnas strategier
har genom årmiljonerna drivits av vilka gener
  ?! " % ? " "  lulosa och lignin. Det har skett sammanvävt
med barr- och lövträdens utveckling. Hussvam+ % % %  " ! / + 
Karl-Johansvamp och smörsopp och visar också
stora likheter i vilka genfamiljer som expanderat
och reducerats.
q5 +   " ?    ! &
 " !  5++%     + jektet kan användas för att tillverka biobränsle.
Det innebär att man på sikt kan sluta tillverka
biobränsle av livsmedel som sockerrör, majs och
vete. I framtiden kan alltså hussvampen gå från
att var en fruktad gäst i våra hem till att vara en
5" & !  

Läs mer om forskning kring hussvampen:
*  "< @  { ' M/ =  
@ +  9 /! 7" / >5   @ !  >   >5 Science 333:
762–765.
Kauserud, H., Högberg, N., Knudsen, H., Elborne, S. A. & Schumacher, T. 2004. Molecu +/! 
5   ` / C 
 ? / / +  "!   5gus Serpula lacrymans and its wild relative
S. himantioides. Molecular Ecology 13(10):
3137–3146.
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byggnader i mer än 25 år. De senaste åren har
det främst rört sig om kulturbyggnader, kyrkor m
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Nils Högberg är forskare och lärare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid
Sveriges lantbruksuniversitet. Forskningen är huvudsakligen inriktad på svamp- och bakteriegenom
som studeras med ett ekologiskt perspektiv. De
huvudsakliga frågeställningarna omfattar vedbnedbrytning och interaktioner mellan organismer.

Adressändringar
SMF får vid varje tidskriftsutskick ett antal försändelser i retur med postens anteckning: adressaten
okänd. Kom ihåg att meddela adressändringar till Kill Persson! Adress – se bakre omslagets insida.
Vi skulle också vilja hålla vår e-postlista aktuell. Har du en e-postadress som du inte har meddelat
oss eller om du har bytt e-postadress, skicka ett mail till Kill och berätta. På sikt strävar vi efter att
kunna göra medlemsutskick per e-post för att hålla nere våra kostnader. Den som inte använder
dator kommer naturligtvis även i framtiden att få sina utskick med vanlig post.

Nästa nummer av SMT
beräknas komma ut mot slutet av 2012. Redaktionen välkomnar manus och vackra svampfoton.
Har du något på gång är du välkommen att höra av dig. Manusstopp är 1 oktober 2012.

Rättelse
I presentationen av Södra Vätterbygdens svampklubb i SMT 32(3) blev namnet på den som skrivit
texten fel. Rätt författarnamn skall vara Lars-Göran Hellsten.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

41

SVAMPPRESENTATIONER

Svensk Mykologisk Tidskrift 33 (2): 42–48 2012

Fjällfotad ﬁngersvamp Ramaria rufescens –
en luring som har tydliga kännetecken när man väl lärt
känna den
JOHAN NITARE & TOR ERIK BRANDRUD
ABSTRACT
Ramaria rufescens – a tricky coral fungus with characteristic features when you
really get to know it
Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner is brieﬂy described and illustrated. The fungus has in a former paper by the ﬁrst author (Nitare 2008) been mistaken for R. lacteobrunnescens Schild. It is
proposed that R. lacteobrunnescens may be a younger synonym for R. rufescens and only represent a yellowish white young stage of this fungus. The ecology and distribution in the Nordic
countries are discussed.

Inledning

Kort om förhistorien

Släktet Ramaria   + % 
svårt och lurigt släkte med många variabla
och dåligt kända arter. Vi som under senare
år försökt reda ut någon tråd i denna härva av
olika namn har ibland gjort felsteg. Vi vill här
beskriva och tillrättalägga ett sådant misstag.
Förhoppningsvis lär vi oss av dessa misstag så
att vi så småningom får allt bättre kännedom om
dessa vackra och intressanta arter, vilka dessutom är viktiga naturvårdsindikatorer (signalar + !"" %"

9%     ?" 5++%   % !
svampar parallellt och nästan samtidigt på olika
/ : "" %   " " $
svamp. I nedanstående berättelse svarar Johan
Nitare (JN) för den huvudsakliga historien bakom återupptäckten av Ramaria rufescens i
Sverige och Tor Erik Brandrud (TEB) svarar
för uppgifter från Norge samt resultat från det
norska Ramaria-projektet som också innefattar
genetiska undersökningar kring släktet Ramaria
i Norden.

"  5  $ ; / 
? 
/ 5 " " !"!  5 } ? /  : /%   +
under namnet Clavaria rufescens (se färgplansch
återgiven hos Christan 2008). Elias Fries nämner
: /% +   ? q! !  5 +    / !" " &     / 4%   ® vidi vivam,
  ?!" 4 /  " " @
världsberömda italienska prästen och ama&!      " <
 
verksam i norra Italien (Trento), beskriver och
illustrerar senare C. rufescens !    
sitt stora planschverk (tavla nr 1084 som utkom
;'  +   / "&"  %+ /
återgiven hos Christan (2008). Bresadola hade
tidigare också beskrivit en särskild varietet av
arten som hade vit fot och som saknade röda
grentoppar (var. frondosarum Bres.). Det bör
särskilt noteras att Bresadola troligen samlat sin
 +      !+ &
Ramaria lacteobrunnescens Schild långt senare
blev insamlat (se nedan).
 R 5 * } q         &  + q + " C. rufescens i släktet Ramaria och skriver där: ”The
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use of this name is uncertain … It remains to
rediscover this fungus in Europe and … it seems
possible that Fries based his description on a
living specimen. The description agrees with
Bresadola´s, … ”

