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Pholiota elegans – en i Europa sällsynt
eller förbisedd svamp
Anita Stridvall
ABSTRACT
Pholiota elegans Jacobsson – a rare or overlooked agaric in Europe.
A finding of Pholiota elegans Jacobsson in southern Sweden is reported. The distribution in
Europe is presented (Sweden, Norway, Finland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Poland and
France) and a photo of the recent Swedish finding is given. Its identification was confirmed by
the author of the species.

Fyndet i Nolbergets naturreservat

Vid ett besök i Skövde i mitten av november
2013 var författaren tillsammans med Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson i Nolbergets NR strax nordväst om Skövde. Det var
sent på säsongen, men p g a den milda hösten
fanns fortfarande en och annan skivling. På en
mossig lövträdslåga i denna ädellövskog med
graninslag påträffade vi en samling ganska stora
svampar (fig. 1). De påminde om bleka Pholiota
lubrica (rödbrun slemflamskivling), men var
blekt gula på både hatt, skivor och fot. Bara i
mitten av hatten fanns en ton av gulbrunt. P. lubrica brukar förutom den rödbruna tonen också
ha vita flockar på den slemmiga hattytan och på
foten. De fruktkroppar vi fann hade bruna strimmor av velum från kanten mot mitten och en
brun sträng av velum strax innanför hattkanten.
En viss likhet fanns också med P. lenta (slemskivling), men fruktkropparna hos denna är
mycket blekare och har ingen gulton. Den har
också vita flockar nära hattkanten, åtminstone
som ung. Ytterligare en art, som möjligen kunde
komma i fråga, var P. spumosa (klibbflamskivling), men den är mindre och slankare och brukar ha en gulare ton på foten.

Pholiota elegans

Vad hade vi hittat? Var det någon av ovan nämnda arter eller hade vi träffat på en art, som vi inte
hade sett tidigare. I fält kunde vi inte avgöra vad
vi hade funnit.
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Väl hemma konsulterade vi Funga Nordica
(Knudsen & Vesterholt 2012) och fann ganska
snart, att allt tydde på, att vi gjort vårt första
fynd av Pholiota elegans, beskriven av Stig Jacobsson 1990. Mitt nästa steg blev att ta med den
till Göteborg och presentera den för auktorn, som
kunde bekräfta, att svampen var den vi kommit
fram till. Kollekten förvaras i Herbarium GB.
I sin uppsats ""Pholiota in northern Europe" (Jacobsson 1990) skriver Jacobsson (översättning
från engelska): ”Pholiota elegans är klart urskiljbar från P. lubrica genom de gula färgerna
på hatten och skivorna. De gula pigmenten gör,
att den är ganska lik P. spumosa, men storleken,
velumet och ekologin överensstämmer bättre
med P. lubrica och P. lenta. Foten är vitaktig och
inte tydligt gul som hos P. spumosa. Sporerna är
av lubrica-typ, men något mindre och blekare än
hos P. lubrica och P. lenta."

Utbredning

Första gången Pholiota elegans påträffades i
Sverige var 1983 i Sörby i Västergötland. Sedan hittades den 1985 i Selånger i Medelpad och
1986 i Östersund i Jämtland. Därefter blev den
funnen i Uppland, i Rasbo 1987 och 1989 (Jacobsson 1990). Länge fanns bara fynd från Norden, d v s Sverige, Norge och Finland. I Norge
gjordes första fyndet 1983, samma år som i
Sverige, medan den påträffades i Finland redan
1958 och flera fynd har gjorts senare (Jacobsson
1990). Den förefaller inte vara vanlig i något av
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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grannländerna. Enligt GBIF-Sweden har den i
Sverige påträffats även 1991, 1993 och 1999. De
allra flesta fynden i Norden är gjorda under oktober och november. På Artportalen fanns fram till
2013 bara fyndet från Sörby i Västergötland. Nu
är även fyndet i Skövde kommun inlagt (fig. 2).
Önskvärt vore, att även tidigare svenska fynd
läggs in. Arten har påträffats sällsynt även nere
på kontinenten i Tjeckien, Slovakien, Polen, Österrike och Frankrike (Holec 1997, 2001, 2004),
men också i Storbritannien (FRDBI). Holec
(1997) presenterade första fyndet utanför Norden, nämligen ett fynd 1996 i Tjeckien, i södra
delen av Böhmen. På den tjeckiska rödlistan
(Holec & Beran 2006) bedöms Pholiota elegans
vara hotad och bedöms i hotkategori CR (criticaly endangered).

förefaller vara, om man ser till antalet hittills
gjorda fynd? Det är inte otroligt, att den i åtminstone några fall förväxlats med P. lenta eller
P. lubrica. De flesta fynd av P. elegans verkar
vara gjorda på gamla multnande lågor och andra
multnande vedrester på marken i lövskog och
granskog (Jacobsson 1990).
Tack till Jan Holec (Prag) som bistått med litteratur.

Fig. 2. Artportalens två fynd av
Pholiota elegans. Det finns ytterligare fynduppgifter som behöver läggas in i Artportalen.

Sällsynt eller förbisedd?

Min förhoppning är att denna artikel kan leda till
att flera fynd görs av Pholiota elegans, eller är
den så sällsynt i Norden och Europa, som den

Fig. 1. Pholiota elegans. Västergötland, Berg, Nolbergets NR, 2013-11-16, leg. A. Stridvall, R.-G. Carlsson & K.-A.
Johansson (GB). Foto Anita Stridvall.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Illustrationer

Noordeloos (2011) 589 (fig. 96-97)
Holec (2004) omslagets baksida
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Vilken vaxskivling var det som Fries beskrev
som Agaricus pudorinus?
Ellen Larsson & Stig Jacobsson
ABSTRACT
New data on Hygrophorus pudorinus.
The identity of the Friesian name Hygrophorus pudorinus has been questioned. In the literature the name has for a long time been used for a large species growing with Abies in central
Europe. This species associated with Abies was recently described as H. abieticola Gröger
& Bresinsky and does not occur in Sweden. Hygrophorus persicolor Ricek is a species with
morphological characteristics corresponding rather well with the original description of H. pudorinus. It grows with Picea abies, also in the area of Sweden where Fries lived and collected. We
believe that this is the species Fries had in mind when he described H. pudorinus. Hygrophorus pudorinus should then be the valid name and H. persicolor is a later synonym.
Fries beskrev Agaricus pudorinus i "Systema
Mycologicum" (Fries 1821) som en relativt stor
svamp med klibbig, köttröd hatt. Den växte i
barrskog i Barnarp och Skärstad i Jönköpingstrakten år 1817. Arten flyttades senare till släktet
Hygrophorus (Fries 1838), den grupp svampar
som Fries kallade ”saft-skiflingar” på svenska och som vi idag kallar skogsvaxskivlingar.
Namnet har emellertid tolkats på olika sätt.
Mellaneuropeiska mykologer har sedan mycket
länge applicerat det på en stor, orangefärgad
vaxskivling som luktar obehagligt av terpentin
och som växer ihop med ädelgran (Abies) (t ex
Bresadola 1927, Moser 1978, Candusso 1997,
Kovalenko 2008) (fig. 1). Det finns veterligen
inga fynd av en sådan svampart i Sverige, vilket
är rimligt eftersom ädelgran inte växer naturligt
här. Man kan då fråga sig hur arten kommit att
tolkas på detta vis, som inte stämmer särskilt
väl med Fries beskrivning. Krieglsteiner insåg
att denna tolkning måste vara felaktig och föreslog därför att den stora och terpentinluktande
svampen under Abies måste få ett annat namn:
Hygrophorus abieticola. Först 2008 blev detta
namn formellt beskrivet som Hygrophorus
abieticola Krieglsteiner ex Gröger & Bresinsky
(Bresinsky 2008). Man lämnade emellertid frågan öppen vad H. pudorinus egentligen är.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

Om man läser i Fries bok ”Anteckningar öfver
de i Sverige växande ätliga svampar” (Fries
1836), på sidan 46, under Skogs-saftskivlingen
(H. arbustivus), så säger han att H. pudorinus är
en relativt stor svamp med klibbig, köttröd hatt.
Foten uppges vara vitaktig med flockar eller små
fjäll upptill och avsmalnande mot basen som
den ofta är hos vaxskivlingar. Han skriver också
”växer i bergiga granskogar kring Jönköping och
har samma milda smak som H. arbustivus.” Vilket
alltså innebär att den inte är besk som H. erubescens och inte heller illaluktande som H. abieticola.
Eftersom Fries skriver att svampen förekommer
i barrskog i Jönköpingstrakten finns det inte så
mycket att välja på. Det finns tre snarlika arter
som i unga stadier är vitaktiga men får ett större
eller mindre inslag av purpurrött med tiden. Alla
tre växer i äldre granskogar på någorlunda rik
mark och är vanligast i kalktrakter. Omfattningen av det röda inslaget varierar mellan arter och
åldersstadier och gör att det inte alltid är så lätt
skilja dem åt. Vissa mykologer har därför antytt
att de borde reduceras till former av en och samma art. DNA-sekvenseringar har dock visat att
det rör sig om väl skilda arter (fig. 2).
Den mest kända och troligtvis vanligaste arten
i gruppen är besk vaxskivling (H. erubescens)
5
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Fig. 1. Hygrophorus abieticola Krieglsteiner ex Gröger & Bresinsky. Slovakien, EL236-08 (GB). Foto Ellen Larsson.

(t ex Ryman & Holmåsen 1984) (fig. 3). Den får
med tiden rikligt med purpurröda fläckar, särskilt på lamellerna. Äldre exemplar gulnar tydligt i köttet, speciellt i skador och nederst vid
fotbasen. Den gula färgen finns kvar även hos
torkade fruktkroppar. Den smakar också beskt.
Slöjvaxsklivling (H. purpurascens) är mycket
lik besk vaxskivling men lätt att skilja från den
genom att den har ett tydligt velum partiale mellan hattkant och fot, som bildar antydan till en
ring. Velumet är tydligt på unga fruktkroppar. På
gamla fruktkroppar kan det dock ha försvunnit
och arten blir då svårare att identifiera. Slöjvaxskivling är sällsynt och knuten till finare granskog på kalkrik mark (rödlistad som EN), men
kan vara lätt att missa eftersom den, innan man
plockat upp den och kontrollerat om den har velum, liknar de andra arterna.

6

I vårt arbete med att ta fram en fältguide till
SMF:s väkteri av skogsvaxskivlingar (Larsson,
Jacobsson och Stridvall 2011) upptäckte vi att
besk vaxskivling har en dubbelgångare. Det är
en art som på många sätt liknar besk vaxskivling men den är mild och utan eller åtminstone
med betydligt färre purpurröda fläckar. Den
gulnar inte heller på samma karaktäristiska vis
som äldre fruktkroppar av besk vaxskivling.
Ricek (1974) beskrev en art från granskog som
han kallade H. persicolor. Morfologiskt och
ekologiskt stämmer den bra med dubbelgångaren till H. erubescens. Vi kallade svampen rosa
vaxskivling på svenska (fig. 4). Den är inte alls
ovanlig men har förbisetts på grund av likheten
med besk vaxskivling.
Vid ett besök på Naturhistoriska riksmuseet
2012 studerades och jämfördes Fries planscher
av H. erubescens och H. pudorinus. Fries målning av H. erubescens visar tydligt den svamp

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 2. Ett träd från en fylogenetisk analys, baserad på sekvensdata från ITS- och LSU-regionerna, presenterat som ett fylogram där grenlängderna motsvarar antalet karaktärsförändringar mellan arterna. Trädet visar att H. erubescens och H. pudorinus är nära släkt med varandra och placerar sig som systerarter.
Den genetiska skillnaden till H. purpurascens och H. abieticola är ganska stor.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 3. Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. (besk vaxskivling). Närke, EL90-08 (GB). Foto Ellen Larsson.

Fig. 4. Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. (rosa vaxskivling). Medelpad, EL125-10 (GB). Foto Ellen Larsson.
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som vi idag förknippar med besk vaxskivling,
och den har tydliga purpurfärgade fläckar på
lamellerna. Målningen av H. pudorinus visar en
vaxskivling med purpurfärgad hatt, ljus fot och
ljusa lameller utan fläckar. Med kännedom om
vad som växer i skogarna runt Jönköping anser
vi idag att det som Fries avsåg när han beskrev
Agaricus pudorinus rimligtvis är identiskt med
den art som Ricek beskrev som H. persicolor. Vi
föreslår därför att det vetenskapliga namnet Hygrophorus pudorinus appliceras på rosa vaxskivling.
Hygrophorus persicolor blir då en senare synonym till Fries namn.
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Mycena stylobates och Mycena tenuispinosa
- två små hättor på sockel
Alf & Britt Nilsson
ABSTRACT
Mycena stylobates and Mycena tenuispinosa – two small agarics with a basal socket.
Two species of Mycena, M. stylobates and M. tenuispinosa, belonging to the section Basipedes, are compared and illustrated. M. stylobates is wide-spread whereas M. tenuispinosa
has not yet been recorded from Sweden. Its closest occurrences are in Denmark, Germany
and Poland and findings in Sweden can be expected. Readers are urged to search for small
Mycena-species and report their findings to the national species records database Artportalen [www.artportalen.se]

Inledning

Hittar du en liten vitaktig hätta med en rund
sockel i fotbasen (fig. 3) tänker du nog Mycena
stylobates (sockelhätta) och sannolikheten är ju
stor att det är just den, eftersom det är den vanligaste arten i sektionen Basipedes. Men ta dig
lite tid och titta närmare, du kan bli den första att
rapportera Mycena tenuispinosa i Sverige. Den
beskrevs från Schweiz redan 1957 av Favre och
är rapporterad från flera europeiska länder, däribland Polen, Tyskland och Danmark, men ännu
inte från Sverige.

Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. - fig. 1 – 5.
Beskrivning baserad på Maas Geesteranus
(1992).
Hatt 4 – 10 mm i diameter, klibbig med avdragbar, seg och gelatinös hatthud, slät eller med
några små korn eller grova hår i hattmitten,

En jämförelse

Artparet M stylobates och M. tenuispinosa är
nära besläktade, men det finns klara makroskopiska och mikroskopiska skillnader. M. stylobates har slät hatthud eller ibland några små
korn eller korta grova hår i hattmitten. M. tenuispinosa har gelatinösa piggar i hatthuden. Både
M. stylobates hår och M. tenuispinosas piggar
kan ses med lupp. Den basala sockeln är hårig
och radiärt fårad hos M. stylobates, hos M.
tenuispinosa är den bullig och fint hårig. Cheilocystidierna hos M. stylobates är oregelbundet
formade med kraftiga utskott medan cheilocystidierna hos M. tenuispinosa är mera regelbundet
klubb- till äggformade med smala utskott.
Fig. 1. Mycena stylobates (sockelhätta). Vår vanligaste
art i Mycena sect. Basipedes. Foto Britt Nilsson.
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Fig. 2. Mycena stylobates (sockelhätta). Småland, Växjö, Öja, på
visset grässtrå i anlagd gräsmatta, 2003-07-16, leg. M. Krikorev
MK-4326. Foto Michael Krikorev.

