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Lørdag d. 13. oktober 1990

Poul Printz, Frugtparken 1, 2820 Gentofte

Det er lørdag den 13. oktober, og jeg skal på
svampetur. Sæsonen har hidtil været rigtig dårlig.
Juni, juli og august har budt på under det halve af
normal nedbør, og først hen mod den 15. septem
ber blev der åbnet for himlen s sluser, så vi nu i
løbet af den sidste måneds tid har fået mere end
150 mm regn her på egnen. Det må da have sat
gang i svampene, så forventningerne er store. Til
nu har året næppe givet til lidt sauce-krydderi, og
fryseren er aldeles svampetom. Heller ikke viden
skabelige sjældenheder har der været at hente.
Man har fortalt mig, at Karl-Johan 'erne var ude i
slutningen af august, men det var jeg ikke, for der
har været så meget arbejde, at der ikke har været
megen tid til kratlu sken. Men nu er det den første
dag i efterårsferien, og på vej til arbejde har jeg de
sidste morgener set, at der er svampe fremme i
græsrabatterne på Gladsaxe kirkegård . Det er der
for mit første mål denne tågede oktobermorgen,
hvor jeg cykler hjemmefra ved ottetiden .

Gladsaxe kirkegård
Der er ganske rigtigt svampe fremme i græsrabat
terne - endda i overvældende mængde. Det er de
små grå ridderhatte - "les petits gris" eller "les pe
tits gris souris" ("de små grå" eller "de små grå
mus"), som franskmændene kalder dem - der fyl
kes i tætte skarer. De slår kreds om de lave, smukt

Brun Birke-Rørhat (Leccinum scabrum)

opstammede fyrretræer, der danner alle langs kir
kegårdens køreveje. I alle aldre og størrelser fin
des de, og farver og skælklædning varierer uhyre.
Marcel Bon kunne nemt finde fem arter i dette vir
var, men jeg forestiller mig, at der såmænd nok
kun er en. Nogle er brune og næsten uden skæl,
nogle er næsten sorte, og mellem disse yderp unk
ter findes alle mellemformer. Her er en lille flok
med spredte, sorte skæl, præcis som de gængse
billeder af Sortskællet Ridderhat (Tricholoma
atrosquamosum), men denne arts krydrede lugt
mangler . I det hele taget har de ingen eller ret rin
ge lugt - heller ikke mellugt - og selv hos helt unge
eksemplarer er det ikke muligt at finde noget spor
af slør langs hatranden. Hele mangfoldigheden
bør derfor være Jordfarvet Ridderhat (Tricholoma
terreum), og den mest talstærkt repræsenterede
type ligner da også de gængse billeder godt nok.
Bredt kegleformede med sortviolet, trådet-glat
hatrnidte , der mod randen springer op i småskæl ,
hvori morgentågen har sat sig og skab er en
dråbeglorie omkring den nøgne isse. Lamellerne
er grålige, som skriften forlanger.

Det er forresten en god spisesvamp. Skulle man
fylde et par poser eller ti? Nej, det ser så sjusket ud
med afskårne stokke her på den veltrimmede
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og markedsføres, og også herhjemme har en del
fået smag for dem, men der er vel "ædlere" vildt at
hente på en dag, der begynder så godt?

Violrodsduftende Hekseringshat (Lepista irina)

Birketræerne ledsages af en anden art i mæng
de . Det er Birke-Slørhat (Cortinarius subbalau
stinus). Kendelig på de rødbrune lameller og den
varmt gulbrune hat, der tørrer ud tillædergult fra
midten. Den finder jeg hyppigere og hyppigere de
senere år. Næsten i enhver ældre birkebevoksning
med græs mellem træerne træffes den - ofte - i sto
re mængder. På en stor plæne med fritstående Birk
og Bøg sammen med enkelte Eg er masser af arter
på vej op. Små brune hoveder af nysopdukne Bir
ke-Rørhatte (Leccinum scabrum) står spredt mel
lem slørhattene som champagnepropper efter et
mægtigt gilde, og fem, seks små slørhattearter gør
dem følge. Her er Hvidfnugget Slørhat (Cor
tinarius hemitrichus) med de lyse lameller og de
tætte, hvide hatfnug og uden den pelargonielugt,
som flere af dens nære slægtninge kan prale af.
Endnu en lille art forekommer mig bekendt. Det
bør være Mørk Slørhat (Cortinarius rigidus), men
den lugter ikke af noget, og min bekendt har en
sær, jordagtig lugt. Har jeg ikke fået lugtesansen
tilbage efter en forkølelse først på ugen? Jo, Ilde
lugtende Slørhat (Cortinarius hinnuleus), hvis
klynger af gulbrune frugtlegemer står ved siden
af, lugter som den skal. Så er det en ubekendt art,
jeg har fundet. Den går i en pose sammen med tre
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- i hvert fald for de små arters vedkommende. Når
man sidder derhjemme med nøgler og mikroskop,
er det - næsten - hver gang det samme. Man ram
mer ved siden af arterne i nøglen. En eller flere af
hovedkaraktererne passer ikke, så man kan ikke få
en entydig bestemmelse. Man føler sig som den
klaverakkompagnatør, der til sidst sagde til den
mindre talentfulde sangerinde: "Madame, jeg har
spillet på de hvide tangenter, og jeg har spillet på
de sorte tangenter, men De synger i mellemrum
mene " . Det er på samme måde med slørhattene.
De falder ned i mellemrummene mellem nøglear
terne, og hver gang lægger man bandende art efter
art til side for til slut bandende at smide hele bund
tet væk. De små slørhattearter er ikke ordentligt
bearbejdede. Artsafgrænsningen er usikker, og
variationsbredden ukendt. Man burde lade dem
stå, til der kommer en pålidelig monografi; men
det hører med til spøgen, at man prøver igen og
igen, især hvis man som her har mulighed for at
samle en fin kollektion med eksemplarer i alle
størrelser og aldre.

I kirkegårdens periferi ligger åbne buskadser
med fed muldjord uden græsdække, og der ligger
affaldspladser, hvor plæneafklip og visne blom
ster havner. Her bliver svamperigdommen først
helt overvældende. Det første, jeg ser, er en fuld
heksering af Brunstænket Tragthat (Lepista inver
sa). I den 30-40 cm brede ring, der vel er 5 meter
i diameter, står tragthattene klemt som folk i et
myldretidstog. Jeg tæller 50 svampe på et lille
stykke af ringen. Der må være mange hundrede
frugtlegemer i denne ene ring. Og den er ikke ale-
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Rosabladet Para solchampignon (Leucoagaricus leu
cothites)

ne. Mange lignende ringe er at se, og mellem dem
tilsvarende ringe af Tåge-Tragthat (Clitoc ybe ne
bularis), Violet Hekseringshat (Lepista nuda) og
et enkelt sted en ring af vældige eksemplarer af
Violrodsduftende Hekseringshat (Lepista irina).
Hekseringshattene kan jo spises , og bøgerne er
enige om at prise den violettes kulinariske egen
skaber. Smagen er efter min mening højst ubeha
gelig, og den violrodsduftende fætter er utiltalen
de parfumeret.

På en sti ind mellem buskene, hvor græasafklip
har været spildt i et tyndt lag, ser jeg for første
gang Randbæltet Hjelmhat (Galerina marginata)
i så store mængder, at jeg kan forstå , at den kan
frembyde forgiftningsfare. Som bekendt opdage
de man (Printz 1983) for 10-15 år siden, at denne
svamp indeholder den samme gift (amanitin) som
de dødeligt giftige fluesvampe, og i Tyskland op
levede man en række meget alvorlige forgift
ningstilfælde. Her i landet finder man mest arten i
småklynger - 3, 4 eller op til 10 eksemplarer på
grene og kviste eller på kvas omkring stød. På
Gladsaxe kirkegård groede den imidtertid hun
dredtallig på det visne græs, og havde man konse
kvent plukket det hele i den tro, at det drejede sig
om Foranderlig Skælhat (Pholiota mutabilis) ,
havde der sikkert været nok til en dødeligt for
løbende forgiftning. Men på den anden side: Kan
man virkelig tage fejl? Svampen gror jo på jorden
som bredsået i store knippper og ikke som skæl
hatten på træstød. Farven virker også anderledes 
mere snavset-gulbrun og mindre appetitlig - eller
er det, fordi jeg kender dens giftighed? Og stok
ken er i hvert fald helt forskellig . Hjelmhattens er
uskællet, gråbrun, sølvagtigt længdestribet med
en lille tilklæbet ring, der har et rustrødligt skær.
aeman (Pnntz lYKJ) tor lU:'1) arSIden, at denne
svamp indeholder den samme gift (amanitin) som
de dødeligt giftige fluesvampe, og i Tyskland op
levede man en række meget alvorlige forgift
ningstilfælde. Her i landet finder man mest arten i
småklynger - 3, 4 eller op til 10 eksemplarer på
grene og kviste eller på kvas omkring stød. På

det heldigvis er sjældent.
Under en ung gran er det meste af en kvadrat

meter tæt besat med Mælkehvid Huesvamp (He
mimycena lactea). Det er den, hvis anvendelighed
i Phillips udmærkede bog (1981) karakteriseres
som "edible, not worthwhile" ("spiselig, men ikke
umagen værd"). Det tør siges. De små svampe ve
jer få milligram stykket, og selv omjeg brugte for
middagen og samlede dem alle, ville der næppe
blive til mere end et halvt stykke mad .

