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Mycena atropapillata – en hätta ny för
Sverige
Alf & Britt Nilsson
ABSTRACT
Mycena atropapillata found in Sweden.
Mycena atropapillata is a rarely recorded species in Europe. It was recently found in a nature
reserve in southern Sweden (Sillvik, Natura 2000 - SE0520047), growing among grasses and
mosses in a dry calcareous grassland on shell-rich sand (shell deposit). The species and its
habitat are illustrated with photos. The species identification has been confirmed by Arne
Aronsen (Norway).

Inledning

Sillviks naturreservat ligger norr om Torslanda
på norra Hisingen i Bohuslän. Reservatet är
30 hektar stort och skyddat sedan 1980. I området finns en skalbank med värdefull flora och
funga. Volvariella hypopithys (dunslidskivling)
och Entoloma griseorubidum (dysternopping)
har hittats i området och Hygrocybe calciphila
(kalkvaxskivling) är en karaktärsart här (Stig
Jakobsson pers medd). Rikedomen på orkidéer och mossor är stor. Bland annat finns här
stora bestånd av Epipactis palustris (kärrknipprot) och Dactylorhiza maculata (jungfru Marie
nycklar). Området ingår i EU:s nätverk Natura
2000 (SE0520047).
Vid Göteborgs svampklubbs utflykt till reservatet, 2014-10-04, fann vi på gräsmarken en för
oss okänd hätta som senare visade sig vara Mycena atropapillata, en i hela Europa sällsynt art.
Den är tidigare känd från Frankrike, Spanien,
Schweiz, Tyskland, Danmark och Norge och kan
nu även rapporteras från Sverige.

Mycena atropapillata Kühner & Maire

Bohuslän, Göteborg, Torslanda, Sillviks naturreservat (RT90 1311333, 6379004), 2014-10-04,
på marken i torräng på skalgrus, leg. et det. Alf
& Britt Nilsson, conf. Arne Aronsen.
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Beskrivning av fyndet - fig. 1 – 3
Hatten är 15 mm i diameter, brett konisk med
spetsig papill, strierad, gråbrun, ljus vid kanten
och allt mera mörk mot mitten, papillen svart.
Skivorna är bukiga, vidvuxna, ljust grå, eggen
har samma färg. 18 skivor når foten. Foten är
styv och broskartad och har hattens färg, fast
nyansen är något ljusare. I toppen är den nästan
vit, vid basen vitluddig, 1,5 – 2 x 30 mm med en
8 mm lång rotlik förlängning. Ingen utpräglad
doft, smak ej kontrollerad. Sporerna är hyalina,
släta, inamyloida, brett kärnformade, 7 – 10 x
5 – 6 µm, vilket är något mindre än vad som
anges på Arne Aronsens websida Mycena Page.
Ingen reaktion med Melzers reagens. Basidierna
är fyrsporiga. Cystidierna är knöligt cylindriska
(fig. 3).
Det finns inte mycket information att hitta om
arten i litteraturen. Den tas inte upp i Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 2012) och Robich
(2003) nämner den endast som en art i sektionen
Hiemales. I Maas Geesteranus (1992) finns en
ganska kortfattad beskrivning. Arne Aronsens
dynamiska websida Mycena Page kan dock rekommenderas. Här finns en utförlig beskrivning
baserad på den kunskap som finns idag, bilder
på arten och länkar till ytterligare bilder på nätet.
Här sammanfattas även artens kännetecken i enSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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Fig. 1. Mycena atropapillata. Bohuslän, Göteborg, Torslanda, Sillviks naturreservat
(RT90 1311333, 6379004), 2014-10-04, på marken i torräng på skalgrus, leg. et det.
Alf & Britt Nilsson. Conf. Arne Aronsen. Foto Britt Nilsson.

Fig. 2. Mycena atropapillata. Skivor och fottopp. Foto Britt Nilsson.
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Habitat och fynd i Norden

Fig. 3. Mycena atropapillata. Cystidier.

lighet med en artikel av Esteve- Raventós (1995)
• Framträdande svart papill
• Rotlikt förlängd fot (kan vara ganska liten)
• Hatthudshyfer med utskott
• Heterogen lamellegg (både basidier och
cheilocystidier förekommer i lamelleggen)
• Cheilocystidier mer eller mindre cylindriska, aldrig bukiga
• Marklevande

Mycena atropapillata påträffades i Bohuslän på
en torrbacke på skalgrus (fig. 4). Detta utgör ett
svenskt primärfynd. I övriga Skandinavien är
den sällsynt men har uppmärksammats på senare
år i samband med inventeringsinsatser i kalkrika,
kustnära torrmarker. I Norsk Soppdatabase finns
två varandra närbelägna fynd längst i sydost
(Telemark, Bamle och Vestfold, Larvik). Båda
fynden har gjorts 2012 på torr, kalkrik mark. I
Danmark har den under 2014 rapporterats från
tre lokaler på ”overdrev” och i kustkrattskogar
på kalk på Jylland (Glatved), Sjælland (Røsnes)
och Møn (Høvblege) (Danmarks svampeatlas).
Det svenska, kustnära fyndet på kalkhaltig skalgrusmark på Hisingen passar väl in i denna utbredningsbild (fig. 5).

Tack

Tack till Arne Aronsen som bekräftat bestämningen.

Fig. 4. Växtplatsen för Mycena atropapillata i Sillviks naturreservat på Hisingen i Bohuslän, 2014-10-04. Foto
Britt Nilsson.
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Källor på Internet:

Mycena Page [http://www.mycena.no/atropapillata.htm]
Danmarks svampeatlas [http://www.svampe.dk/
atlas]
Norsk Soppdatabase [http://nhm2.uio.no/botanisk/sopp/]

Alf och Britt Nilsson
Olsagårdsgatan 4
511 62 Skene
abnbritt@gmail.com
Alf och Britt Nilsson
pensionärer med allmänt naturintresse och
”smått” svampintresse.
Fig. 5. Kända fynd av Mycena atropapillata i Skandinavien. Danska och norska fynd enligt Danmarks svampeatlas och Norsk Soppdatabase.
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Grågrön jordtunga Microglossum griseoviride
‒ en ny jordtunga i Sverige
Johan Nitare
ABSTRACT
Microglossum griseoviride ‒ a new earthtongue in Sweden.
A 30-year-old record of the recently described species Microglossum griseoviride Kučera,
Lizoň & Tomšovský is presented from the island of Öland, SE Sweden. It was growing in a
deciduous woodland dominated by Carpinus betulus on calcareous clayey soil. The species is
illustrated (photos) and notes of the vegetation on the growing spot are given.

När jag utförde mina fältstudier av jordtungor
under 1980-talet fann jag på Öland i en tät ädellövskog en dystert grågrön jordtunga med fjällig
fot som påminde om grön jordtunga (Microglossum viride). Färgen var dock påfallande annorlunda: grågrön med ett svagt inslag av blågröna‒
turkosgröna nyanser (fig. 1). Grön jordtunga (M.
viride) har ju en annorlunda färg som varierar
med åldern från ljust gulgrön till olivgrön‒mossgrön‒mörkgrön (jfr Nitare 1980, 2000).
Grön jordtunga (M. viride) var jag sedan länge
bekant med genom åtskilliga fynd längs fuktiga
bäckstränder, dikesrenar och fuktiga triviallövskogar runt om i landet. Den öländska svampen växte istället på nästan bar kalkrik lerjord
under avenbok, hassel, ek och lind. Växtmiljön
var därför annorlunda mot den typiska för grön
jordtunga som normalt växer på kalkfattiga och
sura jordar. Jag noterade i mina anteckningar
från hösten 1984: ”nr 40, Microglossum sp.,
viride?”. När jag jämförde med annat material
av M. viride, som jag hade lagt i burkar med
en blandning av formalin, etanol och vatten, så
hade dessa fått samma dystra grågröna färg som
den öländska svampen, vilket gjorde att jag tolkade färgavvikelsen hos den öländska svampen
som uttryck av kemisk påverkan, kanske av den
kalkhaltiga jorden. Jag återbesökte sedan den
uppmärkta växtytan under kommande år för att
6

samla in mer material och göra närmare vegetationsundersökningar av växtplatsen. Materialet
blev sedan tyvärr liggande i ett skåp.
Nu, 30 år senare, fick jag vetskap om att Viktor
Kučera m fl (2014) hade beskrivit en ny jordtunga av släktet Microglossum. Deras beskrivning
av M. griseoviride stämde helt in på mitt öländska fynd, som jag också återfann i mina samlingar. Jag kan därför här rapportera denna art som
ny för landet och som svenskt namn föreslår jag
”grågrön jordtunga”.
I beskrivningen av Kučera m fl (2014) refereras till flera fynd på kalkrik mark under bok, ek
och avenbok i Slovakien, Tjeckien, Frankrike,
Tyskland och Storbritannien (Wales) samt ett
fynd i Norge (Vestfold). Förutom den grågröna
(turkosgröna) färgen är en typisk skillnad, att den
nya arten växer just på rik mark i ädellövskog.
Kučera m fl (2014) skriver att grågrön jordtunga
i vissa områden kan vara mer frekvent än grön
jordtunga, vilket kan stämma i kalkrika områden
i Centraleuropa. Min bedömning är ändå att den
nya arten i vårt land är mycket sällsynt och trots
många insamlingar av andra jordtungor i ädellövskogar har jag bara funnit denna nya art på
en enda plats. Det kan dock hända att jag vid
tidigare genomgångar av torkat herbariematerial
förbisett arten, varför en ny revision av herbariematerial skulle kunna avslöja fler fynd. Kort kan
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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sägas att om man finner en grönaktig jordtunga
med fjällig fot i ädellövskog på kalkrik mark, så
har man nog funnit denna nya art!

Svenskt material

Öland, Högsrum socken, Halltorps hage, på bar
mullrik lerjord med hög kalkhalt i ädellövskog
med avenbok, ek, lind etc., nära staket just norr
om jätteekarna, 1984-10-08 & 1984-10-21, leg.
Johan Nitare (UPS), 1985-09-22, leg. Johan
Nitare (UPS i alkohol + torkat).

Växtplatsen

Under hösten, när svamparna är uppe, är marken
mer eller mindre vegetationsfri och utgörs av
en något fuktig kalkrik lerjord helt utan markmos-sor. Under vår och sommar finns dock en
rik lund-flora. Några meter ifrån växtplatsen
fanns flera olika jordtungor, t ex Trichoglossum hirsutum, Geoglossum fallax, G. umbra-

tile och Microglossum olivaceum (både mycel
av den blågröna formen ”M. nudipes” och den
bruna‒olivgrönbruna typen). Här fanns också
svartprickig lerskivling (Camarophyllopsis atropuncta), maskfinger-svamp (Clavaria fragilis)
m fl ”ängssvampar”. Vid vegetationsanalyser vid
tre olika tidpunkter, 1985-05-18, 1985-07-02,
1985-09-22 inom en yta av 50 x 50 cm just där
grågrön jordtunga växte, kunde följande växter
och svampar note-ras: plantor av avenbok, lind
och lönn, vårlök, svalört, majsmörblomma, vitsippa, blåsippa, tandrot, vårärt, gullviva, buskstjärnblomma, harsyra, smultron, hundkäx,
stor blåklocka, skogsnäva, skogsviol, skogsfibbla,
vårfryle, skogsstarr samt slemmurkling (Carpinus
betulus, Tilia cordata, Acer platanoides, Gagea
lutea, Ranunculus ficaria, R. auricomus coll,
Anemone nemorosa, Hepatica nobilis, Cardamine bulbifera, Lathyrus vernus, Primula veris,
Stellaria holostea, Oxalis acetosella, Fragaria
vesca, Anthriscus sylvestris, Campanula persicifolia, Geranium sylvaticum, Viola riviniana, Hieracium sect. Hieracium, Luzula pilosa, Carex
sylvatica, Leotia lubrica). Helt dominerande på
ytan under vår- och försommar är vitsippa och
svalört.

Litteratur

Kučera, V., Lizoň, P., Tomšovský, M., Kučera, J.
& Gaisler, J. 2014. Re-evaluation of the morphological variability of Microglossum viride
and M. griseoviride sp. nov. Mycologia 106
(2): 282 ‒ 290.
Nitare, J. 1980. Omslagsbilden: Grön tungmurkla, Microglossum viride. Svensk Botanisk Tidskrift 74: 84 (+ omslagsfoto på häfte 2).
Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer
på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer.
Skogsstyrelsens förlag (2:a uppl. 2002 / 3:dje
uppl. 2005 / 4:de uppl. 2010).

Figur 1. Grågrön jordtunga (Microglossum griseoviride). Öland, Högsrum sn, Halltorps hage, avenbokskog
just norr om jätteekarna, 1985-09-22. Foto Johan Nitare.
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johan.nitare@skogsstyrelsen.se
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Gyllenfingersvamp Ramaria brunneicontusa
‒ ett smycke i hotade kalkgranskogar
Johan Nitare
ABSTRACT
Ramaria brunneicontusa ‒ a jewel in threatened basiphilous spruce forests.
The golden yellow coral fungus Ramaria brunneicontusa is in Sweden only found in old forests
with long continuity of Norway spruce (Picea abies) on calcareous soils within the hemiboreal
zone. In old times, these forests where often grazed and only extensively used for selective
tree-cutting. Today, these habitats are rapidly reduced by commercial forestry (clear cuttings)
and replaced by tree plantations. The localities of Ramaria brunneicontusa often include several
other rare and red-listed ectomycorrhizal fungi living with Norway spruce. These fungi appear
together as a relict mycosynusium - today threatened throughout northern Europe. A conservation problem is that these ”hotspots” (localities) with many ectomycorrhizal fungi are only
rarely protected in nature reserves. The beautiful and conspicuous Ramaria brunneicontusa
(by Nordic mycologists called ”Clavaria (Ramaria) aurea” since the time of Elias Fries) can be
used as one of several indicator-species of an old and probably ancient ecosystem. The fungus
points out remnants of forest habitats suitable for nature conservation. The disjunct distribution of many spruce-mycorrhizal fungi on calcareous soils in Europe is discussed in the light of
the forest postglacial history and spruce immigration from forest refugia in southern Russia.
Today, many calciphilous ectomycorrhizal fungi living with Norway spruce are bicentric, having one main distribution area in the Central European mountains (the Alps) and one in the
Fennoscandian-Baltic hemiboreal zone. This distribution pattern is suggested to be an effect
of isolations of spruce during one or several glacial periods. Some northern fungi, missing in
Central Europe (e. g. Sarcodon lundellii, Ramaria karstenii and R. fennica s. str.) are supposed
to have evolved in northern spruce-forest remnants during some of the glacial or interglacial
periods in the Quaternary Age. Especially these red-listed species, often growing together
with Ramaria brunneicontusa, have internationally important populations in Sweden.

Inledning

Det glimmar till mellan några granar i den gamla
kalkgranskogen där jag går och letar violgubbar,
spindelskivlingar och sällsynta taggsvampar.
‒ Vad är nu detta? En oupptäckt guldskatt? Närmar mig med hastiga steg. Där är den, lysande
gyllengul! Ingen guldskatt, men en av de vackraste fingersvampar jag sett! Så, visst var det
ändå en skatt på något sätt! Lyfter försiktigt upp
den så att den inte ska ramla sönder. Den del av
foten som stuckit upp ovanför mossan är varmt
guldgul, likt färgen hos en ung guldkremla (Russula aurea) när den är som vackrast. Betraktad
8

snett ovanifrån lyser grenspetsarna mer åt det
orangegula hållet, så som gullhorn (Calocera
viscosa) ibland ser ut. Jag suckar, återigen en av
alla dessa vackra men ”omöjliga” fingersvampar
som inte går att artbestämma… eller? Denna ser
ju speciell ut, så det kanske är värt ett försök?
Färgen på svampen gör att mina tankar går åt
det förgyllda hållet ‒ finns det inte en Ramaria
aurea? Kameran åker fram för att föreviga skönheten (fig.1) och materialet torkas vid hemkomsten.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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Fig. 1. Gyllenfingersvamp (Ramaria brunneicontusa) i kalkgranskog. Uppland, Tierp, Västland socken, Bolstan,
2004-08-22. Foto Johan Nitare.