Nutidshistorien
 'R  "  5 "  !! 
?  : ` ' }`  "
+ 5++  
 par – släktet Ramaria  " ! ? 5++  " ?" + {  q&   /"
}`       45  5  +
5&   5" &"!! +"
naturreservat. Dagen efter togs svampen med till
+     4&  " /"  $
+ 5" "  " "  !  
Jens H. Petersen. Han studerade svampen och
konstaterade att det troligen var en obeskriven
art. JN behöll halva fruktkroppen för att se om
det senare skulle kunna gå att få ett namn på den.
:+ 
"   " "?"
åka på en rundresa i Europa till olika Ramaria+   / }` /& {    
mindre tveksamma namnförslag. Till slut ham" "<  O :&"?< / " ! 
!   }  /   " ?" + 
bok över släktet Ramaria  M! " q  $
taterade att det rörde sig om en ung och omogen
Ramaria rufescens. Äntligen hade JN ett korrekt
namn på sin svamp och en bild kunde publiceras
  ?  " "4 !  `
'R<  ; @  " " &  !det av arten i Norden efter Elias Fries uppgift.
M!% ? ?"   ?    
% 5  !
/ % "%&   !+ 
Efter detta var vår uppfattning och sinnebild
av R. rufescens     !" 55  +  /" &"  +par. När JN ett par år senare i kalkbarrskogen
" = ! 5&  /  7++"
` '     / %  /  gersvamp infann sig inga associationer till R.
rufescens. Däremot stämde färg och form väl in
på R. lacteobrunnescens så som den avbildats av
Franchi & Marchetti (2001). Josef Christans bok
' 5  45  % }` 5++   & ! -
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 |  ? & /   " !
och beskrivning av R. rufescens med detaljerade
bilder av olika åldersstadier och fotkaraktärer.
Trots detta, infann sig då för JN ingen tanke
+  " 45   +  ` "5++$
land skulle kunde vara denna art. Det var först
i samband med att JN tillsammans med vännen
Gillis Aronsson i mitten av september 2011 återbesökte växtplatsen för att försöka få bättre foto + +    5++"" 
@  "  5   ++ / { !
växtplatser i området. När JN senare på kvällen
detaljstuderade bilderna i digitalkameran med
/& &   ! "    ++
överst var rödbruna. Detta hade knappt noterats
i fält. Vissa grenspetsar saknade emellertid dessa
{%  /    %     
exemplar. Många grenar var bara ljust gulvita.
Hos vissa äldre fruktkroppar hade mer än 50
procent av grenspetsarna en mörkare rödbrun
färg, hos andra mindre än 20 procent.
@           
av svampen oftast ger ett störande rosa färgstick
hos de ljusa fruktkropparna som skiljer sig från
hur man uppfattar den verkliga svampen. Först
tolkades detta som en irriterande teknisk defekt
som tvingade fram bildbehandling för att få
% % + +<  " 
 ?
på att moderna digitala kameror är så känsliga
 "   &"  ! /
+
som är svår för ögat att uppfatta. Även bilden
/ /  '< 5     %  
+<           
    !  /5 + 5++
 5  +  &"?5 {%  %"
 !" +    % /5 "
5++ %   +

Ramaria lacteobrunnescens Schild –
en trolig synonym!
Bilden av R. lacteobrunnescens på mittuppslaget
hos Franchi & Marchetti (2001) visar en svamp
där vissa grenar har mörkare grentoppar och JN
har även i sin uppsats (Nitare 2008) noterat just
denna karaktär vid beskrivningen av den upp%"  +  /!+  % 5   R.
lacteobrunnescens inte existerar som egen art,
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utan helt enkelt utgör unga gulvita exemplar av
R. rufescens. Även mikroskopiskt är karaktärerna lika. Åtminstone är den uppländska svampen
troligen identisk med den svamp som avbildas
hos Franchi & Marchetti (2001). En närmare
" !  !+  R. lacteobrunnescens med DNA-sekvenser krävs nog om
denna fråga ska få en slutgiltig lösning.
@   +  "   /   "
fall of R. lacteobrunnescens   /
kom nu i vinter 2011-2012, i samband med en
@`C$!     " C "?   ` 
pågår ett särskilt Ramaria-projekt som utförs av
TEB och Egil och Katriina Bendiksen i samar? " "   !   |  !&5ori. I samband med detta har gjorts DNAsekvenser av ett stort antal norska och svenska
insamlingar av släktet Ramaria   " !$
/?""  +  "
45   +  7++" ` '
ingår här och det visade sig att den i sitt DNA i
ITS-regionen är identisk med 8 kollekter av R.
rufescens  !   ` 

Utbredning
Kända nordiska lokaler för Ramaria rufescens
+     | : % + 5 5nen på 7 lokaler; en i Jämtland och övriga i norra
7++" : /   
C
!" %          "
>!"  }%" !
 %"  "gaste. Arten blev i Norge för första gången med
% / +%" / "" '< 
ett naturreservat med kalktallskog i Bamble,
Telemark (Brandrud 2010). När man väl lärt sig
" +<    "    "  !"&  `   "  /% /  |
samband med det norska Ramaria-projektet upptäcktes arten på 12 olika platser under 2010–
2011. Det kan förefalla märkligt att vi tidigare
inte har haft kännedom om denna iögonfallande
/ !   5#  + | `  %
+ 5 %"    R   !
från Oslofjordsområdet (Telemark-Akershus),
 !" % 94&  /   q"" "
" 4 " C %  " % / %"
 >" | !&5 < +  ""< %
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 "    %  !"  " 
5?" %   5  !"   
7++" 
C    !  % !  9$
5 + / &5   "  !"    |$
  /  ' R !"  M! "
 ; !"  : /  
på internet (Swissfungi Verbreitungsatlas) samt
schweiziska uppgifter från Schild (enligt Franchi & Marchetti 2001). Om det är som vi tror –
att R. lacteobrunnescens %  ! !   
!      | @  
och i Spanien läggas till den europeiska utbred M!+  R. lacteobrunnescens
%  M    | : /" < /
enligt Francesco Bellù (pers. medd.) är R. lacteobrunnescens  % !  "  

Kort beskrivning
@   $    !
  fologisk tämligen homogent. Den enda karak%   !  !
 " 
&"?5 {%    +  @  " 
materialet stämmer också väl med såväl bild
som beskrivning hos Christan (2008) och med
planschen hos Bresadola. Eftersom Christan
också bekräftat bestämningen av R. rufescens
från Jämtland antar vi att det rör sig om sam  @ !
"  !
  !+  R. rufescens  95ropa (Mika Toivonen, pers. medd.). Vi vet inte
 "  !+ 4      
  !+< /    /  ?" /
beskrivning hos Christan (2008) är baserad på
" < " "  ?"  !+ 
> /  9 / '<    According to Schild (pers. com.), there are two,
still uncircumscribed, variants @ !"
 " 5    + R.
rufescens möjligen återstår att skriva.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

SVAMPPRESENTATIONER

Fig. 1. Utvecklad, ljust gulvit fruktkropp av Ramaria rufescens med ﬁngerlika, spretande grenspetsar. Uppland, Börstil
socken, Plogmyran, 2011-09-14. Foto Johan Nitare.

Fig. 2. Fruktkropp av Ramaria rufescens med nedåt avsmalnande grov och rotlik fot som har tillbakabildade grenanlag som bildar “fjäll” på foten. Formen på fruktkroppen kan påminna om en spärrgrenig hagmarksek. Uppland, Börstil
socken, Plogmyran, 2011-09-14. Foto Johan Nitare.
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Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner
:! R. lacteobrunnescens Schild sensu Nitare
'< : 9!   M"  ' ; 'R
:! R. lacteobrunnescens : /" < : / /  / ¬ = 5" R<
: "5  ';
:! Clavaria rufescens var. frondosarum Bres.
Hedw. 24, 1885, 148.
*   45  +< 5++  '  /& /
bred, som helt ung med ljust gulvita–svavelgula
<   ? 5? " # 
 " 5   ++ % 45  ??5 
3). Grenarna är täta och avslutas överst med små
5??    +   +  
riktningar. På avstånd kan svampen genom sina
täta grenar påminna något om ett blomkålshu5"   +    +    
&"?5&"?5 {%     + " &  {%  &   ! 
växlande omfattning, från nästan inte alls till
{%  +  % ¤   +  @ "  {%  &   <  # / %" #+<  "  +    + 