For hvert skridt dukker nye svampemængder
frem . Der står en flok små sirlige parasolhatte. En
fin lille ring og næsten sorte hatskæl. Er det ikke
Lepiota felina, den hedder (Sortskællet Parasol
hat). Den har jeg ikke set i masser af år. Ved siden
af er der en tyk ring af en hygrofan tragthat. Jeg
plejer at kalde denne art for Clitocybe dicolor
(Grå Tragthat). Den har en lysegrå, fedtet hat og
en betydeligt mørkere stok. Jeg må have en prøve
med hjem til nærmere undersøgelse.

Man blive hurtigt blasert af en så overvældende
svamperigdom. Næsten uden beskuelse passeres
et par stubbe med fantastisk flotte Fibret Flamme
hat (Gymnopilus spectabilis) omgivet af tykke
ringe af Grøngul Skælhat (Pholiota gummosa) .
Sikke pragteksemplarer og mængder, man kunne
bringe hjem til en udstilling i dag, hvis man havde
en stor ladvogn på slæb.

Her står et par store, hvide champignoner. Nej,
de har jo hvide lameller. Det er Rosabladet Para
solchampignon (Leucoagaricus leucothites). Sto
re, faste eksemplarer kendelige på den hængende
ring og den hvide hat med svagt læderbrunlig



midte . Den er tydeligt forskellig fra dens fætter
Grånende Parasolchampignon (Leucoagaricus ci
nerascens) , som i onsdags på min fødselsdag duk
kede op på kompostbunken derhjemme. Dens ring
er tilhæftet, mavebælteagtig, og hatten er grålig .
Paras olchampignoner har statur ganske som
champignoner blot med hvide sporer, og de er spi
selige . Men jeg lader de to eksemplarer stå, for på
en plæne i nærheden har jeg fået øje på en ring af
Ager-Champignon (Agaricus arvensis). Små fine,
lukkede frugtlegemer i snesevis. Strågult anløben
de og med den fine duft af mandler og andre ude
finerbare komponenter. Jeg samler en stor pose
fuld. Uden orm eller sneglegnav. Her er til aftens
maden og til fryseren. Man nu er jeg også nær kir
kegårdens udgang ved Gladsaxe Møllevej . Det
sidste, jeg lægger mærke til, er en slørhat, som jeg
kender godt. Her gror den i græs under unge
rødgraner, og det bør den egentlig ikke . Den er læ
dergul til brungul med lyse, gulbrune lameller og
en lang, noget tilspidset stok. Den gror ofte i
småknipper, og jeg har vænnet mig til at kalde den
Cortinarius turgidus, men visse af de billeder, der
hævdes at fremstille denne art, ligner nu ikke min.

Klokken er kun halv elleve. Solen er trængt gen
nem morgentågerne og lyser varmt. Jeg har be
sluttet mig til også at besøge Mariebjerg kirkegård
ved Lyngby. Ved en tidligere lejlighed (Printz
1987) har jeg oplevet, at der her var svampetomt,
mens Gladsaxe kirkegård vrimlede. Er det et al
ment fænomen, eller var det en tilfældighed?

Mariebjerg kirkegård
Lidt syd for Mariebjerg kirkegård havde Gentof
te kommune i mange år sin losseplads. Det me
ste er bebygget nu, men en mindre del ligger hen
som en oplagsplads med volde af den tykke
lossepladsmuld dækkende for indsigten. På
skråningen ud mod vejen står kæmpeknipper af
Knippe-Champignon (Agaricus vaporarius).
Jeg husker, at allerede i lossepladstiden kunne
man finde den her, og jeg har for mind st 20 år si
den bragt en hel kasse herfra til udstillingen i Pe
ter Liep . Den kan vel spises, men den ser ikke
indbydende ud, som den bryder frem af den
snavsede lossepladsjord med affald og jord
klæbende til hatten. Men der er vægt i den. Jeg
løfter prøvende et knippe, som nok skal veje
sine 2 kg, men lader svampene stå - alle de skøn
smæssigt 100 kg . Et par enkelte, kæmpestore,
hvide champignoner blander sig i koret. Nej,
snydt igen. Det er Rosabladet Parasolchampig
non i kæmpeeksemplarer - mere end 15 cm i dia
meter. Der er åbenbart kraft i affaldsjorden.

Mariebjerg kirkegård er ikke svampetom 
tværtimod. Det første, der møder blikket, er igen
de grå ridderhatte. Men her er farven mere i det
brunlige, og hatten flades hurtigere ud . Desuden
står de under Eg - oven i købet Amerikansk Eg,
hvis "afbidte" agern ligger tæt mellem svampe
ne . På helt unge eksemplarer anes et spindel
vævsagtigt slør mellem stok og hatrand, og lam 
ellerne er mere rent hvide, end hos kollegaen i
Gladsaxe. Desuden lugter svampen her kraftigt
af mel. Det er åbenbart Muse-Ridderhat (Tri
choloma myomyces) denne gang . Når de to arter
som her forekommer i store mængder kan man
godt godtage de ovennævnte artsforskelle, men
variationen er så stor, at den eneste helt pålideli
ge forske l er lugten.

Muse-ridderhatten har en nabo. En Munkehat
som ligeledes forekommer i massevis. Der er
små, grålige eksemplarer med ret lys stok, og
der er store mørke, der undertiden har næsten
sort stok. Og her imellem findes alle tænkelige
overgange. I de gængse nøgler - fx Moser - vil
yderpunkterne nøgle ud i forskellige arter, men
det ville dog være et sært træf, om adskillige ar
ter af Munkehat skulle have sat hinanden stævne
her under egene på Mariebjerg kirkegård. Jeg så
forrige vinter, at Boekhout fra Holland i Persoo
nia (Boekhout 1988) har skrevet om munkehat
vævsagtigt slør mellem stok og hatrand, og lam
ellerne er mere rent hvide, end hos kollegaen i
Gladsaxe. Desuden lugter svampen her kraftigt
af mel. Det er åben bart Muse-Ridderhat (Tri 
choloma myomyces) denne gang . Når de to arter
som her forekommer i store mængder kan man
godt godtage de ovennævnte artsforskelle, men



nuftig mand. Det er man vel tilbøjelig til at me
ne, når man træffer en, man er enig med. Han
betragter nemlig det ganske kleresi som til
hørende en og samme art: Almindelig munkehat
(Melanoleuca polioleuca). De gamle artsnavne
melaleuca og vulgaris har han kørt ud på et side
spor.)

Mariebjerg kirkegård virker endnu større end
Gladsaxes, selvom de på kortet ser ud til at være
nogenlunde lige store. Der er kæmpestore area
ler med golfbanelignende plæner, brede alleer
og små indelukker med spredtstående træer. Det
er parcelhusfolkets kirkegård, og også i døden
foretrækker man god afstand til naboen.

Karbolchampignon (Agaricu s xanthoderma)

Jeg vælger en bred græsalle med ophøjede ra
batter langs siderne. Tydeligt nok en fremtidig
dobbeltrække af gravsteder. Det kortklippede
græs vrimler af svampe. Tallerkenstore grupper
af Bredsået Blækhat (Coprinus disseminatus)
står med få meters mellemrum. Solen stråler nu
varmt ned på det endnu dyngvåde græs. Det vil
ikke vare længe, før blækhattene er borte. Det
samme gælder de små huesvampe, der står i
flokke rundt om. Gulhvid Huesvamp (Mycena
flavoalba), Plæne-Huesvamp (Mycena aetites)
med klorlugt og Brunægget Huesvamp (Mycena
olivaceomarginata) med olivenbrun lamelrand.
Jeg går langsomt op langs alleen og kan næppe
sætte min fod uden at træde på småsvampe.
Egentlig burde man lægge sig ned på knæ her og
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lyst. Der er så store områder, der råber på at bli
ve set, selvom det så også bliver mere overfla
disk. Måske en anden dag siger jeg til mig selv,
men inderst inde ved jeg, at en sådan dag kom
mer ikke igen. Det er få gange i sin levetid, at en
svampeforsker møder det overdådige.