Namnfrågor

I Norge pågår nu ett forskningsprojekt i samverkan med finska mykologer som syftar till att
försöka reda ut korallfingersvampar, bl a med
hjälp av DNA. Brandrud m fl (2012) skriver om
korallfingersvampar (Ramaria) att de "har lenge
utgjort et besværlig mykologisk kunnskapshull
når det gjelder taksonomi og økologi i Norge og
ellers i Norden. Dette har vært den ’siste større
gruppen av iøynefallende makrosopper som har
vært umulig å bestemme".
I Uppland har mykologer länge kallat ”min”
svamp för ”Clavaria (Ramaria) aurea” (guldfingersvamp) och den blev också rödlistad i
Sverige under detta namn år 2005 (Gärdenfors
2005). I rapporteringen blev den tyvärr sedan
hopblandad med olika lövskogsarter, vilket
beror på att namnet Ramaria aurea har tolkats
på ett sätt i Norden och på ett annat sätt i Mellaneuropa, vilket skapat stor namnförbistring. I
rödlistan 2010 (Gärdenfors 2010) fick svampen
därför byta namn till ”R. largentii”, vilket nu
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

också visat sig felaktigt (se nedan).
Stora gula korallfingersvampar har förr kallats antingen ”Clavaria (Ramaria) flava” eller
”Clavaria (Ramaria) aurea”. Båda dessa namn,
liksom flera andra, går tillbaka till den sydtyske
naturvetaren Jacob Christian Schäffer, som redan
1763 i ett planschverk beskrev olika fingersvampar från Bayern där han var verksam (se reproducerade bilder och texter hos Christan 2008).
Under 1800-talet har sedan mykologer som
Elias Fries (Sverige) och Petter Adolf Karsten
(Finland) m fl tolkat och använt Schäffers namn
utifrån ett nordiskt perspektiv. I Norden har deras namntradition fortsatt även under 1900-talet.
I Mellaneuropa däremot har mykologer i senare
tid gjort en annorlunda tolkning av Schäffers
planscher och brukat namnen ”R. flava” och
”R. aurea” på sydliga bokskogsarter som inte är
påträffade i Norden (Petersen 1974, 1976, 1989,
Schild 1978, Christan 2008).
Den mellaneuropeiska tolkningen, att Schäffers
namn ”aurea” avser en lövskogsart (se Christan
2008), gör det tyvärr olämpligt att idag använda
detta namn för vår barrskogsart innan namnfrå9
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gan är slutligen avgjord. Det är dock klarlagt att
vår gyllengula granskogsart också finns i bergstrakterna i södra Tyskland och Schweiz, varifrån
den i sen tid också beskrivits som en ny art av
Ronald H. Petersen (1989) under namnet Ramaria brunneicontusa. Hans textbeskrivning är
vilseledande och speglar inte alls svampens utseende, men typmaterialet, som namnet är knutet till, stämmer enligt Ilkka Kytövuori helt med
vår art. Tills vidare är det därför ett namn som
vi kan använda (se diskussion hos Bendiksen m fl
2013).
Ett annat namn som under en kortare tid nyttjats
är ”Ramaria largentii” (Marr & Stuntz 1973),
som visat sig vara en nordamerikansk art som
inte finns i Europa. Genom DNA-teknik har
man funnit att flera till det yttre snarlika fingersvampsarter i Amerika och Europa skiljer sig
åt genetiskt (Ilkka Kytövuori i brev). Detta kan
bero på att svamparna varit åtskilda under obegripligt långa tidsrymder, ända sedan kontinenterna gled isär. Isoleringen ledde senare till en
uppdelning i olika genetiskt skilda arter, som
till det yttre bibehöll nästan samma utseende.
Många fingersvampar kan därför i evolutionär
mening utgöra mycket gamla arter, som i stort
förändrats mycket lite under senare årmiljoner.
Konsekvensen är ändå att det ofta är olämpligt
att idag använda amerikanska namn på våra europeiska fingersvampar.
I Sverige har vår granskogsart länge kallats
”guldfingersvamp”, ett mycket träffande namn
som varit kopplat till det vetenskapliga namnet
”Ramaria aurea” (aurum = guld). Om vi nu
ansluter oss till det mellaneuropeiska namnbruket bör vår granskogsart ges ett annat svenskt
namn. Här föreslås gyllenfingersvamp, vilket
genom en enkel omskrivning från ”guld” till
”gyllen” ändå ansluter till det tidigare namnet.
Det blir då även mer snarlikt det norska namnet
som är gullkorallsopp. Namnet ”orangegul fingersvamp” som också använts en tid bör utgå, dels
för att det sällan har nyttjats, dels varit kopplat till
det amerikanska namnet R. largentii.
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Kort beskrivning

Gyllenfingersvamp ‒ Ramaria brunneicontusa
R.H. Petersen 1989 (non ss. J. Christan 2008).
Syn.: Ramaria aurea ss. auct. Fennoscand., R.
largentii ss. auct. Europ. (non Marr & Stuntz
1973).
En mycket vacker orangegul‒gyllengul korallfingersvamp som bildar medelstora eller
någon gång stora fruktkroppar, ca 10 ‒ 15 (‒ 20)
cm höga och breda, mer eller mindre nedsänkta
i djup mossa. Svampen är som ung, särskilt i
grenspetsarna, livligt orange (ej med gula spetsar som ung). På de grövre grenarna och långt
ner på foten är svampen lysande gyllengul (som
hos guldkremla) på de delar som exponerats
ovanför mosstäcket. Ofta bildas där en skarp
gräns mot den vita fotbasen. Foten är för övrigt
avrundad och slät. Ibland finns enstaka tillbakabildade smågrenar (”abortiva grenar”) utan sammanhang med huvudgrenarna. Äldre eller torra
fruktkroppar tappar sin intensiva färg och blir
mer beigegulbruna, men ofta ser man på foten
ett kvarsittande band av den karaktäristiska gyllengula färgen. Fruktkroppen är etagelikt förgrenad med stora huvudgrenar utgående nära basen.
Högre upp är de finare grenarna ofta samlade i
knippen och rakt uppåtriktade. Grenspetsarna
avslutas med klolika korta förgreningar. Sporerna är ellipsoida och grovt vårtiga, ovanligt
stora, ca 12‒15 x 4,8‒5,7 µm. Hyferna har söljor vid septa, men dessa kan ibland vara fåtaliga
och svåra att se. Fruktköttet smakar milt, något
sötaktigt, och svampen kan avge en svag doft av
majs eller gummi.

Ekologi

Svampen bildar mykorrhiza med gran (såvitt
känt bara med Picea abies) och den är knuten
till bördiga granskogar av lågörtstyp på kalkrik
mark. Den är bara påträffad i områden där det
föreligger en långvarig kontinuitet med gran.
Skogen är ofta gammal och präglad av forna
tiders skogsbete och har ofta karaktären av en
frisk eller svagt fuktig, mossrik, äldre kalkgranskog med inslag av blåsippor, vispstarr och
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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Fig. 2. Fynd av gyllenfingersvamp (Ramaria brunneicontusa) i Sverige och Norge. Arten är inte känd från
Finland. På grund av namnförbistring saknas tyvärr
säkra uppgifter från Baltikum och södra Ryssland
där arten sannolikt förekommer. Arten har en östligt
kontinental utbredning och är bara påträffad i äldre
kalkgranskogar (kontinuitetsskogar) inom den hemiboreala vegetationszonen. Utbredningen förmodas
bero på granens invandringshistoria efter den senaste
istiden (pilar) från granskogsrefugier i södra Ryssland.
Gyllenfingersvamp är s k bicentrisk och finns också i
kalkgranskogar i Centraleuropas bergsområden. Våra
nordliga förekomster i Norge och Sverige (och eventuella förekomster i Baltikum‒södra Ryssland?) tros ha
varit avskilda från de sydliga populationerna i Centraleuropa under mycket långa tidsrymder på grund av
granskogarnas uppdelning och isolering under istider.
Utbredningsuppgifter från Norge efter Bendiksen m fl
(2013) och gräns för hemiboreal vegetationszon efter
Ahti m fl (1968).

smultron i fältskiktet. Marken är mullrik med rik
förekomst av daggmaskar. Svampens växtplatser hyser ofta många andra hotade mykorrhizasvampar med liknande miljökrav, t ex violgubbe,
grangråticka, fläckfingersvamp, raggtaggsvamp,
koppartaggsvamp, bullspindling, gyllenspindling, m fl (se tabell 1).

Utbredning

Arten har i vårt land en östlig (kontinental) utbredningstyngdpunkt och den är knuten till granskogar i den hemiboreala vegetationszonen (som
också kallats nemoboreala zonen, fig. 2). Svampen är generellt sällsynt men utgör en karaktärsart i gamla kalkgranskogar som ännu finns kvar i
Roslagen och norra Uppland. Spridda fynd finns
dessutom från Gotland och Östergötland. Övriga utbredningsuppgifter är tills vidare osäkra, då
den har sammanblandats med andra gula och
orangefärgade korallfingersvampar. Arten är
känd från sydöstra Norge, men saknas i Finland.
Sannolikt finns den i Baltikum och delar av Ryssland, vilket på grund av namnförbistring inte gått
att bekräfta.
Arten har så kallat disjunkt utbredning i Europa,
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

vilket innebär att den förekommer uppsplittrad i två större avskilda områden utan närmare
kontakt (mer om detta nedan). Förutom hos oss i
Skandinavien förekommer den i Centraleuropas
bergstrakter (Alperna) i områden med naturlig
förekomst av gran på kalkrik mark. Den är där uppgiven från södra Tyskland, Frankrike, Schweiz
och Italien.
I den tyska delstaten Baden-Württemberg betraktas arten vara ”Sehr selten… unter Picea
abies” (Krieglsteiner 2000). I Schweiz däremot
skriver Breitenbach & Kränzlin (1986) under
namnet Ramaria largentii: ”The species described here has probably been falsely called
Ramaria aurea in the past. It seems to be one
of the commonest coral fungi in our mountain
spruce forests.” Det är därför lite oklart hur vanlig arten är i dessa områden. Troligen kan den
i vissa trakter vara relativt frekvent som den är
hos oss i norra Uppland.

Hotad indikator på en allt mer sällsynt
skogstyp

Kalkskogarnas betydelse som viktiga ”hotspots”
för rödlistade mykorrhizasvampar har bl a beto11
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nats av Brandrud (2011) och en generell vägledning för naturvärdesbedömning av kalkbarrskogar ges av Nitare (2009, bilaga 4).
Gyllenfingersvamp, och hela det svampsamhälle
av mykorrhizasvampar som finns i kalkgranskogar (se tabell 1), är idag starkt hotat av skogsavverkning. Svamparnas mycel försvinner helt
efter en kalavverkning och alla arter måste därför
återetablera sig (Anders Dahlberg, muntlig uppgift). Många av dessa sällsynta mykorrhizasvampar är sannolikt dessutom konkurrenssvaga gentemot triviala mykorrhizasvampar och måste vara
”först på plats” för en lyckad nyetablering (Nitare
& Högberg 2012). Detta medför att många arter
idag är hotade. Gyllenfingersvamp är bara påträffad i äldre kontinuitetsskog och aldrig i skog
som uppkommit efter en slutavverkning eller i
sekundär granskog uppkommen på annan kalmark, t ex åker. Skogsmarksgödsling och större
markskador efter skogsmaskiner är också direkta
hot. Inom ett studerat område i sydöstra Norge
finns en dokumenterad nedgång hos arten under
de senaste 30 åren på grund av kalavverkningar (Bendiksen m fl 2013). Med all sannolikhet
gäller samma förhållande även i Sverige. Artens
växtplatser försvinner nu i snabb takt och inom
några få decennier finns en uppenbar risk, att
den överhuvudtaget inte finns kvar i oskyddade
områden. Gyllenfingersvamp är därför en viktig naturvårdsindikator (signalart) för att påvisa
skyddsvärda skogsområden (Nitare 2000).

Granens följearter ‒ isolering på grund
av istider och markförsurning

Förklaringar till att många av granens följearter,
t ex mykorrhizasvampar, idag har en kluven utbredning kan sökas i granens skogshistoria. I en
mycket avlägsen forntid hade granen (Picea abies)
en sammanhängande utbredning i Europa. Genom klimatförändringar och återkommande istider
splittrades utbredningen upp i mer eller mindre
isolerade områden, där granen och vissa av dess
följearter överlevde. Genom genetiska studier av
gran har Tollefsrud m fl (2008) visat, att all gran
i norra Europa bildar en genetiskt enhetlig huvudgrupp med gemensamt ursprung från granar,
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som en gång växte i södra Ryssland under den senaste istiden. Därifrån har granen efter isavsmältningen snabbt spridits via Baltikum‒Finland och
vidare till Sverige och Norge, kanske redan för ca
10 000 år sedan. Däremot i centrala och södra Europa visar granen upp en mer komplex och splittrad bild. Genom långvarig isolering i olika bergsområden har granen där bildat ytterligare fyra
olika genetiska huvudgrupper. Om vi utgår ifrån
att granens hela utbredning i Europa splittrades
upp först under den senaste istiden (det skedde
troligen mycket tidigare vid föregående nedisningar), innebär det att granen och dess följearter
i det norra och det södra utbredningsområdet varit
åtskilda i kanske 50 000 år, men troligen under en
mycket längre tidsperiod.
Under hela kvartärtiden, 1(‒2) miljon år tillbaka
i tiden, har istider och mellanistider cykliskt återkommit flera gånger med ca 100 000 års mellanrum. Efter varje sådan nedisningsperiod bildas
näringsrika och kalkrika jordar där träd och andra arter kunnat återinvandra. Många av trädens
mykorrhizasvampar har genom evolutionen anpassat sig till just sådana kalkrika jordar med lättvittrade mineraler. Under varje mellanistid (vi
befinner oss just nu i en sådan) urlakas jordarna
och blir succesivt allt näringsfattigare och surare
fram till nästa nedisning.

Relikt svampsamhälle i symbios med
gran på kalkrik mark

Det innebär att när granen och dess följearter invandrade till vårt land från södra Ryssland fanns
det gott om kalkrika, unga jordar. Under tidiga
faser av granskogarnas utveckling fanns troligen
lundartade kalkgranskogar eller blandskogar
med gran i många områden som nu bara har
sura och urlakade skogsjordar. Idag finns sådana
lundartade kalkgranskogar bara kvar på små begränsade platser som relikta ekosystem, där en
kalkrik berggrund eller ett rörligt markvatten
buffrat mot naturlig försurning under långa tider.
I norra Uppland har unika förhållanden med
landhöjning i kombination med kalkrik morän
medfört att hela skogsekosystemet successivt
förskjutits nedåt och därmed kunnat bevaras inSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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takt över tid. Sådana kalkgranskogar kan nu ses
som primärskogar med ursprunglig kvalitet och
kontinuitet, vilket gör dem extra skyddsvärda.
Motsvarande förhållanden finns ingen annan
stans i världen.
Gyllenfingersvamp är bara en av flera kalkgynnade mykorrhizasvampar som lever med gran
i sådana genuina kalkgranskogar (tabell 1).
Svamparna uppträder ofta på samma lokaler och
kan där sägas bilda ett svampsamhälle (mykosynusium). Detta svampsamhälle uppvisar en
reliktartad utbredning i Europa. Många av dessa
arter har en kluven (disjunkt) utbredning med
förekomster dels i bergstrakterna i Centraleuropa, dels hos oss i kalkgranskogar inom den
hemiboreala (och ibland även sydboreala) vegetationszonen (tabell 1).
Vi kan betrakta dagens utbredning hos dessa
svampar som en skogshistorisk spegling av
granens invandring från öster via södra Ryssland‒Baltikum‒Finland (Ålandshav) över till
Sverige och sydöstra Norge (se Nitare 2014).
Svamparnas förekomster i Central- och Sydeuropa har då en helt annan bakgrund och historia. Vi kan också se att vissa ”granarter” växer
med bok (tabell 1), vilket kan ha sin förklaring i
att det i dessa sydliga bergsområden ofta växer
blandskogar med både gran och bok. Redan för
mycket länge sedan kan vissa arter ha anpassat
sig till båda trädslagen. När de nu uppträder i
sydliga bokskogar, t ex violgubbe (Gomphus
clavatus) och blek fingersvamp (Ramaria pallida), kan dessa populationer ha en helt annan
invandringshistoria än granförekomsterna i Mellansverige och i stället följt med bokskogens expansion norrut runt Kristi födelse. En detaljerad
genetisk undersökning skulle kunna ge svar på
sådana hypoteser.
Hos vissa arter finns också taxonomiskt
närstående ”syskonarter”, där en art växer med
gran och en närstående art är knuten till bok
(ibland även ek). Några sådana artpar är t ex
Ramaria fennica/versatilis, Ramaria karstenii/
spinulosa, Cortinarius meinhardii/splendens
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osv. Förklaringen till detta kan givetvis sökas i
skogshistoriken där de evolutionära processerna
och arterna en gång uppstod genom geografisk
eller ekologisk isolering.
Det är också intressant att notera att några av våra
typiska arter i mellansvenska kalkgranskogar
tycks saknas i Centraleuropa, t ex koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii) och taggfingersvamp
(Ramaria karstenii) (tabell 1). Detta kan bero på
att de någon gång försvunnit därifrån eller en
troligare tolkning är, att de har sitt egentliga evolutionära ursprung i nordliga granskogsområden
som isolerades någon gång under kvartärtiden.

Vårt internationella ansvar

Brandrud (2013) har påtalat vårt internationella
ansvar för att bevara vissa sällsynta och hotade
musseroner (Tricholoma), då det visat sig att vi
i Norden troligen har en stor andel av den europeiska populationen. För ”kalkgranskogselementet” har han bl a lyft fram svartfjällig musseron (T. atrosquamosum) och fjällfotad musseron
(T. olivaceotinctus). Samma typ av resonemang
kan gälla för flera fingersvampsarter och marktaggsvampar som anges i tabell 1. Vi vet idag
inte om de skilda populationerna som finns i norr
respektive söder (eller med bok respektive gran)
är genetiskt identiska, eller om långvarig isolering
kan ha medfört att de på något sätt skiljer sig åt.
Det skulle då öka vårt internationella ansvar för
bevarande av denna biologiska mångfald. Min
bedömning är ändå, att Sverige i nuläget har ett
särskilt stort internationellt ansvar för de arter
som helt saknas i Centraleuropas bergstrakter,
t ex lilafotad fingersvamp (Ramaria fennica),
taggfingersvamp (R. karstenii) och koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii), d v s arter som ofta
påträffas på samma lokaler som gyllenfingersvamp. Vi måste därför uppmärksamma detta
smycke som pekar ut en hotad och skyddsvärd
naturtyp och ett hotat svampsamhälle.
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Tabell 1. Exempel på arter som bildar
ektotrof mykorrhiza med gran i kalkgranskogar och som ofta har en tvådelad (disjunkt) utbredning med förekomster dels
i Centraleuropas bergstrakter, dels hos
oss med tyngdpunkt i mellersta Sverige
(hemiboreal‒sydboreal vegetationszon).
Sist anges några arter som enbart förekommer i Norden‒Baltikum‒Ryssland
och tros ha sitt evolutionära ursprung i
nordliga granskogar som isolerats från
granens södra utbredning under kvartärtiden.
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Kremlor med stark smak och mycket gula
sporer
Herbert Kaufmann
ABSTRACT
Russula species with acrid taste and strongly yellow spores.
This is a report on Russula species of the section Insidiosinae occurring in Scandinavia, particularly in Sweden. The report is based on studies of my own collections but also of collections
deposited at the Swedish Museum of Natural history in Stockholm (S) and at the Museum of
Evolution in Uppsala (UPS). The species concept adopted in this report follows that of Bon
(1987). The main characteristics of species included in the section Insidiosinae Bon are yellow
to deep-yellow spore deposit and a more or less acrid taste. Most of the species in the section
occur in deciduous forests. Only three species, R. adulterina, R. firmula and R. badia are found
in coniferous forests. Two species, R. heterochroa and R. purpureofusca occur only in alpine
or arctic areas. Bon included 23 species in the section but several of his species are doubtful
and not commonly accepted. 17 taxa, including one variety and one potentially new species
(R. pseudoglobispora nom. prov.) are described on the following pages. All, except one, are
reported from Sweden: R. purpureofusca Kühner (syn. R. brunneola Sarnari) has so far only
been found in Norway.