Caulocystidier 45 – 80 x 7 – 8 µm
mer eller mindre i buntar, ofta
med utvidgad lökformad bas,
släta, tunnväggiga.
Växer på pinnar, löv, barr,
dött gräs. Utbredningen i
Sverige framgår av fig. 5.

ljust gråbrun, gråvit eller isabellfärgad, torkar
till ljust gulaktig till vit. Kött mycket tunt och
av samma färg som hatten. Ingen doft. Lameller
något bukiga upp till 1,5 mm breda, vitaktiga,
14 – 18 når fram till foten, vidvuxna eller fria,
bildar ofta ett pseudocollarium (falsk krage). Fot
15 – 35 x 0,3 – 0,7 mm, vit, skör, slät, fint hårig
i toppen, med en radiärt fårad sockel med hårig
kant upp till 2 mm i diameter.
Basidier 15 – 25 x 6,5 – 9 µm, klubbformade
med fyra sterigmer, sporer 7,0 – 11 x 3,5 – 5,5
µm, kärnformade, släta, amyloida. Cheilocystidier 20 – 60 x 3,5 – 11,5 µm, oregelbundet
klubbformade, spolformade till nästan cylindriska med några få till flera kraftiga utskott 5
– 16 x 2 – 5,5 µm med rundad topp (fig. 4A).
Pleurocystidier saknas. Lamellköttet vinfärgat i
Melzers reagens. Hyferna i hatthuden är 2,5 – 4
µm vida, bitvis utvidgade, varierat grenade, delvis släta, delvis mer eller mindre täckta med vårtor eller korta cylindriska utskott. Fothyfer släta.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

Mycena tenuispinosa J. Favre
- fig. 4B, 6 – 7.
Beskrivning baserad på Aronsson [http://home.online.no/
~araronse/mycenapage/mycenapage.html]:
Hatt 0,5 – 4 mm i diameter,
med avdragbar gelatinös hatthud med vattnigt gråvita gelatinösa piggar som kan ses
under lupp, hatten genomskinligt strimmig, grå som
riktigt ung, sedan ljust grå, vattnigt vit med
något mörkare mitt. Kött mycket tunt, vattnigt
vitt. Lukt indistinkt eller svagt nitrös. Lameller
6 – 13 som når fram till foten, ljust grå eller vita,
bukiga med pseudocollarium. Fot 10 – 30 mm,

Fig. 3. Mycena stylobates (sockelhätta). Detaljbild av
fotbasen med tydlig sockel. Foto Jens H. Petersen.
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Fig. 4. Cheilocystidier. A. Mycena stylobates (sockelhätta) B. Mycena tenuispinosa. Teckning Britt
Nilsson.

cylindrisk, ljust grå till vattnigt vit, med en vit,
0,3 – 1 mm bred, bullig, hårig, basal sockel. Basidier smalt klubbformade med fyra sterigmer.
Sporer 8 – 10 x 4 – 6 µm, kärnformade, släta,
svagt amyloida. Cheilocystidier 10 – 23 x 5 –
15 mm, brett klubbformade till äggformade med
jämförelsevis få smala cylindriska utskott 2 – 8
x 0,5 – 1µm (fig. 4B). Pleurocystidier saknas.
Lamellköttet lilabrunt i Melzers reagens. Hyferna i hatthuden är 2 – 7 µm vida, tätt täckta med
vårtor och ogrenade cylindriska utskott, 2 – 7 x
0,5 – 1 µm. Hattuden ligger över ett 80 – 120 µm
tjockt gelatinöst lager med oregelbundet invävda
mer eller mindre släta hyfer. Hatthudens piggar
är uppbyggda av upprättstående koniska buntar
av sammanklibbade hyfer av samma typ som de
i hatthuden, gradvis avsmalnande till en spetsig
topp, tätt eller sparsamt täckta med 2 – 5 µm långa
utskott. Fothudshyfer 3 – 5 µm breda, släta. Fotcystidier finns i nedre delen av foten, 40 – 250(900) x 8 – 9 µm, cylindriska, släta, avsmalnande
mot toppen, sällan grenade.
Funnen på grenar av Corylus avellana (hassel)
liggande på marken, mossig bark av Salix (sälg,
Quercus (ek) och Castanea (äkta kastanj) enligt
Ronikier m fl (2006). Ännu ej känd från Sverige.

Sektionen Basipedes

Sektionen Basipedes karakteriseras av små,
vattnigt vita till vattnigt grå fruktkroppar med
avdragbar gelatinös hatthud. Lamellerna som är
gråvita med vit egg kan vara vidvuxna men är
12

Fig. 5. Mycena stylobates (sockelhätta). Utbredning i Sverige enligt Artportalen (2014-06-07).
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

Svamppresentationer
oftast fria och bildar en falsk krage runt foten
(pseudocollarium). Köttet är vitt eller gräddfärgat och tunt. Foten har en basal sockel där fruktkroppen fäster mot substratet. Basidierna är
klubbformade och har fyra sterigmer. Sporerna
är kärnformade till avlånga, släta och amyloida.
Cheilocystidierna är päronformade, klubbformade eller oregelbundet formade med relativt
få, eller mera sällsynt, utan utskott. Lamellköttet

vinfärgas i Melzers reagens. Hatthudshyferna är
släta eller med utskott. Fotcystidierna är generellt långa och slanka.
Förutom M. stylobates finns ytterligare fem arter
med basalsockel i Sverige. Dessa är M. aciculata (hårhätta), M. bulbosa, M. mucor, M. clavularis och M. adscendens (dessa har ännu inte fått
svenska namn). De skiljer sig på flera sätt från
både M. stylobates och M. tenuispinosa. Bland

Fig. 6. Mycena tenuispinosa. Danmark JHP10-316. Foto Jens H. Petersen.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 7. Mycena tenuispinosa. Gelatinös pigg från
hatthuden. Teckning Britt
Nilsson.

annat har M. aciculata och M. bulbosa inamyloida sporer. M. clavularis har runda till nästan
runda sporer, och M. adscendens har runda till
päronformade vårtiga celler på hatthuden, som
gör att hatten ser mjölig ut. Hos M. mucor är basalsockelns kant fint sammetsartad.

Avrundning

En del små svampar växer många tillsammans
och får på så sätt uppmärksamhet. Hit hör inte
M. stylobates och M .tenuispinosa. De växer
enstaka eller endast några få tillsammans och
är då lätta att förbise. Man behöver komma nära
marken för att upptäcka dem. Att se sig omkring
när man sitter och fikar eller när man samlar
eller fotar en större svamp kan göra att man upptäcker de riktigt små, om vädret och platsen är
rätt. På grund av att fruktkropparna är så små
och tunnköttiga torkar de snabbt ut och de trivs
därför bäst på fuktiga och skuggiga platser. I täta
och risiga snår med gott om substrat att växa på
kan man göra fynd.

Till sist

När du funnit och bestämt ditt fynd glöm inte
att rapportera på Artportalen och lämna in ditt
fynd till något av de offentliga herbarierna. Det
är bland annat tack vare alla kollekter i våra offentliga herbarier som vi har den kunskap vi har
idag. När M. tenuispinosa blivit funnen i Sverige
föreslår vi att den får namnet ”pigghätta”.
Läs mer om Mycena och hitta bilder på Arne
Aronsens MycenaPage, i Robich (2003) och
Ronikier m fl (2006).
Tack till Jens H. Petersen och Michael Krikorev
som bidragit med bilder.
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Koprofila svampar i Skåne, speciellt i östra Skånes sandmarker - arter på spillning
av kanin och hare
Sven-Åke Hanson
ABSTRACT
Coprophilous fungi in sandy habitats in southern Sweden.
598 records of 92 species of coprophilous fungi on droppings of wild rabbit and hare are
reported. Basidiomycetes on this substrate are rare. Pyrenomycetes are dominating, with
Preussia intermedia as the most common. Discomycetes are less abundant, with Saccobolus
versicolor as the most common species.

Inledning

I de skånska sandmarkerna utgör kaniner ofta ett
vanligt inslag i faunan medan harar observeras
mera sällan. Detta innebär att man ofta finner
spillning, mer eller mindre utspridd i terrängen.
Som ett delprojekt vid inventering av rödlistade buksvampar i Skånes sandmarker (se t ex
Hanson 2010) har spillning av kanin insamlats
regelbundet för att undersöka förekomsten av
koprofila svampar. Vid enstaka tillfällen har
även spillning av hare insamlats. Därutöver har
spillning insamlats även i andra delar av Skåne
och i andra biotoper.
Syftet med föreliggande undersökning är dubbelt. Utöver det faktiska resultatet vill denna
uppsats även stimulera till ett ökat studium av
ascomyceter. I detta fall är ämnesområdet klart
avgränsat och tillgången till material är nästan
obegränsad och finns dessutom tillgänglig under
alla årstider. Det finns även en relativt god tillgång till relevant litteratur (se nedan). Ett problem är dock att det finns ett antal dåligt utredda
släkten, bland kärnsvamparna t ex Coniochaeta
och bland skålsvamparna exempelvis Coprotus.
Inledningsvis måste framhållas att denna undersökning inte genomförts systematiskt. Insamlingen av material har till stor del styrts av
förekomsten av rödlistade buksvampar både när
det gäller urval av lokaler och tidpunkten under
året. Insamling har i regel skett under mer eller
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mindre regnfria perioder. Urvalet av material har
dessutom delvis varit subjektiv (se nedan).

Bakgrund

Arbetssätt
Insamling av spillning (i fortsättningen även kallad ”pärlor”) har ofta skett i samband med registrering och räkning av fruktkroppar i eller nära
mycel av gasteromyceter. Speciellt vid räkning
av jordstjärnor är det nödvändigt att utföra detta
knästående. Man ser då ofta även ett antal kaninpärlor utspridda i terrängen. Vid sådana tillfällen
har ca 5 löst liggande pärlor insamlats från varje
lokal. Pärlor som legat samlade i högar, ”kanintoaletter”, har undvikits. Insamlingen har delvis
varit subjektiv genom att sådana pärlor ofta valts
där man på avstånd kunnat avgöra vilka som hyser svamp. Vid hemkomsten har pärlorna undersökts mer eller mindre direkt utan att odla dem i
fuktkammare.
Som lämplig bestämningslitteratur för ovana
personer kan ”Nøgler til coprophile svampe”
(Boisen Hansen m fl 1999) eller ”Microfungi on
Miscellaneous Substrates” (Ellis & Ellis 1998)
rekommenderas. Omfattande bestämningsnycklar finns även i ”Fungi Fimicoli Italici” (Doveri
2004). Även ”Nordic Macromycetes” Vol. 3
(Hansen & Knudsen 2000) är användbar, dock
endast när det gäller skålsvampar. För vidare
studier kan följande litteratur rekommenderas:
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Ahmed & Cain (1972), Bell (1983, 2005), Doveri (2014), Luck-Allen & Cain (1975) och Lundqvist (1972).
Lokaler
Med ”östra Skåne” (tabell 1) avses i denna uppsats de relativt kustnära sandmarkerna från
Landön (NO Åhus) och söderut till Sandhammaren och därifrån västerut till Klintholmen, ca
3 km väster om Ystad. ”Västra Skåne” innebär
likaledes relativt kustnära sandmarker från Trelleborg till Ängelholm. I både östra och västra
Skåne tillkommer dessutom ett fåtal skogsbiotoper.
Med sandmarker avses hävdade, öppna, trädlösa
och väldränerade naturtyper på sand. Nederbörden är låg och solinstrålningen är hög. Vegetationstäcket är endast delvis slutet, vilket innebär att det finns större eller mindre partier som
saknar vegetation. Sanden är dessutom humusTabell 1. Fördelning av lokaler.

och näringsfattig. Ca 75 % av lokalerna är stäppartade kalkrika torrängar (så kallad sandstäpp)
eller torrängar.
Med lokal avses här ett sammanhängande område med samma biotop. Dock är avståndet mellan två lokaler minst 200 meter.
Antalet lokaler som har besökts vid inventeringar av gasteromyceter är ca 250 men material
har endast samlats på 62 av dessa. En översikt av
lokalerna finns i tabell 1.
På lokaler som är rika på gasteromyceter har
insamling förekommit vid flera tillfällen. Detta
gäller speciellt Horna Bränneri, Klammersbäck,
Kumlan, Kungslandet, Nybo, Rinkaby skjutfält
och Vitemölla strandbackar.
Material
Föreliggande undersökning baserar sig på 598
noteringar av svamp insamlade vid 180 tillfällen. Ca 78 % av noteringarna har gjorts på material från torrängar och så kallad sandstäpp i östra
Skåne (tabell 2). Cirka 85 % av noteringarna
har gjorts under inventeringssäsongen för gasteromyceter (november – maj) (tabell 3). Alla
förekommande arter har noterats. Kollekter av
insamlade arter finns i författarens privata fungarium.

Resultat
Tabell 2. Fördelning i landskapet av noteringar.

Tabell 3. Fördelning av noteringar under året.
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Fruktkroppar
När man undersöker en kanin- eller harpärla blir
man ofta förvånad över det stora antalet fruktkroppar liksom att det oftast finns flera arter på
samma pärla. En kaninpärla med en diameter
av 10 mm har en area av 314 mm². Preussia intermedia har fruktkroppar som är ca 0,2 mm i
diameter. Detta innebär teoretiskt att det skulle
kunna finnas 25 st/mm² d v s 25 x 314 = 7850
fruktkroppar på en enda pärla. Det är vanligt att
det på en pärla finns mellan 0 och 4 fruktkroppar/mm² vilket ger mer än 600 fruktkroppar på
en enda pärla. Detta torde vara en biotop som är
ovanligt rik på fruktkroppar.
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Tabell 4. Artlista
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Arter
I denna undersökning har således 92 arter påträffats (tabell 4) varav 74 arter har noterats i torrängs- eller ”sandstäppsmiljö” i östra Skåne. 92
noterade arter kan uppfattas som många på ett
så pass begränsat substrat, men enligt tillgänglig
litteratur kan ytterligare ca 90 arter uppträda på

18

spillning av kanin och hare. En anledning till
att inte fler har påträffats vid föreliggande undersökning kan delvis dels bero på att insamling
skett vid förhållandevis torra väderförhållanden,
dels på att insamling inte förekommit lika mycket vid alla årstider. Men många av dessa svamparter är uppenbarligen ovanliga och många av
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Fig. 1. Coniochaeta scatigena. Setae i periteciemynningen. Mikrofoto Sven-Åke Hanson.

svamparna som har noterats mest är Saccobolus
versicolor. Den har för jämförelsens skull även
listats i tabell 5. Flera av de listade arterna i tabell 4 är enligt egna erfarenheter betydligt vanligare på spillning av häst eller nötkreatur, t ex gul
raggskål (Lasiobolus papillatus).
Bland kärnsvamparna är Preussia intermedia
överlägset vanligast. Den har påträffats vid
nästan varje insamlingstillfälle och i alla miljöer.
Detta överensstämmer väl med andra undersökningar (Doveri 2011, Richardson 2001). Av
tabell 4 framgår också se att Preussia- (tidigare
Sporormiella-) arterna är väl representerade på
kanin- och harspillning. De är uppenbarligen
bland de vanligaste arterna på alla typer av
spillning (Doveri 2011). Värt att notera är att
fatsvamp (Poronia punctata) även påträffats på
kaninpärlor. Den förekommer normalt endast
på hästspillning. Den lilla fatsvampen (Poronia
erici; fig. 5) påträffas oftast i strandnära miljöer.
De båda arterna av fatsvamp har hittills endast
noterats i östra Skånes centrala delar.
Pilobolus crystallinus torde vara betydligt vanligare än vad som framgår av tabell 5. Vid odling

dem framkommer först vid odling i fuktkammare, t ex Chaetomium-arterna (Doveri 2011)
eller efter längre regnperioder.
Jämfört med spillning av häst- och nötkreatur
är antalet basidsvampar mycket få på pärlor
av kanin och hare. Utöver pygmébläcksvampen (Parasola misera) har enligt litteraturen
även några av de små arterna av Coprinopsis
och Coprinellus och även dyngslätskivlingen
(Psilocybe coprophila) noterats på kaninpärlor
(Doveri 2004, 2011). Enligt egna erfarenheter är
slungboll (Sphaerobolus stellatus) vanligare på
spillning av häst och nötkreatur.
Antalet noterade arter av skålsvampar är endast
ca 20 % av de påträffade arterna. Detta stämmer
väl överens med uppgifterna i litteraturen. Enligt
Eriksson (2009) utgör skålsvamparna ca 20 %
av arterna på spillning av kanin och hare. Den
viktigaste förklaringen till detta är helt enkelt att
antalet skålsvampar som förekommer på spillning är färre än antalet kärnsvampar, något som
Fig. 2. Coniochaeta scatigena. Asci. Mikrofoto Svenframgår av Doveri (2011). Den art bland skålÅke Hanson.