Der står en Agurkehat (Macrocystidia cucu 
mis)! Den store, regelmæssige kegle med de
matte, gul-rød-brune farver løfter sig over græs
set som en bornholmsk rundkirke over Højlyn
gen . Jeg bøjer mig ned for at genopleve den helt
specifikke, lidt fade lugt af netop gennemskårne
asier, da jeg ser, at det store eksemplar er omgi
vet af flere snese små - ydmyge rundkirketern
pler omkring en rundkirkekatedral. Jeg lader
den store stå. Lugten fra flokken kan fornemmes
alligevel, og i stedet tager jeg et lille knippe af
en Knaphat op. - Det var da en sær lamelfarve !
Aha, det er ingen knaphat. Det er Sodet Parasol
hat (Melanophyllum haematospermum). Det er
længe siden, jeg sidst har set denne lille fine art.
Men her står den ved siden af store eksemplarer
af Slimet Rørhat (Suillus aeruginascens), som
jeg hellere havde set, at man kaldte Grå Lærke
rørhat. Der er jo så mange rørhatte, der er slime
de, og arten er udelukkende knyttet til Lærk.
Værten - en prægtig Japansk Lærk - står næsten
20 meter borte. Lærkens rødder må strække sig
helt her ud midt i alleen. Jeg opdager forresten,
at jeg har skrevet "værten". Det kan misforstås,
for rørhatten snylter ikke på lærken. Lad mig så
hellere med moderne sprogbrug sige "samleve
ren" . For år tilbage - og i visse nye svampebøger
- blev Slimet Rørhat betegnet som "meget sjæl
den". Det passer i hvert fald ikke mere i Køben
havnsområdet, hvor den kan findes i snart sagt
hver eneste parkbevoksning af ældre Lærk. Man
kan komme ud for glade findere, der stolt præs 
enterer sjældenheden fra parcelhusets lærketræ,
og man føler sig som en kedelig lyseslukker, når
man må sige, at det med sjældenheden ikke gæl
der mere. Skønner vi forresten på, at der således
er arter, som breder sig til erstatning for dem, der
dybt begrædt forsvinder.

En flok elegante keglehatte (formentlig Ring
Keglehat (Conocybe (Pholiotina) arrhenii) står
lokkende, hvor alleen vider sig ud til en lille
plæne, men jeg har fået øje på en stok flok unge
champignoner i skyggen af en tjørnehæk. Kan
der blive en pose mere til fryseren? Men den
Jt-Fl:{m;(l·l.skrc~r~'v c:vit\::u+~-vl'lRudwl.Jnklsp,Af'
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Paryk-Blækhat (Coprinus comatus)

farve virker mistænkeligt. Ganske rigtigt - det er
Karbol-Champignon (Agaricus xanthoderma).
Her er nok til en forsvarlig mavepine, hvis man
insisterer på at spise dem på trods af den modby
delige lugt ved stegningen. Men derhenne på
den åbne plads under egetræet må det være rig
tige Ager-Champignon. Så stor kan Karbol
Champignon da ikke blive? - jo, minsandten 
lugten og den æggegule stokbasis lader ingen
tvivl tilbage. Med lidt bedrøvelse lader jeg flere
kilogram lækkert udseende, unge svampe stå.
En ræv stryger tæt forbi. Den lave lydløse flugt
og den store, buskede hale som et vandret udråb
stegn dementerer enhver formodning om, at der
drejer sig om en strejfende parcelhushund. Mik
kel har åbenbart også fundet et fristed her i "de
dødes store have", som H. C. Andersen skriver.

Klokken nærmer sig 12. Jeg går mod udgan
gen. På en plæne nær min efterladte cykel står
tre birketræer. Birke-Slørhatten er fremme i sto
re grupper. Og fine kollektioner af tre andre
slørhatte havner i kurven. Det skal blive interes
sant at studere dem nærmere i aften. Afbilde
dem, se på deres mikroskopiske træk, om muligt
finde et overbevisende navn.

Til hvad nytte egentlig? Tjah, det er svært at
svare på. Nogen økonomisk eller anden praktisk
betydning kan det nok aldrig få. Det er vel nys
gerrighed, opdagerglæde, spændingen ved det
ukendte, den intellektuelle udfordring, der lok
ker og driver.
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En ræv stryger tæt forbi. Den lave lydløse flugt
og den store, buskede hale som et vandret udråb
stegn dementerer enhver formodning om, at der
drejer sig om en strejfende parcelhushund. Mik
kel har åbenbart også fundet et fristed her i "de
dødes store have", som H. C. Andersen skriver.

lader 8 tomme flasker med elefant-etikette, og
med et fornemmer jeg svampeforskningens nyt
te. Så længe man kan begejstres over fundet af
en sjældenhed, kan bruge sin sparsomme fritid
til dybest set unyttige studier for et tilfredsstille
sin nysgerrighed og opdagerglæde, bliver livet
aldrig så indholdstomt og kedsommeligt, at man
havner på en bænk med en pose elefantøl.

Tæt op ad cyklen lyser en stor flok Paryk
Blækhat (Coprinus comatus). Det er en dejlig
spisesvamp, så jeg bestemmer mig til at tage en
pose med hjem til frokost. Jeg begynder pluk
ningen, da jeg ser, at der mellem blækhattene
står store skarer af en lille Rødblad. En spinkel
art med spids papil i midten af den 1-2 cm brede
hat. Det er utvivlsomt Papil-Rødblad (Entoloma
papillatum), som står her i hundredevis. Jeg
mindes pludselig, at for år tilbage, dajuni og juli
havde været overordentlig regnrige, havde Dy
rehavens græsarealer vrimlet af Rødblad-arter.
De er måske også fremme idag. Vi har jo fået
150 mm regn. Det ville være spændende at af
prøve den nye rødbladnøgle i SVAMPE 21. Jeg
skulle egentlig have været hjemme til frokost
men sætter resolut kursen mod Dyrehaven via
Lyngby.

Dyrehaven
Jeg passerer gennem Lyngby ved godt tolvtiden.
Tætte rækker af biler med sure, vrisne lørdags
indkøbere på jagt efter et sted at parkere. Jeg
havde tænkt mig at hæve i "Kontanten" til week
endens udgifter, men 20 mennesker danner kø



med plastikkortet i hånden, så jeg lader være. 40
kroner er vel også nok til en weekend, når man
hverken skal have benzin eller sprit. Storcentret
har efterårsmarked, og tilbudsavisen pranger i
den anledning med svampe i grelle farver på for
siden. Der er nok få af de tilbudssøgende, der
ved - og udnytter - at den rigtige vare lige nu står
tæt få kilometer borte. sao meter fra bymidten
kantes vejrabatterne af Violet Hekseringshat, og
på vejen op mod Fortunen bryder vældige Vej
Champignoner (Agaricus bitorquis) frem gen
nem grus og asfalt.

Jeg cykler gennem fortunporten. En velpolst
ret motionsløber kommer stakåndet halsende op
ad bakken, så dellerne dalrer og sveder strinter.
Stolt ved bevidstheden om veludført dåd stand
ser han ved lågen og vakler hen mod en grå
sportsvogn, der er parkeret tæt ved.

Plænerne ved Ulvedalene lokker. Det er her
rødbladene måske står frodigt. I skovbunden er
der mange svampe - mest små - men også en
vældig ring af Violrodsduftende Hekseringshat.
En mellemstor svamp med en særegen, grå farve
får mig til at stoppe op. Den søde duft af Kongen
af Danmarks bolcher fylder næsen. Vellugtende
Tragthat (Clitocybe fragrans) er det. Godt at et
fornuftigt menneske har fastslået, at C. fragrans
og C. suaveolens er samme art beskrevet med
forskellige farvenuancer. Der er ingen rødblade
på plænen. Der er heller ingen vokshatte på nær
spredte Snehvid Vokshat (Camarophyllus nive 
us) og den almindeligste gule, Gul Vokshat
(Hygrocybe chlorophana). Lidt skuffet over Dy
rehavens forrædderi her på alle tiders svampe
dag kører jeg ned mod Dyrehavsbakken. Her er
et sted, hvor personalet smider affaldsjord og
kompost, og hvor der ofte er gode fund at gøre .
Det lyser hvidt dernede tæt ved de krydsende sti
er, der er fyldt af skovgæster. En vældig hekse
ring af Landsby-Champignon (Agaricus macro
sporus). Knytnævestore, ja boksehandskestore,
lukkede frugtlegemer danner en halvring med
la meter i diameter. Jeg plukker og skærer rent.
Ingen insektgnav, ingen orm. Der bliver over S
kg til fryseren. Utroligt at gøre et sådant fund
200 meter fra Peter Lieps hus . Det er dog for 150
kroner svampe selv til supermarkedets tilbud
spris. Men måske er folk bange. Der er jo cadmi
um i denne suppe af champignoner, og man ved
jo aldrig. Men det er to-tre år siden, jeg sidst har
pa plænen. uer er neuermgen voksnatte panær
spredte Snehvid Vokshat (Camarophyllus nive 
us) og den almindeligste gule, Gul Vokshat
(Hygrocybe chlorophana). Lidt skuffet over Dy
rehavens forrædderi her på alle tiders svampe
dag kører jeg ned mod Dyrehavsbakken. Her er
et sted, hvor personalet smider affaldsjord og