Inledning

Russula sektion Insidiosinae Bon
Kremlor i sektionen Insidiosinae har stark till
mycket stark smak och gula till orangegula
sporer. De utgör inte en så homogen grupp som
t ex sektionerna Heterophyllae eller Ingratae
och dess avgränsning från övriga kremlor har
inte heller kunnat verifieras genom moderna
molekylära undersökningar av Eberhardt (2002,
2005). Bearbetningar av sektionen Insidiosinae
har tidigare gjorts av Singer (1986), Romagnesi
(1975), Bon (1987) och Sarnari (1998). Uppdelningen av sektionen i undersektioner varierar
hos dessa mykologer liksom antalet arter som
upptagits i sektionen. En av de senaste bearbetningarna av sektionen har gjorts av Bon (1987).
Den liknar med få undantag den klassiska indelningen som tidigare gjorts av Romagnesi
(1975). Bon har delat upp sektionen Insidiosinae
i två undersektioner, Cupreinae (violett, blå och
grön hattfärg) och Maculatinae (orange, röd och
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ockra hattfärg). Totalt ingår 23 arter i sektionen
Insidiosinae Bon, varav några inte allmänt godkänts som goda arter.
Jag anser att den senaste och mest genomarbetade bearbetningen av släktet Russula och
också av sektionen Insidiosinae har gjorts av
Marcel Bon. Därför redovisar jag på de följande
sidorna de arter som inkluderats av honom i Insidiosinae.
Knudsen & Vesterholt (2012) redovisar i Funga
Nordica de skarpa gulsporiga arterna inom
sektionen Polychromae, subsect. Urentes. Russula rutila (liten ekkremla) har i Funga Nordica
exkluderats från subsect. Urentes och förts över
till sektionen Polychromae subsect. Integroidinae, eftersom den har inkrusterade dermatocystidier. Russula gigasperma (”taggsporig kremla”)
har inte tagits med i Funga Nordica trots att den
har insamlats i Danmark, Norge, och Sverige. R.
cuprea var. urens (etterkremla) tas inte upp som
en speciell varietet utan har inkluderats i arten R.
cuprea (kanelkremla).
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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Denna sammanställning upptar 17 taxa (16 arter,
varav en hittills obeskriven [R. pseudoglobispora nom. prov.], och en varietet). Av dessa har 16
påträffats i Sverige. Jag redovisar även R. purpureofusca (”purpurbrun kremla”), en arktiskalpin art som ännu inte har påträffats i Sverige.

Morfologiska karaktärer i sektionen
Insidiosinae

Alla skandinaviska kremlearter är mykorrhizasvampar och de flesta i sektionen Insidiosinae
förekommer i ädellövskogar eller parker med
bok, ek eller lind, t ex R. cuprea (kanelkremla)
och R. decipiens (fruktkremla). Några är också
bundna till björk (R. intermedia, praktkremla),
ett fåtal växer i barrskog (R. adulterina, ”skarp
mandelkremla”, R. firmula, glanskremla och R.
badia, pepparkremla). Några arter förekommer
i våra nordligaste fjälltrakter på Dryas-hedar
(fjällsippa) och växer i symbios med dvärgbjörk
och vide (R. heterochroa, ”fjällsippskremla” och
R. purpureofusca, "purpurbrun kremla").
Arterna i sektionen är i regel stora iögonfallande
färgglada svampar med hattdiameter som kan nå
upp till 12 cm. Endast de arter som växer i fjälltrakter är mindre och endast några centimeter i
diameter. Hattfärgen är orange, rödaktig, gulbrun, brun eller violett. Hattfärgerna tycks vara
ganska stabila eftersom fruktkropparna behåller
färgen även vid torkning och förvaring i herbarier. Köttet är hos alla arter vitt, hos några färgas det emellertid brunaktigt vid "tumning" eller
brytning (R. maculata, fläckkremla, R. globispora, ”klotsporig kremla”). Några arter tenderar
att "gråna" i köttet (R. firmula och R. decipiens).
Smaken är omedelbart stark till mycket stark,
hos R. badia framträder smaken sent, först efter
en tids tuggning. Lukten är oftast neutral, men
R. maculata har en typisk lukt av jäst frukt och
köttet hos R. firmula och R. badia luktar cederträ eller blyertspenna. R. veternosa (beskkremla)
luktar sötaktigt och påminner om honung. Köttet
hos mogna svampar är ganska löst och bräckligt,
endast R. badia har ett mycket hårt och kompakt
kött som knappast kan "mosas" mellan tumme
och pekfinger. Köttets reaktion med olika kemikalier (KOH, FeSO4, Guajak) förlöper lika hos
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alla redovisade arter och kan därför inte hjälpa
vid artbestämningen. Endast köttet av R. rutila
visar en obetydlig reaktion eller utebliven reaktion med Guajak. Foten är oftast symmetrisk,
rund i tvärsnitt och i regel ofärgad. R. badia avviker här genom sin rödanlupna, kraftiga fot.
Den kan ha en lätt gulanstrykning vid fotbasen.
Foten är oftast kortare än hattens diameter. R. firmula har en lång fot, lika lång som hattens diameter. Fotbasen är trubbig med en liten spets, eller
avsmalnande spetsigt infäst i marken. Lamellerna är ganska tjocka, höga och väl synliga från
sidan av fruktkroppen och är väl avrundade vid
hattkanten. När sporerna har mognat gulfärgas
lamellerna av sporerna. Sporerna är gula, enligt Romagnesis färgskala IIId–IVe (Romagnesi
1975). Sporfärgen hos alla kremlor är mycket
konstant och normalt väldigt viktig vid artbestämningen. Inom sektionen Insidiosinae ligger sporfärgen för de olika arterna väldigt nära
intill varandra och det är därför i detta fall svårt
att använda sporfärgen vid artbestämningen. Endast R. badia har något ljusare sporer (IIId) än
de övriga arterna i sektionen. Sporerna är i regel
stora. Här finns arter som har de största sporerna i
hela kremlesläktet. Storleken för de olika arterna
uppgår till mellan 6,5 µm (R. veternosa) och 14
µm (R. globispora). Speciellt hos R. globispora
kan enstaka extremt stora sporer (upp till nästan
16 µm) förekomma. Sporformen hos alla arter i
sektionen är rund till svagt oval, Q=1,0 och sällsynt till 1,2 (Q= kvoten mellan längd och bredd).
Ornamenteringen hos sporerna är oftast kraftigt
utvecklad. Kraftiga taggar eller ett nästan komplett nätverk finns hos olika arter. Taggarna hos
t ex R. gigasperma och R. adulterina når upp
till 1,8 µm i höjd. Hos R. globispora finns trubbiga vårtor som ibland endast är 0,5 µm höga.
R. maculata har ett nästan helt komplett nätverk
med en höjd av ca 1 µm. Sporernas hilarfläck är
stor och väldigt utpräglad hos alla arter. Den färgas starkt av Melzers reagens. Jag har observerat
att olika arter har olika stor hilarfläck. Om detta
är av systematisk betydelse vid artbestämningen
har jag inte undersökt. Förekommande sportyper redovisas i bifogad spormatris (fig. 1, 2)
för arter i sektionen Insidiosinae. I hatthuden
17
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Fig. 2. Sporform (Q-värde).

Fig. 1. Sportyper i Russula sect. Insidiosinae med exempelarter.

förekommer stora iögonfallande dermatocystidier. De är upp till 15 µm i diameter (R. cuprea)
och kan hos andra arter vara mycket långa, upp
till 150 µm. De kan var få- eller mångsepterade
(R. vinosopurpurea, brokig kremla) eller också
helt utan septeringar (R. decipiens). Små utskott
(divertikler) på sidan av dermatocystidierna
förekommer speciellt (men är inte konstanta)
hos R. cuprea Hos en enda art i sektionen är
dermatocystidierna svagt inkrusterade (R. rutila). Håren på hattytan är talrika och syns ofta
som ett "sädesfält" i preparatet. De är färglösa,
ofta gaffelgreniga, septerade och ca 2 – 3 µm
i diameter. Hos en del arter är hårens utseende
av betydelse för artbestämningen. Hos R. adulterina och R. firmula förekommer långa spetsiga
cystidier vid sidan av dermatocystidierna. Dessa
är viktiga kännetecken för dessa två arter. Hos
18

R. firmula är håren septerade, hos R. adulterina
saknas septeringar.

Bestämningsmetodik

För övrig bestämningsmetodik som jag använt
hänvisar jag till min artikel Kaufmann (2008).
I tillägg kan nämnas att dermatocystidierna
lämpligen färgas med Kongorött för att man tydligare ska kunna se septeringarnas förekomst
respektive frånvaro. Alla kollekter som redovisas under "Undersökt material" i de följande artbeskrivningarna har mikroskoperats. Sporer och
dermatocystidier har ritats och mätts. Hattfärgen
anges enligt Kornerup & Wanscher (1981).
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Nyckel till arter i sektion Insidiosinae

I gruppen Insidiosinae ingår skarpa arter med gult sporpulver (IIIc–IVd; färgkoder enligt Romagnesi 1978).
De flesta arter är svåra att bestämma i fält. Denna nyckel bygger därför främst på mikroskopiska karaktärer
och då främst på sporernas egenskaper (storlek, form och ornamentering). I viss mån används också hattfärgerna i nyckeln, eftersom dessa bevaras även hos torkat material. Köttets reaktion i luft (vid intorkning eller
"tumning") samt köttets reaktion med Guajak är också inbyggda i nyckeln. Dermatocystidiernas egenskaper
(septerade/osepterade) är också ett viktigt kännetecken vid artbestämningen. Övriga karaktärer som används
i nyckeln är växtplatsen.
1. Sporer isolerat taggiga....................................................................................................................2
- Sporer med förbindelselinjer eller åsar (konnektiv) mellan sporernas vårtor
		 eller taggar..................................................................................................................................... 3
2.
-

Sporer < 8,5 µm........................................................................................................... R. veternosa
Sporer > 8,5 µm..............................................................................................................................5

3.
-

Sporer < 8,5 µm..............................................................................................................................4
Sporer > 8,5 µm............................................................................................................................12

4.
-

Sporer runda till något ovala, Q=1,1 – 1,2.................................................................R. intermedia
Sporer ovala, Q=1,2 – 1,3.............................................................................. R. aurantioflammans

5.
-

Sporer 8,5 - 10 µm . .......................................................................................................................6
Sporer > 10 µm.............................................................................................................................10

6.
7.

Sporer svagt ovala, Q=1,2...................................................................................R. vinosopurpurea
Sporer runda Q=1,0 – 1,1...............................................................................................................7
I ädellövskog; hattfärg brun, brungul, gröngul, oliv .......................................................................9

-

I barrskog; hattfärg brun, brunviolett, blå, violett, blåviolett.........................................................8

8.
-

Hattfärg brun, brunviolett . ......................................................................................... R.adulterina
Hattfärg blå, violett, blåviolett..........................................................................................R. firmula

9.

Hattfärg brunaktig, brungul, rödbrun............................................................................... R. cuprea

-

Hattfärg gröngul, grön, oliv............................................................................... R.cuprea var. urens

10.
-

Kött vitt, brunfärgas ej vid beröring  ........................................................................ R. gigasperma
Kött brunfärgas starkt vid beröring..............................................................................................11

11.
-

Dermatocystidier mångsepterade, långa, max 9 µm i diameter ............................... R. globispora
Dermatocystidier mångsepterade , korta, 8 – 12 µm i diameter................... R. pseudoglobispora

12.
-

Dermatocystidier osepterade....................................................................................... R. decipiens
Dermatocystidier septerade.........................................................................................................13

13.
-

I arktiska eller alpina områden.....................................................................................................14
Andra växtplatser.........................................................................................................................15

14.
-

Kött oföränderlig vitt, hattdiameter max 3 cm.....................................................R. purpureofusca
Kött brunfärgas vid ”tumning”, hattdiameter max 8 cm......................................... R. heterochroa

15.
-

I tallskog............................................................................................................................. R. badia
Annan växtplats............................................................................................................................16

16.
-

Hattfärg röd, kött vitt, reagerar ej med Guajak...................................................................R. rutila
Hattfärg annorlunda, kött brunfärgas starkt vid "tumning" . ....................................... R. maculata
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Russula adulterina (Fr.) Peck ss. auct.
"skarp mandelkremla"

Fig. 3A. Russula adulterina. Foto Per Marstad.

Fig. 3B. Russula adulterina. A. Dermatocystidier. B.
Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK99016). Teckning H.
Kaufmann.
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Hatten är upp till 10 cm i diameter. Hattformen
är ganska regelbunden, med djupare mitt. Hattfärgen är brun (6F7, 7F5, F6E) utan några som
helst röda, men ibland med brunvioletta eller
brungula nyanser. Hattmitten är ofta gulfärgad.
I torka matt, i väta lite slemmig. Hattkanten kan
vara lite strierad, trubbig och länge inåtböjd. Foten är jämntjock och ganska lång, max ca 6 cm.
Den är hos unga exemplar ganska hård. Den är
invändigt uppstoppad och blir mjuk och bräcklig vid mognaden. På ytan är den längsgående
ådrig, helt vit och blir vid beröring lätt smutsigt brun. Fotbasen är väl avrundad och nästan
trubbig. Köttet är vitt och grånar ibland något.
Lukten är lätt fruktlik och smaken blir långsamt
skarp. Lamellerna är höga, normaltjocka och
hos mogna svampar gulfärgade. Endast ett fåtal
korta lameller förekommer. Lamelltätheten är 8
– 10 lameller per cm mätt vid hattkanten. Sporfärgen är gul IVd–IVe. Sporerna är svagt ovala
och har isolerade taggar som är upp till 1,3 – 1,5
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µm höga. Sporstorleken är 7,4 – 10,9 x 7 – 9,6 µm, medelstorlek 9,0 x 8,3 µm, (Q =1,1, sportyp
3A). I hatthuden finns dermatocystidier med max 10 µm i diameter, den första septeringen är ca 20
µm lång. På hatthuden förekommer också långa spetsiga och avsmalnande hår, ca 2 – 4 µm breda vid
basen. De är långsträckta och kan ha en längd av 50 µm.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula adulterina är en barrskogsart som växer i närheten av, eller under, äldre granar. Den finns
på rikare, lite kalkpåverkad mark och förekommer främst i de mellersta och norra delarna av landet.
Kommentarer
Förväxlingssvampar till R. adulterina är främst R. integra (mandelkremla), R. firmula och R. cuprea. R. integra har mild smak och kan ha en liknande hattfärg som R. adulterina. R. firmula, som
förekommer på samma växtplatser, har en mera blåaktig hattfärg och är mindre med en hattdiameter
som sällan är större än 5 cm. Foten hos R. firmula är lång. R. cuprea är en lövskogsart som kan ha
liknande hattfärger som R. adulterina, men den saknar de långa spetsiga cystidierna i hatthuden. R.
adulterina saknar svenskt namn i Dyntaxa. Eftersom den påminner om R. integra men skiljer sig
genom sin skarpa smak, föreslås ”skarp mandelkremla” som svenskt namn.
Illustrationer
Einhellinger 1985: 209, Galli 2003: 450, Kränzlin 2005: 6: # 84, Marchand 2003: 5: # 494, Marstad
2004: 69, Sarnari 1998: 747, Schäffer 1970: XIX: # 64a
Undersökt material
Finland. Uusimaa, Espoo, in spruce forest, 1982-08-11, leg. M. Korhonen, det. H. Kaufmsnn (S,
F251466, (HK 19820811); in spruce forest,1981-08-21, leg. M. Korhonen, det. H. Kaufmann (S,
F251465, HK 19810821). Sverige. Södermanland, Nacka, Nackareservatet, Söderbysjön, i barrskog
intill gran, 2008-09-30, leg. & det. H. Kaufmann (S, F190502, HK 08040). Västmanland, Rytterne,
Hornåsen, öster om gravhögarna, under solitär gran, 1982-10-17 leg. & det. H. Kaufmann (HK
821017); intill gran, 1986-08-31 leg. & det. H. Kaufmann (S, F251463, HK 860831); Fläckebo, S.
om Stävresjön, i granskog, 1988-07-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK 880731). Värmland, Gräsmark, Kalvhöjden vid Borrsjön, i barrskog, 1999-09-17 leg. & det. B. Wasstorp, conf. H. Kaufmann
(HK 99016). Gästrikland, Gävle, Arboretum Vallshage, under gran, 1977-08-09, leg. & det. J. A.
Nannfeldt, conf. H. Kaufmann (UPS 140430). Medelpad, Borgsjö, Ånge vandringsled, i barrskog
med gran, 1984-08-24, leg. & det. H. Kaufmann (S, F251464, HK 840824); Tyunderö, Åvike Bruk,
2014-09-10, leg. & det. H. Kaufmann (HK 14301).
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Russula aurantioflammans Ruots., Sarnari & Vauras
"eldkremla"

Fig. 4A. Russula aurantioflammans (eldkremla). Finland, Pohjois-Häme, Saarijärvi, Pyhä-Häkki NP, 1998-08-13
(TUR-A 13923F). Foto J. Vauras.

