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Mossparasiten Belonioscyphella hypnorum,
en ny sporsäcksvamp för Sverige funnen i
Hälsingland


L 
/W I
Belonioscyphella hypnorum5(%>%9#&!^&<
0   1 Belonioscyphella hypnorum is reported from Sweden for the
 1 0  
    22    1    
bryophyte 

as a new host species.

Inledning

Fynddata

När undertecknad en mild novemberdag 2017
sökte av mossor på en sten efter bland annat
luden mosskåsa (Rimbachia bryophila) hemma på tomten i Bergsjö hittade jag en underlig
sporsäcksvamp växande på blommossa (Schistidium). Efter studier i mikroskop och litteratur kom jag fram till att det troligen var Belonioscyphella hypnorum det rörde sig om. Min
bestämning bekräftades samma dag genom ett
franskt Ascomycetes-forum, där två av författarna bakom ett arbete om fynd i Tjeckien av arten
         nar av och ytterligare några med angripen blommossa fanns i området, dock bara på en liten yta.
Belonioscyphella hypnorum är en sällan rapporterad art och fynd är gjorda i Tyskland, Tjeckien,
Österrike, Italien, Rumänien, Finland och Kanada. Fyndet i Finland (Norra Karelen) gjordes
under november 2013, också på en mossig sten.
   
den närstående B. pluriseptata som också lever
på mossa och är möjlig förväxlingsart (Egertová
  !"      Bryoscyphus dicrani, som rapporterades ny för Sverige
2005 (Knutsson 2005), skiljer sig från Belonioscyphella bland annat genom att ha annorlunda
och kortare sporer och kortare sporsäckar (asci).

Belonioscyphella hypnorum (Syd. & P. Syd.)
#$ % %!
Hälsingland. '*+/4689:;, Bergsjö, 2017-11-08,
leg. & det. J. Myhrer (herb. S). Moränstrand vid
sötvatten, strand vid å med spridda block av sur
bergart. Arter som substrat: Schistidium papillosum, Schistidium sp. och Drepanocladus sp.

2

Beskrivning
Belonioscyphella är ett släkte inom Helotiales
med tydligt diskformade fruktkroppar. Belonioscyphella hypnorum har små konkava till svagt
konvexa diskar på upp till 0,5 mm i diameter,
ofta på en kort fot eller nästan helt sittande. De
något pruinösa diskarna är ljust ”Hubba-Bubba”rosa och relativt anslående i lupp. Det som röjer
artens förekomst vid första anblick är dock hur
mossans skott vissnar och får en gulbrun ton åtminstone när substratet är fuktigt. Även på håll
   >?   
i den annars grönaktiga mossan.
I mikroskopet konstaterades något klubbformade
8-sporiga asci med smal bas, vilka mättes till
188 – 204 μm. De långsmalt ellipsoida sporerna
     >  C!GL%O
x 7 – 9 μm och innehöll rikligt med medelstora
droppar. De regelmässigt 3-septerade sporerna
skiljer B. hypnorum från den närstående och
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Fig. 1. Belonioscyphella hypnorum. Fruktkroppar på röd blommossa (



Fig. 2. Belonioscyphella hypnorumP     1     
Myhrer.
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). Foto Johan Myhrer.
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Fig.3. Belonioscyphella hypnorum. Foto Johan Myhrer.

tillika mossparasitiska B. pluriseptata, som har
7-septerade något längre sporer av samma typ
UV  W!"

_'%-`"&U%%&?Uj
Väster om Bergsjö i norra Hälsingland rinner
den bitvis strida Vadeån mot öster. Ån kantas
av brinkar som skapats under förhållanden med

högre vattenstånd, här och var med rejäla sten?  >?   ?$  U  !" 
Sommartid är stranden vid ån ymnigt beklädd
med bland annat majbräken (
  na) och fackelblomster (Lythrum salicaria). Det
handlar om en ganska skuggig och fuktig miljö
       '>
fyndet gjordes var vattenståndet normalt och

Fig. 4. Belonioscyphella hypnorum. Ascustoppar och parafyser. Mikrofoto Johan Myhrer.

4

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

  



Fig. 5. Belonioscyphella hypnorum. Sporer. Mikrofoto Johan
Myhrer.

nådde inte stenarna i fråga, men mossorna var
riktigt fuktiga av höstregnen. Vegetationen runtomkring var sedan ett tag nedvissnad och någon
frostnatt hade förekommit vilket passar in på
  U   YZ!"
Under den begränsade tid jag hann leta efter
svampen i fält växte den i huvudsak på röd

blommossa (Schistidium papillosum), möjligen på ett par ytterligare Schistidium-arter, men
nämnd art har grundligt bestämts i mikroskop.
En mycket liten förekomst på en obestämd krokmossa (Drepanocladus sp.) hittades också på
samma sten. Röd blommossa växer både på sur
och basisk sten men i detta fall på sur. Belonio-

Fig. 6. Fyndplats för Belonioscyphella hypnorum O I =
Myhrer.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

1I ; /I "#$%$$#@ D   L 

5

  



scyphella hypnorum omskrivs annars på kalk U   YZ!" \$
  >    $]>  ' ?  U!"
för bladmossor.

Diskussion
Vid framtida fynd av Belonioscyphella hypnorum bör mossorna om möjligt bestämmas till art
(ett 10-tal från skilda släkten är kända idag) och
med tanke på hur bred B. hypnorum verkar vara
i valet av värd får man nog anta att den är betydligt vanligare än vad som är känt idag. Döb   UYZ!"       >^     
kalla årstiden och har insamlats i Tyskland under
januari och februari. I Sydsverige vore inte sådana fynd omöjliga. Den blöta senhösten verkar
vara lämplig tid att eftersöka arten på nordligare
breddgrader, kanske även snösmältningen under
tidig vår kan ge gynnsamma förhållanden?
I skrivande stund saknas arten i Artportalen men
är tillagd i Dyntaxa efter mitt fynd.

Tack
Till Tommy Knutsson och Mikael Jeppson för
synpunkter på artikeln och medlemmarna på ascofrance.org som bekräftade min bestämning.

'j
V  WG ` G #G \ G q?$G \  ! 
Belonioscyphella hypnorum (Helotiales), a
rarely reported bryoparasitic ascomycete new
for the Czech Republic. Ascomycete.org, 8
(3): 91 – 95.
Knutsson, T. 2005. Två dåligt kända mosspara       G Lamprospora carbonicola och Bryoscyphus dicrani.
    !U"|L%LL 
  G }  YZ!  Belonioscyphella hypnorum
(Helotiales, Ascomycetes) ein nekrotropher
Parasit auf Laubmoosen. Ber. Bayer. Bot.
Ges. 57: 153 – 158.
       
!  | q 
Bryophyta: ! " #" . Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Johan Myhrer
Bjåstad 144
820 70 Bergsjö
Johan Myhrer har arbetat som naturguide
och fältbiolog i olika

 6  
 /      
naturen har givit fördjupade kunskaper inom bland annat mykologin

 =    
 !
birdmanson@hotmail.com
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K 
- om svampar på kolad ved i Haverdals naturreservat


94 
/W I
q*#U'%jj''("&%j"5z^&9<
D       C2 2      mer and autumn 2017. The studied charcoal habitats were the results of controlled burn   2 1 2  1 11   
Abundant pyrophilous species as Lyophyllum anthracophilum,    and
    were recorded along with some less frequent species: Coprinellus angulatus, Coprinopsis jonesii, Peziza echinospora, Sphaerosporella brunnea and Trichophaea
   0        0   
the small-scale burnings at Haverdal is compared with that of a nature reserve in Västman +  2 .I2 2     "#$*<  2 
        1   2  
     

Inledning
Svampar är fenomenala! Så även deras val av
substrat, som många gånger kan vara både ovanligt och snabbt förbrukat. Hur hittar de egentligen dit? Detta gäller inte minst svampar som
är knutna till bränd mark och kolad ved. Finns
svamparna där från början eller etablerar de sig
först när substratet har uppstått?
När det på sommaren och hösten 2017 gavs möj $     $     >?
blev vardagsexkursionerna givna - här skulle
inventeras brandsvamp!

q*x%"!#
V         U
arter som är beroende av eller har mycket svårt
att överleva utan brand), vara saprotrofer som
nyttjar den tillgång på kol och andra näringsämnen som branden ger. Andra orsaker till deras uppträdande kan vara ett förhöjt pH efter
en brand och att konkurrensförhållande blir annorlunda eftersom marken blir mer eller mindre
steril. Det är även möjligt att hettan i sig skulle
kunna gynna vissa arters sporgroning (Eckblad
1978, Petersen 1970).
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brand och svamp. De tyskspråkiga mykologerna
Meinhardt Moser och Paul Ebert myntade begrepp kring brandberoende och brandgynnade
svampar runt mitten av förra seklet. Båda författarna grupperade svampar i förhållande till
tid efter brand och vilken typ av skog (ved)
som brunnit. De använde sig av begrepp som
”Anthrakobionte Pilze”, ”Kohlestete Arten”,
”Anthrakophile Pilze”och ”Kohleholde Arten”
(Ebert 1958, Moser 1949). Alla dessa begrepp
kan sammanfattas i de svenska beteckningarna brandberoende och brandgynnad. Brandberoende arter är helt beroende av bränd mark
     $>?ar som huvudsubstrat men kan i sällsynta fall
även förekomma på andra typer av störd mark.
     >?  >   
uppbrända rishögar medan brandfält är resultat
av en skogsbrand och då oftast omfattar betyd        >?    
tjockare lager med kol och aska eftersom mycket
material bränns på en mindre yta, medan brandfälten ofta är mer påverkade på djupet eftersom
även humuslagret delvis konsumeras av elden.
Skillnaden på djupet uppkommer för att skogs7

  



marken brinner vid torrare förhållanden och
elden därför kan krypa ner i förna och humus.
Ris- och röjningsrester eldas ofta under perioder
då marken är betydligt blötare.
Dansken Petersen (1970) publicerade en ekolo     >?G >
träkolets kemiska aspekter och fungans succes  >?      #   
in de svampar han hittade i fyra olika grupper:
A: arter som endast förekommer på bränd mark
B: arter som normalt bara förekommer på bränd
mark men som i sällsynta fall kan förekomma
även på annan störd mark
C: arter som vanligen förekommer på bränd
    >    >  
mark
D: arter som tillfälligt förekommer på bränd
mark men som är vanligare på obränd mark
För grupperna A–C använde han begreppet
 ?  G$>   >?
svampar”. Det var framför allt skålsvampar,
Ascomycetes inom ordningen Pezizales, som utgjorde grunden för indelningen.
Petersen presenterade även en indelning baserad
på arternas uppträdande över tid:
|  ?   ? ?
kor
|  ?   %L
veckor
|  ?   %L
veckor
|  ?   L ?
kor eller mer
Först efter dryga 150 veckor, omkring 3 år efter
brandtillfället, avslutade Petersen sin studie.
q??  >>     
andra faktorer, inte minst nederbördsmängden
som möjliggör fruktkroppsbildning. Petersen
formulerade det så självklart enkelt, detta som
alla vi svampintresserade förr eller senare slås
av nämligen: ”The presence of fruit bodies of
a species proves that a mycelium is present,
whereas the absence of fruit bodies either means
that the mycelium is absent, or that the mycelium is present but internal and/or external factors
   ? ? U}  Y|

8

84). (Förekomst av fruktkroppar av en art visar
att ett mycelium är närvarande, medan frånvaro
av fruktkroppar antingen visar att ett visst mycelium saknas på platsen, eller att ett mycelium
är närvarande men att interna och/eller externa
faktorer för fruktkroppsbildning är ogynsamma;
reds. översättning).
Under senare år har brand som naturvårdsåtgärd
blivit mer använd och brandberoende och brandgynnad biologisk mångfald har blivit allt mer
>  V      ]    
medvetna och kontrollerade bränningar sker inte
minst inom det stora Life Taiga-projektet. Framför allt handlar det om kärlväxter som brandoch svedjenäva och ett antal insekter. Den pyro UDaldinia loculata) är helt
beroende av nydödade brända träd och har ett
      U$  $  " \   
      ?$    
som passar på att utnyttja de speciella omständigheter som branden innebär. Humusskiktet
konsumeras mer eller mindre vid en brand och
gynnar på sikt etableringen av annars konkurrenssvaga svampar som vissa taggsvampar och
musseroner (Naturvårdsverket 2005).