Herkuleskølle (Clavariadelphuspistillaris)

spises i dag allesammen. Der er flere gamle fin
desteder, som jeg kunne have lyst til at besøge,
men det fine vejr har lokket en tusindtallig skare
i efterårsskoven. Da jeg rejser mig op fra knæ
lende stilling efter at have fotograferet en lille
slørhat i skovbunden, finder jeg mig omringet af
en nysgerrig skare med hunde og barnevogne,
som interesseret betragter min besynderlige ad
færd. De har nok hørt om narkomaner, der beru 
ser sig i Dyrehavens svampe, og vil se, hvordan
det forgår. Jeg flygter mod de mere trærige og
mere mennesketomme områder bag Peter Liep.
Der står de to stød af Europæisk Lærk, hvor
postmester Jensen (Printz 1989) i sin tid fandt
den uhyre sjældne Stødrørhat (Pulveroboletus
lignicola), og hvor jeg flere gange har genfundet
den i selskab med ham. Det må næsten på dagen
være 18 år siden, jeg sidst var i Dyrehaven med
Jensen, og den gang var Stødrørhatten fremme
for at tage afsked med sin gamle ven med fire
store, friske frugtlegemer. Men i dag er Stødrør
hatten "ikke hjemme", som Jensen plejede at
sige det i et tonefald, så man forstod, at man
havde set ind hos en gammel, fornem ven, som
ikke havde vist sig så nådig at være visibel.

Ridestien tæt ved formørkes af en sværm af
ryttere. Små piger, store piger, unge damer og
enkelte ikke helt unge damer. Ikke en af det
såkaldt stærke køn. Rimeligt nok - og måske
symptomatisk. I århundreder har det været han
kønnet, der sad til hest. På engen ved skovri
a-et rorgår. Jeg nygter mOG ae meretrærige ug
mere mennesketomme områder bag Peter Liep.
Der står de to stød af Europæisk Lærk, hvor
postmester Jensen (Printz 1989) i sin tid fandt
den uhyre sjældne Stødrørhat (Pulveroboletus
lignicola), og hvor jeg flere gange har genfundet
den i selskab med ham. Det må næsten på dagen



ster videre mod Tårbæk. I forbifarten ser jeg to
drabelige Herkuleskøller (Clavariadelphus pis
tillaris). Af form og farve ganske som de køller,
vildmændene bærer i det danske våben. Om
kring 20 cm høje er køllerne i Dyrehaven - pas
sende størrelse for dansk vildskab. De er med på
Jensens liste, men jeg synes ikke, jeg har set
dem i Dyrehaven før.

Man kan køre under den bilmyldrende strand
vej til Tårbæk, hvor der ligger en ringe besøgt
park med sundudsigt og sol mellem vældige
ege- og bøgetræer. En stor skare Karbol-Cham
pignon byder velkommen til plænernes svampe
mylder. Den ret sjældne Tæge-Mælkehat (Lac
tarius serifluus) står i hundredevis under egene.
Lugten er ejendommelig, men jeg omgås ikke
tæger på så fortrolig fod, at jeg kan sige , det er
det, de lugter af. Flere andre mælkehatte og fire
skørhatte gror her også, men billedet domineres
af honningsvampe. Det er den sene art Armilla
ria gallica (=A. bulbosa). I et bredt bælte af
måske 50 meters længde og 3-4 meters bredde
står frugtlegemerne i tusindvis. Denne frodighed
fremviser andre arter også. Cortinarius turgidus
- eller hvad det nu er - står i tætte knipper under
Bøg sammen med endnu større knipper af Knip
pe-Slørhat (Cortinarius damascenus). Under et
par fritstående birketræer i parkens sydende med
udsigt til det blå Øresund med hvide skumtoppe
og mangefarvede sejl vrimler det med små slør 
hatte. Jeg mener at kunne genkende Hvidfnug
get Slørhat, Hvidægget Slørhat (Cortinarius
junghuhnii) og Mørk Slørhat, men der er et par
mere, som det skal blive morsomt at se nærmere
på i aften.

Det falder mig ind, at jeg er inviteret ud i af
ten. Middag med gode venner og sikkert hygge
ligt. Men jeg havde glædet mig til en stille, pligt
forladt aften ved det store skrivebord i kælderen.
Med to kraftige pærer i lamperne og bøger og
mikroskop inden for rækkevidde. I morgen er
slørhattenes fine farvenuancer - blå, violette,
rødlige - borte, og det hele er ensartet brunt og
ubestemmeligt. Kan man ringe afbud uden
grund? Hvordan var det tobakshandleren skrev
på sin lukkede butik den 5. maj 1945? "Lukket
på grund af glæde". Det her er egentlig noget
lignende, men den slags gør manjo ikke. Jeg må
hjem med det samme og se på de spændende
ting inden aften.
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hatte. Jeg mener at kunne genkende Hvidfnug
get Slørhat, Hvidægget Slørhat (Cortinarius
junghuhnii) og Mørk Slørhat, men der er et par
mere, som det skal blive morsomt at se nærmere
på i aften.

Det falder mig ind, at jeg er inviteret ud i af-

Poppel-Ridderhat(Tricholoma populinum)

rabatten lige op til den benzinosende kystvej står
hundreder - nej, der lyver jeg, for jeg tæller 138
- store eksemplarer af Poppel-Ridderhat (Tri
choloma populinum). Den stærke mellugt kan
anes på flere meters afstand. Den skal være en
anvendelig spisesvamp, men jeg har ikke lyst til
at forsøge. Med vinden i næsen kører jeg mod
Charlottenlund og Gentofte. Jeg passerer Char
lottenlund Skov, og her har man tidligere gjort
spændende fund. Men jeg orker ikke mere idag.
Klokken nærmer sig fire, og otte timer i skoven
en dag, hvor svampefloret udfolder sig mest
overdådigt er fysisk og mentalt trættende. Langt
over 200 svampearter har jeg mødt på min vej 
mange flere end jeg har kunnet nævne ovenfor,
og så ligger der endda en snes ukendte i kurven.

En svampedag, som man kun forundes få af i
sit liv, er til ende.
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I Sæsonens art

Foråret er morkeltid !

23. maj. Ekskursion til lokalit eter ved Hadsund . .
"Vor søgen gav ikke noget resultat ...."

23. maj. Ekskursion til Boserup Skov . . . .
"Der fandtes ikke så få morkler, og skønt en
del ville have haft godt af at blive plukket
nogle dage tidligere, var der dog også enkelte
fas te, friske ekse mplarer mellem fundene, så
ekskursionsdeltagerne - af hvilke mange al
drig havde set en morke l - fik lejlighed til at
indprente sig dens udseende på forskellige al
derstrin."

24. maj. Ekskursion ud i det blå ... .
"For at undersøge om det ikke var muligt at
finde morkl er andre steder end i Boserup ar
rangeredes denn e tur til Sydsjælland. .. .
Det lykkedes ikke at finde en eneste morkel . ."

Et lille pluk fra foreningens forårsprogram, 1981
(da forårsprogrammet kunne være på en side af et

af Jens H. Petersen

A4-ark!), og af tilhørende ekskursionsberetninger
fra Svampe 4.

Som det fremgår får man let et traumatisk for
hold til morkelsøgning og morkelekskursioner.
Kun på enkelte "klassiske" morkellokaliteter, fx i
Boserup Skov, er man tilsyneladende sikker på at
finde dem . Jeg selv pløjede i perioden 1977-80
skovene omkring Kolding igennem, uden nogen
sinde at se skyggen af morkel , og jeg havde til
sidst svampebøgerne mistænkt for frit at have op
fundet kræene.

Nu er morkler og morkler mange ting. Ser vi
bort fra stenmorkleme (Gy romitra) , der står i en
helt anden familie end de egentlige morkler, for
deler de danske morkler sig på tre slægter, nemlig
Klokk emorkel (Verpa), Hættemorkel (Mi troph o
ra) og Morkel (M arche lla) . I Klokkemorkel står
en art - klokkemorkelen (Y. con ica) der er meget
sjælden. I slægten Morkel står mind st to arter (der
her sker en udpræget for virring omkring arts af
grænsningen) , nemlig Spiselig Morkel (M. escu
Zenta) og Kegle-Morkel (M. conic a). Det var vel
fortrinsvis disse to arter ovenstående ekskursioner



gik efter, og om begge må man sige at de udenfor
de få "klassiske" lokaliteter, kun optr æder spora
disk, og at det er vanskeli gt at forud sige dere s fo
rekomst. Tilb age står vi med hættemorklen (Mi
trophora semil ibera) der til syneladend e er lidt
mere imødekommende i sin optræden end de
ovenstående arter.