Hattens diameter är upp till 12 cm i diameter.
Hattfärgen är röd eller rödorange och i mitten
oftast gulaktig. Foten är vit och ganska kort, ofta
svagt böjd och hård. Den är nedåt avsmalnande
med en sidoställd spets vid basen. Köttet är vitt
och brunfärgas inte vid brytning, smaken är genast skarp. Lamellerna hos mogna fruktkroppar
är gula. De är inte så höga och är avrundade mot
hattkanten. Sporfärgen är gul IV b–c. Sporer
7,0 – 8,7 x 6,5 – 7,0 µm, medelstorlek 7,9 x 6,6
µm, ovala (Q=1,2) med ett nästan helt sammanhängande nätmönster med en höjd av ca 0,5 –
1µm (sportyp 2B–3B). I hatthuden finns smala,
långsträckta, septerade dermatocystidier, som
utmynnar i vitt förgrenade hyfer nedåt i hatthuden. De är max 8 µm i diameter. Den första
septeringen är oftast kort, ca 30 µm lång.
Fig. 4B. Russula aurantioflammans (eldkremla) (TURA 23115F). A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck
10 µm. Teckning H. Kaufmann.
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Habitat och utbredning i Sverige
Russula aurantioflammans växer främst i något kalkpåverkade blandskogar med inslag av björk och
gran. Den förekommer i landets mellersta och norra delar.
Kommentarer
Russula aurantioflammans är en relativ nybeskriven art och den har ännu inte "hunnit in" i den svenska Russula-litteraturen. Dess främsta kännetecken är dess flammiga orangeröda hattfärg som ofta
har en ganska avgränsat gul mitt. I mikroskopet känner man igen den på de ovala sporerna som har
ett nästan komplett nätmönster, samt på de septerade dermatocystidierna. Den kan lätt kan förväxlas
med R. intermedia, R. font-queri (gyllenkremla) och R. velenovskyi (gulröd kremla), vilka alla kan
ha likande hattfärger och växer på liknande lokaler. Det är svårt att skilja mellan R. intermedia och
R. aurantioflammans genom makroskopiska karaktärer. För en säker diagnos måste man undersöka
sporernas och dermatocystidiernas utseende. R. font-queri är oftast mera gulfärgad och har mera
uppsvällda dermatocystidier. R. velenovskyi har också ovala sporer men dessa är isolerat finprickiga.
Både R. velenovskyi och R. font-queri har ljusare sporer än R. aurantioflammans. Eftersom R. aurantioflammans inte har något svenskt namn i Dyntaxadatabasen föreslås här ”eldkremla”.
Illustrationer
Sarnari 1998: 721, Marstad 2004: 69.
Undersökt material
Finland. Pohjois-Savo, Kuopio, Vehmersalmi, church village, church yard, on lawn near Betula,
Picea abies and Picea silvestris, 2005-08-23, leg. & det. J. Vauras (TUR-A 23115F); Pohjois-Häme,
Saarijärvi, Pyhä-Häkki National Park, sydöstra delen, nordost om sjön Saarilampi, väster om huvudvägen, i skog med gran, björk, asp gran, 1998-8-13, leg. & det. J. Vauras (TUR-A 13923F, UPS
F168184). Sverige. Närke, Hammar, Orkarebäckens NR, 2008-09-11, leg. & det. Mats Karlsson,
conf. H. Kaufmann. Västmanland, Badelunda, Hamre, 1981-07-27, i blandskog med hassel, asp
och björk, leg. & det. H. Kaufmann (HK 810727).
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Russula badia Quél.
pepparkremla

Fig. 5A. Russula badia (pepparkremla). Södermanland, Nacka, Strålsjön, leg. & foto H.-G. Thoresson.

Fig. 5B. Russula badia (pepparkremla). A. Dermatocystidier. B. Sporer. (HK83019). Skalstreck 10 µm. Teckning H. Kaufmann.
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Hatten är svartbrun, mörkbrun (8F8), rödbrun
(9F8), violettbrun (11F8), ofta ganska enhetligt färgad, upp till 11 cm i diameter, kompakt
och köttig med länge inrullad hattkant. Foten är
ganska kort, lika lång eller något kortare än hattens diameter, mycket kompakt och hård, jämntjock eller svagt uppsvälld vid basen. Köttet är
vitt, kompakt, med lukt av cederträ. Smak först
mild, efter en stunds tuggande mycket skarp.
Lamellerna är ganska tjocka, höga och av sporerna gulfärgade (IIId–IVa). Sporerna är 7,5 –
9,1 x 6,1 – 7,8 µm, medelstorlek 8,7 x 7,1 µm
(Q=1,2) med ett nätmönster med få sammanhängande små vårtor. Nätmönstrets höjd är max
1 µm (sportyp 2B). I hatthuden finns talrika, breda dermatocystidier som är max 10 µm i diameter och enkelt eller upp till 3 gånger septerade.
Den första septeringen är ca 40 – 90 µm lång.
På hattytan finns också talrika septerade hår som
är ca 2 µm i diameter.
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Habitat och utbredning i Sverige
Russula badia förekommer i försurade, torra och varma tallskogar. Den är ganska vanlig i Mellansverige men mindre vanlig söderut och norrut i landet.
Kommentarer
Russula badia är lätt att känna igen på grund av det enormt kompakta köttet, den rosafärgade foten
och den efter en stunds tuggande mycket skarpa smaken. Den uppträder ganska sent på året. Den kan
förväxlas med mörka former av R. xerampelina (sillkremla) som dock har en mild smak, ett gulnande
kött och en karakteristiska fisklukt. R. sardonia (tårkremla), R. fuscorubroides och R. torulosa (sandkremla) kan också förväxlas med R. badia. Dessa har alla en skarp smak och förekommer på samma
eller liknande växtplatser. Den främsta skillnaden är de tydligt citrongula lamellerna som redan unga
fruktkroppar av dessa arter har. R. badias ställning inom gruppen Inosidiosae anser jag vara tveksam.
Romagnesi (1975) placerade den tillsammans med bl a R. sanguinea (blodkremla), R. sardonia, R.
queletii (krusbärskremla) och R. torulosa inom gruppen Sardoninae, som makroskopiskt och mikroskopiskt liknar R. badia.
Illustrationer
Dähnke 2004: 930, Galli 2005: 241, Kränzlin 2005 vol. 6: #101, Marchand 1977: vol. 5: # 494,
Marstad 2004: 26, Sarnari 1998: 687, Schäffer 1970: XIX: # 64.
Undersökt material
Sverige. Närke, Kvistbro, Dormens hembygdsgård, intill tall, 2008-09-09 leg. & det. H. Kaufmann
(HK 08058). Västmanland, Rytterne, Trossön, tallskog, 1983-10-16, leg. & det. H. Kaufmann (HK
831016); Kungsåra, Sundängens NR vid P-plats, blandskog med tall, ek, och gran, 1980-10-04, leg.
& det. H. Kaufmann (S, F13810).
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Russula cuprea (Krombh.) J.E. Lange
kanelkremla

Fig. 6A. Russula cuprea (kanelkremla). HK080520. Foto H. Kaufmann.

Fig. 6B. Russula cuprea (kanelkremla). A. Dermatocystidier. B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK12050). Teckning H. Kaufmann.
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Hatten är regelbunden, med djupare mitt, max 8
cm i diameter. Hattfärgen är ljusbrun till chokladbrun, i mitten ofta gulaktig eller gulbrun. Exemplar med rödaktiga toner förekommer ibland.
Foten är något kortare än hatten, ofta oregelbunden, böjd, med veck och längsgående fåror,
jämntjock eller tjockare mot basen. Fotbas
trubbig, mot marken infäst med en liten spets.
Köttet är vitt, luktlöst och brunfärgas inte vid
brytning eller "tumning”. Smaken är långsamt
skarpt. Lamellerna är tjocka och höga och väl
avrundade mot hattkanten. Sporfärgen är äggul,
IVc–d. Sporer 8,7 – 10,4 x 7,4 – 8,7 µm, medelstorlek 9,3 x 8,2 µm (Q=1,1), isolerat taggiga.
Taggarnas höjd kan uppgå till 1,3 µm (sportyp
3A). I hatthuden finns flersepterade dermatocystidier som är upp till 10 µm i diameter. Den
första septeringen kan vara ganska kort, ca 15
till 20 µm. Små sidoutskott (divertikler) kan hos
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en del fruktkroppar förekomma på de främre segmenten av dermatocystidierna.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula cuprea förekommer i landets södra och mellersta delar. Den växer på kalkpåverkad mark,
oftast under ek i parker eller i ljusa ädellövskogar på lerjord. Den kan också växa intill andra ädellövträd såsom hassel och lind, men eken tycks vara artens favoritsymbiont.
Kommentarer
Russula cuprea är en av de vanligaste skarpa gulsporiga kremlorna i våra ädellövskogar. Den känns
lättast igen på den brungula hattfärgen med en gul mittzon. Lamellerna färgas intensivt gula av
sporerna. Den kan förväxlas med R. adulterina eller R. integra som dock båda växer i granskogar.
Man känner igen R. cuprea på de isolerat taggiga sporerna och de flersepterade dermatocystidierna i
hatthuden. Små sidoutskott (divertiklar) på dermatocystidierna finns inte hos alla kollekter och de är
därför inte ett helt tillförlitligt kännetecken för arten.
Illustrationer
Galli 2003: 450, Kränzlin 2005 vol. 6: #113, Marchand 1977 vol. 5: # 496, Marstad 2004: 70, Sarnari
1998: 725.
Undersökt material
Storbritannien. Kent, Orpington, High Elms, on chalky soil under oak, leg. & det. G. Tortelli, conf.
H. Kaufmann (K (M) 160787). Perthshire, Pitlochry, Black Spout wood, under ek, leg. & det. R.
Watling, conf. (H. Kaufmann (EE00666190/17457); 1984-09-09 leg. G. Kibby, det. R. Watling, conf.
H. Kaufmann (EE 000666191/17455). Sverige. Skåne, Lund, Lunds botaniska trädgård, under lind,
1988-09-18, leg. & det. H. Kaufmann (HK 880918). Gotland, Hangvar, Elingshems ödekyrka, i
gräs under ek, 2012-08-17, leg. & det. H. Kaufmann (HK 12050). Närke, Örebro, Örebro slottspark, längs väg i gräs under ek, 1993-07-29, leg. & det. H. Kaufmann (HK 930729). Södermanland,
Ösmo, Hammersta NR, intill ek och hassel på lerjord, 2014-08-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK
14025). Västmanland, Kärrbo, Gäddeholm, i gräsmark under ek, leg. B. Stridh, det. H. Kaufmann
(HK 13009); Badelunda, Viksängskyrkan, under ek, 1984-07-06, leg. & det. H. Kaufmann (HK
840706); i gräs under ek, 1985-08-01, leg. & det. H. Kaufmann (HK850801). Uppland, Övergarn,
Hjällstavik, längs "gamla" E18, vid skogsväg under ek, leg. & det. H. Kaufmann (HK 831005); Uppsala, Fäbodarna, under ek på rik jord, leg. & det. S. Ryman 1990-07-30, conf. H. Kaufmann (UPS,
F-130657).
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Russula cuprea var. urens (Romell in Schäff.) Krieglst.
etterkremla 						

Syn. Russula urens Romell

Fig. 7A. Russula cuprea var. urens (etterkremla) (HK10045). Foto H. Kaufmann.

Hatten är max 11 cm i diameter, grönaktigt gul till oliv. Hattkanten är något strierad och hatthuden
är lätt klibbig i väta. Foten är hård på ytan, men invändigt fylld med "märg” och den blir påfallande
mjuk hos äldre fruktkroppar. Den är ganska kort, nedåt lite uppsvälld och väl avrundad mot basen.
Köttet är vitt, ganska bräckligt. Det ändrar ej färg vid brytning eller tumning. Smaken är långsamt
skarp. Lamellerna är tjocka och höga och väl avrundade mot hattkanten, ljusgula av sporerna. Inga
respektive få gaffelgrenade lameller har observerats. Sporfärgen är IVd. Sporer 8,3 – 9,6 x 7,4 – 8,3
µm, medelstorlek 8,8 x 7,6 µm (Q=1,2), svagt ovala och isolerat taggiga. Taggarnas höjd uppgår till
1,2 µm (sportyp 3A). I hatthuden finns talrika flersepterade dermatocystidier som är max 10 µm i
diameter, den första septeringen är 20 – 40 µm lång.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula cuprea var. urens förekommer i ädellövskogar, i parker och längs alleér. Den finns liksom
huvudvariteten av R. cuprea på kalkpåverkad mark främst i landets östra och mellersta delar. Den
växer i symbios med framförallt ek, hassel och lind.
Kommentarer
Russula cuprea var. urens är en lövskogssvamp som Lars Romell samlade under hassel i ädellövskog
i Karlbergs slottspark i Solna. Han beskrev den som en ny art, Russula urens Romell. Resultatet av
min genomgång av materialet som deponerats av Romell och Suber visar, att det inte finns några
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mikroskopiska skillnader mellan R. cuprea och R. urens. Jag ansluter mig därför till Krieglsteiners
(2000) uppfattning att R. urens är en grön varietet av R. cuprea. I Index Fungorum betraktas R. urens
och R. cuprea som synonymer, medan den svenska Dyntaxa skiljer arterna åt och i Artportalen anses
de för närvarande vara skilda arter. Hattfärgen hos R. cuprea är normalt brunaktig och exemplar med
orangeröda inslag förekommer. Olivfärgade till grönaktiga skarpa fruktkroppar och gula sporer av
typen "R. urens" är inte ovanliga i de mellansvenska ädellövskogarna och man hittar dessa på samma
växtplatser som R. cuprea.
Illustrationer
Michael m fl 1983 vol. 5: # 155, Suber 1984: Jordstjärnan 5 (3) omslag.
Undersökt material
Sverige. Södermanland, Ösmo, Hammersta NR, lövskog med ek, 2006-08-19, leg. & det. L.-G.
Thoresson, conf. (H. Kaufmann (HGT 2006-08-19); i ekskog, 2010-09-01, leg. & det. H. Kaufmann
(HK10048). Västmanland, Kolbäck, Strömsholm, Tartarhagen, intill ek, 1981-10-10, leg. & det. H.
Kaufmann (HK 811010). Uppland, Solna, Solna Karlbergsparken, 1957-09-03, leg. & det. N. Suber,
conf. H. Kaufmann (S, F96819).

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

29

Svamppresentationer

Russula decipiens (Singer) Svrček
fruktkremla

Fig. 8A. Russula decipiens (fruktkremla). Gotland, Endre, Allkvie änge, 2012-08-15. (HK12023). Foto H. Kaufmann.

Hatten kan vara upp till 8 cm i diameter. Hattfärgen är rosa till ljusröd med ljusare fläckar. Gamla fruktkroppar kan vara helt ofärgade. Foten är
ganska kompakt, lika lång som hattens diameter
med en gråaktig yta, avsmalnande till en liten
spets vid basen. Köttet är vitt och grånar svagt
i foten. Smak skarp, lukt av cederträ (likt R. badia). Lamellerna är äggula hos mogna fruktkroppar, höga och avrundade mot hattkanten. Sporfärgen är äggul IVd. Sporerna är ganska små, 7,4
– 9,6 x 6,5 – 8,5 µm i diameter, medelstorlek 8,4
x 7,3 µm (Q=1,1), runda till svagt ovala och har
ett inte helt komplett nätmönster med en höjd på
upp till 1 µm (sportyp 2B). I hatthuden finns talrika, långsträckta och avsmalnande, osepterade
dermatocystidier som är max 12 µm i diameter.

Fig. 8B. Russula decipiens (fruktkremla). ). A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK12023).
Teckning H. Kaufmann.
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Habitat och utbredning i Sverige
Russula decipiens är en relativ vanlig art i parker, i öppna, ljusa ädellövskogar och ekdungar
där den helst växer under ek, hassel eller bok.
Den är vanlig i Mellansverige och föredrar kalkpåverkade och varma växtplatser.
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Kommentarer
Hattfärgen är rosa eller blekröd men bleknar ofta och kan vara helt utan färg så att den är svår att
bestämma i fält. Lätt att förväxla med R. vinosopurpurea, R. veternosa och bleka exemplar av R.
intermedia. Det är svårt att skilja arterna från varandra baserat på makroskopiska karaktärer. För
en säker bestämning krävs en underökning av sporerna och dermatocystidiernas utseende. I mikroskopet känns R. decipiens igen på de långa, osepterade dermatocystidierna och de ganska små
sporerna med ett nästan komplett nätmönster.
Illustrationer
Cetto 1984 vol .4: # 1530, Galli 2003: 473, Marchand 1977 vol. 5: # 500, Sarnari 1998: 691 och 693.
Undersökt material
Sverige. Gotland, Anga, Anga prästänge, under ek och hassel, 2012-08-18, leg. & det. H. Kaufmann
(HK12060); Endre, Allkvie änge, intill lundalm och ek, 2012-08-15, leg. & det. H. Kaufmann (HK
12023); Hangvar, vid Elinghems ödekyrka, intill hassel, ek och björk, 2012-08-17, leg. & det. H.
Kaufmann (HK 12045); Stenkyrka, Stenkyrka hembygdsmuseum, 300 m N om kyrkan, under ek
och hassel, 2012-08-17, leg. & det. (H. Kaufmann ((HK 12039); Väte, Fonnsänget, Medebys 305,
intill ek, 2012-08-13, leg. & det. H. Kaufmann (HK 12011). Södermanland, Brännkyrka, Örby
slott, slottspark, 2005-08-11, leg. & det. H.-G. Thoresson, conf. H. Kaufmann (HGT 2005-08-11);
Ösmo, Hammersta NR, under ek och hassel på lerjord, 2014-08-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK
14015). Västmanland, Kolbäck, Skäret NR, 1986-08-22, intill ek i gräs, leg. & det. H. Kaufmann
(HK 860822). Uppland, Ekerö, Lovön, Drottningholms slottspark, i gräsmatta, 1965-08-31, leg. N.
Suber, det. H. Kaufmann (S, F91897); 2004-07-21, leg. & det. H.-G. Thoresson, conf. H. Kaufmann
(HGT 2004-07-21); 2010-08-10, leg. & det. H.-G. Thoresson, conf. H. Kaufmann; Rimbo, 0,6 km V
om Jägartorpet, 2003-09-09, leg. & det. H.-G. Thoresson, conf. H. Kaufmann (HGT 2003-09-09);
Spånga, Svartsjö, 2011-08-24, leg. H.-G. Thoresson, det. H. Kaufmann (HTG20110824).
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Russula firmula Jul. Schäff.
glanskremla

Fig. 9A. Russula firmula (glanskremla). Uppland. Foto H.-G. Toresson.