!  |?"   "  {%  %  /
och svampen är då enfärgat ljust gulvit–grädd??5 >  % !    /   /
likt en pålrot nedsänkt i marken, nedåt avsmal"   +  ' >  ! %  & "
karaktäristiskt grovfjällig genom tillbakabildade
 "?&4" ?!   5 "
/55"  ?"   ¯4%    '<
 5 / /  '<  ; / R "
 ! 5  "   /55" 
alla riktningar, vilket ger svampen en växtform
som kan liknas vid en spärrgrenig hagmarksek
¯:+?   :+   <R # ;$;<R$
<' z<  / + "$ !"   
?& " "  +5 $  q!   &4  >& ! ?  
Christan (2008) och Nitare (2008).
C ?&  ?" " ? $
svamp (R. pallida) som är gråvit–grårosa, har
kött som smakar bittert samt större och bredare
+ <  45     "5 + R.
botrytis s. lat.) vilka har helt annorlunda sporer
/ /! " &4 

Fig. 3. Äldre, ljust beigebrun fruktkropp av Ramaria rufescens. Observera de täta grenarna. Uppland, Börstil socken,
Plogmyran, 2011-09-14. Foto Johan Nitare.
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Ramaria rufescens % !  % !  :
och rödlistad i kategori VU – sårbar. I Norge
är den klassad som NT – nära hotad. Arten är
främst knuten till kalkgranskogar men är i Norge
ett par gånger också funnen i kalktallskogar helt
utan inslag av gran (Brandrud 2010). Svampen
      !? "  > /
& Marchetti 2001, Christan 2008) och granen
 + +   / !  
kontinuitet (Nitare 2008). Svampen bör i kalk   &   {     5 
kalkgranskogar (blåsippsgranskogar).

Nytt svenskt namnförslag

Fig. 4. Detalj från en äldre fruktkropp där merparten
av grenspetsarna har rödbruna ﬂäckar. Uppland, Börstil
socken, Plogmyran, 2011-09-14. Foto Johan Nitare.

JN föreslog i sin artikel (Nitare 2008) namnet
¯%"" + & " 45  5
svamp. Efter studier av mer material och efter
den ingående presentation som görs av Christan
(2008) som pekar på viktiga fotkaraktärer vore
ett bättre och mer träffande namn “fjällfotad
 +  }` /%  &  @ !tar på svampens grova och pålrotformiga fot
som i marken får en grovt fjällig struktur av
& !+ / ? ?""  =
   /    ?55++ ++

Figur 5. Kraftiga fruktkroppar av Ramaria rufescens, med rotlikt tillspetsad och oregelbundet fjällig fot, från mossig
kalkgranskog i Lunner (Oppland, Norge; TEB 42-10), 2010-07-31. Foto Kristin H. Brandrud.
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`< } ' %"" + Ramaria
lacteobrunnescens) funnen för första gången
i Nordeuropa i en uppländsk kalkbarrskog.
Svensk Mykologisk Tidskrift ' ; 'R
: /"< *  :5" ¬? Ramarien. Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde R <
: "5  ';.

Johan Nitare
Skolgatan 23A
56135 Huskvarna

Fig. 6. Den kända utbredningen av fjällfotad ﬁngersvamp (Ramaria rufescens) i Norden. Arten är starkt
knuten till kalkrika jordar såväl i Sverige som i Norge.
Flest fynd har gjorts i nordöstra Uppland–Roslagen och
i Oslofjorden–Mjøsaområdet. Det svenska fyndet från
Jämtland är det nordligaste kända för arten.
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Granvårskål (Pithya vulgaris)
JAN SVENSSON
ABSTRACT
Pithya vulgaris (Sarcoscyphaceae) is reported from plantations of Abies sp. in southernmost
Sweden.

Efter ett besök i Danmark den 18 mars 2012 med
!"    Pithya vulgaris) på ädelgranar (släktet Abies) funderade jag på varför
denna svamp ännu inte hade påträffats i Sverige.
q%  45
 %" + :     " "
 "  
   "   5  < "$
" " ' +  /  "  O
   : /   
= q"    "    %" + @ %" < "% "     %"?4% < %    $ 5

  : < ?"  + :&" < 
"
  " ! + & + "5 tion av julgranar och ris för juldekorationer och
kransbinderier. För att kontrollera hur det stod
till med gransvårskålen i Skåne åkte jag runt
till några planteringar av olika åldrar. I två av
de äldsta fann jag vad jag sökte. I en plantering med inriktning på kransbinderier fanns det
högar av fjolårsris överallt. P. vulgaris fanns
där, precis som i Danmark tidigare i år, tillsam " !?" Schizophyllum commune).
@   5?  & !?"  : 

Fig.1.Vårgranskål (Pithya vulgaris). Skåne, Örkelljunga, Hallandsåsen, Lärkeröd, 2012-03-22 (herb. Sven-Åke Hanson).
Foto Jan Svensson.
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Fig. 2.Vårgranskål (Pithya vulgaris). Skåne, Kågeröd, Söderåsen, Bålby, 2012-04-20 (herb. Sven-Åke Hanson). Foto Jan Svensson.

är annars död bok (Fagus). Under mina turer i
Skånes ädelgransplanteringar kunde jag alltså
konstatera att granvårskålen fanns på några platser. Eftersom ädelgransplanteringarna har ökat
under de senaste 20 åren är det möjligt att vårgranskålen brett ut sig och fått ett säkert fotfäste.

Jan Svensson
Skogsgatan 1
25230 Helsingborg
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Reds. anmärkning
Pithya vulgaris (granvårskål) är en diskformad bägarsvamp som kan bli upp till 15 mm i diameter. Den växer
huvudsakligen på barr och tunna grenar av ädelgranar (släktet Abies q! % ! "  / 5 "
   :%  Pithya %   4 :
!+/  / /    : @ % 
av ganska stora klotrunda sporer, vilket gör att man lätt kan skilja ut en Pithya från det snarlika släktet Lachnellula 4 q! !+/    %/ / + " +   < L. suecica (tallskål), har liksom
Pithya klotrunda sporer men dessa är endast 5–6 μm i diameter). Sporerna hos P. vulgaris är 10–15 μm. Den
andra svenska Pithya-arten, P. cupressina (barrvårskål), har mindre fruktkroppar och växer företrädesvis på
enbarr (Juniperus). Den är rapporterad från några lokaler i södra Sverige, norrut till Uppland (jmf Artportalen
/ *
 ' 9         /%      } q =   :+
' =  
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Nästsvampar i släktet Mycocalia –
oansenliga och förbisedda
MIKAEL JEPPSON
ABSTRACT
Mycocalia – a genus of inconspicuous and overlooked fungi
Four Mycocalia species (M. denudata, M. duriaeana, M. minutissima and M. sphagneti) known from
North Europe are described and a key is provided. Readers are urged to search for and to report ﬁndings of Mycocalias, all having diminutive fruiting bodies growing on decaying plant debris,
particularly on culms of Juncus spp. in wet and boggy habitats. One species (M. duriaeana), still
not found in Sweden, is known from coastal sand dunes and has its nearest localities in Germany
and the UK.