Mina studier i Haverdals natureservat
Haverdals naturreservat är ett relativt stort
    UC!L $  " ?  
norr om Halmstad i Halland. Reservatet är se?L    >   
blandning av sandstrand, dyner, sandhedar och
skogsmark med tall, ek och björk. Under hösten
!]     >?$ 
Riset samlades ihop i stora högar och brändes på
 U "       ]>
>? %C2. Vanliga på de
  >? UPholiota
highlandensis), stybbgråskivling (Lyophyllum
anthracophilum) och rotmurkla (Rhizina undulata). Där förekom även stor brandbläcksvamp
(Coprinopsis jonesii), liten brandbläcksvamp
(Coprinellus angulatus), stybbsprödskivling
(Psathyrella pennata), brun brandskål (Peziza
echinospora) och ytterligare några ascomyceter.
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Liten brandbläcksvamp (Coprinellus angulatus)
 %O
Arten saknar hyllerester på den veckade ljusbruna hatten och är till en början klockformad
för att sedan bli mer koniskt utbredd. Hatten är
svagt hygrofan och mäter 5 – 20 mm i diameter.
Foten är 1 – 3 mm bred. Fruktkropparna är ofta
tuvade. Mikroskopiskt avslöjar sig denna art
genom sina mitriforma (formade som en ”bis" U C"  $?L
på Artportalen och är spridd över hela landet.

Fig. 2. Liten brandbläcksvamp
(Coprinellus angulatus). Ut   +<  .

Fig. 3. Liten brandbläcksvamp (Coprinellus angulatus) har mitriforma
sporer. Mikrofoto Kill
Persson.
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Fig. 4. Liten brandbläcksvamp (Coprinellus angulatus.   
Haverdals naturreservat. Foto Kill Persson.

Stor brandbläcksvamp (Coprinopsis jonesii)
 L%
# G   ] $ ] ? 
hyllerester, har en gråbrun grundfärg, är först
äggformig för att sedan bli mer koniskt utbredd,
ca 20 – 40 mm i diameter. Foten är rent vit med
något fnasig yta, ca 5 – 10 mm bred och upp till
70 mm hög. Hatten får efterhand ett typiskt uppslitsat, spretigt utseende. Mikroskopiskt kännetecknas arten av sina brett ellipsoida sporer
(Knudsen & Vesterholt 2012). Fruktkropparna
>?   ?$  
någon eller några dagar. Även mycelet anses
vara kortlivat med en livslängd på några veckor
(Dansk Svampeatlas 2017). Fruktkropparna uppträder under perioden april–november och arten
anses ha tillfälliga förekomster men är ibland lo     ? 
perioden 2000 – 2017 Arten är spridd över hela
landet.

10

I O I

Fig. 5. Stor brandbläcksvamp
(Coprinopsis jonesii). Utbred +<  .
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Fig. 6. Stor brandbläcksvamp (Coprinopsis jonesii). Unga fruktkroppar. Halland, Haverdals naturreservat. Foto Kill Persson.

Fig. 7. Stor brandbläcksvamp (Coprinopsis jonesii), med strimmig grå        O I
Haverdals naturreservat. Foto Kill
Persson.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

11

  



Fig. 8. Stybbsprödskivling
(Psathyrella pennata). Utbred +<  .

Stybbsprödskivling (Psathyrella pennata)
 ZGY
Stybbsprödskivling är en mörksporig skivling som
förekommer på kolad ved. Hatten är 10 – 55 mm i
diameter, tydligt välvd och har länge hyllerester
hängande kvar längs kanten och på delar av foten. Hatten är något hygrofan och ljust beigebrun med en svagt strimmig kant. Skivorna är
täta och svartnar efter hand då sporerna mognar.
Sporerna är typiskt formade som äppelkärnor.
 >%! ?$%L  OL
     

D@   +Psathyrella pennata). Halland, Haverdals naturreservat. Foto
Kill Persson.

12
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Brun brandskål (Peziza echinospora)
 G
Brun brandskål är en relativt stor skålsvamp, 20 –
   >   ?$
oftast något ljusare än det mer varmt bruna hymeniet på insidan. Fruktkropparna förekommer i
små grupper och arten är knuten till kolad ved på
>??$> \ > 
toppen av asci (sporsäckarna) blå med Melzers
reagens och de ellipsoida sporerna är tydligt taggiga (jmf Dennis 1978, Breitenbach & Kränz YZO"  '> ]     >?
slogs jag av det faktum att fruktkropparna av
>   >? 
     ?$    >?    >  >-



digheterna borde vara likadana. Observationen
          > 
hos andra författare (Petersen 1970). I Artpor     skål anses ganska vanlig och dyker oftast upp
på marker som innan branden dominerats av tall
(Pinus silvestris) (Ebert 1958).

Fig. 10. Brun brandskål (Peziza echinospora). Utbredning
 +<  .

Fig. 11. Brun brandskål (Peziza echinospora). Halland, Haverdals naturreservat. Foto Kill Persson.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)
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Sphaerosporella brunnea
 GC
   G  % ! G    $  
utan fotliknande del men med en tydlig kant av
utstående hår på den varmt bruna till brunorange
disken. Utsidan går i bruna färger och är även
den täckt av små men mera tilltryckta hår. I mikroskopet har arten typiska, helt klotrunda sporer
och hårens yttersta cell genomskinlig. Substratet är bränd mark (Dennis 1978, Breitenbach &
>YZO" V L lagda på Artportalen men antagligen är arten lätt
att förbise. Eftersom den karaktäriseras av sina
runda sporer föreslås här det svenska namnet
”klotsporig brandskål”.

Fig. 12. Sphaerosporella brunnea. Utbredning i landet (Artfakta).

Fig. 13. Sphaeosporella brunnea. Halland, Haverdals naturreservat. Foto Kill Persson.

14
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Trichophaea hemisphaerioides OGL
Trichophaea hemisphaerioides är något större är
Sphaerosporella brunnea, 5 – 12 mm i diameter.
Skålens insida är vit till benfärgad, utsidan är
beigebrun och försedd med tätt sittande bruna
hår. Sporerna är ellipsoida, innehåller ofta två
små droppar och är svagt vårtiga. Fruktkropparna kan uppträda ensamma eller något gyttrade
(Dennis 1978, Breitenbach & Kränzlin 1984). I
    L  



Fig. 14. Trichophaea hemi  . Utbredning i
 +<  .

Fig. 15.       . Halland, Haverdals naturreservat. Foto Kill Persson.
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Diskussion
Fynden av dessa brandgynnade/brandberoende
 ?     ]    # $ 
svampar till tillfälliga substrat som kolad ved,
tillfälligt såväl i tiden som i rummet. Mina egna
^  >? ]  
utom anpassa så att besöken inföll 2 – 4 dagar
efter en rejäl regnskur (> 5 – 10 mm/dygn) för
att vara säker på att hitta fruktkroppar. Totalt
   ]     >?  
storlek varierade mellan 2 och 5 m i diameter
och gav då ytor på 12 – 75 m2. Kollagret var
påtagligt, 5 – 15 cm tjockt, asklagret var redan
försvunnet. Risbränningen avslutades under sen$ !U      $G>
   #"  ]  >?
mer regelbundet i maj 2017, då åtminstone 20
 ?   > >       
fortsatte fram till och med november samma
år. Brun brandskål hittades på omkring 35 av
>?     >?
   L >?    >?
 $  >?  
två skålsvamparna Sphaerosporella brunnea och
Trichophaea hemisphaerioides endast påträf       >?   
brandskålen och Sphaerosporella brunnea anses
vara helt brandberoende arter (grupp A i Petersens (1970) system). Som brandgynnad (grupp
B) anses Trichophaea hemisphaerioides. Även
liten brandbläcksvamp anses som brandgynnad
och förs av Petersen till grupp C).
 >  ??    ?  
Petersen (1970) liten brandbläcksvamp och brun
 G  ? 
redan ca 10 veckor efter en brand. Trichophaea
hemisphaeroides kom först något senare, 20 –
50 veckor efter brand (grupp III).
Den stora brandbläcksvampen togs inte upp av
Petersen (eller behandladess möjligen under C.
lagopus). Av de fynd jag själv har gjort pekar
det mesta på att stor brandbläcksvamp är brand ?$  >        
20 veckor efter branden (grupp III). Detsamma
gäller brun brandskål.
En skillnad mellan arterna (och möjlig felkälla)
är exempelvis att fruktkropparna hos de båda
16

>?>       
någon dag har sjangserat och kan vara svåra att
hitta. Fruktkropparna hos skålsvamparna är ofta
     ?$         ? 
          
och Petersens mer omfattande studier. Exempelvis har jag inte hittat så många skålsvampar. En
orsak till detta kan vara att de tidiga succesionsstadierna inföll under vinterperioden då det råder
ogynnsamma förhållanden för fruktkroppsbildning. En annan kan vara att jag är sämre på att
hitta dessa ofta ganska små fruktkroppar.
Erfarenhet från den stora skogsbranden i Västmanland (2014) visade att arter som kolskålar
(Anthracobia spp.), vårtsporig brandskål (Peziza
subviolacea) och stybbskål ($%  "aria) kom relativt snart efter branden, som ägde
rum i mitten augusti. Redan i slutet av september
fanns stora förekomster av skålsvampar inom
brandområdet (pers. medd. Tom Sävström och
    " 
    > 
läsning kring svampar och den västmanländska
skogsbranden på Naturskyddsförening i Surahammars hemsida (Naturskyddsföreningen i
q$LG!"G>q\  
gjort intressanta och värdefulla inventeringsinsatser
Varför jag i Haverdal hittat få av arterna som
uppträdde i det västmanländska brandfältet kan,
 > G    ? 
den tidiga successionen, som i Haverdal sammanföll med vintersäsongen. Det kan också vara
så att dessa arter inte är så spridda i sydvästligaste Sverige, vars skogs- och skogsbrandhistorik inte är så omfattande. Den stora brännan
i Västmanland dominerades av gran medan de
>?]    $    ?$
björkved.
Hur har det då varit med brandhistorien i Haverdal?
Genom reservatets dokumentation (Länsstyrelsen
2017) framgår att inga större skogsbränder och
heller inte bränning av röjningsrester förekommit. Snarare har området präglats av en mycket
stor försiktighet vad det gäller brand. Eldnings             dan 1943. Substratet kolad ved bör alltså ha
förekommit ytterst sparsamt och sällsynt.
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Tillbaka till utgångsfrågan, hur hittar svamparna
egentliga till ett sådant tillfälligt substrat? Man
kan väl tänka sig minst två olika förklaringar.
V    
på plats redan före branden, kanske i form av
ett vilande mycel, som då rätt omständigheter
 >U"G>^  ?$ par. Lite enkelt utryck kan man säga att substratet hittar svampen. Alternativt kan det vara så
    $    
”regn” av sporer. Dessa råkar då hamna där det
        >?> G
varvid de gror och bildar fruktkroppar. Man kan
>   $      
sporer anses dock ganska kortlivade och sprids
inte särskilt långt från fruktkropparna, även om
det teoretiskt är möjligt. Slutsatsen blir att det
     ]>     
   >   >?  
visst är svampar fantastiska!
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Oväntade svampfynd i området kring Stora
G/ <+ G .
E";  1 +Pycnoporellus fulgens)


0 G
/W I
~#?&!*?%'?%?&j&U%$+-`z^&<FF<
Pycnoporellus fulgens.
The polypore Pycnoporellus fulgens2      G/ "##%I 2ing on a Picea log. The habitat was a humid, north-facing slope. The species was at the
1     +J. 2      2 I I
 1  1   1 E   Pycnoporellus fulgens     1 2 0 
  
the present knowledge of Pycnoporellus fulgensI      1 
2 I I 1 I 1     G/ :
Swedish red list (2015) it is considered as near threatened (NT).

Inledning
Grönlund (2017) redogjorde nyligen för ett antal oväntade svampfynd i området kring Stora
Gettjärnet i Alefjäll (Lerums kommun, Västra
Götaland). Det handlade då huvudsakligen om
musseroner och taggsvampar. I denna uppsats
redogörs för brandtickan ((%   gens) som också förekommer i området.
Stora Gettjärnet ligger i den västra delen av
Lerums kommun, på gränsen till Ale kommun,
drygt en mil nordost om Göteborg. Sjön ligger
längst upp i det höjdområde som kallas Alefjäll
och som tillsammans med Vättlefjäll i sydväst
och Risveden i norr utgör en av de gröna kilar
som utgår från Göteborg.
Cirka 400 m norr om Stora Gettjärnet ligger en
nordvänd brant där jag i september 2007 fann
en handfull fruktkroppar av brandticka på en
granlåga. Med undantag av 2008 har jag därefter
årligen följt utvecklingen av denna art i området.
Sammanlagt har 22 lågor med brandticka noterats och den totala summan fruktkroppar som
vuxit på lågorna under tioårsperioden uppgår till
ca 500 stycken.