Tabell 5. De vanligaste arterna.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 3. Hypocopra brefeldii. Skåne, Vitaby, Kiviks marknadsplats, 2012-11-09. Foto Jan Svensson.

Fig. 4. Podosordaria tulasnei. Skåne, Maglehem, Kumlans NR, 2011-11-15. Foto Hans Östling.
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Fig.5. Poronia erici. Skåne, Vitaby, Vitemölla strandbackar, 2012-11-10. Foto Hans Östling.

i fuktkammare eller vid regnig väderlek kan den
uppträda i stora mängder.
Utöver de i tabell 4 redovisade arterna har ytterligare ett antal imperfekta svampar påträffats
men de har inte kunnat artbestämmas beroende
på brist på lämplig litteratur.
Lokaler
Lokaler med flest påträffade arter framgår av tabell 6.
De redovisade siffrorna avspeglar framförallt att
antalet besök och insamlingar varit många på
de aktuella lokalerna samt att lokalerna är stora
till ytan. Men samtidigt kan man konstatera att
dessa lokaler är kända för att vara rika på svamp,
speciellt buksvampar. Inom Klammersbäcksområdet finns det t ex 12 arter av jordstjärnor
(Geastrum spp.), vid Nybo har noterats 265
mycel med ca 4000 fruktkroppar av dvärgjordstjärna (G. schmidelii) och på Kumlan finns 17
rödlistade arter. Man kan därför förvänta sig att
det på dessa lokaler även finns en rik förekomst
av koprofila arter.
En annan faktor som påverkar antalet koprofila arter är förekomsten av kaniner och harar.
Kaninerna har minskat under de senaste åren till
följd av utbrott av myxomatos. På en del lokaler
förekommer dessutom en intensiv jakt. Därom
vittnar ofta kvarlämnade patronhylsor. VitemölSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

la strandbackar (fig. 7, 8) är en av de lokaler som
hyser en ovanligt god population av kaniner.
Övrigt
Materialet är alltför begränsat för att tillåta säkra
jämförelser mellan olika typer av biotoper, mellan olika årstider eller mellan kanin och hare.
För Podosordaria tulasnei (fig. 4; 9 registreringar) kan dock noteras att den endast har påträffats
från slutet av oktober till i början av januari.
Möjligen kan man även utläsa en tendens till
årstidsberoende av följande arter:
Delitschia patagonica (4 noteringar) har endast
påträffats under maj och juni.

Fig. 6. Preussia minima. Asci. Mikrofoto Sven-Åke
Hanson.
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Fig. 7. Vitemölla strandbackar (Skåne, Vitaby sn) är en lokal som hyser en ovanligt god population av kaniner.
Foto Sven-Åke Hanson.

Fig. 8. Kaningryt vid Vitemölla strandbackar. Foto Sven-Åke Hanson.
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Tabell 6. Lokaler med många koprofila arter.

Preussia affinis (4 noteringar) har endast påträffats under maj och juni.
Trichodelitschia munkii (4 noteringar) har endast påträffats under april och maj.
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Liten skruvbusksvamp Tremellodendropsis
helvetica (Schild) Nitare funnen på Öland
Johan Nitare
ABSTRACT
Tremellodendropsis helvetica (Schild) Nitare comb. et stat. nov. found on the island of
Öland, SE Sweden.
The small clavarioid fungus Tremellodendropsis helvetica (Schild) Nitare has been recorded in
broadleaved deciduous woodlands and in open calcareous grassland on the island of Öland,
SE Sweden. It was originally described as T. tuberosa var. helvetica Schild 1971. In the light
of current data, it is considered a separate taxon on species level and a new combination is
proposed. T. Tremellodendropsis helvetica differs from T. tuberosa by its significantly smaller
spores and its basidiocarps being continuously snow-white. The two species are compared
and illustrated. Notes on vegetation and habitat characteristics of the localities of T. helvetica
on Öland are given. Both species of Tremellodendropsis occurring in Sweden are supposed to
be biotrophic and associated with higher plants, sharing ecological features with species of
the mycosynusium of “grassland fungi” (Hygrocybe, Clavaria, Geoglossum etc.).

Inledning

Vissa svampar är så små att man bara upptäcker
dem när man sakta kryper runt på knäna och stirrar ner på marken. Så var det för mig när jag
för nästan 30 år sedan gjorde vegetationsundersökningar av växtplatser med jordtungor. Då
kunde man ibland finna små ytor där det inom
någon kvadratmeter förutom jordtungor fanns
flera olika små fingersvampar, lervaxskivlingar,
hagvaxskivlingar, sammetsmusseroner och rödskivlingar. Det var som om dessa svampar hade
stämt möte just på dessa små fläckar.

Skruvbusksvampar

På ett par sådana ytor i öländska lundar påträffade jag vid några tillfällen små vita ”fingersvampar” som var något sega och busklikt förgrenade. Vid en hastig blick kunde de påminna
om dvärgexemplar av snövit fingersvamp (Ramariopsis kunzei), som dock är bräcklig och lätt
går sönder när man samlar den. Under mikroskopet visade sig mina fynd vara en gelésvamp
av släktet Tremellodendropsis. I vårt land och i
övriga Norden har bara en art tidigare noterats
24

ur detta släkte, nämligen skruvbusksvamp (T.
tuberosa (Grev.) D.A. Crawford). Denna större
art var jag emellertid välbekant med genom ett
flertal fynd på olika platser runt om i landet.
Hos mina öländska svampar var fruktkropparna betydligt mindre och även sporerna var
mindre och lite annorlunda i formen (fig. 1 och
2). Efter sökande i litteraturen visade sig svamparna stämma bra med den av Edwin Schild
(1971) beskrivna varieteten av skruvbusksvamp
T. tuberosa var. helvetica (även om Schild anger ett något större intervall vad gäller sporlängd
än vad jag funnit i mitt material). Svampen avviker emellertid så pass mycket både makroskopiskt och mikroskopiskt från T. tuberosa att
den tveklöst måste bedömas utgöra en egen art.
I databasen ”Species Fungorum” [www.speciesfungorum.org] har Schilds varietet helvetica inte
accepterats utan placerats som synonym till T.
tuberosa. Denna ståndpunkt förkastas här och
den föreslås bli upphöjd på artnivå (se nedan).
Som svenskt namn föreslås ”liten skruvbusksvamp”.
Utöver Schilds ursprungliga typmaterial från
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Schweiz (Brienz) har eftersökningar på internet inte kunnat ge några ytterligare fynd. Arten
är därför troligen mycket sällsynt men kanske
också starkt förbisedd eller hopblandad med den
närstående skruvbusksvampen. Mina fynd har
nu blivit liggande i snart tre decennier i väntan
på mer information. Jag vill därför här kort presentera denna lilla svamp för att kanske fler fynd
ska uppdagas som kan bidra till bättre kunskap
om arten.
Släktet Tremellodendropsis har mycket speciella
basidier som överst har pösigt utdragna sterigmer och en svag tendens till longitudinell septering. Basidierna får då ett ”ridbyx”-liknande
utseende. Detta kan ibland vara svårt att se, särskilt på omoget material, men är en anledning till
släktets taxonomiska placering i gelésvampsordningen Auriculariales. Corner (1970) skriver om
Tremellodendropsis: ”The genus comes between
homobasidiomycetes and heterobasidiomycetes.
As a clavarioid fungus it appears as a missing
link, worthy of investigation.”

Beskrivning baserat på svenskt material

Tremellodendropsis helvetica (Schild) Nitare
comb. et stat. nov. - fig. 1A–B, 2A.
Mycobank MB 809165
Basionym: Tremellodendropsis tuberosa var.
helvetica Schild, Westfälische Pilzbriefe 8(8):
191 (1971).
En mycket liten, snövit och förgrenad fingersvampsliknande svamp, ca 0,5 ‒ 15 mm hög,
med mycket tunna, sega och elastiska grenar
(fig.1A, 2A). Många huvudgrenar utgår busklikt
från marknivån, bara sällan sammanstrålar de
i en liten kort fot. Grenarna är förgrenade med
V-formiga grenvinklar, överst med flest förgreningar vilka avslutas med spretande grenspetsar.
Spetsarna är sylformiga eller något spadlikt plattade och uppslitsat fransiga‒flikiga. Svampen
bibehåller sin rent vita färg, d v s den blir ej
gråaktig eller mörknar som äldre, och som torkade blir fruktkropparna hornlikt hårda och får
en ljust gulbeige ton. Sporerna är hyalina (vita),
bönformade‒cylindriska, i ena änden ofta med
en liten snedställd apiculus (papill), ca (6‒)8 ‒
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11 (‒ 13) x 3,5 ‒ 4,8 (‒ 5) µm stora (fig. 1B). Basidierna är 2-, 3- eller 4-sporiga med grova och
pösformigt utdragna sterigmer och med svag
tendens till septering. Hyferna har söljor, dock
inte vid alla septa.
Svenskt material från Öland:
1) Högsrum socken, Halltorps hage, på bar
mullrik lerjord med hög kalkhalt under hassel i
tät ädellövskog med ädellövträd såsom ask, alm
och lönn, 1985-09-22 & 1987-08-27, leg. Johan
Nitare (UPS torkat + alkohol).
2) Vickleby socken, Vicklebyäng, på bar mulljord
med hög kalkhalt i tät ädellövskog, 1985-09-20,
leg. Johan Nitare (UPS i alkohol).
3) Kastlösa socken, Västerstads almlund, på
bar kalkrik lerjord, 1987-08-22, leg. Johan Nitare (UPS i alkohol).
4) Gräsgård socken, Mellstaby alvar, 1900 m
VSV om vägkorset i Solberga. På tuvor bland
örter och mossor på extremt välhävdat ängsalvar
av den lite torrare typen. I närheten också bl a
Hygrocybe spadicea, 1992-11-11, leg. Tommy
Knutsson 92439, det. Johan Nitare (sporer runt
6 ‒ 8 µm, materialet ej återfunnet).
Den närstående arten skruvbusksvamp (T. tuberosa; fig. 1C ‒ D, 2B) är betydligt större och
kraftigare, ca 2 ‒ 5 cm hög, har mer spadformiga
förgreningar och vanligen en tydligt avsatt fot
(fig. 1C, 2B). Fruktkroppen hos denna är först
vit men blir som äldre ofta smutsigt gråaktig‒
gulbrun, ibland fläckvis mörknande. Sporerna
är också större, ca 15 ‒ 18 (‒ 24) x 6 ‒ 7 (‒ 9) µm,
vanligen ojämnt spolformade (”fusiforma”)
med tillspetsade ändar (fig. 1D). En annan art
inom släktet som uppges ha små sporer är T. pusio (Berk.) D.A. Crawf. Den är beskriven från
Nya Zeeland och dessutom rapporterad från
några få platser på södra halvklotet, bl a Australien och Tasmanien. Jag känner inte närmare
till denna art, men enligt Schild (1971) skiljer
den sig från T. helvetica bland annat genom
större fruktkroppar, avvikande sporform och annorlunda basidier.
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Fig. 1. A–B. Liten skruvbusksvamp (Tremellodendropsis helvetica). Öland, Högsrum,
Halltorps hage, 1985-09-22; C–D. Skruvbusksvamp (Tremellodendropsis tuberosa).
Uppland, Solna, Ulriksdals slott, 1985-09-09.
Illustration Johan Nitare.

Växtmiljö och levnadssätt

Liten skruvbusksvamp (Tremellodendropsis helvetica) är i Sverige bara känd från tre välslutna
lövlundar på Öland där den växer på nästan bar
kalkrik mulljord samt ett fynd gjort av Tommy
Knutsson i november i en örtrik, lite torrare
kalkgräsmark på Ölands Stora alvar (extremt
välbetat ängsalvar på en låg höjdrygg). Artens
val av exklusiva växtmiljöer är en parallell till de
hos svartnande fingersvamp (Ramaria broomei,
se Nitare 2002).
I lundarna är marken rik på daggmaskar och
under vår och försommar finns här en praktfull
marktäckande lundflora (tabell 1). Själva växtplatsen för svamparna ligger ofta på små begränsade ytor som senare än övrig mark blir snöfri
under vårvintern (likt ”snölegor”) och under
torra sommarmånader blir just dessa ytor sällan
helt uttorkade. Detta kan illustrera att det inom
ett till synes homogent och snarlikt lövskogsområde finns en mosaik av mindre ytor med olika
förutsättningar och där vissa fläckar har ett något
kallare och fuktigare mikroklimat. Även om
marken på växtplatserna uppfattas som frisk (ej
fuktig eller blöt) så finns troligen just här svag
påverkan av markvattenrörelser i sidled (t ex i en
sluttning eller försänkning) som successivt ger
viss fuktighet och motverkar uttorkning.
Den närstående, större arten, T. tuberosa, upp26

träder också med en klar tyngdpunkt i lövskogsmiljöer av samma typ (Nitare & Ryman
1993), men enstaka gånger har den även påträffats i öppna magra gräsmarker. Den uppträder då
som en typisk ”ängssvamp” (Nitare 1988). Dessa ”ängssvampar” är svampar ur taxonomiskt
vitt skilda grupper vilka förefaller ha utvecklat
liknande närings- och livsstrategier. Nästan alla
sådana ”ängssvampar” förekommer någon gång
i slutna lövskogsmiljöer på kalkrik mark, men
frekvensen i hur arterna uppträder mellan öppen
mark och skog kan variera (tabell 2). Vissa arter förekommer nästan bara i skog medan det är
tvärt om för andra. Till dessa ängssvampssläkten
finns också arter som främst hör hemma på sandstränder, fjällhedar och myrar.
Även släktet Tremellodendropsis kan nu föras till
denna ekologiska grupp av ”ängssvampar” med
kluvet uppträdande i både gräsmark och skog.
Typiskt för alla ”ängssvampar” är att de dyker
upp först efter en lång period av regn och fukt på
marker med låga halter av växttillgängligt fosfor. De är tydligt kalkgynnade, vilket kan vara
en effekt av att fosfor på kalkrika marker binds
hårt i svårlösliga kalciumfosfater (Nitare 1988).
Av allt att döma är svampar i dessa ängssvampssläkten biotrofa och knutna till högre växter.
Ofta kan flera olika växtarter nyttjas av en viss
svamp men ibland finns obligata förhållanden
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A

B
Fig. 2. A. Liten skruvbusksvamp (Tremellodendropsis helvetica). Öland, Högsrum, Halltorps hage, 1985-09-22.
B. Skruvbusksvamp (Tremellodendropsis tuberosa). Uppland, Solna, Ulriksdals slott. Foto Johan Nitare.