Inledning
Brödkorgssvamparna och nästsvamparna (familjen Nidulariaceae) utgör en fascinerande
grupp basidsvampar med ett begränsat antal arter
 ` " }++  ;<  @ ?" 5 $
kroppar som består av ett peridium som innesluter små linsformade sporproducerande strukturer (bröden i brödkorgen) som kallas peridioler.
På engelska heter de bird’s nest fungi – fågel? + >!   / "  5 +5
bland hattsvamparna i ordningen Agaricales. De
är alla saprotrofer och lever på multnande ved
och växtdelar, många i tämligen fuktiga miljöer.
 /  &" ?!"  & "
spridning och morfologin hos de olika släktena
är starkt påverkad av denna spridningsbiologi.
Mest extrem framträder den hos släktet Cyathus
där det mogna peridiet är skålformat–trattformat
och med en idealisk vinkel för att låta fallande
regndroppar skjuta iväg de sinnrikt konstruerade peridiolerna. Detta har på engelska fått
 + /$ 5+  /   " R
Samma funktion fast i en mindre komplicerad
    /  ?&"  + Crucibulum laeve @ % " !" % $
svampen (Nidularia deformis) har oregelbundet
uppsprickande peridium men är ändå ibland
lite skålformad, så en primitiv splash-cup mekanism torde delvis kunna aktiveras även hos
detta släkte. Det närstående släktet Mycocalia
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

Fig. 1. Mycocalia-släktets auktor James Terence Palmer
på exkursion på typlokalen för liten nästsvamp (Mycocalia minutissima). England, Derbyshire, Peak National
Park, Bleaklow Hill, 1987-07-04. Foto Mikael Jeppson.
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Fig. 2. Växtmiljö för Mycocalia.Västergötland, Gärdhem,Velanda, 2012-06-20. På denna lokal samlades 1977 samtliga
tre svenska Mycocalia-arter. M. sphagneti har här sin enda växtplats utanför Storbritannien. Foto Mikael Jeppson.

?" !   <''  5""  gelbundna fruktkroppar som inte har förmåga att
skjuta ut peridioler med fallande regndroppar.
Istället verkar hela fruktkroppen eller enskilda
peridioler, eller till och med hela substratet (små
multnande blad och växtrester) kunna spridas
vid översvämningar och följa med rinnande vatten i diken, små bäckar etc.

 : }++  R<  * >
beskrev 1817 Nidularia denudata som idag är
!+ & %  Mycocalia. Det bröts ut ur
Nidularia  = < ;<  Nidularia och Mycocalia skiljer sig främst åt i fruktkroppsstorlek och i peridiestruktur. Nidularia
har lite större fruktkroppar (2–7 mm) och ett
"  5++?! +"5 " Mycocaliaarterna har extremt små fruktkroppar (0,2–2,0

Brödkorgssvampar - behändig
grupp med fyra släkten och totalt
sju svenska arter
@      %  Cyathus och
Crucibulum är välkända och ganska lätta att
upptäcka och bestämma, nästsvampen (Nidularia deformis) däremot, för ett lite oansenligare liv men påträffas ändå lite då och då.
För dessa arter har vi idag en ganska god uppfattning om utbredningen i landet. Men när det
gäller det närstående släktet Mycocalia (även
dessa arter kallas för nästsvampar på svenska)
vet vi idag knappast något alls. Mycocalia Fig. 3. Mycocalia denudata (naken nästsvamp). Finland, PohjoisKarjala, Ilomantsi, Mekrijärvi, 1996-08-26, fuktig blandskog, på
omfattar 5 arter i världen, varav tre är kända
Carex acuta, leg., det. & foto Mikael Jeppson (MJ).
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Fig. 4. Mycocalia denudata (naken nästsvamp). Norge, Troms, Helligskogen, 1992-08-17, på
björkkvist i fuktig björkskog, leg. & det. M. Jeppson (MJ 3047). Foto Jan Nilsson.

mm) med ett monomitiskt peridium. Detta kan
45    " % !" 
man jämför arterna under mikroskop (jmf teckning av Nidularia deformis  }++  R?
Nidularia / 5 +"/! 5++?""
" +<   / 4 % /!
medan Mycocalia bara har smala, enkla, tunn% /!

Historik
Släktet Mycocalia beskrevs av engelsmannen
} M  =   q 5++%  
det förutom M. denudata  !  ter som tidigare räknats till Nidularia som enbart
/"     /!  +" /  "%& ? " /& /  " ! %  @%
kom ett par tidigare obeskrivna arter, som avvek
från övriga representanter för släktet genom att
bara bilda en enda peridiol per fruktkropp. Det
säger sig självt att vi nu har att göra med svampar
som knappt kan ses med blotta ögat. Att de dessutom växer djupt nere vid basen av gräs i fuktiga
 4& / %  '    & 
 " % /  !  
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Fig. 5. Mycocalia denutata (naken nästsvamp). A. Mogen fruktkropp B. Sporer C. Omvandlat basidium.
Teckning Mikael Jeppson.
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Släktet Mycocalia – nästsvampar
Som nämnts omfattar släktet tre arter i Sverige
/  ` " }++  R M. denudata
(naken nästsvamp), M. minutissima (liten nästsvamp) och M. sphagneti (kärrnästsvamp). En
fjärde art, M. duriaeana, har rapporterats från
M! " / : ?< /  % 
även hos oss bara vi ger oss tid att leta. För att
inspirera till eftersök av släktet och för att underlätta bestämning följer här korta beskrivningar
  @  ++     
av arterna att uppbringa. Det mest omfattande är
=  { R  +  ; ?" 5 kroppar (peridioler) och mikroskopiska karak% / ! ?  
M. denudata (Fr.) J.T. Palmer (naken näst+   ;R
Ung fruktkropp rundad, 0,5–2 mm, vit – svagt
5?5 > 5   ++ {!  
Peridiet är tunt och man ser konturerna av de inuti
?% +" <  ?5 % ?" ! 
igenom. Peridiet försvinner snart och exponerar
en hög med små linsformade – diskformade,
gulbruna-bruna peridioler som har en diameter
av 0,3–0,5 mm. I torka är peridiolen ofta insjunken i mitten (bikonkav).
="  /    " !%  #
!   % 5++?!  &  %"
/! " "  % % / ++  :+ 
 "  + "< R<R # <R z< /!<
% " " +    + " 
+! 
"" ? "  phosed basidia) med avrundad bas.
Växer på multnande växtdelar, vid basen av gräs,
halvgräs och tågväxter (särskilt veketåg, Juncus
effusus), på mossor, multnande kvistar etc i våta
miljöer med lågt pH, kärr, diken och fuktiga betesmarker.
Utbredning
>&  % ! & / " = | land har den påträffats på drivved ända uppe vid
Norra Ishavet. Arten har en vid utbredning på
den europeiska kontinenten.
Illustrationer på internet: [http://www.natur-in"qM9O=  !  =$
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/< /+! ! 9! !: ": +  9! ³"5"/
M. duriaeana (Tul. & C. Tul.) J.T. Palmer
Unga fruktkroppar oregelbundet rundade, 0,5–1
mm i diameter, vita med ett tunt peridium som
snart försvinner och exponerar en hög med linsformiga mörkt rödbruna – nästan svarta peridioler som är 0,2–0,3 mm i diameter. I torka
behåller peridiolerna sin svagt bikonvexa form
till skillnad från den likartade M. denudata. Peri"  / $  " !%  # "% "
!   ?   % + " /! /
"    %  /!%" :+   "
 + "< R<R<R # R<R z< /!< %
Förekomst av omvandlade basidier (metamorphosed basidia) har inte rapporterats. Växer vid
basen av sandrör, på kaninlortar och multnande
  / ? +  / ""!
Utbredning
Denna art har ej påträffats i de nordiska länderna men förekommer på de Ostfrisiska öarna i
M! " 5  < + "! %
" ?  5  = R< `"%" = ;< >   9 ''
/ :+    @ ?  5sprungligen från Algeriet. Hos oss i Norden bör