Fig. 9B. Russula firmula (glanskremla). A. Dermatocystidier. B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK14300). Teckning H. Kaufmann.
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Hatten är upp till 5 cm i diameter med djupare mitt, violett, i kanten blågrå, i mitten ofta
mörkare eller med gula fläckar och brungula
toner. Hattkanten är rundad och regelbunden.
Hattytan är i torka matt, i väta glänsande. Foten är ganska lång och bräcklig, svagt grånande,
hos äldre exemplar rynkig och märgfylld, nästan
ihålig, mycket längre än hattens diameter, jämntjock eller nedåt klubbformad. Fotbasen rundad,
ibland med gulaktig ton på ytan och med lukt
av cederträ eller jodoform. Köttet är vitt och
bräckligt och smakar efter en stunds tuggande
mycket skarpt. Köttet får med FeSO4 en rosa
färg och med Guajak en snabbt grön reaktion.
Lamellerna är höga, först gula och senare, när
sporerna mognar, äggula, ganska täta 11 – 12
lameller per cm mätt vid hattkanten. Sporfärgen
är äggul IVd. Sporerna är 7,4 – 9,5 x 6,5 – 8,3
µm, medelstorlek 8,5 x 7,4 µm (Q =1,2), svagt
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ovala och isolerat grovtaggiga. Taggarnas höjd uppgår till 1,5 µm (sportyp 3A). I hatthuden finns
flersepterade dermatocystidier som är 5 - 9 µm i diameter. På hatthuden finns också långa spetsiga
och avsmalnande hår, ca 2 till 4 µm breda vid basen. De är grenade och septerade.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula firmula växer i barrmattan i kalkrik granskog. Ofta finns den på ganska torra lokaler. Den
förekommer rikligast i de mellersta och norra delarna av landet.
Kommentarer
Karakteristiskt för arten är dess vackra, matta, blåvioletta hattfärg, den långa bräckliga foten, de
äggula sporerna och dess skarpa smak. Det är ganska svårt att samla in svampen helt oskadad, eftersom foten är mycket bräcklig och lätt bryts av. Eftersom fotbasen luktar jod eller cederträ kan
den lätt förväxlas med R. turci (jodoformkremla) eller R. amethystina, men dessa båda förekommer
i tallskogar. Den kan också förväxlas med R. adulterina, som ofta finns på liknande växtlokaler.
R.adulterina är större än R. firmula och har en mera brunaktig hattfärg och något större sporer. R.
firmula har liksom R. adulterina långa, smala och spetsiga hår på hattytan. Hos R. firmula är dessa
ganska korta och dessutom septerade. De hos Romagnesi (1975) visade sporerna för R. firmula (s
841) med små prickiga vårtor förekommer inte hos svenska fynd.
Illustrationer
Cetto 1977 vol. 3: #1087, Dähncke 2004: 929, Kränzlin vol. 6: #134, Marstad 2004: 71, Sarnari
1998: 753.
Undersökt material
Sverige. Småland, Misterhult, S om Mörtfors, i blandskog med gran, ek och hassel, intill äldre
gran, 2014-10-01, leg. & det. H. Kaufmann (HK 14301). Västmanland, Arboga, Kalkugnsberget,
i barrmatta under en äldre gran, 1988-07-28, leg. & det. H. Kaufmann (HK 880728); Rytterne,
Ulriksdal, intill gran, 1987-10-10, leg. & det. H. Kaufmann (S, F251483, HK 871010); Västerås,
Gryta, i barrmatta av gran, 1993-09-09, leg. B. Rolling-Martinsson, det. H. Kaufmann; Grythyttan, Älvestorp, Lortmossen, under gran på grannbarr, barrskog på kalk, 1988-08-07, leg. & det. H.
Kaufmann (S, F251481, HK 880807); Viker, Näsmarkerna, under gammal gran, 1988-08-05, leg.
& det. H. Kaufmann (HK 880805). Medelpad, Alnö, Ås, i rik granskog, 1999-08-30, leg. & det.
B. Wasstorp, conf. H. Kaufmann (UPS 176520); Borgsjö, vid värdshuset under gran i barrmatta,
1984-08-23, leg. & det. H. Knudsen, conf. H. Kaufmann (HK 840823). Ångermanland, Ådalsliden, Näsåker, Åssjöberget, i kalkgranskog, 2014-09-12, leg. N.-O. Nilsson & M. Karlsson, det. H.
Kaufmann (HK 14300).
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Russula gigasperma Romagn.
”taggsporig kremla”

Fig. 10A. Russula gigasperma. Gotland, Ekeby, Ekeby hembygdsgård, 2012-08-15 (HK12021). Foto H. Kaufmann.

Fig. 10B. Russula gigasperma. A. Dermatocystidier
B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK12021). Teckning H.
Kaufmann.
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Hatten är upp till 9 cm i diameter, rödbrun eller
brun med violetta toner, eller också mörkviolett. Mot hattkanten bleknar färgerna och äldre
exemplar kan vara gulbruna och helt avfärgade.
Foten är ganska kort, jämntjock och helt vit, mot
spetsen trubbig och något veckad med en liten
sidoställd spets. Foten är inte längre än hattens
diameter och max 2,5 cm i diameter. Köttet är
vitt och luktlöst och har en kärv och efter en
stunds tuggande en tydlig skarp smak. Det brunfärgas vid brytning eller "tumning". Lamellerna
är gula, ganska höga, avrundade mot hattkanten
och tjocka. Sporfärgen är IVe.
Sporerna är 8,3 – 12,2 x 7,4 – 10,5 µm, medelstorlek 10,6 x 9,0 µm (Q = 1,2), isolerat taggiga.
Taggarnas höjd är max 1,7 µm, ofta böjda och
har en tillplattat topp (sportyp 3A–4A). I hatthuden finns flersepterade dermatocystidier som
är max 10 µm i diameter, den första septeringen
är ca 25 – 30 µm lång.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

Svamppresentationer
Habitat och utbredning i Sverige
Russula gigasperma växer i ädellövskogar, intill ek och bok. Mina fynd från Gotland och Södermanland växte i gräs under gamla ekar. Arten växer på värmegynnade platser, längs ljusa skogskanter,
eller kortklippta gräsmarker, gärna på kalkhaltig jord. R. gigasperma är en sällsynt art i Sverige. Jag
tror dock att den är förbisedd, eftersom det är lätt att förväxla den med närstående arter som R. cuprea
och R. globispora. Förväxlingsrisken utesluts om man beaktar att R. cuprea har en mera brungul hattfärg och att den har mindre sporer med lägre taggar eller vårtor. Köttet hos R. globispora brunfärgas
vid "tumning", medan köttet hos R. gigasperma är oförändrat vitt.
Kommentarer
Som namnet indikerar så är sporerna hos R. gigasperma stora. Namnet är dock lite vilseledande eftersom R. globispora har större sporer än R. gigasperma. Den senare har dock gigantiskt långa taggar
eller vårtor på sina sporer, de är upp till 1,7 µm långa och på grund av sin längd är de är ofta böjda.
Den kan förväxlas med R. cuprea eller R. globispora. R. cuprea har mindre, men isolerat taggiga
sporer och förekommer på liknande växtplatser. R. globispora har runda sporer med ganska korta
taggar eller vårtor, och köttet brunfärgas i luften.
Romagnesi (1975: 860–861) uppger att R. gigasperma kan ha mycket variabla hattfärger. Den sägs
kunna variera inom ett brett spektrum av mörkviolett, purpurbrun, mörkbrun vinfärgat som R. vesca
(kantkremla). Även fruktkroppar med gröna toner kan förekomma. De engelska kollekter liksom den
norska som jag studerade, var alla mörkvioletta respektive purpurfärgade. De av mig i Sverige hittade fruktkropparna var vinfärgade respektive mörkvioletta. Eftersom R. gigasperma saknar svenskt
namn i Dyntaxa, föreslås ”taggsporig kremla”.
Illustrationer
Kränzlin 2005 vol. 6: # 140, Sarnari 1998: 737.
Undersökt material
Norge. Oppland, Sogndal, Kvinnafossen och Vestraim/Eintorn och Hella, längs norrsidan av
Sognefjord, väster om Sogndal, intill ek och gran, 2000-09-09, leg. & det. J. Ruotsalainen (TUR
198862). Storbritannien. Cumberland, White Moss, Bane Rigg, intill bok, 1999-08-05, leg. J. Weir,
det. G.G. Kibby, conf. (HK (Kew (M) 63968). Devon, Loddiswell, Andrews wood, wet acidic
woodland, 1995-10-16, leg. P. J. Roberts, det. G. G. Kibby, conf. H. Kaufmann (K (M) 31562). West
Sussex, Wisborough Green, Bignor near Hawkhurst Court, Corylus, Castanea sativa, Quercus
sp., 1967-09-04, leg. & det. A. D. M. Rayner, conf. H, Kaufmann (K (M)138938). Monmouthshire,
Monmouth, Lady Park Wood, 1977-09-02, leg. & det. A. D. M.Rayner, conf. H. Kaufmann (K (M)
109130). Sverige. Gotland, Ekeby, Ekeby hembygdsgård, i gräs intill ek, 2012-08-15, leg. & det. H.
Kaufmann (HK 12021). Södermanland, Ösmo, Hammersta NR, i ädellövskog med hassel och ek,
2014-08-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK14013).
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Russula globispora (J. Blom) Bon
”klotsporig fläckkremla”

Fig. 11A. Russula globispora. Foto P. Marstad.

Fig. 11B. Russula globispora. A. Dermatocystidier B.
Sporer. Skalstreck 10 µm. (S, F90276). Teckning H.
Kaufmann.
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Hatten är max 10 cm i diameter, fläckig, i mitten
orange (5E7), mot kanten gul (3B6, 4C7) eller
beige (4B3). Yngre fruktkroppar är ofta mera
gulfärgade (3B6). Hattytan är glänsande och lite
klibbig, i väta nästan slemmig. Foten är lika lång
som hattens diameter, max 2,8 cm tjock, mot
basen avsmalnande med spets. Köttet är vitt,
men brunfärgas vid beröring. Smak skarp. Lukten är svagt fruktaktig. Köttet blir med FeSO4
snabbt rosa men får endast svag reaktion med
Guajak.
Lamellerna ganska höga och nästan täta, 10
lameller per cm vid hattkanten, ganska tjocka,
gräddfärgade. Sporfärgen är IVc–d. Sporer 9,1
– 13,0 x 8,3 – 10,9 µm, medelstorlek 10,9 x 9,6
µm (Q=1,1), nästan runda och isolerat vårtiga
eller taggiga. Taggarnas respektive vårtornas
höjd är 0,5 – 1,3 µm (sportyp 2A). I hatthuden
finns talrika septerade dermatocystidier som är
max 9 µm i diameter.
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Habitat och utbredning i Sverige
Russula globispora växer i kalkpåverkade skogar över hela landet. Den växer i symbios med ädellövträd men också med björk.
Kommentarer
Förväxlingssvampen till R. globispora är främst R. maculata. R. globispora har klotrunda, isolerat
taggiga sporer (typ 2A) medan R. maculata har mindre sporer som dessutom är försedda med förbindelseåsar mellan taggarna (typ 2B). R. globispora är mera gulaktigt färgad än R. maculata och har
inte den utpräglade lukten av jäst frukt som R. maculata har.
För en säker bestämning krävs att man kontrollerar sporernas utseende. Som namnet anger skall de
vara klotrunda med isolerade taggar. R. globispora inkluderar den varietet som tidigare benämndes
R. maculata var. bresadolina. Bland mina undersökta kollekter finns sådana, som har sporer med
extremt låga vårtor, med en längd av endast 0,5 – 0,7 µm. Man kan diskutera om inte dessa kollekter
istället borde urskiljas som en varietet av R. globispora och få namnet R. globispora var. bresadolina.
Index fungorum betraktar R. globispora som synonym till R. maculata, medan svenska Dyntaxa och
Artportalen skiljer dem åt. Eftersom R. globispora saknar namn i Dyntaxa föreslås här ”klotsporig
fläckkremla”.
Illustrationer
Galli 2005: 469, Kränzlin 2005 vol. 6: #141, Marstad 2004: 71, Michael m fl 1983 vol 5: # 160,
Sarnari 1998: 701 och 705.
Undersökt material
Storbritannien. Cumberland, White Moss, Bane Rigg, 1999-08-05 leg. J.vWeir, det. G. G. Kibby, (K (M) 63968). Perthshire, intill ek, 1984-09-09, leg. & det. R. Watling (EE00666191 som R.
gigasperma/H. K). Sverige. Bohuslän, Tanum, Kragenäs, hagmark, intill ask, lind och ek, 200409-17, leg. & det. H. Kaufmann (HK 04087).Västmanland, Kärrbo, Frössåker NR, i lövskog med
ek, 1990-08-21, leg. B. Wasstorp, det. H. Kaufmann (S, F90276). Uppland, Fasterna, Norra Vreta,
under hassel och björk, 1953-08-02, leg. N. Suber, det. H. Kaufmann (S F90349); Stockholm,
södra Djurgården, nära Rosendals terass, under björk, 1954-07-29, leg. N. Suber, det. H. Kaufmann
(UPS F141368); Solna, Ulriksdals slott, vid lind, 1981-08-19, leg. B. Wasstorp, det. H. Kaufmann
(S F79380); Uppsala, Carolinaparken, 1984-09-02, intill ädellövträd, leg. & det. B. Wasstorp, conf.
H. Kaufmann ((HK 940902); Östra Ryd, Rydbyholmsparken, under ask, björk, gran och tall, 198708-23, leg. I.-B. Vesterberg, det. H. Kaufmann (S, F90291). Härjedalen, Tännäs, Hamrafjället,
slåtteräng, intill björk, 2006-08-15, leg. & det. H. Kaufmann (HK 06016a). Jämtland, Östersund,
Karlslund park, intill tall och björk, 1987-08-07, leg. & det. H. Kaufmann (HK 870807).
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Russula heterochroa Kühner
”fjällsippskremla”

Fig. 12 A. Russula heterochroa. Jämtland (HK06025). Foto H. Kaufmann.

Fig. 12B. Russula heterochroa. A. Dermatocystidier
B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (S, F79372). Teckning H.
Kaufmann.
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Hatten är regelbunden med djupare mitt, diameter max 7 cm. Hattfärgen är brunröd med inslag
av gulbruna toner, mot kanten ljusare guldgul, i
torka glänsande, i fuktigt väder klibbig på hattytan. Hattkanten är rundad, trubbig och något
strierad. Foten är ganska kort, kortare än hattens
diameter, i tvärsnitt rund, jämntjock eller något
vidgat, mot basen rundad med en liten spets. Foten brunfärgas vid beröring. Köttet är vitt men
brunfärgas kraftigt vid brytning eller beröring.
Smaken är skarp, lukten syrlig som av jästa äpplen. Med KOH och FeSO4 färgas köttet svagt
rosa, med Fenol blir det långsamt brunt och med
Guajak starkt blågrönt. Lamellerna är normaltäta, guldgula och nästan fria till vidvuxna. De är
ganska höga och hatthuden hos äldre fruktkroppar når inte ut mot kanten. Hos äldre exemplar
är lamellerna brunprickiga och liksom köttet
brunfärgas de vid beröring. Sporfärgen är äggul
IVc. Sporer 8,5 – 10 x 7,8 – 8,7 µm, medelstorlek 9,1 x 8,3 µm (Q=1,1), nästan runda och isolerat småtaggiga. Taggarnas höjd är max 1,0 µm
(sportyp 2A). I hatthuden finns dermatocystidier
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som är max 10 µm i diameter. Vanligen är de långsträckta och avsmalnande, enstaka dermatocystidier kan vara septerade.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula heterochroa växer i landets nordligare delar på kalkhaltiga fjällhedar och i fjällnära skogar
tillsammans med fjällsippa (Dryas octopetala), dvärgbjörk (Betula nana) och videarter (Salix spp.).
Kommentarer
Russula heterochroa är en ganska liten kremla som påminner mycket om R. maculata eller R. globispora. Man känner igen arten främst på de isolerat småtaggiga sporerna och de långsträckta och ganska breda dermatocystidierna i hatthuden. R. heterochroa kan lätt förväxlas med R. globispora, som
förekommer på liknande växtplatser men den växer i norr i symbios med björk. Gula former av arten
kan förväxlas med R. font-queri som till skillnad från R. heterochroa inte brunfärgas vid "tumning".
Eftersom R. heterochroa saknar svenskt namn i Dyntaxa, föreslås ”fjällsippskremla”.
Illustrationer:
Sarnari 1998: 709, Marstad 2004: 53, Kränzlin 2005 vol. 6: # 121.
Undersökt material
Island. Norður-Múlasysla, Fljótsdalshreppur, Hengifossárgil, 1993-08-06, leg. & det. Å. Strid, conf.
H. Kaufmann (S, F79372). Sverige. Härjedalen, Tännäs, Hamrafjället, intill vide och dvärgbjörk,
1981-08-22, leg. & det. S. Ryman, conf. H. Kaufmann (UPS F143097); vid trädgränsen intill vide,
2006-08-15, leg. H. Croneborg, det. H. Kaufmann (HK06022). Jämtland, Storsjö, Flatruet, med
vide och dvärgbjörk, 2006-08-19, leg. & det. H. Kaufmann (HK 06025).
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Russula intermedia P. Karst.
praktkremla

syn. Russula lundellii

Fig. 13A. Russula intermedia, Medelpad, Timrå, Bergeforsens Folkets park (HK 14350). Foto H. Kaufmann.