Hættemorklen (Mi trop hora semilibe ra (DC:
Fr.) Lev.) har en op tillS cm høj og 3 cm tyk stok,
fra hvis top der hænger en hætte. Denne hætte har,
til forskel fra morkl ernes top, en underkant , der
ikke er vokse t fast til stokken. Stokke n er ofte no
get læn gderynket i toppen, den s overflade er fnug
get/kl iddet og nærmest cre me farvet. Hætt en s
yderside er lyst brun og netagtigt rynket, og det er

I Opskrifter

på denne overfl ade svampens sporebærende væv
(hymeniet) med sporedannende sække (asci) og
parafyser finde s.

Hættemorkl en findes hist og her i slutninge n af
april og begynd elsen af maj, hyppigst i vejkanter
og skovbryn på næringsrig bund og i muldrige,
lyse skove . Den er tilsyneladende mindre kræven
de end sine slæg tninge morklerne, og på "almi n
delige" forårsekskursioner er den , ihvert fald i Jyl
land , den almindeligs t fundn e art. Hættemorklens
frug tlegemer er ikke særlig kødede, men kan un
dertiden træffes i så store mængder at arten allige
vel kan udgøre et fint måltid . Den smager som de
rigtige morkler - mildt men karakteristisk - og er
en fortrindelig spisesvamp.

Preben Madsen

Pandekagerulle med svampe. 4 pers.
Pandekagedej :

2 æg
100 g mel
50 g smeltet smør
lidt salt
2 1/2 dl mælk

Fyld: Diverse svampe (ca. 1/2 kg)
400 g magert kalvekød (hakket)
2 æggehvider
3 dl piskefløde
salt og peber
50 g smør
evt. 150 g revet ernmenthaler (svenbo )

1 lille hakket løg
salt og peber
8 skiver sandwichbrød i små tern
lidt hvidløg
100 g afklaret smør
svampe (f.eks . rørhatte, kantareller ell. østershat
te)
100 g smør

Skyl spinaten og tør den. Anret den på tallerkner.
Rør en marinade af eddike, olie , løg , salt og peber.
Dryp den over spinaten. Rist brødterninger i det
afklarede smør med lidt hvidløg . Steg de ren sede
svampe og anret dem samm en med brødterninger
ne på spinaten.

Bland pandekagedejen og lad den hvile 1 time.
Bag panderkagerne, diameter ca. 20-25 cm .
Svampene renses, skæres i stykker a ca . 2 cm .
Damp dem møre i smør. Bland en far s af kalvekød
rørt med salt og peber. Til sæt æggehviderne og
fløden lidt ad gangen. Tilsæt svampene. Smør far
sen på 8 pandekager og rul dem som en roulade.
Læg dem i et ovnfast fad. Drys evt. med ost og
bag dem ca. 1/2 time. Server med salat.

Spinatsalat med svampe. 4 pers.
200 gr frisk spinat (fri for ribber)
2 snsk god vineddike
Fyld : Diverse svampe (ca. 1/2 kg)

400 g magert kalvekød (hakket)
2 æggehvider
3 dl piskefl øde
salt og peber
50 g smør

Kalkunsaute med svampe og persille. 4 pers.
700 g kalkunbryst i strimler
1 bdt per sille
400 g svampe (kraftig smag)
2løg
1 dl soya
lidt olivenolie
salt og peber

Blancher persillekvistene . Varm olien op i en wok
(flad gryde), steg kalkunstrimlerne 3-5 min, tag
dem af. Hak løgene , steg dem med de ud skårne
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Skyl spinaten og tør den . Anret den på tallerkner.
Rør en marinade af eddike, olie , løg , salt og peber.
Dryp den over spinaten. Rist brødterninger i det
afklarede smør med lidt hvidløg. Steg de ren sede
svampe og anre t dem samm en med brødterninger -
_ _ _ 9. _ _ ~ L. _



Ordenen Hymenochaetales i Danmark
I. Slægten Spejlporesvamp (Inonotus)

Peer Corfixen, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K.
Foto: Jens H. Petersen, Europaplads 8 L tv., 8000 Århus C.

Tidligt i mit studium i starten af 1970 'erne blev
jeg intere sseret i træboende svampe, og især oven
nævnte orden . Der var stadig mange systematiske
problemer, der resulterede i mange usikre bestem
melser. Desuden viste det sig, at enkelte arter var
relativ svagt repræsenterede på Botanisk Mu se
um. Derfor foretog jeg flere indsarnlingsture, især
på cykel, rundt i hele landet, specielt hvor jeg ind
så, der var behov. Herved nåede jeg fra 1974 til
1976 rundt i det meste af Danmark. Det viste sig,
at flere arter var så almindelige, at jeg måtte beg
rænse mig til kun at indsamle en art på en almin
delig vært , hvis afstanden var over 6 km (diamete
ren på en prik på udbredelseskortet) . Samtidig fik
jeg tilsendt mange indsamlinger fra andre svam
peinteresserede. Indsamlingens karakter gjorde, at
jeg fik et ret godt billede af, hvor almindelige de
enkelte arter var i Danmark. På samme tid var der
andre forskere , der arbejdede med denne orden,
især Jahn i Tyskland, Kotlaba og Pouzar i Tjekko
slovakiet og Niemela i Finland, og deres resultater
var mig til stor gavn og bekræftede flere af mine
undersøgelser, især hvor en opsplitning i flere ar
ter gjorde artsbegrebet mere entydigt. Resultater
ne af mine undersøgelser foreligger i en speciale
opgave fra 1976, og det er denne, der ligger til
grund for denne artikelserie.

Ordenskaraktererne for Hymenochaetales
(Aphyllopborales p.p.) er: 1) frugtlegemerne er
brunlige, 2) bortset fra enkelte undtagelser altid på
levende eller døde træer og buske, 3) tramaet sort
farves med 5 % kaliumhydroxyd (xanthochroisk
reaktion), 4) hyferne mørkner hurtigt til gullig
brunt og mangler øskner, 5) sporerne er glatte og
kan være cyanophile (sporevæg farves blå i cot
tonblue) eller dextrinoide (farve s rødbrune i Mel
zers reagens), 6) hos de fleste arter findes setae,
der er mørke, tykvæggede cystidelignende ele
menter. Derudover er der store variationer i livs
form, udseende og mikroskopiske karakterer.
Frugtlegemerne kan være enårige til flerårige ,
skorpeformede eller med hat, enkelte også stilke-
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undersøgelser, især hvor en opsplitning i flere ar
ter gjorde artsbegrebet mere entydigt. Resultater
ne af mine undersøgelser foreligger i en speciale
opgave fra 1976, og det er denne, der ligger til
grund for denne artikelserie.

Ordenskaraktererne for Hymenochaetales

ler poreformet. Ordenen er udskildt fra gamle
slægter af kølle -, pig-, bark- og poresvampe (Cor
ticium, Stereum, Hydnum, Clavaria , Daedalea,
Por ia , Trametes , Polyporus og Fomes). Hyfesyste
met består af en eller flere hyfetyper (uden eller
med skelethyfer). Flere arter er indenfor større ge
ografi ske områder meget værtsspecifikke. Mange
arter gør stor skade, også på økonomisk vigtige
træarter, specielt når man ser det på verdensplan.
Bortset fra Brunporesvamp (Phaeolus), der laver
brunmuld, og af nogle udelades af Hymenochae
tales , foranlediger alle arter hvidmuld, enkelte i
form af kamret hvidmuld. Der vil, som hos mange
andre arter, være et samspil mellem svampen og
værten, således at træet holder så længe det har
gode betingelser, i hvert fald bedre end svampens
betingelser. Derfor kan en klimatisk ændring give
anledning til stor ødelæggelse i en træbestand.

De arter, der nævnes i artiklen, vil kun have
danske navne, hvis de er fundet i Danmark.

Inddeling af setae
Da setae-formerne er vigtige for en sikker mikro 
skopisk bestemmelse af arterne i denne orden; fin
der jeg det formålstjenligt, at behandle dem grun
digt (se box side 14). Setae adskilles i I) Myceliale
setae, der udvikles fra myceliet, II) tramale setae,
der udvikles i tramaet, d.v.s. i den del af frugtlege
met, der ikke tilhører hymeniet eller myceliet, og
III) hymeniale setae , der udvikles i hymeniet eller
umiddelbart derunder.