18
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Den nordvända branten är grandominerad (Picea abies) men inslaget av tall (Pinus sylvestris), björk (Betula ), asp (Populus tremula),
ek (Quercus ) och rönn (Sorbus aucuparia) är
relativt stort. Även enstaka sälg (  %)
och hassel (Corylus avellana) växer i branten. I
den nedre hälften av branten växer på några håll
grov gran med en diameter i brösthöjd på upp till
Y?  $        
som ligger i sluttningen.
Nedanför branten ligger våtmarker, både öppna
våtmarker och sumpskog med tall, gran och
glasbjörk (Betula pubescens). Där rinner också
en mindre bäck med ställvis stråkande och forsande partier. Sammantaget ger detta ett mycket
fuktigt mikroklimat i branten.
  $]    
talldominerad skog men även här förekommer ett relativt rikligt inslag av gran, vårtbjörk
(Betula pendula), asp, ek och rönn. Flera hällmarksmiljöer förekommer också uppe på höjden.
Skogen är här ca 90 100 år men har inslag av
> >  >   >    ?$ ? 
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med förekomst av så kallade kjolgranar, men
visar inga tecken på skogsbruksåtgärder. Däremot går en stengärdesgård uppför sluttningen på
ett ställe och vid en gränssten har vi hittat rester
av en gammal, mycket grov, slät järntråd som
skvallrar om att höjden för länge sedan varit betad av tamboskap. Den häradsekonomiska kartan från 1890  1897 anger att branten och denna
höjdrygg då var bevuxen med barrträd, medan
omgivande marker där tallen idag dominerar utgjordes av öppen hedmiljö. Uppe på denna höjd $     ?$   
2017 hittades en granlåga med brandtickor på en
ny plats i området, ett par hundra meter sydost
om höjdryggen. Den låg i ett mindre bestånd av
ca 80-åriga granar som växte i en liten, avgränsad dalgång med en liten stråkande och forsande
bäck som rinner ut i en våtmark. Lågan låg med
toppen i våtmarken. Mot sydväst höjer sig en
hög och skyddande skogssluttning som medverkar till att hålla fuktigheten kvar i dalgången.

*&'6"'?Uj"?$%'&
När jag besökte platsen första gången i september 2007, var det för att se vad den nordvända
branten hade att bjuda på i form av naturvårdsintressanta arter, inte bara svampar utan även andra
organismgrupper som mossor, lavar, kärlväxter
?$       q     
bok om signalarter (Nitare 2000) bestämde jag
mig för att med hjälp av kartmaterial lokalisera
platser i Alefjäll som kunde hysa nordvända,
fuktiga branter. Denna plats var den första jag
besökte.
På väg uppför branten låg en granlåga som jag
 $ >  ?$ ?] 
se några exemplar av en orangeröd ticka som satt
på stocken och som verkade obekant för mig. Jag
tog med mig ett exemplar hem och kunde inte
få det till något annat än en brandticka (Pycno%   ). Av Nitare (2000) framgick att
det var en mycket sällsynt art med östlig (kontinental) utbredning och att den alltid signalerade
skogsområden med höga naturvärden. Svampen
föredrar gammal, tät och urskogsartad granskog
eller blandskog med gran i fuktiga lägen, gär-
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na inom försumpade ytor eller vid bäckar och
kärrkanter. Enstaka gånger har den i sådan miljö
>   >      G  ?$ ]G
gick att läsa i signalartsboken.
Upprymd av upptäckten, men också för att jag
inte var en så garvad och erfaren mykolog,
skickade jag svampen till vännen Thomas Appelqvist på Botaniska institutionen i Göteborg
som snart återkom till mig med beskedet att
det mycket riktigt var en brandticka och att den
närmaste växtplatsen för arten som han kände
till var i inre Västergötland. Vad han syftade på
var troligen de tre fyndplatser som Rolf-Göran
Carlsson och Eva Grundel hittat i Gullspångs
kommun 2004 och 2005.

=&>?$##'&'
Sedan dess har mycket hänt med denna arts utbredning i landet. Enligt Artdatabankens Artfakta förekommer brandtickan på ett 80-tal lokaler
q          
 > #  
     >     
uppgifter som jag inte försökt att ge mig in på.
I min nedanstående beskrivning har jag valt att
     > cel vuxit längre från ett annat än ca 200 m. Jag
räknar med samtliga fynd från 1951 fram till
och med den 1 november 2017. Metoden har
sina gränsdragningsproblem och är långt ifrån
exakt, men fördelen är att man får en bättre upplösning på brandtickans utveckling. Med mitt
sätt att räkna har totalt ca 420 lokaler noterats i
Sverige genom åren. Fram till och med augusti
2007 hade brandtickan noterats på ca 107 lokaler i Sverige, allt enligt uppgifterna i Artportalen
och min beräkningsmetod. Utbredningen var
östlig med tyngdpunkten i östra Svealand, men
det fanns även isolerade förekomster i Småland,
Blekinge, östra Skåne och i Norrland.
Enligt Artportalens uppgifter noterades
brandtickan i Sverige första gången 1951 på
Omberg, strax öster om Vättern. 1978 dök den
upp på sin andra lokal, Älgberget i Norbergs
kommun i Västmanland. Under 1980-talet hittade man arten på fem platser kring Stockholm
samt på Andersön i Östersunds kommun. Till
$@

  


venteringsresultat i Stora Gettjärnsområdet, som
inte räknats med i beräkningarna ovan.

6!'%-

D $ ;  1        < 0 
med 2007 B. Till och med 2017. Källa: Artportalen.

Småland tycks den ha kommit 1990. Det var i
Kroksnäs i Alvesta kommun. Därefter har den
spridit sig västerut och antalet lokaler har ökat
kraftigt i Småland, Blekinge, nordöstra Skåne
liksom i Östra Svealand. Förtätningen i Norrland har emellertid varit blygsam. Totalt har ca
313 nya lokaler hittats i landet från september
2007 och fram till och med den 1 november
U "

j&>?$
Om man tittar lite närmare på vilka trädslag som
brandtickan vuxit på vid de totalt ca 420 lokaler
>  > q  G    
är i total dominans. Enligt uppgifterna i Artportalen har brandtickan vuxit på tall på fem platser
(1,2 %), på björk på tre platser (0,7 %). På en
lokal har den vuxit på Populus, troligen asp (0,2
%) och på en annan lokal har den vuxit på ett
?     >UG¡" }Z¡kalerna har brandtickan vuxit på gran. För några
lokaler anges inte vilket trädslag brandtickan
vuxit på. Resultaten skiljer sig lite från mina in-
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Av Artportalen framgår långt ifrån alltid i vilken
miljö svampen växer, men man kan ändå göra ett
försök till utvärdering utifrån de uppgifter som
        >^ 
i exklusiva miljöer med höga naturvärden och
   > >  ]   
senare år har det kommit uppgifter om att den
även hittats i triviala miljöer och t o m på hyggen efter stormen Gudruns framfart i januari
2005 i södra Sverige. Enligt Artportalens uppgifter om totalt ca 420 lokaler med brandticka
utgörs hälften av lokalerna av antingen skyddade områden (främst naturreservat) eller av en
plats med fuktigt mikroklimat (vid en bäck, sjö,
hav, myr, i sumpskog mm) eller både och. Antalet brandtickelokaler som både är skyddade
och samtidigt har ett fuktigt mikroklimat uppgår
till ca 10 %. Andelen fuktiga brandtickemiljöer
uppgår till ca 38 % och andelen lokaler som är
skyddade till ca 21 %. Även om uppgiftslämnarna relativt ofta inte ger någon beskrivning av
växtplatsen eller endast torftig sådan, kan man
ändå konstatera att förhållandevis många av de
beskrivna platserna verkar vara naturvårdsintressanta. Ord som naturskog, äldre barrskog
med stort inslag av lövträd, nyckelbiotop mm
>   >     $
lokaler med brandticka i Sverige där miljön av
allt att döma av beskrivningen inte bör ha några
naturvärden. I två fall rör det sig om hyggen och
         q>   
    ^   >   >  ? $
noterats i miljöer som av allt att döma ser triviala ut. Ett par exempel på detta har jag fått mig
berättat av medlemmar i SMF. Man kan fundera över om arten i första hand har ett behov
av miljöer med ett fuktigt mikroklimat och om
den förutsättningen infrias även kan uppkomma
på platser som i övrigt ter sig ganska triviala.
Man får också beakta att stormar som Gudrun
inte endast fäller träd som står i triviala miljöer
såsom medelålders granplanteringar. Det kan ibland vara svårt att se om skogen före stormens
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härjningar och efterföljande röjningar haft goda
förutsättningar för brandtickan men också hyst
andra naturvårdsintressanta arter.
Med Artportalens uppgifter som underlag, kan
man konstatera att brandtickan är på spridning
i landet och ökar ganska kraftigt, men att den
arten fortfarande verkar ha en förkärlek till
naturmiljöer med förhöjda naturvärden. Det är
statistiskt sett inte någon nämnvärd skillnad på
hur brandtickelokalerna ser ut efter september
2007, jämfört med tidigare. Åtminstone inte
om man ser till hur många lokaler som ligger i
fuktiga miljöer eller som är skyddade. Visserligen har samtliga fem lokaler på hyggen och
i planteringar noterats efter september 2007,
men deras andel i det totala antalet lokaler är
blygsam, endast 1,2 %. Avvikande noteringar
är dock alltid av särskilt intresse för att förstå
en arts miljökrav. Man bör också beakta att det
med mitt beräkningssätt är naturligt med en viss
ökning av lokaler just för att inga lokaler räknas
  G ?    erar in uppgifter till Artportalen.
Att döma av ovannämnda uppgifter tycks
brandtickan fortfarande i många fall indikera
miljöer med förhöjda värden och eftersom arten
under de senaste decennierna blivit mindre sällsynt ökar dess användbarhet som signalart (sällsynta arter som människor nästan aldrig hittar är
inte så användbara som indikatorer). Emellertid
har uppgifterna om förekomster i triviala miljöer
gjort oss osäkra på om arten konsekvent signalerar höga eller t o m mycket höga naturvärden.
Sannolikt gör den inte det, och på det viset har
signalvärdet minskat. Det har därför blivit viktigare att vara uppmärksam på i vilket sammanhang man hittar arten. Den tredje viktiga
egenskapen hos en signalart är att den är lätt att
upptäcka och artbestämma och den egenskapen
$    ? 
Ser man till hotstatusen för arten, så har den förbättrats. I 2005 och 2010 års rödlistor bedömdes den som sårbar (VU), medan den i 2015 års
 ? >   '>$ U'¢"
(Artfakta.artdatabanken.se).
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Förekomst och utveckling i Stora
+-!&
 q   ]>  $ ]   > 
 ?        U    4). Sex
av dessa utgörs av tallågor och de återstående
av granlågor. Andelen tallågor (27%) i Stora
Gettjärnsområdet är alltså över 20 gånger högre
än i Sverige som helhet. Samtidigt kan man konstatera att antalet fruktkroppar på tallågorna är
mycket färre än på granlågorna (i genomsnitt
!   > "        
jag använt under perioden 2007 !q 
Gettjärnsområdet är att jag årligen besökt området (dock inte under 2008) varvid jag dels
gått igenom alla kända brandtickelågor, dels letat efter nya, lämpliga lågor i området. I regel
har jag besökt platsen några gånger per år och
räknat brandtickor, men i resultatet har jag bara
tagit med det tillfälle under året då jag räknat
                 
fruktkroppar är ingen självklarhet att beräkna
hos brandtickan, eftersom dessa ofta sitter tillsammans, men också för att de inte alltid har
utstående hattar. Jag valde att endast räkna en
fruktkropp då den inte sitter ihop med någon annan. Sålunda har jag t ex räknat fem hattar som
sitter ihop på något sätt som ett exemplar, d v s en
fruktkropp. Det gör att antalet hattar ofta varit
   >   ]  ?nat.
Anledningen till att jag så småningom började
dokumentera hur mycket brandtickor jag såg
och vilka lågor de uppträdde på, var en tidig
diskussion med Thomas Appelqvist om vad
man kunde förvänta sig av en sådan här isolerad
förekomst av brandticka. Troligtvis kommer
      
för att så småningom försvinna, resonerade vi.
Kunde det röra sig om fem eller tio år? Skulle
den komma att sprida sig till intilliggande lågor
och hur bra skulle den att vara på detta?
Jag kan nu redovisa utvecklingen hos denna
    ? U  L"  q  $
som mest noterats på nio lågor under ett och
samma år. Det var år 2009. Därefter har det pla   ?!     ! 
rade jag arten på sex lågor och 2017 på endast 4
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Thomas Grönlund.

lågor. Generellt känns det som att brandtickan är
på viss tillbakagång i området, men i år (2017)
noterade jag en ny granlåga med ganska många
fruktkroppar på en helt ny plats, ett par hundra
meter bort, där mikroklimatet är gynnsamt och
   >   
När det gäller antalet fruktkroppar, har jag noterat totalt 502 st under tio år. I genomsnitt har det
varit 50 fruktkroppar per år, med ett toppår 2010
med 87 fruktkroppar. Då satt det 54 fruktkroppar
på en och samma granlåga. 2017 noterades 38
fruktkroppar.