mellan en svamp och en viss kärlväxt.
Troligtvis utvecklas hos växterna en dåligt känd
form av endotrof mykorrhiza. Som endofyter är
det också troligt att svamparna bildar långvariga
vilstadier inuti växternas celler, såväl i rötterna
som i annan vävnad (jfr Tello m fl 2013) och att
fruktkroppar bara utvecklas efter en långvarigt
utdragen period av viss fuktighet. Detta förhållande kunde jag redan under 1980-talet studera
hos sandjordtunga (Geoglossum arenarium) då
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

jag såg sporer gro och hyfer växa in i rötter av
kråkbär (Nitare 1982). En intim association mellan strandjordtunga (G. littorale) och strandpryl
(Plantago uniflora) har också uppmärksammats
av Kers & Carlsson (1996). Även om det inte
är närmare känt, så kan man misstänka att såväl
liten skruvbusksvamp (T. helvetica) som dess
större släkting (T. tuberosa) har en snarlik relation till vissa växter och att svamparna hos dessa
i huvudsak lever endofytiskt.
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Tabell 1. Vegetation och svampar inom tre helt närliggande ytor (rutor: 50 x 50 cm) med förekomst av liten skruvbusksvamp (Tremellodendropsis helvetica). Öland, Högsrum, Halltorps hage, 1985-09-22. Lokalen utgör en tät
ädellövskog med underskikt av hassel strax nedanför landborgsbranten. Växterna är noterade under försommar
(= våraspekt) och svamparna under hösten när fältskiktet är mer eller mindre nedvissnat. Svamparna uppträder
då på nästan bar mulljord med hög kalkhalt bland glest förekommande låga mossor.
* = ytterligare arter noterade just utanför provrutorna.
Vegetation and fungi in three adjacent plots (50 x 50 cm) with Tremellodendropsis helvetica. * = species occurring
in the close vicinity of the plots.
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Tabell 2. Några utvalda exempel bland s.k. ”ängssvampar” hur de i Sverige frekvensmässigt uppträder i öppna
gräsmarker respektive slutna lövskogslundar. Bedömningen bygger på författarens egna fältobservationer och
erfarenheter. Vissa arter har sin huvudsakliga förekomst i öppen gräsmark, t ex i välhävdade hackslåttängar eller
naturbetesmarker, medan andra förekommer oftare och ibland rikligare i täta lundar på kalkrik mulljord. Hur
arterna uppträder kan också variera i norra respektive södra Sverige.
[+++ = mest frekvent för arten, ++ = ofta/ibland, + = bara enstaka gånger, 0 = ej känd från denna miljö, * = i norra
Sverige bara på öppen gräsmark]. Notes on the occurrence of ”grassland fungi” in open grasslands and closed
deciduous woodland habitats. [+++ = most frequent, ++ = often/sometimes, + = rarely, 0 = not known from this
habitat. * = in northern Sweden only in open grasslands].
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För ca trettio år sedan hade jag för avsikt att
närmare studera relationen mellan ”ängssvampar” och växter, men annat i livet kom emellan.
Som komplement till min artikel om jordtungor
i naturliga fodermarker (Nitare 1988) planerade
jag då för en artikel om jordtungors uppträdande i lövskogar och andra miljöer. Inför detta
genomförde jag vegetationsanalyser på flera
hundra ytor med jordtungor. Det var i samband
med dessa studier jag upptäckte liten skruvbusksvamp i några av mina provrutor i öländska lundar (se tabell 1).
När jag för första gången såg ”ängssvampar”
(och även låsbräken, Botrychium lunaria) på bar
jord i täta lövskogslundar var min tanke att de
utgjorde kvarlevor från en tidigare mer öppen
gräsmarksperiod, då alla dessa ädellövskogar
tidigare varit öppna fodermarker, t ex tidigare
lövängar och hagmarker. Senare ändrades min
hypotes kring dessa skogsförekomster. Svamparnas uppträdande kunde istället lika gärna
återspegla en mer ursprunglig livsmiljö för dessa
30

arter och inte primärt utgöra kvarstående hävdrelikter. Såväl i tropiska‒subtropiska områden
som i Nordamerika är dessa svampgrupper också först och främst skogsarter.
Min hypotes då var att jordtungor och andra
”ängssvampar” i en mycket avlägsen forntid
(när högre växter bildades under Paleozoikum)
hade adapterats och utvecklats tillsammans med
kärlväxter i just fosforfattiga humida lövurskogar och att svamparna där hade en viktig funktion
i att hjälpa växterna med näringsupptaget av fosfor. Från dessa skogar kunde dessa svampsläkten
sedan vidareutvecklas genom evolutionen och
sprida sig till andra fosforfattiga miljöer. Dessa
svampar saknas däremot helt på naturligt fosforrika marker eller då man artificiellt tillfört fosfor.
Växterna behöver då inte dessa svampar och den
känsliga balansen i symbiosförhållandet upphör.
Växterna gör sig helt enkelt av med sina svamppartners. Detta skulle kunna förklara varför
svamparna försvinner direkt efter en fosforgödsling redan innan det hunnit ske några synbara
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förändringar i vegetationen (Nitare 1988).

Naturvårdsaspekter

Fynd av skruvbusksvampar (Tremellodendropsis) måste betraktas på samma sätt som fynd
av andra sällsynta ”ängssvampar”, såväl när de
uppträder i gräsmarker som i lövlundar. De har
höga ståndortskrav och påträffas bara i exklusiva och hotade miljöer. Dessutom uppträder
de bara i små och begränsade populationer.
Särskilt intressanta blir de som naturvårdsindikatorer (signalarter) när de förekommer tillsammans med andra ”ängssvampar”, t ex små
fingersvampar, jordtungor, sammetsmusseroner
och vaxskivlingar (tabell 2, Nitare 1988, 2000;
faktablad om Clavaria, Geoglossum, Microglossum och Hygrocybe). I den svenska rödlistan är
skruvbusksvamp (T. tuberosa) klassad som NT
(nära hotad) med spridda fynd från nästan hela
landet. Liten skruvbusksvamp (T. helvetica) är i
nuläget bara känd från Öland och bör i framtida
rödlistningsprocesser också bedömas och klassificeras, förhoppningsvis då med fler fynd som
underlag. Arten bör särskilt eftersökas i områden
med kalkrik ädellövskog i södra Sverige samt
på kalktorrängar sent på säsongen. Den senare
växtmiljön är akut hotad av igenväxning efter
upphört bete.
I lundar med skruvbusksvampar, där det oftast
också finns en ansamling av andra ”ängssvampar” (”hotspots”), innebär all form av avverkning av ädellövträd och hassel ett hot och
lokalerna bör därför i princip lämnas orörda.
Även om markerna historiskt sett varit lövängar
och trädbevuxna hagmarker med öppen grässvål
så har igenväxningssuccessionen nu ofta gått så
långt att det i praktiken uppstått ett nytt naturtillstånd (Nitare 2014). Detta nya tillstånd kan
kanske i sin struktur och artuppsättning något
påminna om den lövurskog ur vilken människor
en gång i forntiden skapade sina lövängar.
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Notiser om svenska jordstjärnor
Ulla-Britt Andersson, Ingrid Angelöf,
Thomas Gunnarsson, Sven-Åke Hanson,
Arne Pettersson & Mikael Jeppson
ABSTRACT
Notes on Swedish earthstars (Geastrum).
During recent years several interesting findings of rare and red-listed Geastrum spp. have
been made in Sweden. G. smardae is reported new for Sweden (Skåne). G. corollinum, G.
floriforme, G. pseudolimatum and G. saccatum are further reported from new sites on the
Baltic islands Gotland and Öland. The critically endangered G. campestre is recorded as new
to Öland. It had previous records from the island but these have been shown to belong to
G. pseudostriatum Hollós. Geastrum berkeleyi and the closely related G. pseudostriatum are
illustrated and compared and their hitherto known distributions in Scandinavia are mapped.

Inledning

Under senare år har en hel del spännande fynd
av rödlistade jordstjärnor gjorts i Sverige tack
vare noggranna inventeringsinsatser av enskilda
mykologer runt om i landet. I nedanstående notiser presenteras och kommenteras några fynd
från Gotland, Öland och Skåne. SMF:s medlemmar och andra uppmanas att hålla ögonen
öppna efter jordstjärnor och att rapportera fynd
på Artportalen. Rapporter om intressantare fynd
kommer att publiceras i SMT. De arter som behandlas i denna artikel är Geastrum berkeleyi
(EN), G. campestre (CR), G. corollinum (EN),
G. floriforme (EN), G. pseudolimbatum (EN),
G. pseudostriatum (EN ; inkl G. berkeleyi), G.
saccatum (EN), G. smardae och G. schmidelii
(NT).

Gotländska fynd av hygroskopiska
jordstjärnor åren 2011-2013
Ingrid Angelöf och Arne Pettersson

Hammars i Norrlanda

Våra fynd av hygroskopiska jordstjärnor började den 4 december 2011, på stranden nedanför
Liste ängar i Norrlanda socken, inte långt från
Hammars fiskeläge (fig. 1). Vi hade åkt dit på
”jordstjärnejakt”, eftersom det finns en gam32

mal notering om säckjordstjärna (Geastrum
saccatum) därifrån. Någon säckjordstjärna fann
vi inte, däremot gick vi nästan rakt på vad som
skulle visa sig vara 3 st blomjordstjärnor (G. floriforme - fig. 2). Platsen, som bar synliga tecken
på att ha använts för midsommarfirande och
varpakastning, består av en igenväxande mossig
strandremsa med finkornig ljus sand och gamla
enebuskar. Det var dessutom fullt med kaninhål
överallt. Vi förstod genast att jordstjärnorna, som
vi hittat, måste vara väldigt sällsynta. I vår djupa
vördnad inför fyndet, vågade vi inte ens lyfta
på fruktkropparna för att se om det fanns någon
fästpunkt! Peristomet på den ena blomjordstjärnan såg onekligen underligt markerat ut, vilket
förbryllade oss. Detta medförde dels att de först
felbestämdes till rulljordstjärna (G. corollinum)
och dels att det blev några ytterligare resor för
oss till Norrlanda. Den 18 november 2012, hade
två nya fruktkroppar kommit upp. Hösten 2013
fanns det varken gamla eller nya fruktkroppar,
bara massor av sand och hål av vildkanin.

Kvarnbacken vid Holmhällar i Hamra

”Blomjordstjärneåret 2012”, den 17 november,
var vi åter på jakt. Vi satt och pratade i bilen om
vilka lokaler vi skulle besöka, då Arne plötsligt svängde in på en avtagsväg, med orden
”här kan vi börja”. Det tog inte många minuter
förrän vi funnit 53 st vackert nyutslagna blomSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 1. Lokal för Geastrum floriforme (blomjordstjärna). Platsen används för midsommarfirande och varpakastning. Gotland, Norrlanda, Hammars. Foto Ingrid Angelöf.

jordstjärnor (G. floriforme – fig. 2A), under en
enormt stor och gammal enebuske på Kvarnbacken (fig. 3) vid Holmhällar i Hamra, inte
långt från Skvalpvik. På samma lokal fanns det
25 st dvärgjordstjärnor (G. schmidelii). Platsen
betas inte av annat än vildkaniner. Backen är
delvis perforerad av kaninhål. Sanden är även
här finkornig och ljus.

Parkeringen vid pensionat Holmhällar i
Hamra
Samma dag som på Kvarnbacken vid Holmhällar, den 17 november 2012, hittade vi 3 st väldigt
små blomjordstjärnor (G, floriforme), på den
vältrampade parkeringsplatsen vid pensionat
Holmhällar i Hamra. Denna lokal är sedan tidigare känd för att vara ett säkert ställe för dvärgjordstjärna (G. schmidelii).

Koviks fiskeläge i Sanda

Den 1 april 2013 hittade vi en blomjordstjärna
(G. floriforme) vid Koviks fiskeläge i Sanda (fig.
4). Det är ett välhävdat och sandigt område som
betas av nöt, där det även finns dvärgjordstjärnor
(G. schmidelii).
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

Unghanse i Öja

Vid fortsatt ”jordstjärnejakt”, denna gång kombinerad med fågelskådning den 21 april 2013,
hittade vi 2 st väderbitna och trasiga rulljordstjärnor (G. corollinum), vid Unghanseskär i Öja
(fig. 5), i en välgödslad ”sparkgrop” strax bakom
fiskebodarna. Här fanns även ett antal gamla
dvärgjordstjärnor (G. schmidelii). Fyndlokalen
är en artrik naturbetesmark med långvarig hävd,
som numera betas av både nöt och lamm. Det
finns en del spridda enebuskar och gott om vildkanin. På vår och höst uppehåller sig tusentals
vitkindade gäss på strandängarna. Den 31 augusti 2013 hade även ett antal G. pseudostriatum dykt upp där. Vid besök den 16 november
2013 hittade vi 1 exemplar av stäppjordstjärna
(G. pseudolimbatum – fig. 6A), som blev Gotlands första fynd av denna art. Stäppjordstjärnan
stod ”insprängd” och ”kamouflerad” mitt inne i
”en rad” av dvärgjordstjärnor. Endast en enda,
men ett färskt och fint exemplar. Jordstjärnan
kunde inte bestämmas i fält, så den samlades in.
Efter en natt inomhus hade den helt förvandlats
och avslöjade sin rätta identitet, med ett vitak33

Svamppresentationer

A

B
Fig. 2. Geastrum floriforme (blomjordstjärna). A. Utslagen fruktkropp. Gotland, Hamra, Kvarnbacken vid Holmhällar, 2012-11-17. Foto Arne Pettersson. B. Torra, ihoprullade fruktkroppar. Öland, Vickleby, nedfarten till Haga
Park, på hävdat gravfält på gammal strandvall, i kanten av gammal myrstack, 2012-10-07. Foto Thomas Gunnarsson.
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Fig. 3. Växtplats för Geastrum floriforme (blomjordstjärna) och G. schmidelii (dvärgjordstjärna). Gotland, Hamra,
Kvarnbacken vid Holmhällar, 2012-11-17. Foto Ingrid Angelöf.

Fig. 4. Växtplats för Geastrum floriforme (blomjordstjärna) och G. schmidelii (dvärgjordstjärna). Gotland, Sanda,
Koviks fiskeläge, 2013-04-01. Foto Ingrid Angelöf.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 5. Växtplats för Geastrum corollinum (rulljordstjärna), G. pseudolimbatum (stäppjordstjärna), G. pseudostriatum och G. schmidelii (dvärgjordstjärna). Gotland, Öja, Unghanse. Foto Arne Pettersson.

tigt skaft och med hygroskopiska och trähårda
flikar. Vid eftersök den 23 november 2013 kunde
tyvärr inga fler exemplar hittas, men G. pseudostriatum räknades till 10 st och dvärgjordstjärna
(G. schmidelii) till 87 st. Betesmarkerna är vidsträckta, men endast på en smal remsa av kanske
etthundra kvadratmeter, där sanden är finkornig
och ljus, finns det således jordstjärnor av fyra
olika arter. Runtomkring är sanden mörkare och
grövre.