Fig. 13B. Russula intermedia (praktkremla). A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK810905).
Teckning H. Kaufmann.
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Hatten är max 13 cm i diameter, vacker glänsande, blodröd, tegelröd, orange, ibland också
karminröd med gulorange mitt. Äldre exemplar
har ibland blekare färger, med gulaktiga inslag
som gör att den påminner om R. maculata eller
R. globispora. Foten är lika lång som hattens diameter, nedåt avsmalnande och ganska hård men
”märgfylld”. Mot basen är den ofta gulfärgad.
Köttet är vitt, hårt och fast och ändrar ej färg vid
brytning. Smaken är skarp. Lamellerna är ganska täta, ca 8 – 9 lameller mätt vid hattkanten.
Några få lameller är gaffelgrenade, få korta
lameller förekommer. Hos mogna fruktkroppar är de äggula, inte speciellt höga och de når
knappast utanför hatthudens kant. Sporfärgen är
IVd. Sporerna är 6,7 – 8,3 x 6,1 – 7,0 µm, medelstorlek 7,4 x 6,6 µm (Q=1,1), runda till svagt
ovala med ett sammanhängande nätmönster
med en höjd av max 0,7 µm (sportyp 2B–2C).
I hatthuden finns fåtaliga, mestadels osepterade
dermatocystidier som nedåt är lätt avsmalnande
med en maxdiameter av 8 µm. Många hår som är
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2 till 3 µm i diameter syns på hattytan. Håren är oftast septerade och grenade, en del har uppsvällda
toppar.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula intermedia växer i symbios med björk och är en karaktärsart i landets björkskogar och lövrika barrblandskogar. Den trivs på något kalkpåverkade, mullrika jordar, i gräsmark och ljusa skogsbryn, alltid i närheten av björk. R. intermedia förekommer i hela landet, men är vanligare norrut.
Kommentarer
Russula intermedia bildar ganska robusta, stora och iögonfallande fruktkroppar. Hatten är glänsande och praktfullt färgad och arten bär därför det träffande svenska namnet praktkremla. Den kan
förväxlas med R. paludosa (storkremla) eller R. vinosa (vinkremla) som dock båda växer i försurade
blåbärsbarrskogar. R. aurantioflammans kan också likna R. intermedia men den har tydligt avlånga
och mera ornamenterade sporer. I mikroskopet känns R. intermedia igen på de små nätmönstrade
sporerna och de osepterade dermatocystidierna i hatthuden. Urbleknade exemplar av R. intermedia
kan också förväxlas med R. maculata som dock har bredare och i toppen något uppsvällda dermatocystidier. Fruktkroppar med en gulaktig mitt har beskrivits som R. mesospora (Dähncke 2004:
933, Galli 2005: 465, Marchand 1998 vol. 5: # 499), men anses idag endast vara färgvarianter av R.
intermedia.
Illustrationer
Dähncke 2004: 931, Galli 2005: 463, Kränzlin vol. 6: #156, Marchand, A. 1977 vol. 5: # 498 (obs
teckningar av sporer och dermatocystidier är ej korrekta), Marstad 2004: 72, Sarnari 1998: 713 och
715, Schäffer 1970: XX # 69.
Undersökt material
Finland. Helsingfors, 1981-08-21, i blandskog med björk, leg. & det. H. Kaufmann & M. Kor-honen (HK 810821). Sverige. Östergötland, Västra Husby, Luddingsbo, under björk i barrskog, 198407-19, leg. & det. S. Ryman, conf. H. Kaufmann (UPS F006344). Södermanland, Botkyrka, Lilla
dalen, 2003-08-22, leg. H.-G. Thoresson, det. (H. Kaufmann (HGT 2003-08-22). Närke, Adolfsberg, Sommarro, 2014-09-06, i blandskog med björk i gräs, leg. & det. H. Kaufmann (HK14023).
Västmanland, Badelunda, Västerås, Hamre 1981-09-05 i björkblandskog, leg. & det. H. Kaufmann
(HK810905); 1984-08-21, i björkblandskog, leg. & det. H. Kaufmann (S, F251531, HK840821).
Medelpad, Borgsjö, Granbodåsens NR, 2014-09-10, i barrblandskog under gamla björkar, leg. &
det. H. Kaufmann. Timrå, Bergeforsens Folkets Park, under gammal björk, 2014-09-13, leg. L. Söderberg, det. H. Kaufmann (HK 14350).
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Russula maculata Quél.
fläckkremla

Fig. 14A. Russula maculata (fläckkremla). Uppland. Foto H.-G. Thoresson.

Fig. 14B. Russula maculata (fläckkremla). A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK04076a).
Teckning H. Kaufmann.
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Hatten är mångfärgad, röd, rosa, orange med
ljusgula fläckar mellan dessa färger. Hatten kan
bli upp till 8 cm i diameter. Hattkanten är avrundad och länge inrullad. Foten är vit, ibland med
en mycket lätt rödtoning vid basen, vid tumning
får den bruna fläckar. Den är kortare än hattens
diameter och jämntjock, ibland något uppsvälld
nedåt, mot spetsen avrundad, trubbig med en
liten spets. Köttet är vitt men brunfärgas vid
beröring. Smaken är skarp och lukten hos mogna fruktkroppar påminner om ruttnande eller
jästa äpplen. Lamellerna är gula, ganska höga,
ibland med gula prickar och fläckar på eggen.
Sporfärgen är gräddgul IVc–d. Sporerna är 6,5
– 10,9 x 6,1 – 10,1 µm, medelstorlek 8,7 x 7,7
µm (Q= 1,1), runda till svagt ovala med ett ofullständigt nätmönster. Ornamenteringens höjd är
ca 1 µm (sportyp 2B). I hatthuden finns talrika,
mestadels långsträckta, klubbformade dermatocystidier som är max 12 µm i diameter med en
längd av 65 – 90 µm. Septerade dermatocysti-

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

Svamppresentationer
dier förekommer sparsamt. Den första septeringen är hos dessa ca 30 – 45 µm lång. Håren är talrika,
smala, ca 3 µm, ofta grenade, uppåt avsmalnande och ej septerade.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula maculata växer i ädellövskogar, helst i kalkpåverkade marker under gamla ekar. Man hittar arten också under andra ädellövträd, såsom bok, lind och hassel. Den är värmekrävande och den
förekommer därför endast i de södra och mellersta delarna av landet.
Kommentarer
Russula maculata är en ganska sällsynt art, som ofta förväxlas med den vanligare R. globispora som
förekommer över hela landet. Makroskopisk är det svårt att skilja dessa arter åt. Man skiljer dem lättast genom att mikroskopera sporerna. R. maculata har små sporer med ett nätmönster medan R. globispora har stora, isolerat vårtiga till taggiga sporer. R. maculata kan också förväxlas med urblekta
exemplar av R. intermedia som dock växer under björk. R. intermedia har smala och tydligt avsmalnande dermatocystidier, medan R. maculata har bredare och något klubbformade dermatocystidier.
Illustrationer
Galli 2005: 467, Kränzlin vol. 6: # 198, Marchand’ 1977 vol. 5: 204, Marstad 2004: 72, Michael m fl
1983 vol. 5: # 162, Sarnari 1998: 697 och 699, Schäffer 1970: XIX # 65.
Undersökt material
Sverige. Bohuslän, Kville, Hjärterön, under ek, 2004-09-14, leg. B. Rodling-Martinsson, det. H,
Kaufmann (HK 04076a); Tossene, Hogsäms bokskog, 204-09-16, i bokskog, leg. & det. H. Kaufmann
(HK 04082). Gotland, Levide, Levide prästänge, i gräs intill ask, ek och hassel, 2012-08-15, leg. &
det. H. Kaufmann (HK 12033). Västmanland, Kolbäck, Strömsholm, Österängen, intill ek tillsammans med R. atropurpurea, 1993-08-08, leg. & det. H. Kaufmann (UPS 120340); Rytterne, Tidö
slott, Stensjöberget, intill ek, bok och lind, 2000-07-15, leg. & det. H. Kaufmann (HK 00005). Uppland, Ljusterö, Siarö, Kalvholmen västra delen, under ek, 1954-09-02, leg. O. Persson, det. J. A.
Nannfeldt, conf. H. Kaufmann (S F90363); Stockholm, södra Djurgården, 1956-08-15, leg. R. Rydberg, det J. A. Nannfeldt, conf. H. Kaufmann (S 90286). Solna, Karlbergs park, 1974-09-12, leg. N.
Suber, det. J. A. Nannfeldt, conf. H. Kaufmann (S, F79033).
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Russula ”pseudoglobispora” Kaufmann nom. prov.

Fig. 15A. Russula pseudoglobispora nom. prov. Jämtland, Undersåker, Välliste, 1982-08-13, leg. E.
Ohenoja & U. Söderholm (S, F80706). Foto H. Kaufmann.

Fig. 15B. Russula pseudoglobispora nom. prov. A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (S, F80706).
Teckning H. Kaufmann.
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Hatten är regelbunden med djupare mitt, max 8
cm i diameter, brunröd (8C8), mot kanten ljusare
guldgul (5B7). I torka glänsande, i väta klibbig.
Hattkanten är rundad, trubbig något strierad. Foten är något kortare eller lika lång som hattens
diameter, i tvärsnitt rund, jämntjock, mot basen
rundad och med en liten spets fäst mot marken.
Foten brunfärgas vid beröring eller "tumning".
Köttet är vitt men brunfärgas kraftigt vid brytning. Det har skarp smak och en speciell lukt
som av jästa äpplen. Med KOH och FeSO4 färgas köttet svagt rosa, med Fenol långsamt brunt
och med Guajak starkt och snabbt blågrönt.
Lamellerna är normaltäta, guldgula och nästan
fria till vidvuxna. De är ganska höga och eftersom hatthuden inte når ut till kanten, så syns
lamellerna från ovansidan. Liksom köttet brunfärgas lamellerna vid beröring. Sporfärgen är äggul
IVc. Sporerna är 8,7 – 12,6 x 8,0 – 10,9 µm, medelstorlek 10,8 x 9,8 µm (Q = 1,1), nästan runda
och isolerat taggiga. Taggarnas höjd är 0,8 – 1,5
µm (sportyp 2A–3A). I hatthuden finns slanka,
flersepterade dermatocystidier som är upp till 8
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µm i diameter. Den första septeringen är 10 – 30 µm lång och upp till 6 septeringar är vanliga. Vid
sidan av dessa långa kedjeformiga dermatocystidier finns också klubbformade dermatocystidier som
är upp till 12 µm i diameter.
Habitat och utbredning
Russula pseudoglobispora har hittills endast hittats i Jämtland. Den växte där intill dvärgbjörk och
lågväxande videarter.
Kommentarer
Russula pseudoglobispora är en art som ännu inte beskrivits formellt då den endast är känd från en
enda lokal. Den påträffades i den svenska fjällregionen under den Nordiska Mykologiska Kongressen i Östersund 1982. Det finns två kollekter. Den ena förvaras på Riksmuseet i Stockholm (S) under
namnet "R .borealis Kauffman", den andra kollekten har jag i mitt privata herbarium. Den växer intill
vide och dvärgbjörk med enstaka tallar emellan. Den skiljer sig från R. globispora främst genom en
mera intensiv brunfärgning av köttet och lamellerna och genom de mångsepterade och breda dermatocystidier som finns i hatthuden. Hos R. globispora finns smala dermatocystidier med ett fåtal, kanske upp till 3, septeringar. Hos R. pseudoglobispora finns dermatocystidierna ofta som långsträckta
kedjor med fler än 6 septeringar.
Undersökta kollekter
Sverige. Jämtland, Undersåker, Välliste fjäll (RT 90: 7020275,1365883), i björkskog, 1982-08-13,
leg. E. Ohenoja & U. Söderholm, det. H. Kaufmann (S 80706); intill tall, björk och sälg, 1982-08-14,
leg. & det. H. Kaufmann (HK820813).
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Russula purpureofusca Kühner
”purpurbrun kremla”

syn. R. cupreola Sarnari

Fig. 16A. Russula purpureofusca. Norge, Oppland, Dovre, Grimsdalen, 2012-08-21, leg. J. Vauras, det. J. Ruotsalainen (TUR-A 29076F). Foto J. Vauras.

Hattens diameter är 2,5 – 2,7 cm. Hattfärgen
är smutsig brunröd med violetta toner, i mitten
mörkare. Foten har en diameter av 0,5 – 1,3 cm
och är ganska kort, max 3 cm. Köttet är vitt, först
milt sedan med mycket skarp smak. Lamellerna är något glesa, höga och ljus ockrafärgade.
Sporfärgen är gul, IVa-c. Sporer 8,3 – 9,6 x 6,5
– 7,8 µm, medelstorlek 8,8 x 7,2 µm (Q=1,2),
med låga vårtor (max 0,5 µm) och med svaga
förbindelselinjer (sportyp 1B–1C). I hatthuden
finns mycket talrika, upp till 3 gånger septerade
dermatocystidier som är max 10 µm i diameter.
Den första septeringen är ca 20 – 40 µm lång.

Fig. 16B. Russula purpureofusca. A. Dermatocystidier
B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (TUR-A 29076F). Teckning
H. Kaufmann.
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Habitat och utbredning
Russula purpureofusca är en liten kremla som
förekommer i den skandinaviska fjällregionen.
Hittills har den inte hittats i Sverige. Den undersökta kollekten härstammar från Norge. Arten
växer i symbios med dvärgbjörk (Betula nana)
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och olika videarter: dvärgvide (Salix herbacea) och nätvide (S. reticulata). Enligt Knudsen & Vesterholt (2012) har arten insamlats i Finland (Lappland) och i Norge (Buskerud). Förekomsten i Finland
omnämns också av Sarnari (1998).
Kommentarer
Russula purpureofusca är en liten mörkviolett svamp som lätt kan förväxlas med andra små kremlor
som förekommer i den skandinaviska fjällregionen. Förväxlingssvampar är R. nana, och R. laccata
som förekommer på liknande växtplatser. Dessa har dock mycket ljusare sporer och är därför lätta
att skilja från R. purpureofusca. De makroskopiska karaktärerna som anges ovan är enligt Kühners
originalbeskrivning (Kühner 1975). Själv har jag inte hittat arten. De extrema sidoutskott som visas
hos Sarnari (1998: 732) har jag inte hittat i det studerade materialet. Eftersom R. purpureofusca
saknar svenskt namn i Dyntaxa föreslås ”purpurbrun kremla”.
Illustrationer
Sarnari 1998: 733 och 734 (som R. cupreola).
Undersökt material
Norge. Oppland, Dovre, Grimsdalen, ca 2 km SW of Grimsdalshytta, pasture, alpine heath, in pit
near the river, with Betula nana and Salix, alt. ca 1000 m, 2012-08-21, leg. J. Vauras, det. J. Ruotsalainen, (TUR-A/ 29076 F).
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Russula rutila Romagn.
liten ekkremla

Fig. 17A. Russula rutila (liten ekkremla). Uppland, Ekerö, Lovön, Drottningsholms
park, 2005-08-12, leg. & foto H.-G. Thoresson.

Fig. 17B. Russula rutila (liten ekkremla). A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (S, F97271).
Teckning H. Kaufmann.
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Hattens diameter är max 7 cm. Hattfärgen är röd
eller tegelröd och har ibland inslag av orange i
mitten. Hattytan är matt, i torka glänsande. Hatten är länge inrullad, och hattkanten avrundad.
Foten är lika lång som hattens diameter, nedåt
lätt avsmalnande med en spets vid basen. Foten är ofärgad, helt vit märgfylld, men hos unga
exemplar ganska hård. Köttet är vitt och ändrar
inte färg vid brytning. Smaken är skarp, lukten
något syrligt. Köttet blåfärgas inte av Guajak.
Lamellerna är gula, höga och spröda, vidväxta
eller nästan nedlöpande på foten. Sporfärgen är
äggul, IV b–c. Sporerna är 7,4 – 9,6 x 6,3 – 8,5
µm, medelstorlek 8,6 x 7,7 µm (Q=1,1), runda
till svagt ovala med ett inte helt sammanhängande nätmönster. Ornamenteringens höjd är ca
1 µm (sportyp 2C–3C ). I hatthuden finns talrika
septerade dermatocystidier som är max 8 µm i
diameter. Den första septeringen är ca 30 µm
lång. Dermatocytidierna är svagt inkrusterade,
långa och starkt avsmalnande. Hos torkat mate-
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rial är inkrusteringarna svåra att upptäcka, men de finns huvudsakligen i den avsmalnande delen av
dermatocystidierna.
Habitat och utbredning i Sverige
Russula rutila förekommer på kalkpåverkade lerjordar i parker och i öppna gräsmarker intill ek.
Arten är ganska ovanlig i landet och den förekommer rikligast i landets östra delar.
Kommentarer
Som enda art inom sektionen Insidiosinae har Russula rutila inkrusterade dermatocystidier som dock
hos torkat material kan vara svåra att upptäcka. Romagnesis typmaterial som förvaras på Riksmuseet
(S) visar kraftigare inkrusteringar på dermatocystidierna än hos det svenska materialet som jag har
gått igenom. Det är tveksamt om R. rutila hör hemma inom sektionen Insidiosinae. Sarnari (1998)
inkluderar arten i sektionen Rubrinae tillsammans med den liknande R. rubra, vilket jag anser vara
mera logiskt. R. rutila kan lätt förväxlas med andra arter med röda hattfärger såsom R. pseudointegra
(röd ekkremla), R. rubra, eller R. persicina (persikekremla) som alla förekommer under ek. Hatten
hos R. pseudointegra är röd, utan några som helst gula toner, den bleknar och grånar hos äldre fruktkroppar. R. rubras hattyta är matt rödfägad. R. persicina skiljer sig genom att oftast ha röda nyanser
på foten.
Illustrationer
Einhellinger 1985: 259, Marstad 2004: 73, Sarnari 1998: 779 och 781.
Undersökt material
Frankrike. Oise, Asnieres-Sur-Oise, in silva frondosa, 1945-09-12, leg. & det. H. Romagnesi, (typmaterial, S). Sverige. Närke, Hallsberg, Herrfallsängs NR, intill ek, 2008-09-10, leg. S. Larhed, det.
H. Kaufmann (HK 08056). Södermanland, Spånga, Svartsjö slott, i slottspark, i gräs under ek, 201408-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK14027); Ösmo, Hammersta NR, intill ek och hassel på lerjord,
2014-08-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK 14014, 14016). Uppland, Ekerö, Lovön, Drottningholms
park, under ek, 2005-08-12, leg. & det. H.-G. Thoresson, conf. H. Kaufmann (HGT2005-08-12#32);
Kina slott, i gräs under ek, 2014-08-30, leg. & det. H. Kaufmann (HK14028); Solna, Ulriksdals
slottspark, i vägkant bakom tehuskullen, intill ek, 1981-08-05, leg. & det. B. Wasstorp, conf. J. Ruotsalainen & H. Kaufmann (S, F97271).
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Russula veternosa Fr.		
beskkremla

Fig. 18A. Russula veternosa (beskkremla). Skåne, Degeberga, Söndre klack, 2005-09-20, leg. H. Kaufmann
(HK05043). Foto H. Kaufmann.