Fig. 2. Det föreslagna reservatsområdet kring Stora
G/       
 +/ G  
"#$%.;  1 +     .  ¡ lområdena 2, 3 och sydvästligaste hörnet av delområde 6. Bakgrundskarta CC BY Lantmäteriet.

22

 D  

En annan intressant fråga är hur länge brandtic ?   ?$   ningsstadium som lågan är i när inga fruktkroppar längre visar sig. Det har viss betydelse för
hur känslig för utslagning populationen är.
       ?      
mycket fuktigt mikroklimat. Man blir förvånad
över hur snabbt en grov låga åldras i en sådan
miljö. Enligt min erfarenhet dyker den första
brandtickan upp på lågan efter 3  5 år ungefär.
Ofta sitter en del av det klenare riset då kvar på
det fallna trädet och barken har bara börjat trilla
 >? q     G
stöttad av sina grenar. I regel upptäcker jag de
första brandtickorna i lågans övre tredjedel och
allteftersom lågan blir äldre, förskjuts tyngdpunkten hos brandtickorna till den nedre, tjockare delen av stammen.
Nitare (2000) uppger att brandtickan är knuten
till lågor där veden först rötats av klibbticka
(Fomitopsis pinicola). Själv har jag inte fört
konsekventa anteckningar om detta, men jag
kan inte minnas att jag sett någon brandtickelåga som inte varit angripen av klibbtickan. Det
förklarar sannolikt varför den inte dyker upp på
de färskaste lågorna.
Med tiden knäcks de stöttande grenarna och
stammen och lågan kommer i kontakt med
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Fig. 4. Antal fruktkroppar av
  1    1 
K )I$"I$(I$)I$@ "#
är tallågor, övriga är granlågor.

den fuktiga marken. Mossor börjar växa in
över lågan och förmultningen av veden tilltar
i hastighet. I det stadiet börjar förekomsten av
 ?  U L" # $] 
som längst haft fruktkroppar på en och samma
 ] V    farande är i en tidig nedbrytningsfas och att jag
för några andra hittade dem i en relativt sen successionsfas, är det svårt att rättvist räkna ut hur
länge lågorna i genomsnitt har haft brandtickor
på sig. Det ser emellertid ut som om det rör sig
om ungefär fem år.

D)6    
par på lågan. Foto Thomas Grönlund.
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En annan iakttagelse jag gjort, är att det ligger
       >      ?an i närområdet, men att det långt ifrån alltid
dyker upp några brandtickor på dessa. Från
naturvårdssynpunkt har detta betydelse. 2013
skrev Artdatabanken en rapport på uppdrag av
Skogsstyrelsen med bedömningar för nästan
1000 skogslevande rödlistade arter om hur
mycket naturhänsyn respektive art kräver för att
    UqG
ArtDatabanken 2013). För brandtickan skrev
     $>
träd på minst 1000 m² eller 5000 m ² (om fyndet

   1 D/       

-
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är beläget centralt). Vad man menade var att det
krävdes en så stor hänsynsyta kring den aktuella
lågan med brandtickan för att just detta mycel
  >    V   
exempel på när Skogsstyrelsens enskilda handläggare har tolkat texten i rapporten som att inte
bara det enskilda mycelet utan arten i sin helhet
klarar sig kvar i området om man tar dylik hänsyn vid t ex en slutavverkning.
Mot bakgrund av att brandtickan är beroende av
att tillräckligt många träd dör och faller i om         
lågor och torrträd, blir det tydligt att en 1000 m²
stor hänsynsyta och knappast heller en 5000 m²
stor sådan kan säkerställa överlevnaden för den
aktuella populationen i området. Det krävs ett
betydligt större område för att trygga att tillräckligt många nya substrat ska kunna utvecklas in   >       ?  
         
   $     
falla tillräckligt många träd i rätt typ av miljö
och det måste ske tillräckligt regelbundet för att
brandtickan ska kunna överleva i ett område.
Även gallringsåtgärder motverkar att tillräckligt
många träd kommer att falla och utgöra substrat
i framtiden.

($j$
Stora Gettjärnsområdet är idag hotat av gallringar i den del som ligger inom Ale kommun och för
   
en slutavverkningsanmälan inlämnad. Flera av
brandtickelågorna skadades när markägaren, som
avser att genomföra gallringsåtgärderna, med
Skogsstyrelsens tillstånd anlade en så kallad basväg genom nyckelbiotopen för att komma åt att
gallra uppe på höjdryggen, samt inom sina övriga
marker i området. Fem av brandtickelågorna ligger inom det område som avses gallras. I dagsläget har inga brandtickor noterats i den del av
området som ska slutavverkas.

Tack
Ett stort tack till Thomas Appelqvist som hjälpte
                  
brandticka första gången 2007, samt för värdefulla diskussioner. Jag vill också tacka Anders
Dahlberg vid SLU för diskussioner om vad en
brandtickeförekomst egentligen kräver för hänsyn av skogsbruket. Slutligen vill jag tacka Mikael Jeppson för diskussioner om artikelns utformning och praktisk hjälp.

'j
Nitare, J. (red.). 2000. Signalarter – indikatorer
%/ +  3  4 % .
Skogsstyrelsens förlag. Jönköping (4:de upplagan 2010).
SLU, Artdatabanken. 2013. Betydelsen av skog  54+ 4   4          
av EU:s art- och habitatdirektiv respektive
/ . Rapport 2013-02-25.

{%%#'
Artfakta [https://artfakta.artdatabanken.se]
Artportalen [https://artportalen.se]
Thomas Grönlund
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Entoloma-arter funna i Jämtland och
Medelpad 2016



0 6£;I6¤;£I¥6=
;¦§E¨P¤  © ª

Inledning
!     Cortinarius-kongressen i Borgsjö, Medelpad. Svampsäsongen var ganska bra och allt som allt påträffades 171 Cortinarius-arter (spindelskivlingar).
        ] >     
¢      U" ?$ q?$ q $  
(2017). En omfattande rapport kryddad med
anekdoter presenteras av Tedebrand (2017a).
Före Cortinarius-kongressen passade några av
oss på att besöka kalkrika gräsmarker i Jämtland på jakt efter Entoloma-arter (rödlingar). På
grund av starka vindar varierade resultaten, men
guidade genom stormen som vi var av Bengt
} G  >   CL    Entoloma
i Jämtland och senare i Medelpad, som kunde
     $]>  '    
Allt som allt ITS-sekvenserades 55 kollekter
av Bálint Dima (Budapest; med ekonomisk
stöttning från SLU/ArtDatabanken) och Olga
Morozova i Sankt Peterburg.
#>         Entoloma-arterna (17
taxa) hörde hemma i gruppen/subgenus Cyanula
(tidigare Leptonia s. l.). De handlade huvudsakligen om kalkälskande arter knutna till gräsmark
(och öppna skogar). Beroende av hur man tolkar
det de nu aktuella namnen, kan man säga att 8 av
 CL >q  ?$ ! 
     Entoloma är
det artrikaste av de rödlistade gräsmarkssvamparna i Sverige (Tedebrand 2017b).
Några av de besökta lokalerna i Jämtland
framstår som mycket artrika hotspots för såväl
kalkälskande Entoloma-arter som för andra
(rödlistade) gräsmarkssvampar och bör betrakSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)
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tas som mycket värdefulla nyckelbiotoper med
hög artdiversitet. Detta gäller speciellt tre lokaler i Åre (tabell 1). För ytterligare detaljer se

Fig. 1. Machiel Noordeloos på en hotspot för Entoloma vid Alsens Ede. Här har markägarna och lichenologerna Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin märkt ut varje
Entoloma 
          nar.
The meal is served: Machiel Noordeloos in an Entoloma hotspot at Alsens Ede. Here the landowners and
lichenologists Fredrik Jonsson and Ulrika Nordin had
marked every Entoloma occurrence on their lawn with
2
1 D  B4  6;  
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 ] !U} ¢  
2017a: 130  131).
1. Jale i Trång: en stor, nötbetad gräsmark på
kalk (11 Entoloma     £ $  foto i Tedebrand 2017a: 31).
2. Alsen SV (Alsens Ede 3:1): kalkgräsmark;
periodisk påverkan från grundvatten gör jorden

? $  UC   Entoloma-arter; komplett artlista upprättad av markägaran,
 £ "
3. Glösa, Alsen NV: en stor nötbetad gräsmark
  >   >? U     Entoloma £ " 

0$B$
Entloma   ¡        +    .L      B  
L6A  ; /"#$>BEntoloma species recorded in calcareous semi-natural grassland (and some
 .L       B L6A ; /"#$>
K  BK 1&L  «N6&L0 I<C+<6 (&$.IGI+<=6.¬§: Torvalla, Ängsmon västra, Tysjöarna NR. K ¥£: Storvålen. Medelpad: ; ¤, Kullbodarna.
¬   BP  1&L  &9 £  camping: Entoloma¡triste; E¡rhombisporum II; ¯,
Fuglestad, Nästmyren NR:    *,    *. Medelpad: ; ¤, Erikslund: E. sarcitulum v.
majusculum. Julåsen: E. atrocoeruleum. Södra Sillre,:   *, E. politum, E. sericatum*.
A ±      B    
²/   B  

26

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

  



Fig. 2. Välhävdad gräsmark
vid Glösa, Alsen.
C     
grassland. Grazing cows on
job for the Entolomas at
GI<=6D  B  
E. Bendiksen.

{!!>%%"&j
arterna
?jjCyanula
Artdiversiteten i denna grupp är mycket hög i
Jämtlands naturbetesmarker. Vi har fortfarande
inte till fullo förstått taxonomin/variationen
inom gruppen men med omfattande sekvenseringar förbättras nu den taxonomiska kunskapen. Nedan några exempel på sällsynta eller in   ^ > !

Entoloma caesiellum  C
Denna art, som hittills endast varit känd från
subalpin björkalskog i Italien (Noordeloos
2004) förefaller ha en vid utbredning i den boreala regioner i de nordiska länderna. Det är en
art med en ofta svag blå färg som snabbt skiftar
     >?$   
Arten kan även ha kallats E. mutabilipes, som
också är beskriven som en blekt färgad art.

Fig. 3. Entoloma caesiellum (=E. mutabilipes?). En dåligt känd, huvudsakligen boreal art. Ny för Sverige.
<   2I  =2 2 D  B  ;E 
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)
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Fig. 4. Entoloma violaceoserrulatum
 I        =  
<I  I   =2 2 D  B  9O;   

Entoloma violaceoserrulatum O
Denna art hör hemma i E. corvinum/serrulatumkomplexet och karaktäriseras av sin mörkvio G    $     ?$    G 
rösa foten, som i början kontrasterar mot de
rent vita lamellerna. Mikroskopiskt är den rikliga förekomsten av intra- och extracellulära,
ljusbrytande korn påfallande. Även de rikligen
förekommande klubbformadefusiforma pseudocystiderna är fyllda med ett skinande, kornigt innehåll. Lamelleggen är av "serrulatum-typ" och
vanligen av samma färg som lamellsidan men
        >? U>
namnet). Den kan vara svår att skilja från andra
arter i E. corvinum-komplexet, men tycks skilja
ut sig genom mera livligt blåa färger som gör
den till ett mellanting mellan E. mougeotii (mera
violettblå) och E. corvinum (mera blåsvart).
Entoloma violaceoserrulatum är en dåligt känd
art, som är ny för Sverige. Hittills har den en   >     G ?$ >  G
precis som E. caesiellum, en mer eller mindre
28

nordlig art. Enligt de kollekter vi har sett är den
strängt kalkbunden och förekommer huvudsakligen på betade eller slåttrade gräsmarker, ibland
>        >     
Jämtland (Alsen SV och Torvall, Ängsmoen V,
Östersund, i tidigare mycket artrika gräsmarker
som inte längre hävdas). Den är uppenbarligen
starkt associerad till ett habitat som minskar
och bör betraktas som en kandidat för rödlistor i
både Sverige och Norge.
Entoloma brunneoserrulatum
Denna art hör hemma i komplexet kring E. brunneoserrulatum. Detta komplex är ännu inte taxonomiskt klarlagt men arten kan hur som helst betraktas som ny för Sverige. Den är hittills känd
från tre lokaler i centrala Norge och en i Jämtland (Alsen SV).