I) Myceliale setae kan adskilles i: 1) mycel
kerne setae, der udvikles i mycelkernen; f.eks .:
Ræve-Spejlporesvamp (I. rheades) , Aspe-Ildpore
svamp (Phellinus tremulae (Bond.) Bond. & Bori
sov.) og Elle-Ildporesvamp (P. alni (Bond.)
Parm.), 2) egentlige myceliale setae, der udvikles
i det frie mycelium; f.eks .: Rustbrun Ildpore
svamp (P ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat.) , Grov
Ildporesvamp (P contiguus (Fr.) Pat.) og Astero
don ferruginosum Pat.

II) Tramale setae kan adskilles i: 1) hat -setae,
inuut=ufig ~\u ~CL&t= ~ . 1 ~

Da setae-formerne er vigtige for en sikker mikro 
skopisk bestemmelse af arterne i denne orden ; fin
der jeg det formålstjenligt, at behandle dem grun
digt (se box side 14). Setae adskilles i I) Myceliale
setae, der udvikles fra myceliet, II) tramale setae,
der udvikles i tramaet, d.v.s. i den del af frugtlege-



Fig. 1. Elle-Spejlporesvamp (Inonotus radiatus) , Rømø, 19.10 1983.





Oversigt over typer af setae

Udvikles fra myceliet
kun i mycel-kernen: mycel-kerne setae
anderledes: myceliale setae

Udvikles i tramaet
kun på frugtlegemets overflade: hatsetae
de fleste bryder igennem hymeniet; ligner store hymeniale setae:

..................................................................................hymeniale tramale setae
kun spidsen bryder igennem hymeniet

næsten lige; ligner skelet-hyfer; jævnt fordelt i tramaet: ...hyfelignende setae
uregelmæssigt bølgende, indvævede mellem hyferne:solitæretramale setae

Udvikles i hymeniet: hymemiale setae

anker-setae, 2) hymeniale tramale setae, der ligner
hymeniale setae , men udvikles i tramaet og med
form og størrelse som solitære tramale setae;
f.eks.: Onnia leporina (Fr.) Jahn og O. triqueter
(Lenz) Imaz., 3) hyfelignende setae (="setale hy
fer"); f.eks.: Eferrugineofuscus (Karst.) Bourd. &
Galz ., I. nidus-pici og I. hastifer, og 4) solitære
tramale setae; f.eks.: Elme -Spejlporesvamp (I. ul
micola), Bøge-Spejlporesvamp (I. nodulosus),
Kroghåret Spejlporesvamp (I. cuticularis) og
Elle-Spejlporesvamp (I. radiatus) . Hyfelignende
setae virker afstivende som skelethyfer, men er
mere tykvæggede og normalt spidse. Solitære
tramale setae er ujævnt fordelt i tramaet, ure 
gelmæssigt bølgende imellem hyferne. Udfra en
enkelt tegning kan det være vanskeligt at bestem
me, om der er tale om en hyfelignende seta eller
en solitær tramal seta. Imidlertid vil de hyfelig
nende setae være jævnt fordelt i tramaet, medens
de solitære tramale setae vil være ujævnt fordelt ,
ofte enkeltvise, men i områder flere tæt sammen
eller helt manglende.

III) hymeniale setae inddeles ikke yderligere,
men kan beskrives ved deres form; f.eks. om basis
er opsvulmet, om spidsen er tilbagekrummet m.m.

Hos Asterodon ferruginosum er der en succes 
sion ned gennem frugtlegemet. Først myceliale
setae (her kaldet stjerne-setae), derefter mere eller
mindre grenede solitære tramale setae, og til sidst
hymeniale setae .

I det imperfekte frugtlegeme af Birke -Spejlpo 
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setae virker afstivende som skelethyfer, men er
mere tykvæggede og normalt spidse. Solitære
tramale setae er ujævnt fordelt i tramaet, ure
gelmæssigt bølgende imellem hyferne. Udfra en
enkelt tegning kan det være vanskeligt at bestem
me, om der er tale om en hyfelignende seta eller

... ~ -- -

Spejlporesvamp (Inonotus P. Karst.)
i Danmark
Spejlporesvampene er en heterogen gruppe sam
menholdt ved at være: l) enårige, 2) ustilkede, 3)
med poreformet sporebærende lag og 4) manglen
de skelethyfer. Frugtlegemerne er skorpeformede
eller med hat , setae findes hos de fleste arter; spo
rerne er farvel øse til brune. Flere arter er indenfor
større geografiske områder meget værtsspecifik
ke.

De fleste arter udvikler frugtlegemer ved, at
myceliet gennemtrænger det ydre ved og evt. bar
ken i et mere eller mindre afgrænset område. Her
efter udvikles et begyndende trama, der oftest er
gulligt og saftrigt, men sejt. På lodrette flader ud
vikles hurtigt en hat og overfladen bliver ofte
mere brunlige efterhånden som de tyndvæggede
hyfeender ved overfladen skades eller udtørres . På
undersiden udvikles samtidig et porelag, der vok
ser nedad, samtidig med at frugtlegemet vokser
udad . Dette er først gulliggråt, men mørkner på
samme måde som resten af frugtlegemet; som
ungt vil porelaget have en mere eller mindre spej 
lende effekt, når det drejes i lyset. På flere arter
sprækker oversiden op til en ru overflade, der bli
ver nedbrudt at vejr og vind . Efter få måneder ses
mørkebrune og opsprukne frugtlegemer ofte kun
med basis i behold . I dette slutstadium kan det
være vanskeligt at bestemme svampen, men vær
ten kan ofte være en god hjælp, samt selvfølgelig
en mikroskopisk undersøgelse, hvor sporer og set-

ub uesteaner uovtxier rruguegemer vec; at
myceliet gennemtrænger det ydre ved og evt. bar
ken i et mere eller mindre afgrænset område. Her
efter udvikles et begyndende trama, der oftest er
gulligt og saftrigt, men sejt. På lodrette flader ud
vikles hurtigt en hat og overfladen bliver ofte
mere brunlige efterhånden som de tyndvæggede



Nøgle til de danske slægter af ordenen Hymenochaetales:
1. Hymeniet glat Ruslædersvamp (Hymenochaete)

Hymeniet som porer 2

2. Frugtlegemer træagtige; flerårige; normalt med skelethyfer Ildporesvamp (PheIIinus)
Frugtlegemer korkagtige; enårige; uden skelethyfer . 3

3. Frugtlegemer store (10-20 cm); på nåletræs-stubbe Brunporesvamp (Phaeolus)
Frugtlegemer mindre 4

4. Frugtlegemer ustilkede ; altid på træ Spejlporesvamp (Inonotus)
Frugtlegemer stilkede ; normalt jordboende 5

5. Trama tyndt og en-laget; uden setae Sand poresvamp (Coltricia)
Trama tykt og to-laget; med setae Filtporesvamp (Onnia)

Elme-Spej lporesvamp (t. ulmicola)
Birke-Spejlporesvamp (I. obliquus)

Ege-Spejlporesvamp (I. dryadeus)
4

Nøgle til danske arter af Spejlporesvamp (In onotus):
1. Frugtlegemet dannes under barken

Frugtlegemet dannes udenpå barken

2 På Elm; tramale setae til stede
På Birk eller Bøg; tramale setae mangler

3. Ved basis af Ege
På andre løvtræer

2
3

menkittede og opsprukne frugtlegeme. Hyferne er
normalt let bugtede, i starten tyndvæggede, men
bliver hurtig tykvæggede og sammenkitter ofte til
en kompakt masse . Selvom der ikke findes ske
lethyfer, kan hyferne næsten fuldstændig ligne
disse.

4. Porelaget mere end 2 cm tykt; sporer 7,5-11 ,5 urn lange
Børstehåret Spejlporesvamp (/. hispidus)

Porelaget meget tyndere; sporer mindre 5

5. På Poppel; ofte med mycelkerne; uden setae Ræve-Spejlporesvamp (I. rheades)
På andre værter; uden mycelkerne; normalt med setae 6

6. Skorpeformede, evt. med små hatte; kun på Bøg Bøge-Spejlporesvamp (/. nodulosus)
Altid med tyde lig hat 7

7. Normalt på Bøg; med ankersetae i hathuden Kroghåret Spejlporesvamp (I. cuticularis)
Især på Rød El, aldrig på Bøg; hymeniale setae også med tilbagekru.mmede spidser

Elle-Spejlporesvamp (/. radiatus)

der, især nær kanten; med alderen mørkere med ru
overflade. Hatkantenspids, ofte indrullet. Porefla
den er jæv n, gullig til mørkebrun. Porerne er run
de til kantede, 3-5 per mm.