Skogs i Hamra

Denna lokal är en fantastiskt trevlig backe,
belägen på fastigheten Skogs i Hamra, ovanför
Ajnviken och strax norr om gårdarna vid Sallmunds. Marken som betas av nöt, är hårt trampad och gödslad med massor av bohål för både
räv och vildkanin. Det finns rikligt med gamla,
täta och höga enebuskar som avgränsar lokalen
i nordlig och ostlig riktning. Liksom Unghanse i
Öja består Skogs i Hamra av en betydligt större,
men dock ”koncentrerad fläck” med ljus och
finkornig sand, omgiven av vidsträckta betesmarker med liknande växtlighet, men där sanden
har en annan struktur. Den 1 maj 2013 hittade vi
här stora mängder med gamla dvärgjordstjärnor
36

(G. schmidelii). Vid ett besök den 11 oktober
2013 hittade vi 1 exemplar av rulljordstjärna (G.
corollinum). Det var en gammal fruktkropp, illa
tilltygad av stora klövar. Dessutom hittade vi 5 st
läderbollar (Mycenastrum corium), vilket är ett
nyfynd för denna lokal. Man började nu få en lätt
känsla av att vad som helst skulle kunna dyka
upp i denna miljö. Mycket riktigt fann vi också,
den 23 november 2013, en enda liten, tydligt
fransad och hygroskopisk jordstjärna, Gotlands
andra fynd av stäppjordstjärna (G. pseudolimbatum), omgiven av 100-tals dvärgjordstjärnor
(G. schmidelii). Vid ett återbesök, långt senare,
hade nästan alla fruktkroppar blåst bort under
någon av höstens alla stormar.

Lilla Karlsö

Den 26 november 2013, åkte Magnus Martinsson, bröderna Måns och Mårten Hjernqvist och
Arne Pettersson till Lilla Karlsö (fig. 7) för att
titta på jordstjärnor. Lilla Karlsö är ju sedan gammalt känt för att hysa förekomster av både många
och ovanliga arter. Endast ett fåtal besökare
kommer dock hit ut på senhösten, vilket vi kan
förstå. Under hösten 2013 blåste det nästan varje
dag. Det var näst intill omöjligt att kunna ta sig
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Fig. 6. Geastrum pseudolimbatum (stäppjordstjärna). A. Gotland, Öja, Unghanse, 2013-11-16. Foto Ingrid Angelöf. B. Öland, Högsrum, Rönnerum, 2010-01-20. Foto Thomas Gunnarsson.
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Fig. 7. Lilla Karlsö sedd från Ekstakusten (Gotland), 2006-09-11. Foto Mikael Jeppson.

dit, men morgonen den 26 november var vädret
ganska bra och då bar det iväg. Det blev en underbar höstdag med solsken. Enligt Måns Hjernqvist, är hårig jordstjärna (G. melanocephalum)
den vanligaste jordstjärnan på Lilla Karlsö. När
vi just hade stigit iland, skulle han visa oss en
av lokalerna, men han blev lite förvånad, för
det fanns ju inga håriga jordstjärnor! Samtidigt

stod vi och tittade på en helt annan jordstjärna,
som liknade en rulljordstjärna (G. corollinum –
fig. 8), vilket vi sedan också kunde bestämma
den till. Vi hittade ca 200 fruktkroppar inom ett
begränsat område. Denna art har inte tidigare
rapporterats från ön. Uppe på platån upptäckte
vi ytterligare en lokal med rulljordstjärnor (G.
corollinum). Vi fick även se dvärgjordstjärnor

Fig. 8. Geastrum corollinum (rulljordstjärna). Gotland, Lilla Karlsö, 2013-11-26. Foto Arne Pettersson.
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(G. schmidelii) under vår korta och soliga vistelse på Lilla Karlsö.
Dagen efter var det full storm igen, så vi hade
verkligen tur med vädret.

Fynd av Geastrum smardae i Skåne

Sven-Åke Hanson
Sedan 2006 har jag varje säsong inventerat och
räknat rödlistade buksvampar på ett 20-tal loka-

A

ler i Skåne. I mars 2012 stod Rinkaby skjutfält
nordost om Åhus på tur. Denna lokal hyser framförallt ett stort antal mycel av stjälkröksvamp
(Tulostoma brumale), men där finns också de
andra Tulostoma-arterna, ett antal arter av jordstjärnor (Geastrum spp.), liten diskröksvamp
(Disciseda candida) samt läderboll (Mycenastrum corium). På grund av lokalens storlek behövs det flera dagar för att få en erforderlig täckning. Den 12 mars inventerades den småkulliga

B

Fig. 9. Geastrum smardae. A. Fruktkropp ovanifrån. B. Fruktkroppens undersida. Observera resterna av det yttersta
exoperidieskiktet (mycelskiktet) som sitter kvar i ytterkanten på flikarna nederst till vänster. Mycelskiktet bildar en
skål under själva fruktkroppen (pseudofornikat), men denna struktur har gått förlorad hos det skånska exemplaret.
Skåne, Åhus, Rinkaby skjutfält, 2012-03-12, leg. Sven-Åke Hanson, det. M. Jeppson & E. Larsson. Foto Mikael Jeppson.

Fig. 10. Växtplatsen för Geastrum smardae på Rinkaby skjutfält i östra Skåne. Foto Hans Östling.
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terrängen i fältets södra del. Då påträffades en
löst liggande fruktkropp av en jordstjärna som
vi (jag och Hans Östling) preliminärt bestämde
till rödbrun jordstjärna (Geastrum rufescens), en
art som vi tidigare noterat på fältet. Vi var dock
överens om att det inte var en helt typisk, varför
den insamlades, torkades och så småningom
skickades till Mikael Jeppson för kontroll. Det
visade sig då att det helt oväntat var G. smardae
(fig. 9), en art som inte förut rapporterats från
Sverige. Biotopen där den påträffades kan närmast beskrivas som sandstäpp (fig. 10). Området
betas men med för lågt betestryck varför vegetationen delvis är ”långhårig”.

Några ovanliga jordstjärnor på
Öland

Ulla-Britt Andersson (text) och Thomas Gunnarsson (foto)
I första hand sysslar vi med kärlväxter och inventerar floran på Öland. Men när växtsäsongen är över har vi upptäckt att det är spännande
att fördjupa sig i röksvampar, främst släktena
Geastrum och Tulostoma. Fördelen är att de ofta
är bestämbara under en lång period, flera blir
dessutom lättare att bestämma när de åldras. De
flesta kräver dessutom ingen mikroskopering för
artbestämning. Öland är rikt försett när det gäller
röksvampar. Både klimatet (torrt och soligt),
berggrunden (kalkrik) och markanvändningen
(ogödslade naturbetesmarker) gör att många
ovanliga arter kan påträffas. Men avgörande för
vårt intresse har också varit de exkursioner tillsammans med Mikael Jeppson som vi deltagit i
vid hans många besök på Öland. Utan hans entusiasm och oändliga tålamod skulle vi aldrig ha
kommit igång.
Var ska man leta jordstjärnor på Öland? Längs
östra och västra Landborgen har många fynd
gjorts. Eftersom vägnätet utmed långa sträckor
följer Landborgarna är det lätt att köra runt och
leta efter lämpliga områden att söka av. Marken
måste vara hävdad på något sätt, bete eller slåtter, och det får gärna stå några enbuskar. Underlaget bör vara sandigt, torrt och gärna något
sluttande. Man kan även leta efter platser med
40

en viss kvävepåverkan, så kallade "ugly places".
Detta numera klassiska uttryck myntade Mikael
vid en gemensam resa till Ungern för ett antal år
sedan. De få kvarvarande områdena med så kallad sandstäpp hyser rika lokaler för jordstjärnor
d v s de är bra jaktmarker. På Stora alvaret är
torrängsryggar med enbuskar lämpliga att söka
av. Efter röjning av enbuskar på alvarmarker
kan vissa jordstjärnor fruktifiera kraftigt, exempelvis liten jordstjärna (Geastrum minimum).
Gamla syrenhäckar där husägaren inte varit så
noggrann med att räfsa bort alla löv är också lokaler väl värda att undersöka, de kan hysa flera
arter jordstjärnor. Sandstränder med gles vegetation är växtplats för främst dvärgjordstjärna (G.
schmidelii), den jordstjärna som vi sett växa närmast havet (knappt två meter ifrån vattenlinjen).
I Mittlandsskogen kan arter som fyrflikig jordstjärna (G. quadrifidum) "explodera" när torrare
partier med enbuskar röjts. Torrare hässlen (hasselskog) samt rikare gran- och tallskogar kan
hysa arter som kragjordstjärna (G. triplex), ofta
i stor mängd. I öländska skogar är det annars enligt vår erfarenhet svårare att selektivt söka och
hitta jordstjärnor, man springer mer på dem "av
en slump".

Blomjordstjärna (Geastrum floriforme)

Denna hygroskopiska art hittades första gången
på Öland 1995 på Stora alvaret, Mörbylånga
socken. Den växte i en gammal myrstack på en
torr enebacke. Blomjordstjärna är snarlik rulljordstjärna (G. corollinum). Båda är kraftigt hygroskopiska (fig. 2B) men fruktkropparna hos
blomjordstjärna är ofta mindre och det fransade
peristomet är inte markerat. Hos båda arterna är
rökbollen oskaftad. En viss skillnad i storleken
hos sporerna finns, hos blomjordstjärna mäter
sporerna 4,5 – 5,5 µm i diameter och hos rulljordstjärna 4,0 – 4,5 µm. Ytterligare sju lokaler
för blomjordstjärna har därefter upptäckts på
Öland, de flesta funna från 2008 och framåt.
Växtplatserna är i några fall barrmatta under
enbuskar men arten kan även växa på helt öppen,
sliten och sandig mark. Några lokaler har en viss
kvävepåverkan och samtliga har någon typ av
hävd.
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Rulljordstjärna (Geastrum corollinum)

Ytterligare en hygroskopisk jordstjärna är den
klassiska lokalen är Slottsalvaret söder Borgholms slottsruin, Räpplinge socken (fig.13).
Rulljordstjärnan är känd från Slottsalvaret åtminstone sedan 1960-talet (Bohlin 1968). Ett
drygt 30-tal ytterligare lokaler är funna, de flesta
i Räpplinge socken. Men fynd finns så långt norrut som i Böda socken och det sydligaste fyndet i
Mörbylånga socken. Rulljordstjärna kan växa på
barrmattan i enbuskar men även på helt öppen,
kalkrik mark. Torrängar men även karstalvar kan
hysa arten. De flesta lokalerna har någon typ av
hävd genom bete av nöt, häst eller får.

Stäppjordstjärna (Geastrum pseudolimbatum)

Även denna art är hygroskopisk men inte så uttalat som de två föregående. Den har en större
fruktkropp och rökbollen är skaftad. Peristomet
är fransat och mer eller mindre tydligt avsatt
(fig. 6B). Det första fyndet gjordes på Öland

2004 då arten hittades på en sandig, hästbetad
mark längs den gamla järnvägsvallen i Norra
Möckleby socken. Efter detta är ytterligare 11
lokaler funna, flera i så kallad sandstäpp. På
några loka-ler växer stäppjordstjärnan på barrmatta av tall, svarttall eller i enbuskar men den
kan även växa på sliten, sandig gräsmark (fig.
11). De flesta lokaler är betade men i något fall
har gräsklippning ersatt betet som hävdmetod.
På flera lokaler kan man se en tydlig kvävepåverkan.

Fältjordstjärna (Geastrum campestre)

Fältjordstjärna är en kraftigt hygroskopiska art
med fårat peristom och en knottrig rökboll som
är skaftad (fig. 12). I Stellan Sunhedes avhandling från 1989 tas fältjordstjärna upp som funnen
på Öland (en lokal). Senare studier med hjälp av
DNA-teknik har visat att det på denna lokal i
stället rör sig om G. pseudostriatum (svenskt
namn saknas). Denna jordstjärna liknar sträv
jordstjärna (G. berkeleyi ) men är betydligt mindre.
G. pseudostriatum växer på öppen, kalkrik mark

Fig. 11. Lokal med massförekomst av Geastrum pseudolimbatum (stäppjordstjärna) på betad, sliten sandmark
med viss kvävepåverkan. Öland, Högsrum, Rönnerum, 2010-10-31. Foto Thomas Gunnarsson.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 12. Geastrum campestre (fältjordstjärna). Blekinge, Mjällby, nära havet på sandig, sliten
gräsmark med en del barrförna (tall), 2012-12-01. Foto Thomas Gunnarsson.

medan sträv jordstjärna är en skogsväxt. Vi har
aktivt letat efter fältjordstjärna på Öland och Mikael har fått granska flera misstänkta fruktkroppar. Det var därför extra glädjande när Mikael
meddelade att en jordstjärna som han samlat vid
den Geastrum-workshop som hölls i SMF:s regi
på Öland 2010 vid närmare studium visade sig
vara fältjordstjärna! Den samlades "någonstans
på Slottsalvaret", Räpplinge socken (fig. 13). Vi
har varit och sökt på lokalen våren 2014 utan att
göra något fynd. Fältjordstjärna finns förutom på
Öland även i Skåne, Blekinge och på Gotland.

jordstjärnan blir ren utan några förnarester. Hos
fransig jordstjärna sitter mycelielagret under
hela exoperidiet varför undersidan blir mer eller
mindre täckt med jord och förnarester, peristomet är dessutom inte avgränsat. Första fyndet av
säckjordstjärna på Öland gjordes 1993 i en syrenhäck vid Gårdby skola, Gårdby socken. Efter
detta har ytterligare 13 lokaler hittats, de flesta
fynden är gjorda i gamla syrenhäckar. I några få
fall är arten funnen på öppen, hävdad och sandig
mark.

Säckjordstjärna (Geastrum saccatum)

Geastrum pseudostriatum

Säckjordstjärna (fig. 14) liknar fransig jordstjärna (G. fimbriatum). Båda har ett fransat peristom
och en oskaftad rökboll som verkar nedsjunken
i exoperidiet. Men hos säckjordstjärna är peristomet tydligt avgränsat och mycelielagret är
endast fäst i en punkt. Det gör att undersidan på

42

Mikael Jeppson
Som resultat av en DNA-analys (Jeppson m fl
2013) har det kunnat konstateras att det vi tidigare kallat G. berkeleyi (sträv jordstjärna)
egentligen utgörs av två arter, G. berkeleyi s. str.
(fig. 15) och G. pseudostriatum (fig. 16). Den
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Fig. 13. Borgholms slottsalvar (Öland) 2013. Foto Mikael Jeppson.

Fig. 14. Geastrum saccatum (säckjordstjärna). Öland, Norra Möckleby, på hästbetad sandstäppsrest, 2006-11-20. Foto Thomas Gunnarsson.
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senare beskrevs ursprungligen av ungraren
László Hollós i början av 1900-talet på material från nuvarande Slovakien. Den är onekligen
nära besläktad med G. berkeleyi men skiljer sig
genom sina mindre fruktkroppar, något större
sporer och att den växer i öppen terräng, kalktorrängar, sandstäpper etc (tabell 1.).
Båda arterna har en sträv, sandpappersliknande
endoperidieyta och en väl avgränsat, tydligt
fårad mynningszon (peristom). Utbredningarna
skiljer sig mellan de bägge (fig. 17), men här
finns ännu mycket att göra för att få en klarare
bild. Ytterligare en art med strävt endoperidium
är den tydligt hygroskopiska fältjordstjärnan (G.
campestre; tabell 1 - fig. 12).