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

  



Fig. 5. Entoloma atrocoeruleum+  .E              
          $@?)E      L+  ."#$>
02   
  I2  
 µO   
 $@?)0    
LI  "#$>D  B  P


Entoloma atrocoeruleumU? " L
Denna påfallande blåa art samlades för första
gången i Medelpad 1985 och fynden från Borgsjö och Torp nämndes i originalbeskrivningen
(Noordeloos 1987). Den återfanns på Julåsen i
\   !G          
från nyligen samlat material som hjälp för att
förstå arten. Den tillhör en komplex grupp och
 $ ?  >  
Sverige (rödlistad som NT).
Entoloma griseocyaneum (stornopping)
Detta är ett exempel på en välkänd och icke kritisk Cyanula-art som har ett högt indikatorvärde
för kalkrika, välhävdade gräsmarker. Den kännetecknas av ganska stora fruktkroppar med en
G fjällig hatt som kontrasterar mot den
  G   >    >     ¢ G   qG
Glösa (Alsen NV) och Torvall/Ängsmoen V.

/$!#%'&j##
Entoloma madidum (7 "    coll.) (blårödling)
 !
\    UC"        lande och vackra indikatorarten 7 "   
egentligen består av två arter i Europa, 7 "  amii s. str. och E. madidum. Hittills har molekylära data endast bekräftat E. madidum från
Sverige och Norge. Slutsatsen är att E. madidum
måste vara den vanligare arten i detta komplex i
de nordiska länderna, men att 7 "    också
skulle kunna förekomma kan inte uteslutas. Data
visar så här långt att de två arterna har överlappande makromorfologiska karaktärer. Deras färg
är känslig för oxidation och försvinner ofta när
fruktkropparna kommer upp. De två kan dock
lätt skiljas åt på sporstorleken. Entoloma madidum$ >! 8 μm långa medan de
hos 7 "    är längre (8  10 μm).
Entoloma  triste 
Denna art hör hemma i komplexet kring E. triste
och E. undulatosporum, små Mycena-liknande
arter med nodulosa sporer. Arter ur E. triste-
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Fig. 6. 

(blårödling). Entoloma bloxamii är nu uppdelad i två arter och uppenbarligen verkar
det mesta nordiska materialet utgöras av den småsporiga 
 
Entoloma bloxamii 2 2 I    =     
small-spored 
 D  B  P


komplexet har inte tidigare rapporterats från
q       ^      >
på näringsfattigt, surt och sandigt underlag, men
vårt fynd i Jämtland gjordes i en mossig gräsmatta på kalk vid vår stugby i Krokom (Åre).
Detta taxon skiljer sig från närbesläktade arter
genom att ha cheilocystider (på så sätt liknar den
t ex E. inutile). Komplexet är i behov av fördjupade studier.

Entoloma . korhonenii Z
Entoloma korhonenii-komplexet hör till Undatigruppen, med mer eller mindre omphaloidacli?   Ufjällig) hattyta.
Entoloma undatum (bandad navelrödling) är
den vanligaste med mest utbredda arten. Den
kännetecknas av sin tydligt koncentriskt zonerade hatt. Entoloma korhonenii är också något
zonerad men vanligen svagare än E. undatum.

Fig. 7. Entoloma¡triste. En sekvens, en lokal… på vår campingplats i Krokom. Ny för Sverige.
P I   ·            9
 =2   2  D  B   P
Morozova.
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Fig. 8. Entoloma¡korhonenii<   ¡    1      
Tysjöarna (Jämtland, Östersund).
02    1       0/ I¬  D  B  P


D@
      I  1        
C       I    
2  D  B  ;E 
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Enligt sekvenseringsstudier innehåller E. korhonenii två genetiska arter med gott stöd. Vi har
sekvenserat typen av E. korhonenii som visar sig
vara en annan genetisk art som inte behandlas
här. Vår art från Jämtland verkar alltså represen  G   ^   > 
Tysjöarnas naturreservat (jmf Tedebrand 2017a:
!" Entoloma korhonenii coll. var tidigare rapporterat från Medelpad (var. korhonenii) och
från Skåne (Ivö; var. gradizonatum). Fyndet i
Medelpad kan mycket väl vara identiskt med
vårt fynd från Tysjöarnas NR men detta måste
      
Entoloma majaloides Y
En relativt robust art som hör hemma i E. rhodopolium-komplexet, vars arter i Fennoskandien
nyligen reviderats av Kokkonen (2015). Det
handlar om en artrik grupp i Entoloma med en
isolerad ställning eftersom alla (?) arter bilder
ektomykorrhiza. Av Kokkonens arbete framgick
att artavgränsningarna på morfologiska grunder
är knepiga. I motsats till uppfattningen hos
Noordeloos (1982), som rapporterade E. majaloides endast från Danmark, anser vi att arten
verkar vara väl spridd i de nordiska länderna
        
I sin typiska form har den en gulbrun till olivfärgad hatt utan tydliga gråa nyanser, och en
relativt kraftig, vit fot. Den verkar, precis som
många av dess släktingar, vara associerad med
björk och sälg (Betula och   spp.). Den har
en anmärkningsvärt stor utbredning, från den
nemorala zonen i Danmark upp till medelalpin
zon i Norge. Fyra kollekter från vår vistelse i
Sverige sekvenserades. En av dem samlades i
fjällbjörkskog vid Åre, nära Storlien.
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sequenced, partly by BD in Budapest (thanks to
fundings from SLU/Artdatabanken, Uppsala)
and partly by OM in Sankt Peterburg.
# $   Entoloma species (17 taxa)
were from the group/subgenus Cyanula (formerly Leptonia s. lat.), that largely consists of
calcareous taxa of grasslands (and open forests).
Depending on how current name usage is interpreted, one can say that 8 of the 35 species are
 « q«  G! ?   $ q« ish red list. Entoloma is the most species-rich
genus among the red-listed grassland fungi in
Sweden (cfr. Tedebrand 2017b).
Some of the localities in Jämtland stand out as
very rich hotspot sites for (calciphilous) Entoloma species as well as for other (red-listed)
grassland fungi, and should be regarded as highvalue, high-diversity key biotopes. This applies
especially to the three localities visited in Åre
U¢ "     $  ]!

 ! $    V  Cortinarius foray
(Journées européennes du Cortinaire – J.E.C)
was held in Borgsjö, Medelpad (Sweden). The
fungal season was quite good, and altogether
171 species of Cortinarius were recorded. The
Borgsjö foray is further presented in the J.E.C.
journal (Tedebrand et al. 2017; Schmidt-Stohn et
al. 2017) and in a huge foray report spiced with
anecdotes (Tedebrand 2017a).
Before the foray, some of us used the opportunity to visit calcareous semi-natural grasslands in
Jämtland, searching for Entoloma species. Due
to strong winds, the results were variable, but
safely guided through the storm by Bengt PetG «   ?    ¬     
through sequencing 35 Entoloma species during our “pre-foray” stay in Jämtland and foray
in Medelpad. Altogether 55 collections were ITS

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

33

  



report (Petterson in Tedebrand 2017a: 130 
131).
1. Jale in Trång: large, cattle-grazed calcareous grassland (11 Entoloma  ?    £
see habitat photo in Tedebrand 2017a: 31)
2. Alsen SW (Alsens Ede 3:1): calcareous lawn
« $ $$ ? G 
$     ??  UC  ?    £
full species-list noted by land-owner F. Jonsson) (Fig. 1)
3. Glösa, Alsen NE: large, cattle-grazed calcar     U     cies) (Fig. 2)

Comments on some of the species found
?jjCyanula
Here the diversity is extremely high in the seminatural grasslands of Jämtland. We have not yet
fully understood the taxonomy/variation of the
group, but with extensive sequencing, the taxonomic structure is now improving. Below are
some examples of rare/interesting taxa found in
! 
Entoloma caesiellum C
This species, so far only known from a subalpine
Betula-Alnus forest in Italy (Noordeloos 2004),
appears to be wide-spread in boreal regions of
the Nordic countries. It is a species with an often tender blue colour that quickly changes to
pale brown, with a darker spot in the centre of the
cap. It may also have been named E. mutabilipes,
which also is described as a pale coloured species.
Entoloma violaceoserrulatum O
This species belongs to the corvinum/serrulatum
complex, and is characterized by its vividly dark
violet, tomentose pileus when young and lilacviolet    G ?    $   
pure white lamellae. Microscopically, the strong
abundance of intra- and extracellular, hyaline,
light-dispersing granules are striking. Also the
numerous clavatefusiform pseudocystidia are
  « $  $ G   ?   ¢$  serrulatum-type lamella edge is usually concolorous,
but might develop violetbrownish spots with
  U$ ?  $   " ¢$   ?  ?   ®cult to separate from other taxa in the E. corvinum
complex, but seems to be distinguished by more
34

vivid bluish tinges, being a kind of intermediate
between E. mougeotii (more violeceous bluish)
and E. corvinum (more blackish blue).
Entoloma violaceoserrulatum is little known, and
new to Sweden. So far it has been found only in
Fennoscandia, and might, like E. caesiellum, be
a more or less northern species. According to the
material seen, it seems to be strictly calciphilous,
occurring mainly in pastured/mown grassland,
sometimes also along forest rims. It was recorded
twice in Jämtland (Alsen SW; Torvall, Ängsmoen
västra, Östersund, in no longer managed, formerly very rich grassland). It is apparently strongly
associated with declining habitats (calcareous
semi-natural grassland), and should be regarded
as a red-list candidate in both Sweden and Norway.
Entoloma brunneoserrulatum
This species belongs to the morphospecies complex around E. brunneoserrulatum, characterized e.g. by a brownish, serrulate lamella edge.
This complex is not yet resolved, but the species
should anyhow be regarded as new to Sweden.
It is so far known from three localities in Central
Norway and one in Jämtland (Alsen SW).
Entoloma atrocoeruleum L
This striking bluish species was collected for the
   \  YZL $ 
Borgsjö and Torp were mentioned in the original
description (Noordeloos 1987). It was re-found
  G\  G!G«    
sequence from recent material to help us understand the species. It belongs to a complex group,
 $     «  q« den so far (red-listed as NT).
Entoloma griseocyaneum
This species is an example of the more wellknown and quite “non-critical” Cyanula species,
that has a high value as an indicator species for
calcareous, semi-natural, well-managed grasslands. It is characterized by having comparatively large basidiocarps with a grey tomentosescaly pileus in contrast to an initially lilacbluish
 G     >   
was found at Trång, Alsen SW, Glösa (Alsen
NE) and Torvalla/Ängsmoen västra.
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Species/species complexes from other
groups
Entoloma madidum (7 "   ? " !
Morgado et al. (2013) showed that the striking
and beautiful indicator species 7 "    actually consists of two species in Europe, 7 "  amii s. str. and E. madidum. So far sequencing
has yielded only E. madidum from Sweden and
Norway. So E. madidum must be the more frequent in this complex in the Nordic countries,
but occurrence also of 7 "    s. str. cannot
be ruled out. Data so far indicate that these two
have overlapping macromorphological characters, E. madidum probably being more greyish
blue and not so bright blue as 7 "   , but
these bluish colours are very sensitive to oxidation, and vanish easily when the basidiocarps are
exposed. But the two species can readily be distinguished on the spore size, E. madidum having
 !8 μm long, whereas 7 "    has
larger spores (8 10 μm long).
Entoloma triste 
This species belongs to a complex around E.
triste and E. undulatosporum, small, brown,
mycenoid species with “weak angled” (nodulose) spores. The E. triste complex was formerly not reported from Sweden. Most taxa in
the E. tristeundulatosporum group are found
on oligotrophicacid sandy soil, but this one
was found on the calcareous, mossy lawn at our
camping cabin site at Krokom, Åre, Jämtland.
¢$      ^         
the group by the presence of cheilocystidia (in
this character resembling e.g. E. inutile). The
complex needs further revision.
Entoloma korhonenii Z
The E. korhonenii-complex belongs to the Undati
group, with more or less omphaloidclitocyboid
 ? G« $ Uscaly) pileus surface.
Entoloma undatum is the most frequent and
widely distributed taxon, characterized by its pronounced, concentrically zonate pileus. Entoloma
korhonenii is also somewhat zonate, but usually
weaker than E. undatum. According to ITS sequence studies, E. korhonenii includes two wellsupported genetic species. The type of E. korhonenii has been sequenced, and falls within a
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)
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species from Jämtland seems to represent a new,
undescribed taxon. It was found at Tysjöarna na    U ¢  |!"
calcareous roadside. The E. korhonenii coll. was
formerly reported from Medelpad (var. korhonenii) and from Scania (Ivö; var. gradizonatum).
¢$ \  ?«   $  
U$    ¬ ? " 
Entoloma majaloides Y
This relatively stout species that belongs to the
Rhodopolium-complex, which has recently been
revised in Fennoscandia by Kokkonen (2015).
This species-rich group has an isolated position in Entoloma because all (?) members form
ectomycorrhiza. From the work of Kokkonen it
becomes clear that species delimitation on morphological grounds is a tricky business. Contrary
to Noordeloos (1982), who reported this species
from Denmark only, E. majaloides appears to be a
widespread species in the Nordic countries, hav  ? ?        
In its typical form it has a yellowishbrown to olivaceous tinged cap, without pure greyish tones,
 $ «$     G
its relatives, to be associated mainly with Betula
and   spp. It has a remarkably wide distribution, from the nemoral zone in Denmark to the
middle alpine zone in Norway. Four collections
were sequenced from our stay in Sweden. One of
them was collected in a mountain birch forest at
Åre, close to Storlien.
Tor Erik Brandrud
tor.brandrud@nina.no
Egil Bendiksen
egil.bendiksen@nina.no
Machiel E. Noordeloos
m.noordeloos@mac.com
Bálint Dima
 1 $H 
Olga Morozova
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Aureoboletus projectellus,       och Xerocomellus cisalpinus


£Lºº ¨0 9§ 
/W I
=%%D^E<DAureoboletus projectellus,     and Xerocomellus cisalpinus'^&<
:"#$%2   ; 2    
2   1 &
Aureoboletus projectellus and      +222  .0
  
     : 1 I2 , 
 I      and
Xerocomellus cisalpinus, are discussed and illustrated. Both have recent reports from southern Sweden.