Hathuden er ca. l mm tyk; i begyndelsen dog
kun med tynde kor te hyfer, men snart opspræk
kende med det underliggende tramalag til et filt-

Kroghåret Spejlporesvamp lag, hvorunder der ofte udvikles en mørk zone.
(l. cuticularis (Bull.: Fr.) P.Karst.), fig.: se forside. Hattramaet er 2-20 mm tykt, porelaget er ca . 10
Frugtlegemet med hat, normalt uden nedløbende mm tykt.
porelag, ca. 10 x 8 x 2 cm, ofte tæt samlede i ræk- Hyferne i hathuden består hovedsagelig af hat-
'6. Skorpeformede. evt. med små hatte;"kun på Bøg . Bøqe-Spej lporesvamp (/. noduiosus)

Altid med tydelig hat 7

7. Normalt på Bøg; med ankersetae i hathuden Kroghåret Spejlporesvamp (I. cuticularis)
Især på Rød El, aldrig på Bøg; hymeniale setae også med tilbagekru.mmede spidser

Elle-Spejlporesvamp (I. radiatus)



Fig. 5. Ege-Spejlporesvamp (Inonotus dryadeus), Fuglsang Gods, 1.9.1985 .

maet er lige til let bugtede. Der kan findes solitære
tramale setae (fig. 6), især ved basis af porerne, op
til 110 x 9 /-lm, af og til fågrenede. Sporerne er
gule til gulgrønne, ikke-cyanophile og ikke-in
dextrinoide, ægformede til næsten runde, 5-7 x 4
5,5 um, Hymeniale setae, få til mange, normalt
med opsvulmet basi s, med lige eller tilbagekrum
met spids, 13-40 x 5-9 urn , enkelte med dobb elt
spids.

Forekomst: I Danmark: Bøg (Fagus) 59, Heste
kastanie (Ae sc ulus) 1, Hyld (Sambucus) 1. Den
ses især på liggende stammer og store grene , ret
ofte skjult i brudfladen ; men også på levende
træer og da ofte ret højt i sår eller grenbrud. Uden
for Danmark er Kroghåret Spejlporesvamp mest
almindelig på Bøg, men ses desuden på mang e
forskellige løvtræer udo ver ovennævnte bl. a. :
Ahorn, Platan, Elm , Ægte Kastanje og Eg, og det
kan forvente s, at disse også vil kunne være værter
i Danmark. Frugtlegemerne kan ofte være svære
at finde , hvis det ikke var for de mange sporer, der
farver omgivelserne brune . Kendes fra det tempe
rerede område i Europa og Nordamerika, nogen
lunde sammenfaldende med bøgens udbredelse,
8i.~t.ttg-ltf.Lt:iJ ]..Ri.p.lr,l~tL .I D JuIWl{k_tUldb<:Jien hist
dextrinoide, ægformede til næsten runde , 5-7 x 4
5,5 um. Hymeniale setae, få til man ge, normalt
med opsvulmet basis, med lige eller tilbagekrum
met spids, 13-40 x 5-9 urn , enkelte med dobb elt
spids.

Forekomst: I Danmark: Bøg (Fagus) 59, Heste-
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Diskussion: Kroghåret Spejlporesvamp er i Eu
ropa sikkert bestemt ved hjælp af de ankerforme
de setae i hathuden. Tidligere blev denne art fejl
agtigt benævnt Polyporus hispidus.

Ege-Spejlporesvamp
(I. dryadeus (Pers.: Fr.) Murr.) , fig . 5.
Frugtlegemet med hat , uden nedløbende porelag,
ca. 30 x 20 x 7 cm, men i Danmark set så stor som
68 x 39 cm . I begynd elsen ho vformet, senere
fladt , enkeltvis eller flere ved siden af hinanden.
Den har en kraftig og karakteri stisk lugt. Hatover
siden gul, glat , ujævn og bølget med man ge karak
teri sti ske vædskeudtrædninger. bliver brun med
alderen eller ved ber øring. Porefladen gul og
jævn; porerne runde til kantede, 2-4 per mm.

Hathuden består af en flerlaget trichocutis, 1-2
mm tyk, med tynde mørke og lyse lag , der med al
deren bliver skorpelignende. Hattramaet er velud
viklet, trævlet, ofte med tydelige væk stzoner, 2-6
cm tykt. Porelaget op til 2 cm tykt.

Hathuden består i de lyse lag af tyndvæggede
og indvævede hyfer, men s de mørke lag består af
parallelle mere eller mindre tykvæggede, ofte op
.s6'JJ6m.eae__nali s 3d.f,=-d ::lDJ1 eru}f'.uhYfef der hliver

Ege-Spejlporesvamp
(I. dryadeus (Pers.: Fr.) Murr.) , fig . 5.
Frugtlegemet med hat , uden nedløbende porelag ,
ca. 30 x 20 x 7 cm, men i Danmark set så stor som
68 x 39 cm . I begynd elsen hovformet, senere
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vis parallelle, let bugtede. Desuden findes samlin
ger af karhyfer, der udmunder i dråbehullerne.
y derst har disse en kort fortykkel se, men ellers af
næst en samme bredde som tramahyferne. De
yderste karhyfer er cyanophile, mens resten er op
fyldt af en brun grødet masse, der flyder ud, hvor
hyferne er skadede. Sporerne (fig. 6) er farveløse,
mere eller mindre cyanophile og dextrinoide , med
1-4 oliedråber, næsten runde , 6,5-8 ,5 x 6-8 um.
Hymeni ale setae få til mange, 10-30 x 6-12 um ,
med opsvulm ede baser og ofte kraftigt tilbage
krummede spidser, men ellers meget varierende.

Forekomst: I Danmark: Alm. Eg (Q. robur) 8,
Vinter-Eg (Q. p endiculata) 2, ube stemt Eg (Q .
sp.) 20, vært ukendt 2. Vokser ved basis af levende
gamle ege, og frugtlegemerne fremkommer ofte i
højsommeren, hvorefter de ret hurtigt bliver ned
brudt. Derfor undg år denne svamp ofte at blive
fundet af svampesamlere; men hvis man under
søger gamle egetræer nøjere, vil man ofte finde
små stykker af svampen , nok til en sikker mikro
skopi sk bestemmelse. Ege-Spejlporesvamp kan
udenfor Danmark også ses på Ægte Kastanie , Pla
tan og i U.S .A. også Ædelgran. Den ødelægger
veddet ved jordoverfladen, hvorved vandoptagel
sen og rodstyrken nedsættes, og resultatet bliver at
træet vælter og/eller går ud. Den er kendt fra den
nordlige halvkugle, hvor egen er udbredt , hist og
her til sjælden. I Danmark hist og her på Øerne ,
sjælden i Jylland (fig. 9).

Diskussion: Ege-Spejlporesvamp kendes her i
landet let på grund af sin størrelse, vædskeudskil
lelse og placering ved foden af levende egetræer.

Børstehåret Spejlporesvamp
(I. hispidus (Bull. : Fr.) P.Karst.).
Fig.: se Svampe 20:67.
Frugtlegemet med hat, uden nedløbende porelag ,
ca. 20 x 15 x 6 cm, som ung blød og svampet, se
nere tør og hård, som ældre løst fibret , enkeltvis
eller få sammen. Hatoversiden vandret , bølget , tæt
og kraftigt håret, ofte med hårene sammenvokse
de i totter, senere ru; abrikosfarvet til okkerfarvet,
senere tobaksbrun til sort. Hatkanten er but. Pore
fladen er jævn, abriko sfarvet, senere brun . Porer
ne er runde til kantede , 2-3 per mm.

Hathuden består af en trichocutis, op til 4 mm
tyk, med en tynd mørk linie nederst. Hattramaet ca.
4 cm tykt. Porelaget ca. 2 cm tykt, skørt ved tørring.

Hyferne i hathuden består af vandrette parallel -
Jpvr\ft.,'TlT5"j'}r.1uU'(l'i'g."'/ ~ !\nrl h ""rfr<> rn~r~ ~ll~r

Diskussion : Ege-Spejlporesvamp kende s her i
landet let på grund af sin størrelse, vædskeudskil
lelse og placering ved foden af levende egetræer.

Børstehåret Spejlporesvamp
(I. hispidus (Bull .: Fr.) P.Karst.).

Ofte dannes flere lag af vandrette hyfebånd over
hinanden, og sammen med de opstigende hyfe
bånd kan hathuden få et netagtigt mønster.

Hyferne i tramaet er lige til kraftigt bugtede,
ofte kraftigt grenede, tynd- til meget tykvæggede,
med mange opsvulmninger, ofte samlede i tykke
bånd . Sporerne (fig. 6) er gule til brunlige med
meget pigment stof, tykvæggede ca. l,S um , ikke
cyanophile og ikke-dextrinoide, med 1-2 olie 
dråber, næsten runde, 7,5-11,5 x 6,5-9/lm. Hyme
niale setae få til mange , meget variable , ofte korte
med opsvulmede baser, kun tyndvæggede er set,
10-55 x 4-12/lm.