Sammanfattning

Mikael Jeppson
På de föregående raderna behandlas några jordstjärnor som är karaktäristiska för torra, mer
eller mindre stäppartade habitat: Geastrum
campestre, G. corollinum. G. floriforme och G.
pseudolimbatum. Alla dessa arter är mer eller
mindre tydligt hygroskopiska, d v s de är utbredda i fuktig väderlek (fig. 2A) och hoprullade
i torka (fig. 2B). G. campestre utgör primärfynd för det jordstjärnerika landskapet Öland.
Det är en art vars fåtaliga växtplatser i landet
måste vårdas (bete, markslitage) och skyddas.
G. floriforme har en större utbredning i sydöstra delarna av landet och har ju också nyligen
påträffats i Västergötland (Carlsson m fl 2008).
G. pseudolimbatum påträffades första gången i

Fig. 15. Geastrum berkeleyi (sträv jordstjärna). Slovakien, Muránska Planina National Park, Vel’ka Luka, 2008-1003. Foto Mikael Jeppson.
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Fig. 16. Geastrum pseudostriatum. Öland, Gårdby, väster om kyrkan, 2010-10-23. Foto Mikael Jeppson.

Sverige på 1970-talet av Stellan Sunhede i trakten av Mariestad (Västergötland; Sunhede 1979,
1989) men det kom att dröja ända fram till 1996
innan den påträffades på sin andra svenska västplats: Brösarps norra backar på Österlen i Skåne
(Jeppson 2000). Idag känner vi den från ett tiotal lokaler i Skåne, ytterligare 11 på Öland och

det var därför knappast överraskande att den nu
även påträffades på Gotland. Har den ökat sin
verkliga utbredningsareal (klimatförändringar?)
eller handlar det om att vi mykologer har blivit mer uppmärksamma och aktivt letar svamp
i torr-marker? Flera arter av jordstjärnor (bland
annat G. saccatum) trivs i människopåverkade

Tabell 1.
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Fig. 17. Utbredningen i Skandinavien hos A. Geastrum berkeleyi (sträv jordstjärna). B. Geastrum pseudostriatum.

habitat: gårdsplaner, fotbollsplaner, komposter kort sagt ”ugly places” som ofta har ett förhöjt
kväveinnehåll.
Geastrum smardae är ny för landet. Tidigare
skandinaviska fynd har gjorts i Köpenhamns
Botaniska Trädgård i början av 1960-talet (Dissing & Lange 1961, 1962; ett mycel; nu utgånget) och på Gressholmen i Oslofjorden (ett mycel; senare ej återfunnen; Jeppson m fl 2011). De
flesta fynd av arten ute i Europa har gjorts i parkmiljöer och trädgårdar, så fyndet i den skånska
sandvegetationen var något oväntat. Materialet
har sekvenserats och överensstämmer till 100 %
med material av arten från övriga Europa.
Så även om jordstjärnorna genom åren fått stor
uppmärksamhet i Skandinavien finns fortfarande
spännande fynd att göra. Kanske har förhöjda
medeltemperaturer och förlängd växtsäsong
ett finger med i spelet. Så ut och sök i öppna
kalk- och sandmarker, syrenbuskage och ”ugly
places”.
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Naturvårdsbränning - första hjälpen för
en lång rad svamparter
Niclas Bergius
ABSTRACT
Prescribed burning – a first aid to fungi in forest ecosystems.
One of the more dramatical changes in forest ecosystems during the last century is the decrease of forest fires. In 1850 more or less 1 % of the forested area in Sweden was affected
by fires every year. In recent years this area has decreased to less than 0.016 %. As a consequence, thick layers of lichens, mosses and dense shrubby vegetation spread in the forests
and the fructification of several fungi is impeded. A Life-Taiga project has been initiated by
15 Swedish country administrations (länsstyrelser). The 5-year-project starts in 2015 and a
total of 2200 hectares of Pinus-dominated forests will be subject to prescribed burning. The
project, which is intended to favour the biodiversity of forest ecosystems, is funded by the EU
commission, the Swedish Environmental Protection Agency and the local country administrations. The total budget exceeds 100 million SEK.

Inledning

Jan-Olof Tedebrand har tidigare initierat skrivit
i SMT om det stora behovet av naturvårdsbränning (Tedebrand 2010). Denna artikel kan ses
som en fortsättning på de ämnen som togs upp
i Tedebrands artikel. År 2005 stod Naturvårdsverkets vägledning för brand och bränning i
skyddad skog klar. Detta var på sätt och vis
startskottet som visade på att det nu skulle gå att
hantera naturvårdsbränningar på ett mer storskaligt sätt. Åren efter vägledningens publicerande
började länsstyrelser runt om i landet att arbeta
med bränningsstrategier samt välja ut lämpliga
objekt för kommande bränningar. Några länsstyrelser började också några år senare att praktiskt
utföra naturvårdsbränningar. Efter hand som
åren gick började fler och fler prata om att det
skulle vara väldigt bra om det kunde startas ett
nationellt projekt kring just naturvårdsbränningar, detta för att möjliggöra kunskapsöverföring
och få en mer storskalig hantering.
Med dessa tankar i ryggen började Länsstyrelsen
i Västmanland under början av 2012 skissa på ett
sådant projekt och bjöd in samtliga länsstyrelser runt om i landet till ett startmöte i Västerås.
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Västmanlands län hade sedan tidigare goda erfarenheter av EU-kommissionens finansieringsprogram för naturvårdsprojekt, Life-Natur, och
därför var det naturligt att även denna gång rikta
blickarna mot Bryssel i jakt på medel (för mer
information om Life-Natur hänvisas till slutet på
denna artikel). Sagt och gjort så enades 14 av
landets 21 länsstyrelser om att gå vidare med en
ansökan kring projekt Life-Taiga under hösten
2012. Själva ansökan blev ett dokument på över
400 sidor som sändes in till EU-kommissionen
alldeles före midsommar 2013 och under april
2014 fick vi slutligen ansökan godkänd. I ansökan ingick då planerade bränder i 90 stycken
skyddade områden inom Natura 2000-nätverket, från Pajala i norr och ner till Växjö i söder.
Projekt Life-Taiga kommer att starta i början av
2015 och pågå till slutet av 2019. Totalt kommer
inom projektet en yta på 2200 hektar att brännas i talldominerade barrskogar och total budget
ligger på drygt 100 miljoner kronor. Förutom
ren naturvårdsbränning kommer även en hel del
informationsinsatser att ske samt även en del åtgärder för att öka tillgängligheten för besökare
till vissa områden. Även en del mindre specialSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Fig. 1. En planerad brand anläggs med hjälp av en så kallad brännkanna. Foto Niclas Bergius.

insatser såsom skapande av sandblottor ryms
inom projektet. Av projektets dryga 100 miljoner
så kommer hälften från EU-kommissionen, 25
% bidrar Naturvårdsverket med och resterande
del kommer från skötselmedel från respektive
länsstyrelse. I projekt Life-Taiga deltar förutom
Västmanland följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg,
Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar
och Kronoberg. För dem som vill veta mer om
vilka områden det handlar om i varje län så rekommenderas kontakt med respektive länsstyrelse.

Naturvårdsbränning som företeelse

En av de allra största ekologiska förändringarna
i skogen under de senaste 150 åren är den dramatiska minskningen av skogsbränder. I mitten
på 1800-talet brann i genomsnitt ungefär 1 % av
skogsarealen i Sverige varje år, i dag är motsvarande siffra mindre än 0,016 %. Detta betySVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

der att bränderna nästan upphört och att dess
landskapsomvandlande effekt mer eller mindre
försvunnit. Dokumenterade bränder i mellersta
delarna av landet skedde tidigare ungefär vart
femtionde år, i de flesta av dessa områden har
det nu inte brunnit på 150 år. I södra Sverige är
det ännu värre då det där inte har brunnit på över
250 år i motsvarande områden. Tjocka lav- och
mosstäcken tillsammans med tät risväxtlighet
breder till följd av detta ut sig i många skogar
och försvårar därmed en rad marksvampars
fruktkroppsbildning med påföljande minskad
spridning som följd. Det har nu gått så långt
att många av oss som i dag besöker naturen ser
dessa tjocka lav- och mossmattor som något
naturligt och alltid förekommande. Till detta ska
läggas att inväxande gran skuggar ut och hindrar
nyetablering av tall. Tallen har en rad anpassningar som gör den relativt motstånds-kraftig mot
brand, bland annat upphissad krona och jämförelsevis tjock bark. Granen däremot är mycket
känslig för brand och har mycket låg överlevnad.
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Fig. 2. Efter en stund har branden tagit sig. Foto Niclas Bergius.

Fig. 3. En mager tallhed där skillnaden mellan bränd och icke bränd mark syns tydligt. På den bortre delen av
bilden har branden dragit fram, i bildens främre del är marken helt obränd. Foto Niclas Bergius.
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Naturvårdsbränning skapar också stora mängder
död ved i olika dimensioner, både stående och
liggande. Som helhet utgör just bristen på död
ved en mycket begränsande faktor för många
hotade arter. Vid en naturvårdsbränning brukar
man ha som mål att ungefär hälften av träden
ska överleva. Totalt brukar man säga att ett 50tal svamparter är beroende av brand för sin existens, både mark- och vedlevande arter. Och
förutom detta gynnas ett 100-tal andra svamparter av brand. Utöver svamp gynnas även en rad
insekter, fåglar och växter av brand.

Finansieringsprogrammet LifeNatur och Natura 2000

Syftet med Life-Natur är att driva på genomförandet av fågel- och livsmiljödirektiven och
nätverket Natura 2000. Projekt inom Life-Natur
ska vara goda exempel eller demonstrationsprojekt. Medel beviljas också till projekt som rör
biologisk mångfald. För dessa projekt krävs att
de är innovativa eller av demonstrationskaraktär och bidrar till att hejda förlusten av biologisk
mångfald.
Natura 2000 är benämningen på det nätverk av
skyddad natur som har skapats inom EU. Nätverket tillkom för att hejda utrotningen av arter
samt för att förhindra förstörandet av deras livsmiljöer. Varje medlemsland i EU har bidragit
med sina allra värdefullaste naturområden. Urvalet av områden har gjorts utifrån två olika EUdirektiv: Fågeldirektivet och Habitatdirektivet.
Dessa båda direktiv ger skydd åt cirka 900 växtoch djurarter samt 170 olika naturtyper inom
hela EU. I dagsläget ingår drygt 4000 svenska
naturområden i nätverket.

söka medel inom Life-Natur. Lyckligtvis är en
världsomfattande rödlista för svampar på gång,
och förhoppningsvis finns den färdig under nästa
år. Så fort denna lista finns klar skulle det gå att
ansöka om projekt som mer eller mindre helt och
hållet är inriktade på svamp. Alla tips på spännande projektförslag mottages tacksamt från er
läsare.
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Nya projekt kring naturvård och svamp

En viktig del inom Life-programmet är att kunna bidra till att förbättra livsbetingelserna för
rödlistade arter. Vad gäller växter och djur är det
här väl förspänt gällande rödlistor, för svamp ser
det betydligt sämre ut. I princip finns i dag ingen
rödlista för svampar gällande Europa. Visst har
vi i Sverige kommit långt och har byggt rödlistor även för svamp, men när det gäller EU så är
dessa listor tyvärr inte användvara för att kunna
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)
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Ägg och bacon på vegetarianska
Elle Nikishkova

På senare år har allt fler börjat tänka på sin köttkonsumtion. Skrämmande dokumentärer om
hemska förhållanden inom köttindustrin och
allmän vetskap om att vi i Sverige äter långt över
rekommenderat köttintag, har gjort att allt fler
har introducerat vegetariskt på tallriken, i alla
fall någon gång i veckan. Och vad passar bättre
än svamp att ersätta kött med?