Hatten är upp till 8 cm i diameter. Hattfärgen
kan vara svagt rosa med en gul mitt, men den
kan också vara gulaktig eller brunfärgad med
en något mörkare mitt. Hatten är regelbunden,
med djupare mitt, tunnköttig och med strierad
kant. Hatthuden kan dras av till mitten. Svampens habitus liknar ofta R. firmula. Foten är lika
lång som hattens diameter, bräcklig och skör, vit
och längsgående ådrad. Köttet är hårt och lukten är frukt- eller sötaktig (honung?). Smaken
är mild, sedan skarp. Med FeSO4 färgas köttet
omgående rosa-rött, med Fenol brunt, med Guajak endast svag reaktion. Lamellerna är gula och
höga, täta och spröda. Sporfärgen är äggul, IVc.
Sporer 7,0 – 9,1 x 6,3 – 7,7 µm, medelstorlek
7,8 x 6,8 µm (Q=1,1), isolerat taggiga. Taggarnas höjd är max 1 µm (sportyp 2A). I hatthuden
finns mångsepterade dermatocystidier, som är
max 11 µm i diameter. Den första septeringen är
ca 30 µm lång.
Fig. 18B. Russula veternosa (beskkremla). A. Dermatocystidier B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK05056). Teckning H. Kaufmann.
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Habitat och utbredning i Sverige
Russula veternosa växer främst i bokskogar i landets södra delar. I östra Sverige, där boken
saknas, finner man den i parker och ädellövskogar, oftast intill ek. Den växer på neutrala jordar på
värmepåverkade växtplatser.
Kommentarer
Russula veternosa har en speciell lukt som av frukt eller honung och namnet "honungskremla" som
används i andra språkområden vore kanske lämpligare för arten. Man kan urskilja två huvudtyper
av arten:
1. Hattfärg med toner av rosa och en brungul mitt som förekommer mest under bok. Den har i litteraturen ofta kallats R. schiffneri.
2. Hattfärg mera gulbrun som växer under ek och lind. Den kan lätt förväxlas med R. cuprea men
också med R. decipiens. R. cuprea har dock större, isolerat taggiga sporer och R. decipiens har
nätmönstrade sporer.
Det är svårt att bestämma R. veternosa i fält. Sporer och dermatocystidier måste alltid undersökas för
en säker artbestämning.
Illustrationer
Galli 2005: 461, Kränzlin 2005 vol. 6: # 211, Marstad 2004: 73, Sarnari, 1998: 759-760, Schäffer
1970: XIX # 66.
Undersökt material
Sverige. Skåne, Degerberga, Söndre Klack, i bokskog, 2005-09-20, leg. & det. H. Kaufmann (HK
05043); Degeberga hembygdspark, ek- och bokskog, 1981-09-19, leg. & det. H. Kaufmann (HK
810919); Maglehem, Blåherremöllans åravin, Julebodaån, bokskog, leg. & det. H. Kaufmann (HK
055056). Uppland, Ekerö, Lovön, Drottningholms slottspark, intill ek, 1987-08-22, leg. & det. H.
Kaufmann (870822); i gräs med ek och bok, 2008-08-31, leg. & det. H. Kaufmann (S 190505);
Östra Ryd, Rydbyholms slott, under lind, 1987-08-23, leg. & det. H. Kaufmann (HK 870823).
Tyskland. Niedersachsen, Holzminden, 18 km S om Hameln, i bokskog, 1972-08-27, leg. & det. H.
Jahn, conf. H. Kaufmann (S).
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Russula vinosopurpurea Jul. Schäff.
”purpurbrokig kremla”

Fig. 19A. Russula vinosopurpurea. Foto H. Kaufmann.

Hatten är upp till 12 cm i diameter och har flera
nyanser samtidigt: rödviolett till mörkt purpur
med gulaktiga fläckar och fält. Hattkanten är
avrundat trubbig och något strierad. Det är en
ganska stor och robust art som ofta är oregelbunden, kupig och vågig. Foten är jämntjock,
lika lång som hattens diameter, rynkad på ytan
och ofta vidgad nedåt med en trubbig bas som
kan vara gul till brungul . Köttet är vitt men tenderar att gråna något. Smaken är något skarp.
Lamellerna är glesa, djupgula, höga och tjocka
med många anastomoser och korta lameller
däremellan. Sporfärgen är äggul, IVd. Sporerna
är 7,8 – 10,9 x 7,0 – 8,7 µm, medelstorlek 9,0
x 7,8 µm (Q=1,2), med isolerade grova taggar
med en höjd upp till 1,6 µm (sportyp 3A–4A).
I hatthuden finns flersepterade dermatocystidier
med ganska korta element som är 3 – 9 µm i
diameter.
Fig. 19B. Russula vinosopurpurea. A. Dermatocystidier
B. Sporer. Skalstreck 10 µm. (HK14029). Teckning H.
Kaufmann.
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Habitat och utbredning i Sverige
Russula vinosopurpurea växer under ek, avenbok och lind. Den förekommer främst i parker
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och längs ljusa skogskanter. Växtplatsen skall vara kalkhaltig och värmegynnad. Russula vinosopurpurea är en ganska sällsynt art i Sverige. Förmodligen är den förbisedd eftersom den kan ha blivit
förväxlad med närstående arter. Den huvudsakliga utbredningen tycks vara begränsad till östra delen
av Sverige och till Gotland.
Kommentarer
Artens främsta kännetecken är den ganska stora fläckiga (purpurbrokiga), violetta–röd–brun–orangefärgade hatten och den moderat starka smaken. Avfärgade exemplar kan lätt förväxlas med R. decipiens, som förekommer på samma växtplatser, men har betydligt mindre fruktkroppar med osepterade
dermatocystidier och sporer med ett nästan sammanhängande nätverk. I mikroskopet känner man
igen R. vinosopurpurea på de grovtaggiga sporerna och de flersepterade dermatocystidierna i hatthuden. Det är svårt, om inte omöjligt, att bestämma arten på makroskopiska karaktärer. För en säker
bestämning krävs alltid en undersökning av sporernas och dermatocystidiernas utseende. R. vinosopurpurea saknar svenskt namn i Dyntaxa. Som svenskt namn föreslås "purpurbrokig kremla".
Illustrationer
Einhellinger 1985: 271, Michael m fl 1983 vol. 5: # 158, Sarnari1998: 765-766, Schäffer 1970: XX:
# 70.
Undersökt material
Sverige. Gotland, Stenkyrka, Stenkyrka hembygdsmuseum, 300 m N om kyrkan, i gräs intill
hassel, ask och ek, 20012-08-14, leg. & det. H. Kaufmann (HK 12041). Södermanland, Spånga,
Svart-sjö slott, slottspark, under ek i gräs, 2014-08-31, leg. & det. H. Kaufmann (HK14026); Ösmo,
Djursnäs, lövskog, 2004-09-14, leg. & det. H.-G. Toresson, conf. H. Kaufmann (HGT 2004-0914). Uppland, Ekerö, Lovön, Drottningholms park, under lind i gräs, 2008-08-31, leg. & det. H.
Kaufmann (HK08054); Kina slott, intill ek i gräs, 2014-08-30, leg. & det. H. Kaufmann (HK 14029);
Solna, Ulriksdals slottspark, nära bokdungen vid växthuset, vägkant vid lind, 1981-08-05, leg. B.
Wasstorp, det. H. Knudsen, conf. H. Kaufmann (S, F91895); Stockholm, södra sidan Djurgårdsbrunnskanalen, väster om bron vid Djurgårdsbrunns värdshus, i gräsmatta under lövträd (inplanterad
poppel), leg. & det. G. Haglund 1950-08-12, conf. J. Ruotsalainen, (HK, S, F-91937).
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Tack

Ett speciellt tack till professor Anders Tehler och
förste intendenten Karen Hansen på Riksmuseet
i Stockholm (S) för allt stöd jag har fått vid genomgången av kollekterna i herbariet. Likaså
vill jag framföra ett tack till Svengunnar Ryman
för att jag fick möjlighet att gå igenom samlingarna på Evolutionsmuseet i Uppsala (UPS).
Jukka Vauras och Hans-Göran Thoresson tackas
för lån av kollekter, samt för bilder som jag fick
använda i denna artikel. Även Åke Strid och Per
Marstad tackas för lån av foton.
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Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp) –
en raritet från Mykologiveckan i Timrå
2014
Mikael Jeppson
ABSTRACT
Mycocalia sphagneti (Nidulariaceae) - second Swedish record.
The minute basidiocarps of Mycocalia sphagneti were recently detected on moist woody debris adjacent to a stream in a virgin coniferous woodland in Ångermanland (Central Sweden).
Mycocalia sphagneti was originally described from Derbyshire (UK) in 1963 and has since
been on record only from The New Forest National Park in South Hampshire (UK, 1991) and
Trollhättan (southern Sweden, 1977). It is characterized by its uni-peridiolar basidiocarps, dark
and shining, blood red periodioles, homogeneous cortex of the peridiole and large (10 – 16
x 4 – 6 µm), ellipsoid to ventricose, yellowish spores. The species is illustrated with photos of
macro- and microcharacters.

Inledning

I samband med SMF:s Mykologivecka i Timrå
i september kom Monica Svensson (Bollnäs)
med ett oväntat fynd: kärrnästsvamp (Mycocalia
sphagneti (J.T. Palmer) J. T. Palmer). Ett fem-

tiotal knappt halvmillimeter stora fruktkroppar
växte på fuktiga vedrester i anslutning till en
bäck. Fruktkroppar fanns i alla stadier, från vita
små kulor till fullmogna, blodröda peridioler
(fig. 1).

Fig. 1. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Ångermanland, Sollefteå, Vällingsjö urskog, Spångsjöberget,
2014-09-09, leg. Monica Svensson, det. Mikael Jeppson (MJ 9929, GB). Foto Tommy Knutsson.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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Fynduppgifter

Mycocalia sphagneti (J.T. Palmer) J. T. Palmer
Ångermanland, Sollefteå, Vällingsjö urskog
NR, Spångsjöberget, 2014-09-09, på fuktig ved
i bäckfåra, leg. Monica Svensson, det. Mikael
Jeppson (MJ 9929, GB).

Beskrivning

Fig. 2. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Två
unga fruktkroppar. MJ 9929 (GB). Foto Jan Nilsson.

Mycocalia sphagneti tillhör gruppen brödkorgssvampar (Nidulariaceae) men kännetecknas av
att bilda fruktkroppar med endast en peridiol i
varje (fig. 1). Unga fruktkroppar är mycket små,
runda, vita och luddiga (fig. 2). Med åldern ökar
fruktkroppen något i storlek och blir mer eller
mindre linsformad. Peridieytan blir slät och efter
hand ockrafärgad, varefter peridiet blir tunnare
och till slut försvinner helt (fig. 3). Peridiet är
mycket tunt och består av monomitiska, tunna
(1,5 – 2,5 µm), hyalina hyfer med söljor (fig. 4).
Den mogna peridiolen är rundad till linsformad,

Fig. 3. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Halvmogen fruktkropp med kvarsittande peridium. MJ 9929 (GB).
Foto Jan Nilsson.
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Fig. 4. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Mogen peridiol. Peridiet har försvunnit och
peridiolens blodröda cortex är synligt. MJ 9929 (GB). Foto Jan Nilsson.

Fig. 6. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Labyrintiska hyfelement som bygger upp peridiolens
cortex. MJ 9929 (GB). Mikrofoto M. Jeppson.

Fig. 5. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Tunna
hyalina peridiehyfer med söljor. MJ 9929 (GB). Mikrofoto Mikael Jeppson.
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Fig. 7. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Subhymeniala hyfer. MJ 9929 (GB). Mikrofoto M. Jeppson.

0,2 – 0,4 mm i diameter och har ofta en central depression (påminner i formen om en röd
blodkropp). Färgen är brunröd–mörkt blodröd
(fig. 5). Peridiolen kan vara horisontellt orienterad eller stå i olika vinklar mot substratet,
ibland ser man helt upprättstående peridioler.
I mikroskopet uppenbaras att peridiolens yttre
(cortex) är homogent (oskiktat) av rödbruna,
”labyrintiska”, tätt sammansatta hyfer (fig. 6).
Subhymeniet består av hyalina, ”labyrintiskt”
grenade hyfer (fig. 7). Sporerna är 10 – 16 x
4 – 6 µm, ellipsoida till bukiga, tjockväggiga,
släta, gulaktiga (fig. 8). Svampen är omisskännlig såväl makro- som mikroskopiskt och skiljer
sig från andra arter i släktet Mycocalia genom
sina förhållandevis stora och pigmenterade
sporer och sitt homogena peridiolcortex. Makroskopiskt karaktäriseras arten av sina uniperidiolära fruktkroppar och de mörkt blodröda
peridiolerna.

Förekomst

Fig. 8. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). Sporer. MJ 9929 (GB). Mikrofoto M. Jeppson.

Fig. 9. Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp). I
världen endast känd från fyra fyndområden i Europa, men kan vara förbisedd.

58

Mycocalia sphagneti beskrevs 1963 från fuktiga
habitat (med vitmossa, Sphagnum) på de vidsträckta hedarna i Derbyshire i England där den
under perioden 1959 – 1961 påträffades på några
närbelägna lokaler, huvudsakligen vid basen
av veketåg (Juncus effusus) och ängsull (Eriophorum angustifolium) (Cejp & Palmer 1963)
(fig. 9). 1977 gjordes ett svenskt fynd i fuktig
blandskog (mest gran) i utkanten av Trollhättan
i Västergötland, även denna gång på veketåg
(Jeppson 1978). 1991 gjordes återigen fynd i
Storbritannien, nu längre söderut, i New Forest National Park i South Hampshire (FRDBI).
Fruktkropparna uppträdde där i fuktiga skogsmiljöer på nedfallna grenar av järnek (Ilex aquifolium) och på fallna löv av ek (Quercus). Inga
ytterligare fynd av kärrnästsvampen verkar sedan ha tillkommit, så fyndet i Ångermanland är
således av stort intresse. Materialet har tillställts
herbarium GB.
Släktet Mycocalia (nästsvampar) i Sverige presenterades med nycklar och artbeskrivningar av
Jeppson (1985, 2012a, 2012b).
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Tack

Ett stort tack till Monica Svensson som
uppmärksammade och samlade den oansenliga
kärrnästsvampen i Ångermanland, liksom till
Tommy Knutsson och Jan Nilsson som bidragit
med foton.
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Tryffeln Sclerogaster hysterangioides ny
för Sverige
Hans Rydberg & Mikael Jeppson
ABSTRACT
Sclerogaster hysterangioides (Basidiomycota, Geastrales) new to Sweden.
A finding of the rare hypogeous fungus, Sclerogaster hysterangioides, is reported from a sandy
mixed woodland habitat in Södermanland, NW of Strängnäs (about 80 kilometers W of Stockholm). The Swedish material is presented and illustrated.

Inledning

I samband med en naturvärdesinventering med
inriktning på kärlväxter och svampar åt Länsstyrelsen i Södermanlands län påträffades hösten
2014 en för Sverige ny tryffel, Sclerogaster hysterangioides. Växtplatsen är belägen cirka 15
km nordväst om Strängnäs i Södermanland och
utgörs av en rullstensås nära Mälaren.

Omständigheter kring fyndet (H.R.)

Det hade varit varmt och torrt i juli månad, varierande nederbörd med lokala skurar i augusti
vilket ingav föga hopp om att finna några stora
svampmängder i den torra åsmiljön i slutet av
augusti. Det fanns dock en del svamp, främst i
de lägre delarna mot åskanterna, där det växer
en del barrskog. Efter en första runda och på väg
mot den parkerade bilen såg jag några små bruna
skivlingar av släktet Inocybe (trådskivlingar) i ett
bryn med tallar och björkar. De fick växa kvar,
men i stället, och med blicken fortfarande fäst
mot den sandiga marken, såg jag en liten kula
som tydligt avvek i färg mot de gruspartiklar
som fanns insprängda i sanden. Jag tog upp den,
klämde på den, och kände att det var en tryffelliknande svamp. Jag tog hem fruktkroppen och
började undersöka den närmare. Ytan var mjuk
och slät som hos en Hymenogaster (buktryffel),
men efter att ha delat fruktkroppen såg jag, att
gleban var homogent färgad, tämligen ljus och
med en tydlig columella (en linjär struktur av
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ljusare färg). Den liknade inte någon tryffel jag
tidigare sett och än mer förbryllad blev jag, när
fruktkroppen snart nog började sända ut en vedervärdig, påträngande doft lik den hos stinkande slemtryffel (Melanogaster ambiguus). Efter
ett par dygn var den emellertid luktlös. Jag tog
kontakt med Mikael Jeppson, skickade kollekten
till honom, och han bestämde den till Sclerogaster hysterangioides – en för Sverige ny art, som
tidigare i Norden bara setts i Norge. Jag besökte
lokalen på nytt ett par veckor senare för att hitta
ytterligare fruktkroppar, men förgäves. Kanske
hade det bara utvecklats en fruktkropp i den torra miljön, kanske hade de förtärts av någon sork.
Det fanns på lokalen inga spår av vildsvin, en
inom parentes ovanlig situation i Södermanland.

Fynddata

Sclerogaster hysterangioides (Tul. & C. Tul.)
Zeller & C.W. Dodge - fig. 1 – 3
Södermanland, Helgarö, Åsbyåsen, i SÖ delen
nära vägen, blandskog på naken fläck i sandig
jord, i markytan, 2014-08-27, leg. Hans Rydberg, det. Mikael Jeppson (herb. GB).