Inledning
    >      
landet: Aureoboletus projectellus och Suillus
asiaticus (jmf www.artportalen.se). Den förstnämnda presenteras kortfattat nedan. Dessutom
uppmärksammar vi två relativt okända arter
i sammets-/rutsoppskomplexet, Hortiboletus
bubalinus och Xerocomellus cisalpinus, som
båda observerats under sensommaren och hösten
2017.

Aureoboletus projectellus 
Under SMF:s Mykologivecka på Öland i okto  >   GAureoboletus projectellus. Det är en karaktäristisk
och lättbestämd art som bildar mykorrhiza med
tall (Pinus). Den hör ursprungligen hemma i
Nordamerika och upptäcktes för första gången
i Europa i början av 2000-talet. Sedan dess har
den spridit sig framför allt i sandiga, kustnära
områden runt Östersjön och är idag känd från
Danmark (Bornholm), Lettland, Litauen, Polen,
Tyskland och nu senast Sverige.
q $ > $ >
orange, med åldern rödbrun, upp till 15 cm i diameter. Foten är mycket hård, gul–gulbrun–rödbrun,
smalnar av upptill och är i sin helhet täckt av ett
36

grovt nätmönster. Fotbasen täcks av ett slemmigt
skikt. Rör och rörmynningar blekt gulaktiga till
olivfärgade. Köttet är blekt gulvitt till grå-orange,
under hatthuden och i fotbasen svagt rosa, och
grånar något i genomskärning. Sporerna är släta
?$?  G%C!^Z%C¯ 
Ölandsförekomsterna
Under exkursioner i Bödaskogarna under
Mykologiveckan på Öland konstaterades en
mängd ovanliga och sällsynta svamparter. De
mest spännande visade en tydlig aggregation
kring de äldsta tallarna, ibland kvarstående som
torrakor, på mer eller mindre markerade sandkullar i dynlandskapet. Här fanns alltså vad man
inom naturvårdssammanhang brukar kalla ”hotspots” med hög diversitet av sällsynta arter.
}     >?    > 
NR hittade vi en mycket märklig svamp som
förstummade alla som var i närheten. Ingen hade
sett något liknande eller hade något förslag ens
till släkte och vi gick till och med så långt att vi
tog en rejäl fotokollekt och samlade in material
om det senare skulle visa sig vara en obeskriven
art. Vidare inventeringar i området gav ytterligare
tre mycel av samma art och samtidigt befann sig
en annan inventeringsgrupp i Bödaskogen Östra
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Fig. 1. Aureoboletus projectellus. Öland, Böda, Byrums Sandvik, 2017-10-02. Foto Tommy Knutsson.

NR och upptäckte ytterligare tre mycel av samma märkliga art.
Vid sammanstrålning i arbetslokalen under
kvällen blev det tydligt att det rörde sig om en
i Sverige troligen nyetablerad nordamerikansk
art, Aureoboletus projectellus, som någon i sällskapet visste var funnen några få gånger tidigare
i Europa, bland annat på Bornholm. Uppståndelsen blev ganska stor och media hängde på då
orden ”ny invasiv art upptäckt på Öland” spred
sig som en häftigt rasande löpeld över landet
och slutligen hamnade hos TT och riksnyheterna. Lite senare i oktober har arten noterats med
ytterligare något eller några mycel längs östra
Bödakusten. Alla dess lokaler på Öland kännetecknas av gammal, gles tallskog på sanddyner
och många träd är mycket gamla. Redan Linné
förstummades 1741 av området och beskrev hur
”artigt det var att spatsera band talltopparna”.
Fynden på Öland föranleder några funderingar:
Åtminstone ett av mycelen av Aureoboletus var
halvcirkelformat och ganska gammalt, säkerligen minst 10 år sedan etableringen. Arten kan

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)

därför ha funnits ganska länge i landet utan att
ha blivit upptäckt.
Det faktum att den på åtminstone en av lokalerna uppträdde enbart i ”hot-spots” för redan etablerade sällsynta arter, där konkurrensen
kring tallrötterna borde vara stenhård, leder till
eftertanke…
Hur har den tagit sig hit? Tidiga jägmästare i om      > daskogarna, bland annat en lång rad ädelgranar
(Abies spp.), thujor och diverse Picea- o Pinus  
  >  Z!  ?$
några decennier framåt. Därefter har troligen
inget plantmaterial av exotiska träd förekommit
utan enbart frön. Det är möjligt, men inte troligt,
att arten funnits i Bödaskogarna sedan dessa inplanteringar. Långt troligare är att den tagit sig
över Östersjön från starkare förekomster i Polen
eller Baltikum.
Är den invasiv? Endast framtiden kan utvisa
      G
mycket små utsikter att göra något åt det. Wrosek
U"         kartor dess successiva expansion i Nordeuropa
37

  



Fig. 4. Aureoboletus projectellus.
Europeisk utbredning. Bearbetad
 ! C  +"#$%.

Fig. 2. Aureoboletus projectellus. Öland, Böda, Homrevet 2017-10-02. Foto Mikael Jeppson.

  % !     ±  >
in i detta mönster och man kan förvänta sig en
fortsatt spridning i framför allt kustnära sandtallskogar. Sannolikt dröjer det inte länge förrän den
upptäcks i exempelvis östra Skåne.

Fig. 3. Aureoboletus projectellus. De/     !mönster. Foto Mikael Jeppson.

Sammets- och rutsoppar
Släktena Xerocomus och Xerocomellus omfattar
ett drygt tiotal arter i Nordeuropa. De har ofta
ansetts svåra att bestämma till släkte och art och
oftast har de slentrianmässigt bestämts som ”Xerocomus subtomentosus s. lato (sammetssopp)
eller Xerocomellus chrysenteron s. lato (rutsopp).
Med hjälp av molekylära data börjar nu bilden
U}   CG¢!G
!"  ^$q  ?$
med vilken frekvens och utbredning är ännu
dåligt känt. Viktiga morfologiska karaktärer för
   >  $ ?$ köttets färg i genomskärning och i vilken grad
köttet blånar i snitt (jmf Kibby 2011, 2017).
Likaså är sporernas form (brett eller smalt ellipsoida och trunkata resp. icke trunkata) och ornamentering (släta eller längsstrimmiga) informativa karaktärer.
Med dagens taxonomi omfattar släktet Xerocomus tre svenska arter och släktet Xerocomellus
sju. En art i det senare släktet, Xerocomellus
cisalpinus behandlas nedan. Dessutom har man
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Fig. 5. Aureoboletus projectellus. Fruktkroppar i den sandiga tallskogen vid Byrums Sandvik (Böda, Öland), 201710-02. Foto Tommy Knutsson.

nyligen brutit ut släktet Hortiboletus (Vizzini
2015), som omfattar tre–fyra arter i Nordeuropa,
varav den vanligaste och mest kända är rödsoppen (Hortiboletus rubellus). Rödsoppen har
dock en nära släkting med en hattfärg som går
mera i brunt, H. bubalinus, som på senare år har
uppdagats i Sverige.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)



     
Hortiboletus bubalinus är lätt att känna igen på
%G    $ 
oftast inte spricker upp som hos rutsopparna
(Xerocomellus spp.) Mycket karaktäristiskt är en
färgskiftning i hattköttet från rosa till blåviolett.
Någon har sagt att den har färg som morgonrodnaden. Arten bildar mykorrhiza med bland annat
björk, ek och lind (och förmodligen även andra
lövträd), och ses mest i parker och andra urbana
gräsmarksmiljöer med äldre värdträd. Hittills
$    > > q   
man kan anta att den även förekommer på andra
håll i landets södra delar. Kibby (2011, 2017) har
beskrivning och illustrationer.
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Fig. 7.        I0 IO/  ID  4 I  / I"#$%#?"#+L
10372). Foto Mikael Jeppson.
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Fig. 10. Xerocomellus cisalpinus  I0 IO/  ID  4 I   I"#$%#?"#+L
10374). Foto Mikael Jeppson.

Xerocomellus cisalpinus  
Xerocomellus cisalpinus beskrevs av Peintner
UC"Xerocomus cisalpinus med typmaterial från Italien. Den har en hatthud som
spricker upp och kan därför påminna om (och
förväxlas med) rutsopp (X. chrysenteron). Hatten kan vara ganska variabel i färg från brun till
rosaröd (framför allt i sprickorna). Den skiljer
sig från rutsoppen framför allt genom att den
blånar mycket kraftigt på utsidan av foten.
Denna blånad kommer ganska direkt vid skrap
eller tumning. I genomskärning är köttet gulaktigt, oftast något rosatonat mot fotbasen och oförändrat under 3 – 5 minuter. Därefter blånar det
snabbt och intensivt. Blånaden håller i sig en
stund men försvinner sedan. Inga andra rutsoppar (Xerocomellus spp) eller de närstående sammetssopparna (släktet Xerocomus) blånar på detta sätt. I mikroskopet är de långsmala sporerna
ett kännetecken. Enligt originalbeskrivningen är
sporerna dessutom längsstrimmiga, men det är
en karaktär som kan vara mycket svårt att se i ett
ljusmikroskop.
42

Fig. 12. Xerocomellus cisalpinus. Aktuell utbredning i landet
+<  .
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Fig. 11. Xerocomellus cisalpinus<E  /   ! 
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Artepitetet cisalpinus betyder ”på denna sidan
Alperna” (dvs söder om, eftersom den beskrevs
från Italien). Detta till trots kunde Taylor &
V $  U!"      
    $]> >  
England har den visat sig vara en av de vanligaste arterna i rutsoppskomplexet (Kibby 2011).
I Artportalen kan man utläsa att de första svenska fynden gjordes i Brunnsparken i Örebro
U'> "!  !$  mit i Småland och Östergötland samt på Öland.
Återfynd i Brunnsparken i Örebro har gjorts
så gott som årligen. Under sensommaren och
hösten 2017 kunde X. cisalpinus rapporteras från
  q  G|
Skåne (Brunnby/Kullaberg, Kiaby/Kjugekull),
Småland (Gärdserum, Madesjö), Bohuslän (Jörlanda, Resteröd, Tanum, Uddevalla), Södermanland (Huddinge, Uringe), Uppland (Uppsala)
och Västergötland (Trollhättan, V. Tunhem/Hunneberg), Östergötland (Landeryd, Linköping/
Tinnerö, Norrköping, Kristberg, Vårdnäs). Den
har rapporterats växa under björk, bok, ek, hassel, lind, och tall i såväl parkmiljöer som beteshagar och ädellövskogar. I samband men
\  ?G    
i Böda (Öland) i gammal tallskog. Den kraftiga
ökningen av X. cisalpinus i Sverige handlar dock
inte om att den är på spridning utan kan förklaras
med att vi tack vare ny kunskap och ny litteraU  ^GG}   C
?$¢  V $  !"     
om dess existens och hur man skiljer den från
närstående arter.

/"%j'
Sopparna har under senare är blivit föremål
för omfattande taxonomiska studier med hjälp
av DNA-analys och de traditionella släktindelningarna har ställts på ända. Många nya släktnamn har sett dagens ljus. Artkomplex kring
sammetssopp och rutsopp börjar lösas upp och
vi har fått nya arter att förhålla oss till. Likaså
       > 
i vårt land. Sensommaren och hösten 2017 innebar en ypperlig säsong för soppar. Erfarenheter
44

från artbestämning av den mängd soppar som
 ?   G         grann dokumentation kring gjorda fynd, som
annars riskerar att förbli obestämda. Särskilt
viktigt är att notera förekomst av ett eventuellt
nätmönster överst på foten, liksom hattens och
fotköttets färg direkt vid genomskärning och
efter en stund, för att dokumentera en eventuell
> > >    
färgförändringar av fotköttet med FeSO4 varför
helst även detta bör noteras. Använd digitalkamera/mobil och ta rikligt med foton, helst utomhus för att färgerna skall bli rättvisande. Andra
viktiga uppgifter att dokumentera direkt på växtplatsen är möjliga värdträd, eftersom nästan alla
soppar bildar mykorrhiza och kan vara ganska
> ?    
Vi återkommer i nästa SMT med ytterligare
några arter i gruppen från 2017 och hoppas på
>  > > 
2018!