I detta recept vill jag föreslå en utmärkt ersättning
till bacon från det fantastiska umamisprudlande
svampriket! Denna svamp, vårtig röksvamp, må
inte ha det aptitligaste av namn, men prova att
knapersteka den i smör så kommer en helt ny
kulinarisk sida av denna vårtiga doldis att uppenbara sig. Vegetariskt fläsk har aldrig smakat
bättre! OBS! Detta bacon är fritt från rökarom,
låt er inte luras av namnet.
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Ingredienser
en näve vårtig röksvamp
4 ägg
en skvätt grädde
några körsbärstomater
en klick smör
salt och peppar
färsk basilika till garnering
Denna enkla rätt består alltså av knaperstekt vårtig röksvamp i en smarrig omelett. Det viktiga
här är att få med sig hem de unga exemplaren av
svampen, svampköttet ska vara fast och vitt (ej
beige, då börjar svampen dana sporer och är inte
lämplig att förtäras).
Rensa svampen genom att skära bort den jordiga
foten och skala av det knottriga skalet med en
skalkniv. Skiva sedan svampen i tunna skivor
och stek i smör i en stekpanna, salta. Rör ihop
ägg och grädde och häll blandningen i stekpannan när svampen har fått fin färg. Toppa med
körsbärstomater, peppra och låt omeletten gå
klart under lock i några minuter. Lägg upp på
tallrik, toppa med lite färsk basilika och voilà!
Vegetariskt ägg och bacon – smaklig måltid!
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Micahel Krikorev:
Våra 20 bästa matsvampar. 104 sidor.
ISBN 978-91-7461-256-1.
Lind & Co förlag AB
2014.
Pris på nätet SEK 120:Nästan varje år utkommer
en eller flera nya böcker
om matsvampar och man
tycker kanske att marknaden borde vara mättad
vid det här laget. De flesta nya böcker innehåller
knappast några nyheter och kan betraktas som
överflödiga. Kan en bok med titeln ”Våra 20
bästa matsvampar” verkligen tillföra något?
Inledningsvis finns några sidor om hur man
artbestämmer svampar, var man kan hitta dem,
vilken utrustning man lämpligen har med sig
i skogen och något om tillagning och förvaring. Ett plus är att denna bok är skriven av en
svensk mykolog och därför anpassad för svenska förhållanden. Många matsvampsböcker är ju
översättningar som ofta har ett urval som inte
passar oss.
En genombläddring av boken ger ett positivt intryck och visar att den innehåller mer än
vad man vid första anblicken tror. De 20 matsvamparna är förstås välkända arter som finns i
nästan alla svampböcker men dessutom beskrivs
och avbildas även arter som ligger närmast till
hands att förväxla dem med. De fyra farligaste
giftsvamparna (vit och lömsk flugsvamp, toppig
giftspindelskivling och gifthätting) beskrivs och
avbildas också. Vilka som är de 20 bästa matsvamparna kan förstås diskuteras. Smaken är
olika, t ex rekommenderas här mandelriska som
en läckerhet men det finns också svampplockare
som absolut vägrar att äta den. Inga musseroner
omnämns i boken och inte heller t ex föränderlig tofsskivling. Eftersom boken i första hand
vänder sig till nybörjare, så är det kanske med
tanke på förväxlingsrisken de uteslutits, men om
urvalet skall vara begränsat till 20 finns förstås
ingen plats.
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Bilderna är bra och nästan alltid välliknande.
Bilden på sidan 28 väcker dock en viss förundran. Den visar en vackert orangegul kantarell
som ser obekant ut. Uppslaget är avsett för trattkantarell men svampen på bilden liknar mest
den sällsynta orange kantarellen (Cantharellus
friesii). Kan en trattkantarell se ut så?
”Våra 20 bästa matsvampar” har ett lagom omfattande innehåll och kan varmt rekommenderas som idealisk för nybörjare i svampskogen.
Sakkunniga beskrivningar och fina bilder bör
göra det lätt även för oerfarna svampplockare
att lära sig känna igen de 20 arterna. Det räcker
långt för de flesta eftersom det är svampar som
det ofta finns rikligt av i markerna. Boken har
dessutom ett format som gör den praktisk att ha
med sig i fält.
Stig Jacobsson
Leif Ryvarden & Ireneia
Melo, With photos by T.
Niemelä and drawings
by I. Melo & T. Niemelä:
Poroid fungi of Europe.
ISBN 978-82-90724-46-2.
Synopsis Fungorum 31 –
Fungiflora, Oslo.
Pris 700:- NOK vid
beställning genom leif.
ryvarden@ibv.uio.no, frakt tillkommer.
Leif Ryvarden gav ut sin första tickflora 1968,
”Flora over kjuker”, med beskrivningar av de
vanliga arterna i Norge. Sedan dess har vi fått
”The Polyporaceae of North Europe” 1976-78,
”European Polypores” tillsammans med Bob
Gilbertson 1993-94, samt en lång rad liknande
publikationer som behandlar polyporacéer i andra världsdelar. European Polypores har länge
varit utsåld och därför är det en efterlängtad
comeback när nu ”Poroid fungi of Europe” presenteras. Denna gång har Ryvarden samarbetat
med Ireneia Melo i Lissabon och med Tuomo
Niemelä, Helsingfors. Floran har vuxit i format
och därigenom ryms alla europeiska arter i en
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volym, samtidigt som färgfoton av ett stort antal
arter bifogats.
Boken behandlar, liksom Ryvardens tidigare floror, alla arter med porer med undantag av soppar.
Man kan ha invändningar mot en sådan konstlad
avgränsning men samtidigt är det en stor praktisk fördel att få alla poroida arter samlade i ett
bestämningsverk. Även om vi gradvis tvingas
vänja oss vid en helt annorlunda systematik för
svamparna så kommer vi i fält fortfarande att
fokusera på våra specialintressen, vare sig det nu
handlar om hypogéer, skivlingar, skinnsvampar
eller, som här, tickor. Ryvarden konstaterar själv
i bokens inledande kapitel att hans syfte är att
bidra med en handbok för att identifiera poroida
svampar och att han därför inte alltid tagit hänsyn till de senaste rönen beträffande svampars
släktskap som nu strömmar ut från forskare med
tillgång till DNA-data.
Vi möts alltså av en konservativ släktindelning, som känns igen från European Polypores.
Ett exempel är Antrodia, som behandlas i vid
mening och inkluderar Amyloporia (baserat på
A. xantha, citronticka) och Fibroporia (baserat
på F. vaillantii, mögelticka). Diplomitoporus,
Hapalopilus, Oligoporus, Phellinus och Trametes är exempel på andra släkten, som på samma
sätt som Antrodia, behandlas i vid bemärkelse
och efter en traditionell uppfattning. Information
om ändrad systematik och hänvisning till relevanta publikationer lämnas i en del fall men inte
konsekvent. Detta är en flora för identifiering av
tickor och den som söker inblick i den modernaste klassificeringen av tickorna får vända sig
till annan litteratur. Personligen tycker jag att
Ryvarden här gör ett klokt val, inte minst eftersom uppbrytningen av den klassiska systematiken pågår för fullt och ännu inte stabiliserats.
Färgbilderna ökar florans värde betydligt, särskilt för tillfälliga besökare i tickvärlden som jag
själv. Några bilder har fått ett besvärande grönstick men överlag ger bilderna en god hjälp vid
bestämning. De många nya illustrationerna av
mikrokaraktärer utförda av Melo och Niemelä är
en fröjd för ögat och bör väsentligt öka chansen
att komma rätt i nycklingen. Jag har inte provat
nycklarna, men Ryvarden har lång erfarenhet av
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att utbilda polyporologer från hela världen och
vet hur nycklar ska konstrueras för att fungera.
Poroid fungi of Europe blir nu standardverket
för identifiering av tickor i vår världsdel. Den är
mer komplett än den Italien-producerade flora
som funnits en tid (Bernicchia, Polyporaceae,
Fungi Europaei 10, 2001) och naturligtvis mer
uppdaterad. Självklart är detta en bok för alla
med det minsta intresse för tickor.
Karl-Henrik Larsson
Roland Jonsson & Nils
Hallenberg:
Rötsvampar i byggnader.
65 sidor.
ISBN 9789186237981.
B4 Press 2013.
Pris på nätet: SEK 179:Denne boka har jeg savnet
i snart 30 år! Hvor finner
man raskt og enkelt informasjon om 95% av alle
råtesopp som vokser i bygninger? – og hvilke
mikroskopiske kjennetegn har disse soppene?
Jo, Rötsvamp i bygnader gir svaret.
Boken er en sammenstilling av et eksamensarbeide om råtesopp i hus hvor Roland Jonsson har
sett på 4000 innsamlinger av råtesopp fra bygninger (materiale fra Botaniska Analysgruppen
AB i Göteborg). De 15 vanligste artene utgjør
95% av skadetilfellene og det er disse 15 artene
som beskrives i boken.
Boken begynner med en enkel forklaring på forskjellige råtetyper og et kort kapittel om råtesoppers morfologi. Det er også illustrative tegninger
av mikroskopiske kjennetegn. Det beskrives 12
brunråtearter, en hvitråtesopp, en sekksporesopp
og en slimsopp. Artene er også sammenstilt i
en oversiktlig tabell hvor fruktlegemeform og
viktige mikroskopiske kjennetegn gjengis. Hver
av de 15 artene er presentert med et bilde av
fruktlegemet (foto av herbariemateriale) og tegninger av mikroskopiske kjennetegn. Teksten
beskriver hvor i bygninger soppen forekommer
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og hvilke livsbetingelser den trenger. I tillegg er
det en illustrativ skisse av et hus som med symboler viser hvor soppen er vanligst å finne.
Videre gir teksten beskrivelse av fruktlegemet
og av mikroskopiske kjennetegn. Beskrivelsen
av hver art avsluttes med «Att notera» - et kort
og innholdsrikt avsnitt hvor gode artskarakterer
trekkes frem og skilletegn mot forvekslingsarter
påpekes. Dette avsnittet har gjerne gode nærbilder av disse kjennetegnene.
Boken avsluttes med en kort oppsummering av
forekomst av de forskjellige omtalte artene og
hvor i bygningene skadene forekommer. Dette
vises som en statistikk for perioden 1999 – 2007.
Materialet domineres av ekte hussopp som bestemmes i 30 – 40% av skadetilfellene og da
bare ca 50% av skadetilfellene er bestemt til art
vil ekte hussopp utgjøre 60-80% av de bestemte
skadene. Statistikken over forekomst i bygninger hadde vært mere interessant om den hadde
vært delt opp på arter - og ikke på råteskader
generelt, men materialet blir trolig for lite til å
trekke ut mere informasjon.
Boken avsluttes med råd mot angrep av ekte
hussopp og mot øvrige råtesopper. Og hvordan
skader skal saneres.
Jeg har savnet boken i 30 år, men lurer litt på om
det er et marked for denne boken? Den er godt
egnet for de som vil bestemme råtesopp i bygninger ved hjelp av mikroskop, og personen må
være vant med fagterminologi både i beskrivelse
av soppene og de mikroskopiske kjennetegnene.
Boken er noe «gammeldags» og den minner meg
om mine egne 30 år gamle notater fra studietiden
- og notatene jeg fikk fra Dansk Teknologisk institutt og fra Botaniska i Göteborg - og det er vel
derfor jeg liker boken med sitt litt gammeldagse
preg og kombinasjon av enkle og gode bilder og
enkel og god mikroskopi.
Jeg hadde nok ønsket meg en mere moderne bok
som hadde dokumentert skader i bygninger på
en mere praktisk måte kombinert med mikroskopiske kjennetegn, men utgangspunktet med
4000 råteprøver som var innsamlet legger nok
begrensningen her.
Ønsker du å bestemme råtesopp i bygninger og
bruke mikroskop så har du et godt utgangspunkt
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til å sette navn på 95% av alle funnene dine ved
å lære deg de 15 artene du finner fint beskrevet i
«Rötsvampar i bygnader»!
Kolbjørn Mohn Jenssen
Thorleif Ingelög:
Skatter i vått och torrt.
Biologiska samlingar i
Sverige. Inbunden, 368
sidor.
ISBN 978-91-88506-917. ArtDatabanken, SLU,
Uppsala.
Pris vid beställning från
SLU 290 kr + porto.
”Skatter i vått och torrt” berättar på ett detaljrikt
sätt historien om de svenska biologiska samlingarna – om naturaliesamlingar och vetenskapliga
insamlingsexpeditioner till när och fjärran, den
nuvarande statusen för de svenska samlingarna,
insamlings- och bevarandemetodik samt samlingarnas framtida behov och förutsättningar.
Boken täcker in de stora samlingarna i Lund,
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå men
tar också upp mindre samlingar som exempelvis
Botaniska museet i Borås, Biologiska museet i
Oskarshamn, Gotlands museum i Visby, Ájtte
i Jokkmokk och Naturarium i Norrköping, för
att nämna några. Alltsomallt beräknas dessa
samlingar tillsammans omfatta ca 33,2 miljoner
föremål. Det rör sig då om allt biologiskt: fossiler, djur, slemsvampar, svampar, lavar och växter. Av detta har ca 50 % digitaliserats och blivit
tillgängligt och sökbart i databaser. Samlingarnas vikt kan inte överskattas. De innehåller alltifrån typmaterial och insamlingar som kan belysa
arters tidigare och nuvarande utbredningar och
frekvens till insamlingsserier som kan användas
för analyser i miljövårdssammanhang. Och så
utgör de naturligtvis en nationell skatt för taxonomer och systematiker av alla slag. De svenska samlingarna innehåller ett unikt material, som
idag inte skulle kunna återställas om det skulle
vanvårdas eller på annat sätt förstöras. En ny as-
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pekt i detta sammanhang är DNA-analysen, som
idag används för att studera art- och släktsuppdelningar och att belysa utvecklingsmässiga
aspekter. Den har kommit att ge banbrytande
resultat och de svenska samlingarna har spelat
en avgörande roll i ett nationellt såväl som internationellt perspektiv.
Svampar finns representerade i flertalet av de biologiska samlingarna. Leder gör Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm (S) med 370 000 registrerade svampinsamlingar, tätt följt av Evolutionsmuseet i Uppsala (UPS; 360 000 insamlingar).
Herbarierna i Göteborg (GB) och Lund (LD) har
93 000 respektive 65 000. Även herbarium UME
i Umeå har ett ansenligt antal svampkollekter:
14 500. I Evolutionsmuseet i Uppsala finns
bland mycket annat det s k Friesherbariet med
svampinsamlingar från Elias Fries tid och 330
originalmålningar (se SMT 2013-3). Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm inräknar bland
annat större delen av Giacomo Bresadolas (1847
– 1929) svampherbarium och ca 1600 Friesplanscher. Herbarium GB innehåller John Eriksson
och Kurt Hjortstams kollekter av corticioida
svampar, Filip Karlvalls och Thore NathorstWindahls kollekter, liksom de av Leif och Anita
Stridvall nyligen donerade svamp- och lavsamlingarna. I Göteborg finns även stora delar av
Uno Eliassons unika myxomycetsamling. I herbarium LD finns bland annat Olof Anderssons
stora samlingar av skånska svampar. Allt som
allt utgör de svenska herbarierna en för vetenskap och kulturhistoria ovärderlig skatt. Men insamlingsarbetet måste fortgå, insamlingar måste
digitaliseras och vårdas.
Hur är då utsikterna att dessa världsunika samlingar skall bevaras för framtiden? På frågan
”sköts samlingarna tillräckligt bra?” tvingas Ingelög svara ”nej” och han konstaterar att flera av
våra samlingar inte förvaras i tillräckligt bra lokaler och att tillräcklig personal (med rätt kompetens) generellt saknas vid alla samlingar. I
dagens och framtidens samhälle med minskande
artkunskap i skolor och universitet skapas framtida generationer av ”biologiska analfabeter”.
Museerna och de biologiska samlingarna är en
ovärderlig databank för att bevara och stärka
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kunskapen om den biologiska mångfalden. I detta har naturligtvis även museerna själva ett ansvar att marknadsföra sig och göra sig tillgängliga. Ingelög konstaterar att det idag finns en
nationell lagstiftning för skrifter och handlingar
(t ex Kungliga biblioteket och Riksarkivet) men
att ett motsvarande direktiv saknas vad gäller
museernas biologiska material. ”Sverige borde
ha en nationell strategi för de biologiska samlingarna.” I detta är det lätt att instämma och vi
måste alla hjälpas åt att få berörda myndigheter
att förstå och att agera trovärdigt i denna riktning. Ingelögs syntes citeras här i sin helhet:
”Våra samlingar är i högsta grad en del av vår
vetenskapshistoria och därmed också av vår
kulturhistoria. Men de är samtidigt en levande
och oersättlig del av dagens och framtidens forskning om livet och dess uppkomst. De förtjänar
att få stor uppmärksamhet och bra resurser så
att de kan finnas kvar i sekler framöver”. Med
de på senare år minskande resurserna till den
biologiska museiverksamheten, som omvittnas
av Ingelög, blir kunskap och intresse för naturen
lidande hos gemene man.
Ingelögs bok är i sig en kulturhistorisk gärning som på dryga 300 sidor sammanfattar den
avgörande betydelsen av våra biologiska samlingar för folkbildning och vetenskaplig forskning. Vi har en linneansk anda att förvalta, inte
bara för oss själva i Sverige utan för hela mänskligheten. Efter att ha plöjt igenom Ingelögs bok
kan ingen tvivla på detta! Boken rekommenderas
varmt till alla med ett natur- och kulturhistoriskt
intresse och man må hoppas att våra politiker har
förstånd nog att både läsa, fascineras och agera!
Mikael Jeppson
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Hanns Kreisel:
Ethnomykologie.
Verzeichnis der etnomykologisch, biotechnologisch
und toxikologisch relevanten Pilze. Inbunden.
375 sidor.
ISBN 978-3-936055-68-9.
Weissdorn-Verlag, Jena
2014.
Pris € 24.95 vid beställning direkt från förlaget [weissdorn-verlag@tonline.de].
Etnomykologi är ett begrepp som traditionellt
förknippas med drogsvampar och bärsärkagång.
I Hanns Kreisels nya bok behandlas människans
förhållande till svamp på ett betydligt allsidigare sätt, som mat, medicin, afrodisiakum, gift,
droger, färgning och folklore. Här beskrivs även
svampars och lavars roll i skönlitteratur, konst
och musik och redan det inledande kapitlet "Pilze in der Kunst und Litteratur" gör boken värd
sitt pris. Kreisel berättar initierat och som vanligt detaljrikt utan att man tappar översikten och
framställningen kryddas med rikliga referenser
till både fack- och skönlitteratur.
I en påföljande systematiskt artdel (176 sidor)
presenteras svampar och lavar alfabetiskt med
vetenskapliga namn (tyska såväl som andra
språks artnamn nämns i förekommande fall).
Korta och koncisa uppgifter om artens användningsområde, geografisk utbredning, ekologi,
och innehåll av eventuella gifter listas kortfattat och överskådligt. Till skillnad från de flesta
andra böcker om etnomykologi har Kreisel hela
världen i fokus, från stenåldern fram till idag!
Ett imponerande research-arbete!
Boken avslutas med en alfabetisk ordlista till
"Metaboliter och produkter från svampar och
lavar" (57 sidor) och en litteraturförteckning.
Till detta kommer ett register och en bilddel med
mer ca 130 olika arter, de flesta representerade
av välliknande och instruktiva artfoton i färg, i
huvudsak tagna av författaren själv under hans
mångåriga mykologiska verksamhet. Några
bilder (t ex Gymnopilus junonius på sidan 323
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eller Lactarius deterrimus, sidan 328) kanske
kunde varit bättre men detta är av underordnad
betydelse.
Allt som allt, Hanns Kreisel har producerat en
spännande och intressant bok byggd på ett omfattande faktaunderlag som insamlats under
många år och utsatts för kritisk granskning. Man
kan bara gratulera honom till en välinitierad och
oundgänlig framställning för alla med ett bredare mykologiskt intresse.
Mikael Jeppson