Fig. 6. Mycocalia minutissima (liten nästsvamp). Fem
fruktkroppar med tunt peridium och var sin peridiol.
Västergötland, Trollhättan, Hult, 1984-08-06, på Juncus
effusus i granskog, leg. & det. M. Jeppson (MJ). Foto Jan
Nilsson.
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Fig. 7. Mycocalia minutissima (lliten nästsvamp). A. Mogen peridiol. B. Ung fruktkropp. Västergötland, Gärdhem,
Velanda, 1976-09-29, på basen av Juncus effusus i kanten av ett hygge, leg. & det. Mikael Jeppson (MJ 874). Foto Jan
Nilsson.

"  &  #+ % }!" % kust och längs den svenska Östersjökusten.
M. minutissima (J.T. Palmer) J.T. Palmer (liten
%  +   
Ung fruktkropp rundad–linsformad (horisontellt liggande), vit, 0,2–0,5 mm i diameter. Ofta
&  { 5   ++  %/ 
"  5  {!  ="
försvinner snart och exponerar en enda gulbrunorangebrun–ljusbrun linsformad peridiol som
% <'<R   " ="  !%
består av två tätt sammanpackade skikt. Sporer
 "  + "<  # ; z< %< /!lina. Omvandlade basidier (metamorphosed ba" 5"" " /5 5  ? 
Växer på multnande växtdelar och på basen av
gräs, särskilt veketåg (Juncus effusus) i våta
4&  5+ < %< 5"< " <  ¡
!" /45 + 
  < 5 tiga betesmarker etc) på surt underlag.
Utbredning
C % ?   @?! /  : ?tannien där den förmodligen är ganska vanlig
  !" ?   
/    
  / /  =  { R @
& %  |"< M! "< M4 
4+  = ;< 95   9  <
= ; / : }++  < R
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Fig. 8. Mycocalia minutissima (liten nästsvamp). A. Fruktkroppar på basen av veketåg (Juncus effusus). B. Detalj av
mogna fruktkroppar/peridioler. C. Sporer D. Omvandlat
basidium. Teckning Mikael Jeppson.
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Fig. 9. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). A. Unga fruktkroppar B. En mogen, glänsande, blodröd peridiol intill en
ännu inte mogen, vit fruktkropp. Västergötland, Gärdhem,
Velanda, 1976-09-29, vid basen av veketåg (Juncus effusus)
på fuktig mark i kanten av ett hygge, leg. & det. M. Jeppson,
conf. J.T. Palmer (MJ 873). Foto Jan Nilsson.

I Sverige har den hittills enbart påträffats i ett
område kring Trollhättan – Uddevalla i Västra
Götalands län. Anledningen till detta begränsade
område har ingenting med svampens verkliga
utbredning att göra utan avspeglar var riktade
 & 4   `! !"  %  & 
lämpliga miljöer över hela Fennoskandien.
Mycocalia sphagneti J.T. Palmer (kärrnäst+   
Ung fruktkropp rundad–linsformad (horisontellt eller vertikalt) vit, 0,3–0,7 mm i diameter.
 &  { 5   ++  %/
 "  5  {!  ="
försvinner snart och exponerar en enda rödbrun
– blodröd, glänsande peridiol som är 0,2–0,5
mm i diameter och linsformad till rundad. Ibland
står peridiolen på högkant och stöttas av tunna
/!" ="  !% %   "
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Fig. 10. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). A. Fruktkroppar/peridioler B. Sporer. Teckning Mikael Jeppson.

:+   # R z< + "  5?5soida ofta lite oregelbundna och med bredare
mitt, svagt gulaktiga. Omvandlade basidier har
ej observerats i svenskt material men rapporterats förekomma i engelska kollekter och då el+ "  +!  " /5 ? 5 ta). Växer på multnande växtdelar och på basen
av gräs och tågväxter, särskilt veketåg (Juncus
effusus) i våta miljöer (sumpskogar, kärr, sur"< " <  ¡ !" /45 + 
maskiner, fuktiga betesmarker etc) och hedar på
surt underlag.
Utbredning
Arten beskrevs från ett begränsat område i cen *" @?! /   / / 
även påträffats i New Forest i södra England
>@| '' | : +%" "  5  M /%  +? < + ketåg i diken och hjulspår efter skogsmakiner
+    %  /! |  "
fanns även M. denudata och M. minutissima.
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Nyckel till nordeuropeiska arter i släktet Mycocalia
1. Sporer > 9 μm, gulaktiga; en ensam blodröd – rödsvart peridiol
per fruktkropp ............................................................................................................................................M. sphagneti
1. Sporer < 8,5 μm, hyalina; en eller ﬂera, brunaktiga peridioler i varje fruktkropp .............................2
2. Endast en peridiol (0,2–0,5 mm i diameter) per fruktkropp; sporer
4–6,5 x 3–4 μm blandade med omvandlade basidier med trunkat bas ..............M. minutissima
2. Flera peridioler per fruktkropp ......................................................................................................................................3
3. Peridioler gulbruna – mörkbruna (0,3–0,5 mm i diameter), bikonkava i torkat
tillstånd; sporer 5–8,5 x 4,5–7 μm blandade med rundade – päronformade
omvandlade basidier med rundad bas ......................................................................................... M. denudata
3. Peridioler mörk rödbruna – nästan svarta (0,2–0,3 mm i diameter), bikonvexa i
torkat tillstånd; sporer 5,5–7,5 x 4–5,5 μm; omvandlade basidier ej
observerade ...............................................................................................................................................M. duriaeana

Fig. 11. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). A. Rutan visar fruktkropparnas placering vid de nedre bladslidorna på en veketåg. B. förstorade,
omogna fruktkroppar.

Mikroskopering av nästsvampar
Låt en mogen peridiol ligga i vatten några timmar för att ytskiktet (cortex) skall mjukna något. Med hjälp av en
sterolupp skär du med rakblad eller skalpell en tunn skiva av peridiolen.
Lägg preparatet i vatten eller KOH; gör krosspreparat om snittet blivit för tjockt. I mikroskopet ser du delar av
cortex, ett subhymenialt skikt av labyrintiska hyfer och ett inre hymenieskikt. Basidierna är ofta helt upplösta
hos mogna peridioler men du bör se mängder av sporer och en och annan "omvandlad basidie".
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`    5 &  & &   %$
nästsvampen har gjorts genom åren. Fig. 2 visar
/5 %#+   5 " > " /!  "
fuktiga skogen en rik potential för nästsvampar.