'j
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Skalbaggar i röksvampar


 »K
/W I
=%'#j%%<
Three species of beetles, !     ! , "!  #  and L. succincta are
discussed. The former species is the more common, whereas the two "!  -species
   2   ¼         
      1  ¸<  ½¾222  ¿

Inledning
Ibland ser man små runda hål i fruktkroppar av
olika röksvampar. Det kan då vara en skalbagge
av släktet Lycoperdina som har varit framme.
Om man öppnar fruktkroppen kan man ha turen
att hitta antingen larver eller vuxna skalbaggar.
Det är små skalbaggar, 4,5 mm långa med relativt kraftiga ben och antenner. Larvutvecklingen
sker i torra fruktkroppar av olika röksvampar. I
q    GL. succincta och L. bovistae.
V  >par (och andra svampar) och som är mycket van-

ligare än Lycoperdina-arterna, är Cryptophagus
lycoperdi. Nedan framgår hur man skiljer dessa
skalbaggar åt.
Lycoperdina succincta  G 
Fullbildade exemplar av L. succincta har brunröd
kropp, antenner och ben. Halssköldens mitt och
täckvingarna utom bas och spets är blanksvarta. Arten är utbredd från Skåne till Västman        >
Öland, Gotland, Skåne, Halland och Bohuslän.
           

Fig. 1. "!    D  A  ;¾222  1  ¿
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Fig. 5. !     ! . Foto Lech Borowiez.

gräsmarker, t ex alvar och sandstränder. Vi har
även hittat den i skog.

Fig. 4. "!  #  : 1   A 1
(18231840). Plansch 355.

i Artportalen. Den är känd från alla de nordiska
länderna och Baltikum, och förekommer även
söderut i Europa och österut i Sibirien. Larvutvecklingen sker i torra fruktkroppar av röksvampar. I ArtDatabankens artfaktablad anges särskilt
skålröksvamp (#%  ). Vi har
hittat den i röksvampar av släktet Lycoperdon,
kragjordstjärna (Geastrum michelianum) och
stjälkröksvampar (Tulostoma). Enligt uppgifter
i Artportalen är den även observerad i långfotad
röksvamp (#  %  ), kornig röksvamp
(L. lividum), äggsvampar (Bovista) och läderboll (Mycenastrum corium). I artfaktabladet anges att arten främst förekommer på torra, öppna
48

Lycoperdina bovistae CGO
Den andra arten, Lycoperdina bovistae, har sin
larvutveckling främst i röksvampar som växer
på stubbar och stammar i skog, men även sådana som växer på marken i mer öppet läge.
Gyttrad röksvamp (#% % )
>>  > >q G kinge och Halland samt på Öland. Denna art är
betydligt mera sällan rapporterad i Artportalen
(i skrivande stund nio fynd, varav merparten i
q "  >  ?$\ 
och Sydeuropa. De fullbildade skalbaggarna av
L. bovistae är helsvarta.
Cryptophagus lycoperdi L 
·      >
svampar är Cryptophagus lycoperdi. Den är ca
3 mm lång, nötbrun och hårig. Den är känd från
södra Sverige upp till Uppland och förekommer
i öppna och halvöppna miljöer. Det är den vanligaste arten av de tre och den kan förekomma
även i andra typer av svamp, t ex trattkantarell.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 38:3 (2017)
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Så en uppmaning till er som studerar röksvampar, äggsvampar och jordstjärnor. Leta gärna
efter Lycoperdina. Rapportera dina fynd i Artportalen. Ange i vilken art du hittat dem och i
vilken biotop. Vi vet inte så mycket om Lycoperdina-arternas ekologi. Vi vet till exempel inte
när skalbaggarna söker upp fruktkropparna. Är
det färska fruktkroppar eller redan torra fruktkroppar som angrips? Vi har hittat fullbildade
skalbaggar i fruktkroppar i månadsskiftet september/oktober. Det kan ha varit äggläggande
individer. I artfaktabladet anges att fullbildade
skalbaggar kläcks på försommaren. Där anges
även att de fullbildade skalbaggarna övervintrar antingen i fruktkropparna eller i lövförna i
närheten. Detta går inte riktigt ihop. Fynden i
Artportalen är gjorda under perioden mars till
oktober. Buksvampar studeras oftast under senhöst, vinter och vår. Kan man även under denna
period hitta skalbaggen eller dess larver i de
 U]}Y!"¸ 
kunskapsluckor där vi mykologer kan bidra med
information. Och till er som samlar fruktkroppar
       
i dem för då kommer fruktkropparna att ätas upp
inifrån. Det är inte så lyckat att alla sporer är uppätna när det är dags att göra sporpreparat.
Båda de svenska Lycoperdina-arterna är rödlistade i kategorin nära hotade (NT).
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Svamp i sociala medier - en ohämmat
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Mushrooms in social media.
The author, creator of the Facebook group ”Svamp-klapp”, with more than 34 000 members, discusses the popularity and reliability of mushroom fora on the internet.

Inledning
Under sommaren och hösten 2017 fördes det i
radio, tidningar och tv en diskussion om svamp
i sociala medier. Det på sina håll upprörda tonläget visar att insikten om att svamp diskuteras
på internet är ny för somliga. Svampfora på nätet
är dock ingen ny företeelse. Plattformen Mushroom Observer som samlar både amatörer och
professionella mykologer jorden runt, startades
!?$ \?$  pelse Svampguiden väletablerad som forum för
svampintresserade i Sverige. I och med framväxten av sociala medier som Facebook, Twitter
och Instagram under det senaste decenniet har
också nya möjligheter för kommunikation och
interaktion om olika specialintressen skapats.
Att virtuella intressegemenskaper på nätet växer
beror på en utbredd användning av sociala kommunikationsplattformar. Mer än fyra svenskar
av fem använder sociala medier och överlägset
  G   > ]  ?  G >  ? book. Mer än hälften gör det dagligen (Davidsson 2017). Den största intressegemenskapen
på Facebook som handlar om svamp är nord ¢$ \$  ? rum” med över 100 000 medlemmar. Det största
europeiska svampforumet är den svenska Facebookgruppen Svamp-klapp som har mer än 34
000 medlemmar.
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De främsta skälen människor anger för att använda sociala mediaverktyg som Facebook och
Instagram är att kommunikationen är snabb och
direkt med omgående feedback och möjlighet
till interaktion. Relationsbyggande och social
interaktion är andra viktiga poänger (Lyi 2010).
Facebook som medium präglas fortfarande av
de ideal som de tidiga internetgemenskaperna
 |  $ G     ?$      
         
information och kunskap som genomsyrar de
olika intressegemenskaper och grupper som utgör en stor del av innehållet (Pi 2013). Det hand $ ?$  $  ?
bekräftelse och om uppskattning och om gemenskap (Andersson 2014).
Medan exempelvis Svampguiden är ett expertforum med möjlighet att få svar på frågor
         G  
Facebook och Instagram annorlunda. I sociala
medier är expertkunskapen inte knuten till ett
fåtal enskilda individer, utan expertisen är distribuerad bland medlemmarna i gemenskapen
och crowd sourcing används för att bestämma
de värdefullaste bidragen (Peppler 2011). Detta
sker genom att kommentera, gilla eller reagera
på ett inlägg eller en kommentar. De som interagerar i forumet gör det av eget intresse, med
en vilja att dela med sig av sina kunskaper utan
någon ekonomisk ersättning.
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De vanligaste frågorna i svampforum på nätet är
artfrågor. Man undrar över arttillhörighet hos ett
svampfynd man gjort och ställer frågan, i regel
med tillhörande bildmaterial, i forumet. Det kan
låta som en demokratisk process att “rösta fram
ett ID” men svampfora på Facebook är i själva
verket mycket långt ifrån några demokratier,
utan istället snarast meritokratier. De vana och
frekventa användarna ser genom sin interaktion
till att korrekta svar, baserade på individens kunskaper, premieras. Känslan av grupptillhörighet,
uppskattning baserat på kunskap och kompetens, liksom en vilja att dela med sig av information, bidrar till attityden att använda Facebook
som medium för kunskapsspridning (Ma 2014).
Ibland framförs synpunkten att sådana ”crowdsourcade” förslag inte skulle vara säkra. En
svampkonsulent uttalade i SVT Småland den
17 september att “man lägger ut bilder och vill
att jag eller någon annan ska säga vad det är för
svamp, och om den går att äta. Gör inte det! Gå
en svampkurs och lär dig från grunden”. En annan kritiker av bestämning via sociala medier
uttalade sig i SVT:s Morgonstudion och sade
”Det är svårt att bestämma svamp i verkligheten,
även för dem som har hållit på med det. Och att
bestämma efter en bild och säga om det är ätligt
eller inte är livsfarligt”. Att titta i en svampbok
är enklare, då färgerna och beskrivningarna ofta
är bättre där, menade han också (Ullrich 2017).
Andra svampkunniga delar inte den åsikten
utan har en mer nyanserad bild. “På det största
 ? GqG
    >     >G
skriver svampkonsulent Cecilia Hultqvist (2017)
och svampkonsulenten Helena Björnström instämmer med orden ”Det är okej så länge man
vet vem som svarar” (Broke 2017). Man bör
notera att de skarpaste kritikerna av artbestämning
i sociala medier inte är medlemmar i Svampklapp och alltså saknar erfarenhet av hur denna
hårt modererade svampgrupp på Facebook sköts
och hur den fungerar. De som använder sociala
medier enbart för rent personliga ändamål, som
interaktion med familj och nära vänner, missar
en stor del av både dynamiken och poängen med
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mediet och har kanske också svårt att se att de
inneboende möjligheterna är betydligt mycket
större än att dela gulliga ”kattgifar” och bilder
på gårdagens middag.
Det är ett i grunden felaktigt antagande att ett
artförslag på ett internetforum, där konsensus
om artförslaget nås, skulle vara mindre säkert
än något annat sätt att bestämma svamp utifrån
makromorfologi. Anser man att det skulle vara
osäkrare förväxlar man nog medel med mål
och verktyg med innehåll. Tvärtom är min uppfattning att det i många fall är betydligt säkrare
för den enskilda individen att ha tillgång till ett
interaktivt forum där följdfrågor kan ställas och
kompletterande information ges. Det anser också Aleks Tudzarovski, en av administratörerna
för Svamp-klapp i en TT-intervju: “Vi har ju
väldigt många medlemmar, och många kunniga
medlemmar. Validiteten på de svar du får är ofta
> $ Uq Z!" >   
som undrande vara hänvisad till mer eller mindre bra bilder och beskrivningar i tryckta böcker
är det tryggare att ha den samlade kompetensen
i ett stort forum att luta sig mot.
“Jag kan inte riktigt se skillnaden i att skicka in
en bild på ett forum där massor av duktiga människor kan hjälpa till, mot att själv titta i en bok
och själv försöka komma fram till vilken svamp
det är. Det man måste vara noga med dock, är att
man vet vem det är som har svarat” (Hultqvist
2017). Svampkonsulenternas ordförande LiseLotte Bremer råder också i en intervju ovana
matsvampsplockare att förbereda sig med
såväl böcker, Svampguiden, Facebookgruppen
Svamp-klapp som att gå en kurs (Wikström
2017). Att söka information ur många källor
?$ >           
sig kunskap är ett pragmatiskt förhållningssätt.
Det främjar också en breddning av intresset från
matsvamp till ett bredare mykologiskt intresse.
Att, som Svamp-klappmedlemmen Mattias
¢>G ]         
att sedan börja besöka Facebooksidor för svamp
och mykologi, innebär ofta att intresset eskalerar
till “svampskådning, bara för att upptäcka olika
arter” (Johansson 2017).
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Svampintresset verkar kunna skapa en säker zon
där vi har något att tala om över gränser som
annars är barriärer som är svåra att ta sig över
(Andersson 2014). Det blir tydligt i forum på
nätet där kontakter mellan svampintresserade
både inom och utom landet knyts och där vänskap över alla gränser uppstår - och ibland till
och med kärlek.