Anders Hirell:

Den svenska matsvampens historia. 622 sidor.
ISBN 9789173315661.
Carlssons förlag 2013.
Pris på nätet: SEK ca
330:På 622 sidor har Hirell samlat kunskap om matsvampens historia i Sverige.
Som han skriver i förordet så kan man inte få med
allt då man skriver historia. Han har dock lyckats
väl och börjar i 1600-talet då svamp på taffeln
var en modesak vid hovet och i högreståndskretsar med inspiration från Frankrike och Italien.
I motsats till östeuropéerna har västeuropéerna
saknat tradition att äta svamp. Då jag och min
vän Mikael Jeppson, för några år sedan höll en
föreläsning i ämnet etnomykologi, visade vi upp
en Europakarta med vodkabältet i öster, där man
konsumerar mycket svamp, öldrickarna i väster
som inte i någon större utsträckning anser att
svamp är mat, samt vindrickarna i Sydeuropa
som äter svamp, framförallt som delikatess, exempelvis kejsarflugsvamp (Amanita cæsarea),
karljohanssvamp (Boletus edulis) och tryffelarter. Här i Skandinavien svalt man hellre än man
åt sådan koföda.
Hirell beskriver genombrottet för svampätande i
Sverige, tack vare Elias Fries forskning och propaganda för svamp som mat. Fries fick många
efterföljare och från slutet av 1800-talet och
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fram till våra dagar har mängder av svampböcker producerats och intresset för svamp, både
som mat och som forskningsobjekt, har ökat
stort sedan SMF bildades för trettiofem år sedan.
Flera kända mykologers liv och verksamhet porträtteras i boken. Vi får veta mycket om Dr. M.A.
Lindblad, Waldemar Bülow, Lars Romell, Carl
Mörner, Hugo Stelin, Einar Ingelström, Bengt
Cortin, Nils Suber och andra svampboksförfattare. Mina egna föräldrar fick av Bengt Cortin
lära sig vilka svampar som dög till människoföda under andra världskrigets dagar. De fick då
lära sig att pluggskivlingen (Paxillus involutus)
var en bra matsvamp, men som tur var hände
det inget med denna försåtliga giftsvamp för då
hade inte jag suttit här vid tangentbordet nu. Man
visste då inte något om den allergena antigenantikropp-reaktionen hos arten som är dödlig. I
den här boken ges exempel på svampar som omvärderats beträffande sin giftighet. Illustrationerna i de första svampböckerna var inte alltid
så lätta att tolka, men de moderna handböckerna
som finns nu har ju utmärkta illustrationer som
t ex Nilsson-Perssons ”Svampar i Naturen” med
Bo Mossbergs utmärkta akvareller och Pelle
Holmbergs ”Nya svampboken” med illustrativa
foton av Hans Marklund.
1915, under första världskriget, öppnade
”Svampbyrån” informationsverksamhet i Göteborg, och senare hade Svenska Dagbladet
storslagna svamputställningar i Stockholm under
en följd av år och på Grand Hotell i Lund anordnade Waldemar Bülow flotta utställningar och
informerade folk om svamparna. Dessutom har
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varje större ort i landet med självaktning haft en
svamputställning. I Stockholm var det populärt
att åka med på båtturer till Mälaröarna på svampexkursion under mellankrigstiden och fram till
mitten av 1940-talet. Folk trängdes på båtarna
där de fick ledning av någon svampexpert. Under 1930-talet började hälsovårdsnämnderna
kontrollera att svamp som salufördes på torgen
var tjänlig som människoföda och som framgått
av de gamla tidningsklipp vi publicerat här
i SMT, fann kontrollanterna såväl dålig som
mycket giftig svamp i torghandlarnas lådor. En
av anledningarna till att vi startade akademiska
utbildningar i Göteborg och Härnösand under
1980-talet var att utbilda sakkunnig personal för
kommunala myndigheter som hade i uppdrag att
kontrollera svamp som saluförs. Man hade skyldigheten, men inte kunskapen i alla kommuner.
I boken behandlas även svampodling, konsumtionsstatistik och mycket annat. Hirell visar
också att myten om att Carl XIV Johan skulle ha
odlat karljohansvampen just är en myt. Längst bak
finns också en förteckning över svenska svampböcker.
Jag tycker att alla med ett mykologiskt intresse
bör läsa denna bok, svampkonsulenter och amatörmykologer m fl. Jag trodde inte att min samling av svamplitteratur (ca 450 titlar) behövde
flera tillskott, men denna bok fyller en viktig
plats. Priset är också mycket överkomligt.
Anders Bohlin
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SMF:s fototävling 2014
Traditionsenligt anordnades en fototävling i samband med SMF:s mykologihelg, som i år gick av
stapeln i fantastiska lokaler på Arkivcentrum Syd i Lund.
Årets vinnare blev:
Första pris – Tapio Kekki med en bild av en ännu obestämd art av släktet Delicatula (dvärgnavlingar).
Andra pris - Tapio Kekki med Otidea formicarum Harmaja.
Tredje pris – Bernt Hägg med ”Höstmusseron”.
Redaktion och styrelse gratulerar!

Första pris. Foto Tapio Kekki.
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Andra pris. Foto Tapio Kekki.

Tredje pris. Foto Bernt Hägg.
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SMF Nytt
Mykologiveckor – vem arrangerar 2016?

I höst ser vi fram emot mykologiveckan i Timrå. Inför 2015 planerar SMF-styrelsen en mykologivecka i alpin miljö i de svenska fjällen, i trakten av Hemavan. Här finns bra boende och möjlighet
att lätt nå fjällhedar och fjällbjörkskogar. Mer info kommer.
Men vem arrangerar 2016?
Intresserade föreningar uppmanas att skicka in en skriftlig ansökan till SMF:s styrelse (ellen.larsson@bioenv.gu.se).

Tack

Som tidigare meddelats har en av våra stora svamplegendarer gått ur tiden: Olle Persson. Hans anhöriga har haft vänligheten att skänka hela hans omfattande mykologiska bibliotek till SMF. Boksamlingen, som innehåller många intressanta och sällsynta titlar, har hämtats i Stockholm och befinner
sig nu temporärt hos Mikael Jeppson i Trollhättan. Styrelsens tanke är bland annat att böcker ska
kunna försäljas till medlemmar i samband med mykologihelger och mykologiveckor. SMF:s styrelse vill varmt tacka Aino Persson och Erik Persson för denna välvilliga donation som gör att Olles
böcker även framgent kommer den svenska mykologin till godo.

Mykologihelgen i Lund 2014

Årets mykologihelg med årsmöte gick av stapeln i Arkivcentrum Syd på Gastelyckeområdet i Lund.
Här, i nya, fräscha lokaler, inhyses numera de botaniska/mykologiska samlingar som tidigare bevarades i Botaniska Museet på Östra Vallgatan inne i centrum. Genom Ulf Arups och Sigvard Svenssons försorg fick SMF tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för föredrag och årsmöte
under mykologihelgen. För det praktiska i form av fika och mat fanns Ida Andersson och Anders
Dahlqvist från Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening till
hands. SMF-styrelsen vill härmed tacka alla som på olika sätt
hjälpte till med aktiviteterna under årets mykologihelg.

SMF:s Guldkniv 2014

Vid SMF:s mykologihelg i Lund i mars tilldelades Tommy
Knutsson (Öland) utmärkelsen ”Guldkniven” för sina mångåriga studier av de öländska svamparna och hans arbete för att
på ett konkret sätt koppla svamparnas förekomst till praktisk
naturvård.

Projekt Svampvakt

Efter en ganska usel svamphöst 2013 ser vi nu fram emot en
ny, spännande och förhoppningsvis bättre svampsäsong 2014.
Fortsätt att rapportera skogsvaxskivlingar och ängssvampar och
införskaffa SMF:s publikationer för att underlätta bestämningsarbetet.
Tommy Knutsson
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Uppropsarter

Så här inför säsongen kan det vara på sin plats att påminna om arter som det gjorts ”upprop” kring
i SMT. Det handlar om att medlemmar och andra intresserade genom artiklar i SMT uppmanats att
speciellt hålla ögonen öppna efter vissa arter och att rapportera och/eller sända in torkat material av
arten. Oftast finns bestämningsnycklar och foton i SMT, som underlättar identifikationen.
Nästsvampar (släktet Mycocalia) – SMT 33(2): 51 – 58
Gröna och rödbruna jordtungor (Microglossum, Geoglossum) – SMT 34(2): 11 – 17
Grynskivlingar (Cystoderma, Cystodermella) – SMT 32(3): 15 – 23
”Navlad taggsvamp” (Hydnum ”umbilicatum” och närstående) – SMT 31(2): 48 – 51
Stjärnhovstryffel (Choiromyces venosus) – SMT 27(3): 80
Ascomyceter på rönn – SMT 28(2): 42
Pholiota elegans – detta nummer av SMT
Mycena tenuispinosa – detta nummer av SMT

Svenska svampnamn

En första lista med förslag på nya svenska svampnamn har sänts in till Växtnamnskommitten för
fastställande. Listan var inledningsvis på remiss på SMF:s hemsida och Namngruppen (Michael
Krikorev, Sofia Lund, Kill Persson och Mikael Jeppson) tackar för de synpunkter som kom in från
medlemmarna. Håll ögonen öppna efter nya ”remisslistor” under fliken ”Svenska svampnamn” på
[www.svampar.se].

Svampens Dag

I år är Svampens Dag den 7 september. Läs mer på SMF:s hemsida [www.svampar.se].

SMT 2014 - 15

Manusstopp
SMT 2014-3 (färgnummer)
SMT 2014-4 (grått nummer)
SMT 2015-1 (grått nummer)
SMT 2015-2 (färgnummer)
SMT 2015-3 (färgnummer)
SMT 2015-4 (grått nummer)

1 oktober 2014
1 november 2014
20 januari 2015
1 maj 2015
1 oktober 2015
1 november 2015

Välkommen med manus och svampbilder!
Redaktionen
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Besök SMF:s webshop!
Svampvaktböckerna
Pris 150:-/st

T-shirt

Pris endast 150:-

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.

Funga Nordica

Det moderna standardverket över svampar i norden, utgåva
2012. Omfattar grupperna skivlingar och soppar samt clavarioida, cyphelloida och gastroida svampsläkten i två volymer

Pris 600:-

CD-skiva

med alla nummer av Jordstjärnan och SMT fram till 2009.
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.

250:64

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:2 (2014)

Styrelse
Ellen Larsson
ordförande
Kullingsbergsvägen 12, 441 43 ALINGSÅS
070-2641515
ellen.larsson@bioenv.gu.se

Revisorer

Kill Persson
vice ordförande
Mastens väg 18, 310 41 GULLBRANDSTORP
035-594 63
kill.persson@telia.com

Inga-Lill Franzén
Hallandsgatan 24, 118 57 STOCKHOLM
08-6499020
ingalill_franzen@hotmail.com

Henrik Sundberg
kassör
Evolutionsbiologiskt centrum,
Norbyvägen 18 D, 752 36 UPPSALA
henrik.sundberg@ebc.uu.se

Lars-Göran Hellsten
Havsörnsgatan 7, 6 tr 1503, 556 10 JÖNKÖPING
0390-30539
lg.hellsten@yahoo.se

Maj Thulin
sekreterare
Björkdalsgatan 15, 590 72 LJUNGSBRO
maj.thulin@gmail.com

Carina Jutbo		
suppleant
Tallvägen 9A, 854 66 SUNDSVALL
060-569235
carina.jutbo@miun.se

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4, 461 35 TROLLHÄTTAN
0520-82910
jeppson@svampar.se

Lars Ljungberg		
suppleant
Löpargatan 84, 722 41 VÄSTERÅS
021-330608

Michael Krikorev
c/o Eneqvist
Ymsenvägen 13, 120 38 ÅRSTA
michael.krikorev@slu.se

Valberedning

Sofia Lund
Brearedsvägen 75, 432 38 VARBERG
sofia@enetjarnnatur.se
Jeanette Södermark
Duvvägen 10, 861 34 TIMRÅ
060-157636
jeanette.sodermark@gmail.com
Elisabet Ottosson
e.ottosson@nioo.knaw.nl

Jan Nilsson
Smeberg 2, 457 50 BULLAREN
0525-20972
janne@smeberg.se
Mattias Andersson
Eva Lagerwalls väg 22, 756 43 UPPSALA
070-8477331
mattias@ssv1879.se
Magnus Källberg
Tränggatan 5, 582 28 LINKÖPING
013-105664
magnus@kaellberg.se

www.svampar.se

Svensk Mykologisk Tidskrift
Volym 35 · nummer 2 · 2014

INNEHÅLL
Andersson, Ulla-Britt, Andelöf, Ingrid, Gunnarsson, Thomas,
Hanson, Sven-Åke, Jeppson, Mikael, Pettersson, Arne: Notiser om svenska
jordstjärnor – Notes on Swedish earthstars (Geastrum)........................................................32
Bergius, Niclas: Naturvårdsbränning - första hjälpen för en lång rad svamparter –
Prescribed burning – a first aid to fungi in forest ecosystems................................................48
Bohlin, Anders: Bokrecension – Book review (Den svenska matsvampens historia)...................58
Hanson, Sven-Åke: Koprofila svampar i Skåne, speciellt i östra Skånes sandmarker arter på spillning av kanin och hare – Coprophilous fungi in sandy habitats in
southern Sweden......................................................................................................................15
Jacobsson, Stig: Bokrecension – Book review (Våra 20 bästa matsvampar)................................54
Jeppson, Mikael: Bokrecension – Book review (Ethnomykologie)...............................................58
Jeppson, Mikael: Bokrecension – Book review (Skatter i vått och tort).......................................56
Larsson, Ellen & Jacobsson, Stig: Vilken vaxskivling var det som Fries beskrev
som Agaricus pudorinus? – New data on Agaricus pudorinus Fr............................................. 5
Larsson, Karl-Henrik: Bokrecension – Book review (Poroid fungi of Europe)..............................54
Mohn Jenssen, Kolbjørn: Bokrecension – Book review (Rötsvampar i byggnader)....................55
Nikishkova, Elle: Ägg och bacon på vegetarianska – Mycogastronomy: puffball omelette......... 52
Nilsson, Alf & Britt: Mycena stylobates och Mycena tenuispinosa - två små hättor
på sockel – Mycena stylobates and Mycena tenuispinosa – two small agarics with a
basal socket..............................................................................................................................10
Nitare, Johan: Liten skruvbusksvamp Tremellodendropsis helvetica (Schild) Nitare
funnen på Öland – Tremellodendropsis helvetica (Schild) Nitare comb. et stat.nov.
found on the island  of Öland, SE Sweden...............................................................................24
Stridvall, Anita: Pholiota elegans - en i Europa sällsynt eller förbisedd svamp –
Pholiota elegans Jacobsson - a rare or overlooked agaric in Europe....................................... 2

Tryck:
Repro:
Omslag:
Inlaga:

Affärs-Tryckeriet, Västerås juli 2014
Affärs-Tryckeriet, Västerås
MultiArt gloss 250
MultiArt silk 115