Håll stövlarna leriga och leta nästsvampar!
Så långt artbeskrivningarna. Nu återstår bara att
hitta dem. Alla är de små, nästan omöjliga att se
utan lupp, de växer oländigt och blött. Men det
kan väl inte vara möjligt att Mycocalia minutissima  : ?  5 M /% / 
"   !"  M. sphagneti är den enda
förekomsten i världen utanför de engelska he"
:  " "    ?"   5 
Kanske blir du först med att göra ett Mycocalia!" @   ?" 5   ++ 5"
sensommar och sedan hela hösten. Den som
föredrar torrare exkursioner kan leta Mycocalia
duriaeana + ""!  /    "
%5 ?    ? &   /
Omnämnande i SMT kan utlovas för den som
& !" /         
för kontrollbestämning och senare överföring till
/?5  C !"+ /  "
dinater), datum, substrat, omgivande vegetation
och insamlare i sedvanlig ordning.
Fotona av fruktkropparna/peridiolerna i denna
artikel är tagna med ett USB-okular genom Jan
`    
+ O%  7:$  $
skopering i Jan Nilsson artikel på sid 62.
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Mikael Jeppson sitter i styrelsen för Sveriges
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jeppson@svampar.se

Äntligen ﬁnns den att
köpa!
Göteborgs svampklubbs tidskrift
Windahlia ﬁnns nu tillgänglig på
DVD-skiva. Tidskriften gavs ut första
gången 1971 och sista numret kom 1999.
2005 kom ett avslutande generalregister.
Därefter slogs Windahlia ihop med Svensk
Mykologisk Tidskrift.
Även om Windahlia har några år på nacken
så ﬁnns här mycket läsvärt att hämta. Skivan
har sammaställts av SMF och säljs nu till alla
intresserade.
Kan beställas i vår web-butik.
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Mer om grynskivlingar
MIKAEL JEPPSON
I en artikel i SMT 32(3) (Jeppson 2011) efter!      !  >  5den i Oslo har vi fått en bild av Cystoderma
tuomikoskii  :?"   @ % &/landevis vanlig däruppe och kan bli ganska storvuxen. Den påträffas ofta i grupper eller knippen
på torra hedartade lokaler på kalkrik mark i den
arktiska vegetationen. Från Karl Soop har vi fått
ett foto av en svamp som möjligen kan vara C.
tuomikoskii  '    +  %
 ! " / <R<R # ;<RR z @ 
mått är något mindre än hos Svalbardmaterialet
R<R<; # <R z 4 5"  { R
Kanske skulle Karls svamp kunna röra sig om
den gulbruna formen av C. carcharias (rödgrå
!   ?" /   fallax.
* :  { '  "  
 4   !%  "  %"<
blekrosa formen. C. carcharias har enligt Saar

sporer som är 4–5,5 x 3–4 μm. Karls material,
om vilket sista ordet inte är sagt, härrör från
 4
 O5 ++ 
q &  &++  !   /& 
++  " !" + C+  /    /     !" 
? %  "   M !skivlingar återkommer i SMT om foton skickas
in till redaktionen.

Litteratur
Gulden, G., Mohn Jenssen, K. & Stordal, J.
R Arctic and alpine fungi – 1. Soppkonsulenten. Oslo.
}++ < 9 ' !  Cystoderma
och Cystodermella) i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 32(3): 15–23.

Fig. 1. Cystoderma tuomikoskii. Svalbard. Foto Gro Gulden.
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:< |< =·"<   ·4< 7 '
M/ +/! ! " #  !  
Cystoderma and Cystodermella (Agari  ? "  5  |M: " O:7 quences. Mycol. Progress  R;
Mikael Jeppson

Fig. 2. Cystoderma sp. Lule lappmark, Kvikkjokks nationalpark,
1996-08-26, vid Picea, leg. & foto K. Soop (herb. Karl SoopAA18).

T-shirt
SMF har tagit fram en T-shirt med tryck. På
framsidan ﬁnns en trevlig bild med svampar
och texten svampar.se. På ryggsidan ﬁnns
texten SVAMPVAKT.
T-shirten har tagits fram i samband med SMF:s
inventeringsprojekt Vaxvakt.
Tröjorna ﬁnns till försäljning i vår web-butik.
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Mikroskopera mera med USB-okular
JANNILSSON
Inledning
Den tekniska utvecklingen är på ständig fram /< % &
!   * " 
!  " % ? % "  " ?? 5veckling. När datorerna kom var det svårt för
många att ta till sig detta revolutionerande hjälpmedel. Så även när mobiltelefonerna kom. Idag
är det näst intill självklart att använda datorer,
mobiltelefoner, mikroskop, scannrar, digitalkameror etc. Utvecklingen går ständigt framåt och
för många av oss kan det verkligen vara till stor
/4%+ @ /%   ?   ! ¹  ¹<
nämligen USB-okularet eller som den också kallas (något felaktigt) - mikroskopkameran.

USB-okular
" % "  7:$ 5 @ % /   
okular som man sätter i mikroskopet. På okula   ?  "   %" / 
7:$   "    5  
vi lämna därhän, men i korthet kan vi säga att
det är avancerad optik som skickar en bild till
"  @     %  "  ?
skickar iväg en (1) bild utan skickar konstant
bilder. Den fungerar som en videokamera så
att man på datorskärmen ständigt ser vad som
händer under mikroskopobjektivet. Det innebär
att man inte längre behöver hänga över mikroskopet och titta i okularen. Det kan ju vara nog så
? %<  !/   /  &  `5
tittar man istället på datorskärmen och med sina
två fria händer justerar man skärpa och korsbord
och ser omedelbart resultatet. Bekvämare kan
"  ?<  `5   "   nokulära mikroskopen kan komma till heders
  5  ?"  ?   ?
oavsett om man använder monokulärt, binokulärt
eller trinokulärt mikroskop. Det fungerar även
lika bra med monoluppar och stereoluppar.
En annan stor fördel är den rent pedagogiska i
"  "  { %"    "
62

  + ?4     ; + 
som ska titta på samma preparat är det givet på
förhand hur det går. Den första tittar, ställer in
skärpan och skruvar lite på korsbordet så det
?      @ " +  /
glasögon, ändrar skärpan och har det lite glesare
mellan ögonen så han (eller hon) börjar skruva
/ + 5 * !  5" 
han (eller hon) vad det är som han (eller hon)
  + @  /&  %  `% "
tredje personen ska titta ska naturligtvis skärpan återställas och okularbredden åter justeras.
:5 5??
 ? "  ++ {!
och det sevärda är sedan borta. Därefter tilltar
  %    " / `! ?jektiv måste vridas fram, korsbordsskruvarna
går varma och hela preparatet vibrerar som om
 4 "?% + % ! " +  
förbi och klampar i golvet. På det sättet fortsätter
den pedagogiska tillställningen tills deltagarna
undrar vad man ska ha mikroskop till. Man ser
45 %"  9"  7:$ 5   +soner samtidigt följa med på datorskärmen och
se vad som händer. Och det räcker med en (1)
person som rattar tekniken. För en större samling
personer kan man även med en kanon projicera
skärminnehållet på väggen.