Beskrivning 			

Fruktkropp rund, 8 mm i diameter, utan vidhängande mycelfilt. Peridium vitt–ockrafärgat, tvåskiktat, uppbyggt av tätt sammanvävda
hyfer. Det yttre skiktet består av tjockväggiga,
hyalina–gulaktiga, något dextrinoida hyfer som
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Fig. 1. Sclerogaster hysterangioides. Södermanland, Helgarö, Åsbyåsen, i SÖ delen nära vägen, 2014-08-27, leg.
Hans Rydberg, det. Mikael Jeppson (herb. GB). Foto M. Jeppson.

ibland avslutas i en spets. Det inre skiktet består
av tunnare, hyalina, ej dextrinoida, mera tunnväggiga och mycket tätt sammanvävda hyfer.
Peridiet separerar lätt från gleban. Gleba blekt
gul–grön–grå, tätt veckad eller kamrad, med en
antydan till central kolumella i färskt tillstånd.
Sporer cyanofila, runda–droppformade, 4 – 6
µm, med en utdragen basal del med en apiculus.
Sporväggen är ornamenterad med ganska glesa
rundade vårtor (fig. 3).
De morfologiska karaktärerna hos det svenska
fyndet stämmer väl överens med beskrivning
och illustrationer av S. hysterangioides hos
Montecchi & Sarasini (2000) och Vidal (1991).
Dock skiljer det sig såtillvida att den sörmländska fruktkroppen inte låg inbäddad i en mycelfilt.
Detta kan dock förklaras av det faktum att den
påträffade fruktkroppen låg ensam på markytan
och förmodligen redan grävts upp av något djur,
men ratats eller helt enkelt tappats.
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Växtplatsen (H.R.) - fig. 4.
Biotopen är en glest bevuxen, tämligen öppen
gräsmark på isälvsgrus, i en svag sluttning åt
öster. Enstaka unga granar och tallar finns samt
nyponbuskar, enar och enstaka småskott av ek
och andra lövträd. I fältskiktet växer bland annat
fårsvingel, vit- och gulmåra, gråfibbla, smultron och kruståtel. Isälvsmaterialet var fläckvis
blottat eller täckt av ett tunt lager lövförna, som
troligen fallit under den extrema värmeperioden
i juli. En diffus stig, kanske en viltstig, kunde
skönjas intill växtplatsen. Fruktkroppen hittades
i en markblotta av isälvsmaterial. Möjligen är
Sclerogaster hysterangioides värmeälskande.
Lokalen ligger i Mälardalen, ett område med
många värmeälskande arter bland insekter, lavar, kärlväxter och svampar. Växtplatsen är solexponerad och fyndet gjordes efter en extrem
värmeperiod i juli. Samtidigt är det svårt att få
en uppfattning om klimatkravet när vi inte har
någon svensk utbredning att relatera till. I närom61
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Fig. 2. Sclerogaster hysterangioides. Slovakien, Západné Beskydy, under gran, hassel och hagtorn, 2011-04-,
leg. Peter Tomáň, det. Stanislav Glejdura. Foto Vladimír Kunca.

rådet växer många örter typiska för den örtrika
torrängen som ängshavre, brudbröd, backsippa,
backklöver, småfingerört och backtimjan. Flera
av dem är kalkgynnade, men växtplatsen verkar
inte i övrigt vara påverkad av kalk, troligen har
lång kontinuitet av trädlös mark haft större betydelse för florans utveckling i området.

Fig. 3. Sclerogaster hysterangioides. Sporer. Södermanland, Helgarö, Åsbyåsen i SÖ delen nära vägen, 201408-27, leg. Hans Rydberg, det. Mikael Jeppson (herb.
GB). Teckning M. Jeppson.
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Släktet Sclerogaster (M.J.)

Släktet Sclerogaster tillhör basidiomyceterna
och bildar centimeterstora underjordiska rundade fruktkroppar i övre markskiktet. Ofta
utvecklas de små kulorna i en vitaktig mycelfilt som även väver in omkringliggande
förna. Släktets arter antas ha ett saprotrofiskt
levnadssätt. Fylogenetiska undersökningar har
visat att Sclerogaster hör hemma i ordningen
Geastrales och är tämligen nära besläktat med
jordstjärnorna och slungbollen (Geastrum och
Sphaerobolus) (Hosaka m fl 2006, Hosaka &
Castellano 2008). Ett femtontal arter är beskrivna i släktet på världsbasis men en kritisk revision med hjälp av molekylära metoder har ännu
inte genomförts. I Skandinavien finns två arter,
S. compactus (hårdtryffel) och S. hysterangioides. Båda arterna har nyligen påträffats i Norge
i samband med ett tryffelprojekt i den norska
Artsdatabankens regi (Artsdatabanken). Från
Finland finns en rapport om ett fynd av S. compactus i Karjalohja, ca 50 km väster om Helsingfors (Ulvinen 1994). I Danmark är släktet ännu
inte påträffat. Från Sverige finns ett fynd av S.
compactus på Öland (Knutsson & Lange 1994).
Det här rapporterade fyndet av S. hysterangioiSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)
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Fig. 4. Växtmiljön för det svenska fyndet av Sclerogaster hysterangioides. Södermanland, Helgarö, Åsbyåsen,
2014-08-27. Foto H. Rydberg.

des i Södermanland är det första i Sverige. I ett
europeiskt perspektiv kan sägas att både S. compactus och S. hysterangioides har en stor spridning men att de överallt verkar vara sällsynta.
I Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 2012)
behandlas S. hysterangioides som synonym till
S. compactus. men en kritisk genomgång av
morfologiska karaktärer pekar mot att de båda är
väl åtskilda, goda arter (jmf Montecchi & Sarasini 2000, Svrček 1958, Vidal 1991). De båda
arterna kan skiljas åt genom att peridiet hos S.
compactus innehåller rundade s k pseudoparenkymatiska celler och att peridiet sluter tätt kring
gleban. Hos S. hysterangioides består peridiet
helt av mer eller mindre långsträckta hyfer och
peridiet har en tendens att lossna från gleban.
Sporerna är likartade till storlek och form hos
de två arterna men något kraftigare ornamenterade hos S. compactus. Både S. hysterangioides
och S. compactus uppges på kontinenten växa i
blandskog (Svrček 1958). Enligt Vidal (1991)
förekommer S. compactus huvudsakligen under
tall (sällsynt under ek) och S. hysterangioides
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

mestadels i lövskog under ek, sällsynt under tall.
Vidals uppgifter gäller Sydeuropa (Spanien). Det
svenska fyndet av S. compactus gjordes i ädellövskog under avenbok (Carpinus). En tredje art
av Sclerogaster förekommer i Europa, nämligen
S. gastrosporoides. Den växer i torrängar i områden med kontinentalt klimat och är associerad med gräs. Den har hittills rapporterats från
Tjeckien och Spanien (Vidal 1991).

Avslutning

Hypogeiska svampar sprids främst med djur,
åtminstone över längre avstånd. Den starka
doften hos den mogna fruktkroppen är ett sätt för
svampen att locka djur till sig för spridning. Då
omgivande marker är uppodlade och liknande
biotoper inte finns inom några kilometer, är det
rimligt att tro att den aktuella svampen har en
viss kontinuitet på lokalen i Södermanland, och
kanske kan den till och med finnas på fler ställen
i närområdet. Tidigare har bete förekommit, men
sedan några decennier har den tidigare torrängsfloran ersatts med en träd- och buskvegetation
63
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och öppna ytor förekommer nu ytterst sparsamt
längs denna del av åsen. Återbesök planeras
kommande år, särskilt efter rikliga sommarregn,
för att se om det utbildas fler fruktkroppar och
för att räkna antal mycel.
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Hjorttryfflar är inga potensmedel
Ove E. Eriksson
ABSTRACT
Deer truffels are no aphrodisiacs.
Deer truffels (Elaphomyces spp.) have been used for several hundreds years as aphrodisiacs
for cattles and humans, but new literature indicates that it may have been parasitic Tolypocladium (Elaphocordyceps) species that have caused the effects.
Vi känner för närvarande till 10 arter i släktet Elaphomyces (hjorttryfflar, hjortsvampar)
från Sverige och fyra arter i Elaphocordyceps
(svampklubbor), som parasiterar på Elaphomyces (Eriksson 2014). Under den senaste internationella mykologiska kongressen (IMC 10, 3 – 8
augusti 2014, Bangkok) bestämdes det emellertid att det senare namnet ska placeras som synonym till Tolypocladium, och arten som avbildas
här ska nu heta T. ophioglossoides (Ehrh.) Quandt,
Kepler & Spatafora (syn. Elaphocordyceps o.,
Cordyceps o.).
Svanberg (2005) har gett mycket intressant information om hur hjortsvamp använts i Sverige
genom tiderna. Svampen omnämns enligt
Svanberg i Stockholmsfarmakopén 1686 och i
apotekstaxan 1698. Den har använts inom lantbruket för att öka nötkreaturs brunst. Medlet
gick under många folkliga namn, bland annat
”bråttom”, ett namn som jag hört användas på
svampen i södra Dalarna så sent som någon gång
vid mitten av 1950-talet. Svampen användes även
på människor och i Svanbergs artikel finns en
teckning som förvaras på Nationalmuseum och
som gjorts av Pehr Hörberg (1746 – 1816). Den
visar en man och kvinna som ligger halvnakna
på en säng, mannen med händerna lyfta mot en
högre makt, som gett honom ungdomens potens
tillbaka. Linné trodde emellertid enligt Svanberg inte på svampen som potensmedel. En litteratursökning ger honom tydligen rätt.
Rätsch & Müller-Ebeling (2013) har publicerat
”The encyclopedia of aphrodisiacs: psychoactive substances for use in sexual practices”, en
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bok på 735 sidor med detaljerad information om
etnologi, etymologi, biologi, kemi, farmakologi
och mängder av bilder av organismer och droger.
Författarna skriver att de inte lyckats isolera

Fig. 1. Smal svampklubba (Tolypocladium ophioglossoides). Västerbotten, Umeå, Klabböle, 2011-10-21,
leg. & foto Nada & Zelimir Lipovac (UME).
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Fig. 2. Nedan. Marmorerad hjorttryffel (Elaphomyces muricatus) med mycel av nordlig svampklubba (Tolypocladium longisegmentum). Västerbotten, Umeå, Nyåkersberget, 2012-08-23. leg. & foto Nada & Zelimir Lipovac,

några farmakologiskt aktiva substanser från Elaphomyces. Under rubriken ”Cordyceps” anges
bland annat att ”Cordyceps ophioglossoides och
C. capitata ... säljs som aphrodisiaka, magiska
medel och medicin i Mexico och .... använts som
enteogener (≈ hallucinogena droger) av shamaner i Toluca-regionen under nattliga heliga ritualer” (översättning från engelska). Men de ska ha
blandats med bland annat en Psilocybe-art, så
det är ovisst hur stor del i drogens verkan, som
svampklubborna hade i det här fallet.
White m fl (2003) har publicerat en bok som
avhandlar kemiska studier av representanter
för ordningen Clavicipitales, dit de bland annat förde Cordyceps, Claviceps (mjöldryga) och
Epichloë (kolvsvamp). De påpekar att bara ett
fåtal arter har undersökts i ordningen och att det
finns mängder av potentiellt viktiga substanser
att upptäcka. Ophiocordyceps sinensis (Berk.)
G.H. Sung et al. (syn. Cordyceps s.) är en art,
som för närvarande studeras intensivt av flera
kommersiella företag för framställning av immunologiskt verksamma medel som komplement till cancerhämmande mediciner. Den växer
på skalbaggslarver och har använts länge inom
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den traditionella kemiska medicinen i Kina som
stärkande och potenshöjande medel. Svampklubborna är otillräckligt undersökta, men kan
också de visa sig producera medicinskt värdefulla substanser.

Tack

Tack till Nada & Zelimir Lipovac (Umeå), som
har bidragit med bilder av svampklubbor.
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Vad ska jag göra med en hel bok om stensopp?
Författaren vet vilken fråga som har dykt upp i
mitt huvud redan innan jag hunnit öppna bokpärmarna. Förordet bjuder på roande tips om hur
olika typer av läsare kan dra nytta av innehållet i
boken. I det första avsnittet presenteras de olika
stensoppsarterna och läsaren får en översikt av
stensoppen i ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv. Det andra avsnittet är avsett för den som
vill bli en ”god steinsoppjeger” och beskriver
stensopparnas biologi och i vilken typ av skogar
de finns. Det tredje avsnittet behandlar stensoppar ur ett kommersiellt och ekonomiskt perspektiv, hur stensoppar hanteras som handelsråvara.
Stensoppen är den allra bästa, godaste och mest
fulländade matsvampen i världen, om vi ska tro
författaren. Vem kan motstå en skönhet som är
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (2014)

”Rund och god och lätt att tycka om”? Boken
har tyngd och känns gedigen, både fysiskt och
innehållsmässigt. Intressanta fakta beskrivs genom underhållande, och stundtals dramatiska,
berättelser. Förutom historier om svampplockare som får räddas med helikopter i Italien, får
vi på nära håll följa lokala plockare i USA och
Kina och deras relation till stensoppen. Till en
början går läsningen lite hackigt för mig som
sällan läser böcker på norska (bokmål), men författaren har en förmåga att fängsla och jag håller
mig flytande genom läsningen. Ibland fastnar
jag på ord eller meningar som t ex ”Stikkordet är
skogrøkt”, vilket jag efter en stunds googlande
(tack Norsk Landbruksordbok) förstår betyder
”nyckelordet är skogsskötsel”, som en ledtråd
till hur stensoppen har lyckats få sådan stor betydelse för Italiens identitet och ekonomi.
Den stora bredden av perspektiv över både tid
och rum är en av bokens styrkor. Läsaren kan
frossa i allt från svamphistorier från romarriket
och gamla kungligheter till aktuella kinesiska
exportsiffror och aptitretande svamprecept som
”Porcini cappuccino” eller ”steinsoppstrudel”.
Det slår mig plötsligt vilken oerhörd mängd
glädje, matlust, njutning, pengar, smuggling,
smärta, sorg, fusk, blod, svett och tårar som
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kan orsakas av en till synes harmlös liten hyfklump som stensoppen. Häpnadsväckande och
intressant!
Detta är inte någon bestämningslitteratur i traditionell mening. Det finns en innehållsförteckning på de inledande sidorna men boken saknar
ett register, vilket gör det svårt att hitta var i
boken olika arter finns omnämnda. Våra fyra
nordiska arter (Boletus edulis, B. pinophilus, B.
reticulatus och B. aereus) hittas i förteckningen
och beskrivs översiktligt med text och bilder i
egna avsnitt. I övrigt avbildas några nordamerikanska och ett fåtal asiatiska närbesläktade arter
i förbifarten på andra håll i boken.
Sammantaget är detta en bok som jag mycket
varmt kan rekommendera. Inte bara till den redan inbitne svampplockaren, utan även till de
som aldrig tidigare har ägnat svampar ens en
tanke.
Michael Krikorev
Två nya skrifter om
svampar från Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar
har nyligen publicerat
två mykologiska skrifter.
Båda är författade av
Tommy Knutsson och
Örjan Fritz/Naturcentrum. Den ena behandlar
stäppfingersvampen (Ramaria roellinii) och är en
uppföljning och inventering med vegetationsstudier inom ett tidigare
fastställt åtgärdsprogram.
Arten förekommer i
torra, sandstäppsartade
marker och är i Sverige
känd från Öland, Gotland och Bohuslän. Den är
rödlistad i kategorin EN. Författarna beskriver
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och illustrerar dess hittills kända växtplatser på
Öland och Gotland och summerar det aktuella
kunskapsläget kring artens utbredning och habitatkrav. Det rikhaltiga kartmaterialet i häftet kan
även vara till nytta för den som vill besöka och
studera sandmarker ur ett bredare mykologiskt
och botaniskt perspektiv.
Den andra skriften behandlar ”Svampar i kalkrika ädellövmarker på Öland” och är resultat av en
omfattande inventeringsinsats inom ”Åtgärdsprogrammet för svampar i kalkrika lövbärande
fodermarker”. Djävulssoppen, den sötdoftande
spindlingen och blomspindlingen (Boletus satanas, Cortinarius suaveolens och C. odoratus) är
inventeringens fokus. Även i denna skrift presenterar författarna det aktuella kunskapsläget
och beskriver och illustrerar arter och habitat.
Ett rikligt kartmaterial är en guldgruva för en
mykolog eftersom de tre inventerade arterna kan
ses som paraplyarter för en lång rad andra exklusiva svampar i kalkrika ädellövmarker.
Båda skrifterna finns att ladda ner som gratis
pdf-filer från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Stäppfingersvamp Ramaria roellinii på Öland:
[http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2014/rapp1403_stappfingersvamp_webb.pdf]
Svampar i kalkrika ädellövmarker på Öland:
[http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2014/rapp1404svampar_kalkrika_adellovmarker_webb.pdf ]
Mikael Jeppson

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 35:3 (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

Jeanette Södermark
sekreterare
Duvvägen 10, 861 34 TIMRÅ
060-157636
jeanette.sodermark@gmail.com

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

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

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

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4, 461 35 TROLLHÄTTAN
0520-82910
jeppson@svampar.se
Michael Krikorev
c/o Eneqvist
Ymsenvägen 13, 120 38 ÅRSTA
michael.krikorev@slu.se
Sofia Lund
Brearedsvägen 75, 432 38 VARBERG
sofia@enetjarnnatur.se
Elisabet Ottosson
e.ottosson.work@gmail.com

Valberedning
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 3 · 2014

INNEHÅLL
Eriksson, Ove E.: Hjorttryfflar är inga potensmedel – Deer truffels are no aphrodisiacs............65
Jeppson, Mikael: Mycocalia sphagneti (kärrnästsvamp) - en raritet från Mykologiveckan
i Timrå 2014 – Mycocalia sphagneti (Nidulariaceae) - second Swedish record...................55
Jeppson, Mikael: Två nya skrifter om svampar från Länsstyrelsen i Kalmar län –
Two new reports on fungi (Ramaria roellinii, Boletus satanas, Cortinarius suaveolens,
C. odoratus)..............................................................................................................................68
Kaufmann, Herbert: Kremlor med stark smak och mycket gula sporer – Russula species
with acrid taste and strongly yellow spores............................................................................16
Krikorev, Michael: Bokrecension – Book review: Steinsoppen - Vill av natur..............................67
Nilsson, Alf och Britt: Mycena atropapillata - en hätta ny för Sverige – Mycena
atropapillata new to Sweden.....................................................................................................1
Nitare, Johan: Grågrön jordtunga Microglossum griseoviride - en ny jordtunga i Sverige –
Microglossum griseoviride - a new earthtongue in Sweden..................................................... 6
Nitare, Johan: Gyllenfingersvamp Ramaria brunneicontusa - ett smycke i hotade
kalkgranskogar – Ramaria brunneicontusa - a jewel in threatened basiphilous
spruce forests............................................................................................................................. 8
Rydberg, Hans, Jeppson, Mikael: Tryffeln Sclerogaster hysterangioides ny för Sverige –
Sclerogaster hysterangioides (Basidiomycota, Geastrales) new to Sweden...........................60

Tryck:
Repro:
Omslag:
Inlaga:

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