&"!#!'?U!*$%'
#?U'?'%!&''&
Ja, jag tycker det. Som skapare av Facebookgruppen Svamp-klapp är jag naturligtvis
ohämmat partisk. Under högsäsong görs genomsnittligt mer än en halv miljon inlägg, kommentarer och reaktioner i månaden av de drygt trettiotusen medlemmarna. Det innebär att gruppens
drygt trettio administratörer var och en läser och
modererar mer än femhundra interaktioner per
dag under de mest intensiva månaderna. Det
är ett många gånger slitigt och otacksamt och
naturligtvis oavlönat jobb som jag tackar dem
för av hela mitt hjärta. Administratörerna och
gruppmedlemmarna är de som gör gruppen till
vad den är. Min roll är att förvalta gruppens
grundton och se till att upprätthålla balansen
mellan alla olika svamprelaterade särintressen.
Helst utan att blodvite uppstår. Det fungerar
oftast.
Gruppens storlek och aktivitetsnivån visar att
          
 $?$>   $?
en uppgift att fylla. Uppgiften är att bedriva bred
folkbildning om svamp, och det lyckas Svampklapp rätt bra med. Bättre än någon annan aktör
idag, vill jag hävda. Gruppen skapades från början faktiskt mest som ett skämt men den växte
snabbt från starten 2013 och är idag, ganska
exakt fyra år senare, Europas största forum för
svamp och mykologi. Nivån på inläggen i gruppen är, liksom medlemmarna, av skiftande slag
och kvalitet, men liksom alla inlägg i gruppen är
svamprelaterade, är också alla medlemmar i den
svampintresserade, på många olika sätt. Det som
är speciellt för just den här gruppen är att den
samlar så många människor med samma intresse
men med helt olika erfarenhet, bakgrund och
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de som är osäkra på vad en “gul kantarell” är,
hur man skiljer rödgul trumpetsvamp från trattkantarell och de som lägger upp bilder på sin
gallsopp med frågan om de hittat stensopp. Där
?> ?   G 
handfull av landets vassaste talanger på virtual
ID, dvs konsten att bestämma svamp från bild,
liksom många naturvårdsintresserade och inventerare som använder gruppen för att få hjälp
med bestämning av sina svampfynd. I gruppen
     q\|   G 
      >  ?  
som är intresserade av svamp som estetiska objekt, de som är intresserade av svampfärgning,
de som är intresserade av svamp i mytologi
och folklore, de som har ett… låt oss kalla det
magiskt?... intresse, de som är nördar och kryssar arter, de som är intresserade av svamp som
   ?$ >^  
att plocka svamp, men som absolut inte äter den.
Det är kort sagt ett tvärsnitt av alla tänkbara (och
kanske också ett par otänkbara) svampintressen
som möts i samma grupp. Gruppen tjänar alltså
som arena för både erfarenhetsutbyte och informationsspridning. Där lotsas den ovane rätt i hur
man torkar herbariebelägg och där får man reda
på mer än man önskat om människors matvanor
(folk äter verkligen en del VÄLDIGT konstiga
saker!) liksom man får en god överblick över var
i landet olika arter dyker upp.

Guldkorn
Bland de många artbestämningsposterna dyker
guldkorn upp! Fynd av Pholiota lundbergii,
bombmurkla (Sarcosoma globosum) och saffransticka (Hapalopilus croceus) är ett litet
axplock av sällsynta och skyddsvärda arter som
gruppens medlemmar i år har funnit på nya lokaler och fått hjälp med att rapportera på Artportalen. De fyra åren med gruppen visar också att
intresse, uppmuntran och återkoppling gör att ett
från början kanske snävt matsvampsintresse för
många medlemmar utvecklas till ett mer omfattande mykologiskt intresse för även snyggsvamp
och nördsvamp…Ja, vi använder ibland just de
uttrycken… Bara för att ett forum är kunskaps53
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rikt behöver det inte vara elitistiskt eller exkluderande, tvärtom. Med ökad kunskap kan man
kosta på sig ett mer avslappnat förhållande till
ämnet. De medlemmar som väl drabbats av
svampfeber söker sig gärna vidare till kurser,
föreningsverksamhet och ägnar ofta mycket
tid och energi åt vidare studier. Både SMF och
Svampkonsulenternas riksförbund, liksom alla
lokala svampföreningar får göra reklam för sin
verksamhet och dessutom ragga medlemmar
i gruppen. En titt i matrikeln för SMF visar att
           >   
namn som kommit i kontakt med föreningen
genom Svamp-klapp. Man ska inte underskatta
sociala mediers genomslagskraft.
Det märkliga namnet Svamp-klapp? Ja, det har
en förklaring. Den kan man läsa i det nålade inlägget, som medlem i gruppen.
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Inbunden, 227 sidor, publicerad på eget förlag
2017. ISBN 978-0-9572094-2-8
Ännu
en svampbok med
Ä
Storbritannien
och EuS
ropa
ro i fokus…men denna
n nya publikation av
Kibby
(utgiven på eget
K
förlag)
har något extra.
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D täcker jordstjärnor,
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kantareller,
taggsvampar,
k

?$  
par,
tickor, resupinata
p
svampar,
gelésvampar,
sv
soppar (och deras släktingar) samt riskor och kremlor. Den är nummer ett i en serie som bådar gott. I
  ?$ !L   
rationerna är vackra akvareller av fruktkroppar
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plus en streckteckning av en spor eller någon annan karaktär som är av betydelse för arbestämning. För kremlorna visas dessutom för varje
art en lite ruta med sporfärg. Nomenklaturen är
den modernaste - och inte minst när det gäller
sopparna och deras släktingar är detta en nyttig
påminnelse om vad som är på gång inom den
DNA-baserade systematiken. De beskrivande
texterna till varje art inkluderar synonymer, artepitetets etymologi, makro- och mikrokaraktärer
och kortfattade ekologiska data.
Boken samlar kortfattad information om ett stort
antal släkten och arter där man annars kan behöva gå till speciallitteratur för att göra en artbestämning. För fördjupning och vidare studier
är man förstås ändå alltid hänvisad till speciallitteratur, men som en snabb och relativt tillförlitlig
källa, tror jag Kibbys bok kan fungera. Rekommenderas. Finns att köpa på nätet hos bland annat hos Bokus (SEK 450:-) och Natural History
Bookshop (£ 39.99).
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Sundsvalls Mykologiska Sällskap [www.sundsvalls myko.ser].
E 187-sidig rapport från
En
C
Cortinarius-kongressen
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O
Olof
Tedbrand som hu

 G    
andra
författare (Bengt
a
E
Ehnström,
John Granbo,
N
Niclas
Bergius, Karl
S
Soop,
Balint Dima för
a nämna några) har vaatt
ri inblandade i de olika
rit
     >  
artlistor från de olika exkursionerna i Borgsjö
!   >       tion”. Inledningskapitlets ”key words” kan ge
en liten uppfattning av innehållet: “Cortinarius,
mycorrhiza, ecosystem services, European fungi
meetings in Borgsö, culture and nature tourism,
northern calcareous coniferous forests, more
«        ? G ]   
rare species, friendship, high quality of life” –
en mykologisk skrift utöver det vanliga!
   >  
mykologer, svampar, naturmiljöer liksom akvareller av svampar, kärlväxter och troll av Siw
Muskos och Rolf Lidberg. Ett avsnitt i rapporten
ägnas ”Elin’s summer project with grandma
Hjördis” och handlar om svampfärgning – med
fantastiska illustrationer.
Språket är i huvudsak engelska, några texter är
på franska.
Jan-Olof visar än en gång sin förmåga att förena
mykologi, ekologi, naturvård och vänskap i en
fantastisk publikation.
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Claes Ingvert har producerat en vacker bok med
fantastiska färgfoton av sällsynta och rödlistade
svampar. Med boken vill han visa vilken artrikedom som döljer sig i rika ädellövskogar.
Själv säger han att han vill visa hur fascinerande
svampar är om man går ner på deras nivå. Många
är färgrika och vackra. ”Jag vill också visa hur
sårbara många av dessa svamparter är. De klamrar sig fast i några få skogar, där de ännu lyckats
motstå människans påverkan på natur och klimat.“
I boken presenteras många svampar som vi sällan hittar. Även för den som är nybörjare och
inte kan så många svampar än är det spännande
att se vilka fantastiska arter som gömmer sig i
ädellövskogarna. För den som kan mer ger boken möjlighet att lära sig de riktigt svåra artgrupperna. Små fjällskivlingar, spindlingar och
 > 
Texten är på svenska och engelska. Mer infor ?$ ^   $ sida [www.rare-fungi.se].
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Universidad La LagunaSan Cristobal de La Laguna 2017. Inbunden, 351 sidor.
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K
Kanarieöarna
har fått sin
fö
första,
mera omfattande
svampbok.
Boken inleds
s
m allmänna texter om
med
s
svamparnas
funktion i
naturen
liksom klassin
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o deras livsstrategier.
och
A särskilt intresse för
Av
b
besökare
till Kanarieöarn är kapitlet om Kana
narieöarnas
vegetationstyper
i förhållande till
na
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eöar
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nass ve
vege
getta
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tion
ionsst
svamparna förekomster. I bokens artdel beskrivs
och illustreras totalt ett 90 arter. Urvalet är gjort
för att täcka de vanligaste arterna. Ovanligare
arter planeras ingå i två framtida volymer. Totalt
har ca 770 arter av hattsvampar registrerats på
Kanarieöarna.
Artbeskrivningarna i boken åtföljs av information om ätlighet, fenologi (när på året de
 ?    "G $   ?$
    ¢   !   ?$ ?  
makro- och mikrokaraktärer har inkluderats.
Alla foton är tagna på Kanarieöarna.
En genombläddring av artdelen visar att många
arter är desamma som dem vi känner i Europa
(främst de södra delarna). Några arter som vi
nordbor kan vara obekanta med är t ex Suillus bellinii (en nära släkting till grynsoppen),
Leccinellum corsicum (nära besläktad med gul
strävsopp) spånskivlingarna Leucoagaricus crys  och melanotrichus, riskan Lactarius tesquorum och nagelskivlingen Gymnopus beltraniae. Boken kan anbefallas för den som besöker
Kanarieöarna i svamptider och man ser fram
emot att de kommande volymerna snart skall se
dagens ljus.
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Svamparnas
planet - PlaS
neta
n gribov, heter en rysk
svamptidskrift
som ges
s
ut
u av Sankt Petersburgs
Mykologiska
Förening
M
(SPbMikO).
Förutom
(
svamppresentationer,
s
rapporter
från kongra
resser,
inslag om matre
svampar
och recept har
s
tidskriften
stående
tema: Våra vänner - koltiids
dskkrif
krif
iftten
ten et
ett
tt st
stå
tåe
åend
nde
de te
legor. Under denna huvudrubrik presenterar man
i septembernumret 2017 en artikel av Jan-Olof
Tedebrand, Michael Krikorev, Mikael Jeppson
och Anders Dahlberg med rubriken "Sweden, the
home of Elias Fries" . Där berättas på engelska
och ryska om svensk mykologi, svenska mykologer och pågående forskning, liksom SMF:s
verksamhet, mykologiveckor, mykologihelger,
q\¢G   G ] >?$q\|
utlands-resor mm. I en annan artikel i samma
nummer berättar Hjördis Katarina Lundmark
om färg-svampar och svampfärgning. Håkan
Lindström har bidragit med en text om Rolf Lidberg, som ackompanjeras av Rolfs akvareller.
Tidskriften är rikt illustrerad med vackra foton.
Spännande att information om svensk mykologi
sprids till vår granne i öst. Mykologer från SMF
har inför svampsäsongen blivit inbjudna till den
ryska mykologiveckan i Sibirien 2018. Läs mer
om detta i SMT 2017-4.
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F
Författarna
har efter
m
många
års studier i
ämnet
publicerat sin
ä
il
illustrerade
bok om
jo
jordstjärnor
(inkl. väderspåstjärna)
i Serbien
sp
o
och
Montenegro (Crna
G
Gora).
Texten presente 18 Geastrum-arter,
terar


   
(s
(sålljordstjärna)
och Astraeus
Serbien
trae
aeus
us hygrometricus
hyg
ygro
rome
metr
tric
icus
us (väderspåstjärna).
(vä
ligger på Balkan och har i huvudsak ett konti    #>  > G
kalkgräsmarker, ädellövskogar och bergsskogar.
Montenegro domineras av bergsområden som
når ända ner till Medelhavet. Området är med
andra ord mycket varierat i fråga om lämpliga
habitat för jordstjärnor. I boken beskrivs arterna
i text och bild. Varje art illustreras med foton av
habitus och SEM-foton av sporer, utbredningsuppgifter i området och en världsutbredningskarta baserad på data i GBIF. Boken utgör ett
värdefullt bidrag till kännedomen av Europas
jordstjärnor.
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Ca 30 arter behandlas på drygt 220 sidor.
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