Flera olika okular
Det okular som beskrivs i den här artikel är av
fabrikatet Dino-Lite @  "   "$
metermått för att passa i olika mikroskop/lup+  %" ';  5  " { 
mikroskop. Förstoringen i okularet är 72,5x
  % ?!"  % " #  # 5lar vi oftast använder. Bilden som projiceras på
datorskärmen är rektangulär och inte rund som i
 
+ "! % ¤  "    
 
+  5  " '  R pixlars upplösning. De bilder som är presenterade i artikeln är alla tagna med 5 megapixel-
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Fig. 1. Dino-Lite USB-okular med 23 mm diameter.

5 " ?  "  'R' #  +#
Ingen av artikelbilderna har beskurits utan visas
i sin helhet, precis som de ser ut på datorskärmen.

"antal streck" på mät-okularet till verklig längd.
Och handen på hjärtat, hur lätt och roligt är det
 % +  `% "5 % /  + 
som du vill mäta ska de först, med korsbordets
/4%+< {!   + "% % 5

passerar på rätt ställe. När det är gjort börjar du
titta i mikroskopet, vrider på okularet för perfekt läge. Du börjar räkna strecken men när du
%  ; "  ?&4 +  {!  / "5
får börja om. Detta upprepar sig naturligtvis för
4 +  "5  % `   " %  
saker att göra. När du arbetar med USB-okularet
så använder du korsbordet och letar fram ett bra
+ " {  +  9"  5  !ser du bilden på skärmen. Och det är med den
bilden du sedan arbetar. Jag lovar dig att dessa
+  "   {! +  @5 /
all tid i världen att utföra dina mätningar på. Du
behöver inga tabeller för omvandling av skalstreck. Du får måtten direkt och korrekt, men det
krävs lite förberedelser.

Inställningar i programvara
Okular eller kamera?
Av den beskrivning som lämnats ovan kanske
man ställer sig frågan: "Är det verkligen ett oku   ¹
@ %   *   + 
hand skapa bilder men i det här fallet måste okularet ta hjälp av externa objektiv. Dessa objek  45  " +  
+ / "
hjälp av dessa kan bilder skapas som skickas till
datorn. Om man (lite förenklat) jämför det med
 !    / 5?!? ?4 < 
motsvaras USB-okularet av kamerahuset.

Tekniska ﬁnesser
Förutom de tidigare nämnda pedagogiska
&"<   { " mycket stora &" @ ? 5 ?%  ! " "
här tekniken är mätmöjligheterna. Att i ett mi
+ % + < ! "< /!< +" ler, pordiametrar på tickor m m är inte alltid så
okomplicerat. Du måste ha ett mätokular och
inte nog med det, det måste även vara kalibrerat
för just de objektiv som sitter på ditt mikroskop.
Du behöver också en tabell där du översätter
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:2 (2012)

Innan du kan börja använda mätfunktionerna
måste vissa förberedelser göras. Dessa består
egentligen bara av kalibreringar. En för varje
objektiv du har på mikroskopet. För att kunna
utföra kalibreringarna måste du ha en skala att
kalibrera mot. USB-okularet levereras med en 5
mm skala indelad i 0,2 mm skalstreck. Den skalan är emellertid för grov för att fungera på 40x
eller 100x objektiv. Här rekommenderas istället en riktig mikrometerskala med skalindelning om 0,01 mm. Om du saknar ett objektsglas
med mikrometerskala, så kan jag nämna (bara i
föregående...) att SMF alltid har en sådan tillgänglig på våra kurser (ännu en anledning att
delta på våra kurser).
Kalibreringen är enkel att utföra. Mikrometerskalan läggs på mikroskopets korsbord och aktuellt objektiv vrids fram. Ställ in skärpan så
skalan blir skarp på datorskärmen. I programmet
 "5  "5  +  ! ?+  * " 5   "% "5 &    
 + ? < # # @% 
&4/  !  ?"   %  &"
Sedan måste du ange objektivets förstoring, ex
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 `5 "!   4 5++ + %  
att dra i dess ändar låter du linjen lägga sig på
skalan inom ett bestämt intervall, d v s du måste
veta hur lång linjen blir. Du anger sedan detta
< # ;R ¢ ? % 5  & "ta objektiv. Samma procedur upprepas sedan för
varje objektiv.
Om du noggrant genomför dessa kalibreringar
kommer du att ha ett optimalt precisionsinstrument för att utföra mätningar. Det är efter kalibreringen det roliga börjar. Du kan börja mäta...

Mätfunktioner
Med USB-okularet följer en programvara med
många olika mätfunktioner. Du kan mäta längd,
 "<  "<  
/ ! +
  / + !  @5  % %  
och punktavstånd till linjer m m.

`% "5  %  ?4  ?& "5 " ! 
bilden för att det ska bli lättare att utföra mät `% "5 !  ?"   
 % "5  " ? +  "5 
använda. Bilden på datorskärmen kan se ut som
+  '
För att utföra en mätning drar men med musens
hjälp ut en linje (eller cirkel beroende på vilken
mätteknik som ska användas). När linjen är utlagd kommer programmet att automatsikt lägga
5    #5 ?"" 4 O4 
"  /" "   {! "
angivna mått automatiskt ändras. För att få kor   % "<  "5 & < !   
 %4 % ? +  O4 "
används för att mäta sporlängd eller sporbredd.
Om sporen är cirkelrund kan du istället använ"  "  ! @5 " " "

Fig. 2. Mikroskopbild överförd till dator med hjälp av USB-okular. I den svarta listen överst till vänster ﬁnns
data inlagt (automatiskt) som anger förstoring, objektivförstoring, upplösning i pixlar m.m. I nedre vänstra
hörnet ﬁnns en "skalvinkel" i lämplig skala automatsikt inlagd. Bilden tagen med 10x objektiv.
Bilden visar kapillitietrådar av en blygrå äggsvamp.
Bovista plumbea, Blekinge, Sölvesborg, Stiby Backe, 2012-05-17.
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musens hjälp upp en cirkel på skärmen. Det är
mycket lätt att dra en cirkel som får rätt placering och storlek. Måtten som automatiskt räknas
5 % "< ! /    @5  %4 
    ¢  
C #          !+ <
storlekar och färger. Så även alla linjer och cirk @ 
 &4/  % 5  
5     4< +  
Vidare kan du bestämma hur exakt måtten ska
   "5 /    "  @5 ? %mer själv.
Ibland önskar man göra noggranna precisions% @ %   %  /  ! 
bild och känsliga mätinstrument. Ett exempel på
"     ; q% % /&4" + " 
   + 5 "   + 
Bilder som tas med 100x objektiv blir alltid
  !" / "5  %  -

ter i mikroskopet och inte i USB-okularet. Trots
det kan man med lätthet mäta sporsorlekar och
andra detaljer. Fig. 4 visar en pedicell från en
?! & + M 
%+ % " % 
lägga ut mätlinje och mätcirkel.
Man är naturligtvis inte begränsad till att mäta
så små objekt. Allt som du får in under mikroskopet/luppen kan mätas. Allt hänger på kalibre +  "5 + 9"  # ?4  
man mäta mm-stora detaljer. Fig. 5 visar porskik /  &  q5  +   +
 :5" ?" / 5"   
kan man i bilden även lägga in ett raster för att
5"% % "   R /  
rutnät med ett rasteravstånd på 0,1 mm. Olika raster kan läggas in ex. cirklar, rutnät eller hårkors.

Fig. 3. Sporer från en hjorttryffel. Här är det viktigt att få sporbredd (diameter) och längd på de taggar/
stavar som ﬁnns på sporens yta. Mätningen är utförd dels med en cirkel (grön linje) och dels med en längdlinje (svart linje). Cirkelmåtten är angivna som C=60,07 μm (omkrets), A=287,12 μm² (area) och d=19,12
μm (diameter). Den svarta längdskalan anges som L=3,39 μm (längd). Bilden tagen med 40x objektiv.
Elaphomyces granulatus, Bohuslän, Tanum, Tjurpannans NR, 2012-05-19.
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Fig. 4. Spor från en blygrå äggsvamp. Cirkelmåtten anges som C=12,46 μm (omkrets), A=12,36 μm² (area)
och d=3,97 μm (diameter). Pedicellens längd anges som L=8,02 μm.
Bovista plumbea, Blekinge, Sölvesborg, Stiby Backe, 2012-05-17.

Skriv in fritext
Vid mätningar lägger programmet automatiskt
5  @5   /" {! " + $
ring eller ta bort dem helt. Du har också möj/  %   #  ?" @ 
 # !   % 5 #  ?"
@ 
 &4/  %   # 
nederdelen på varje bild (kommentarstext). Där
       %   &
hela bildens bredd. Klicka i fältet och skriv.

gram. När du ska spara en bild kommer en fråga
 "5  / " 5? < #< 5 %$
ar, måttsättningar och kommentarer. Om du inte
!  & "<  ?"  + < "
utan mått och texter. Alla bilder i denna artikel är
i JPG-format. Om du i ett senare skede vill mäta
{ ?4    +" ?"  "5 |`M* %"
JPG-bilden. I sådana fall måste ursprungsbilden
användas.

Sammanfattning
Spara bilderna
:   "5 / !   ?"  + " + "
hårddisk och är åtkomlig från programmet. Filformatet som används är unikt för programmet
/    %   " ?"/ $
program ex Photoshop. Du kan emellertid välja
att spara undan en bild i ex JPG-format. Då kan
den efterbearbetas i andra bildhanteringspro-
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| "   / !"+5   + " %5      7& "   %"
andra "rattar" att skruva på men de är av mind   &
!   @ &  &"larna med utrustningen är, enligt min mening,
mätfunktionerna och de pedagogiska vinsterna.
 5 % !     %" / +  %       5 %
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Fig. 5. Porlagret hos en lönnticka. Lönntickan har väldigt små porer och det är omöjligt att med blotta ögat
se hur många porer som ryms per mm. Här ser vi bättre. Ett raster är utlagt med rasteravståndet 0,1 mm.
Dessutom är en linje om 0,5 mm utritad (grön linje). Utefter denna linje ryms ungefär en och en halv
por. Hela bildens bredd består av ca 10,5 rasterrutar vilket är ca 1 mm. Antalet porer per mm är ungefär
3. Här är också kommentarstext inlagd längst ner i bilden.
Lönnticka (Oxyporus populinus), Bohuslän, Tanum, Smeberg, Bullaren, 2012-06-14. På lönn.

också bra. Självklart är det viktigt att ha ett okular med så hög upplösning som möjligt. Okularet
 " '  + R +# 5++&  : 
man investera i ett okular bör man naturligtvis
%4 R +# $  5 ? 
!  ?% = "5    &+  { ternetbutiker (ex http://www.usbmikroskop.se/
produkter/usb-okular-mikroskop-kamera/dinolite-usb-okular-5-megapixel-23-mm).
Och så var det priset. Ett okular med program & 9  "  
  
 R$ º    @! *  %
 " /% !+  55  "  &behållen institutioner, laboratorier etc. Nu kan
den komma hem till ditt vardagsrum för samma
"   ! 
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En rysk klassiker – piroshki med potatis
och svamp
ELLE NIKISHKOVA
q4 / + q ++   % 5 +  %
    +  !  @
gång är det dags att kavla upp ärmarna och ta
     !
    + /  
piroger). Det tar lite tid att laga, men de blir
  " =    " + 5{!  /
 " &" !   = /  " + 
/
svamp är min personliga favorit, vanligtvis görs
de med soppar. I detta recept använder jag en
blandning av Karl Johan och björksopp.
Foto Jörgen Jeppson.

Ingredienser
Ca 30 piroger
Deg:
25 g färsk jäst
75 g smör
2,5 dl mjölk
1 msk strösocker
1 krm salt
ca 7 dl vetemjöl
några nypor oregano

Fyllning:
500 gr valfri svamp
2 lökar
7 potatisar
0,5 dl mjölk
1 msk smör
salt
vitpeppar
muskotnöt

Till pensling:
1 ägg

Börja med fyllningen

Fortsätt med degen

Skala och dela potatisen, sätt den på kokning.
När potatisen är klar, gör potatismos – tillsätt
mjölken. Salta, peppra och ha i en touch riven
muskotnöt. Medan moset kallnar, hacka löken
/ +  : &
/ +  & 
" /   % !""  ?/ "
svampen och löken med potatismoset, smaka
av med salt och peppar. Det är enklast att göra
+   ! %  /  

Smula ner jästen i en degbunke. Smält smöret
/  % 4&  /  " ? <
; " & 5 4%     "%  /
tillsätt sedan resten. Tillsätt salt, socker, oregano
och rör om. Arbeta in vetemjölet i degen. Degen
 ? 45
/ " O 4%    R 5
övertäckt.
När degen har jäst, dela den i två delar och ta
upp den ena på ett mjölat bakbord. Knåda degen
och forma den till en korv, ca 3 cm tjock. Dela
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1. Tillsätt stekt lök och svamp till potatismoset.

2. Rör ihop!

3. Forma degbitarna till tunna plättar.
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4. Lägg i en sked med fyllning.

5. Vik ihop.

6. Färdig för ugnen. Baka i ca 15 minuter.
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7. Pirogerna är klara.

korven i ca 10 – 15 likadana bitar. Forma eller
 "?  5" 5 +% O% 
" !    +%<  &   ?&4    +  /   % !+
ihop degen ner mot kanterna. Försök att inte få
!  " < "  + 
öppnas i ugnen. Pirogerna kan antingen bakas
med kanten uppåt, eller så lägger man kanten
 O% +  5 + / +  " %
Bakas i ugn på 200 grader i ca 15 min eller tills
+  /   %
=  
 ! " 5 < &< %tor eller söta saker som körsbär och äpplen.

Elle Nikishkova
Ölandsresan 68
75755 Uppsala
elleworld@hotmail.com
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