Forekomst: I Danmark: Ask (Fraxinus) 6 ,
Tj ørn (Crataegus) 1, Valnød (Juglans) 1, Pære
(Pyru s) 1, vært ukendt 1. Ses på gamle træer ofte i
ret stor højde (4-5 m), og derfor kræve s der ofte
stor stædighed for at kunne indsamle denne art.
Man bør se op ad alle mulige emner, og helst have
værktøje t med, nemlig en snor, hvorpå man binder
en tung genstand til at kaste med . Med lidt held og
nogen færdighed kan man nedskære svampen
med snoren . På Gotland opgives den på Ask, Røn
og Elm. I Sogn i Norge er den fundet på Ask og
Valnød. I det øvrige Europa er den meget almin
delig på frugttræer, Ask, Platan og Valnød; men
der er opgivelser fra en lang række forskellige
løvtræer. Den regnes for en farlig træødelægger.
der nedbryder veddet, ofte uden at det umiddel
bart kan ses. Det er i Europa især gået ud over vej
træer og frugtplantager. Det vil være åbenlyst, at
man også bør lede efter den på gamle frugttræer.
Frugtlegemet indeholder et gult farvestof, der bli
ver brugt til tekstilfarvning i Centralasien. Den er
kendt fra det subtropiske og sydlige tempererede
område , hvor den er almindelig til hist og her, men
den er sjælden i Nordeuropa. I Danmark er den
sjælden, fundet spredt i Østjylland og på Øerne
(fig. 9).

Diskussion: Børstehåret Spejlporesvamp var
tidligere for vekslet med Kroghåret Spejlpore
svamp, men adskiller sig tydelig fra andre arter af
Spejlporesvampe ved sin størrelse, sine store far
vede, pigmentholdige sporer og behåring, der i
starten er blød som hos en muldvarp, senere stiv
som en kokosmåtte .

Bøge -Spejlporesvamp
(I. nodulosus (Fr.) P .Karst.) , fig. 2.
Frugtlegemet er delvist skorpeformet og normalt
.rnerl.mere el.ler rninrlre v~lllnviklerlehatte. OD til 3
træer og frugtplantager. Det vil være åbenly st, at
man også bør lede efter den på gamle frugttræer.
Frugtlegemet indeholder et gult farvestof, der bli
ver brugt til tekstilfarvning i Centralasien. Den er
kendt fra det subtropiske og sydlige tempererede
område, hvor den er almindelig til hist og her, men
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Fig 6. 1 Kroghåret Spejlpore svamp (lnonotus cuticularis): sporer, hymeniale setae, ankersetae (PC 3201) ; 2: Ege
Spejlporesvamp (1. dryad eus): sporer, hymeniale setae (Fuglsang, HK); 3 Børstehåret Spejlporesv amp (1. hispidus):
sporer (Romsø, MPC), hymeniale setae (England, LH); 4 Bøge-Spejlporesvamp (1. nodolosus) : sporer (PC 3611) ,
hymeniale setae og solitære tramale setae (PC 3488 & 3530); 5 Birke-Spejlporesvamp (1. obliquus): sporer (Ham
borg Skov, Koch), hymeni ale setae (PC 3586 & St. Dyreha ve, NFB), "imperfekte" tramale setae (PC 3078) ; 6 Elle
Spejlporesvamp (1. radiatus): sporer (PC 2993), hymeniale setae (PC 3455 & 3628), solitære tramale setae (PC
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ca. 30 x 15 cm eller tætte samlinger af hatte på ca.
15 x 10 cm afhængigt af substratets hældning.
Hattene nedbrydes hurtigt fra hatkanten, hvorved
det knoldede udseende fremkommer.

Hathuden er i starten gullig og let filtet, men
bliver hurtig brunlig med radiære og koncentriske
striber. Hatkanten er ujævnt bølget og furet med
tydelig indrullet kant, der hurtigt forsvinder. Pore
fladen er ujævnt bølget og nedløbende, i starten
gullig eller sølvglinsende. men hurtigt mørkfar
vende. Porerne er runde til kantede, 2-5 per mm.

Hathuden består af en trichocutis op til 1 mm
tyk, nederst afgrænset af en dårlig udviklet mørk
linie . Denne trichocutis nedbrydes hurtigt. Hat
tramaet er op til 5 mm tykt, ofte med flere mørke
vækstzoner. Skorpeformede frugtlegemer har kun
et tyndt lag trama. Porelaget er op til 10 mm tykt.

Hyferne i hathuden er løst indvævede, let gre
nede . Hyferne i tramaet er lige fågrenede, tynd
væggede, iblandet hyfer, der er let bugtede, kraf
tigt grenede og tyndvæggede. Hyfer sammenkit
tes hurtigt og i de mørke linier særligt kraftigt,
samtidigt med at væggene fortykkes . I porelaget
er hyferne tydelig parallelle lige og tyndvæggede.
Solitære tramale setae (fig. 6), især øverst i porer
ne, op til 80 x 9 um. Sporerne er farveløse, enkelte
gulgrønne, som ældre svagt gullige, cyanophile
og ofte dextrinoide, undtagen de gulgrønne,
ægformede til næsten runde, 3,5-5 x 2,5-4,5 urn,
Hymeniale setae er almindelige til sjældne, tyk
væggede, ofte med opsvulmede baser, 8-35 x 5-10
um. Der findes flere variationer, men alle har lige
spids, der aldrig krummer tilbage.

Forekomst: I Danmark: Bøg (Fagus) 144, vært
ukendt 13. Arten er først indenfor de senere år ble
vet sikkert adskilt fra Elle-Spejlporesvamp, og
derfor kan man ikke regne med opgivelser fra an
dre værter. Den findes på nylig væltede stammer
eller nedfaldne grene, men kan også ses højt på
døde grene, ofte sammen med Porcelænshat (Ou
demansieIla mucida). Gulrandet Sejporesvamp
(Antrodiella hoehnelii) ses af og til på årsgamle
frugtlegemer. Bøge-Spejlporesvamp findes oftest
i gennemluftede skovområder i nærheden af vand,
såsom en bæk, sø eller mose. Frugtlegemerne
fremkommer sent på sæsonen, ofte først i oktober;
men resterne fra året før kan normalt ses frem til
næste vinter som sorte stribede belægninger på
bøgebarken. Udbredelsen følger bøgen ; sjælden
til almindelig. I Danmark almindelig, undtagen
l~'.i)-dln:nc ~-tcw!\Ct al1l11UUc;llbC; Ul ::lJeclUUc;, lY1\.

væggede, ofte med opsvulmede baser, 8-35 x 5-10
um, Der findes flere variationer, men alle har lige
spids, der aldrig krummer tilbage.

Forekomst: I Danmark: Bøg (Fagus) 144, vært
ukendt 13. Arten er først indenfor de senere år ble
vet sikkert adskilt fra Elle-Spejlporesvamp, og

forvekslet med: 1) Elle-Spejlporesvamp, der har
tydelig hat, veludviklet trama, tilbagekrummede
setae, samt aldrig med sikkerhed at være fundet på
bøg, 2) Inonotus hastifer Pouz . (= 1. polymor
phus), der altid er skorpeformet, har hyfelignende
setae og kun kendt fra de Mellemeuropæiske bjer
gområder; men har også bøg som eneste vært. An
givelser fra Norge (Ryvarden 1976-78) af I. hasti
fer er i stedet Bøge -Spejlporesvamp (refererede
indsamlinger er set).

Birke-Spejlporesvamp
(I. obliquus (Pers.: Fr.) Pilat), fig. 3.
Frugtlegemet skorpeformet, 5-10 mm tykt, og kan
dække flere meter af en stamme under barken.
Der findes i siden af frugtlegemet sterile tramalis
ter, der er lidt tykkere og har til formål at løfte bar
ken fri af porelaget. Porefladen er først grålig, se
nere brun, og danner et aftryk af barkens indersi
de. Porerne er runde til svagt kantede, 5-6 per mm.

Trama-laget er næsten manglende, op till mm
tykt. Porelaget brunt op til 10 mm tykt. Tramali
sterne er gyldne til brunlige, ofte med indkrummet
spids.

Hyferne i tramaet er løst indvævede til parallel 
le, grenede og tyndvæggede; i porelaget mere tyk
væggede. Hyferne i tramalisterne er tydeligt pa
rallelle, lige, fågrenede med mange skillevægge.
Hvor de passerer porefladen vrider tramaet sig,
således at hyferne synes indvævede. Sporerne



(fig. 6) er farveløse, cyanophile og ikke-dextrino 
ide, næsten runde til ellip seformede, 8-10 x 5-7,5
um. Hymeniale setae er almindelige til sjældne,
korte med opsvulmede baser og langt tilspidsede,
12-30 x 5-9 um, ved poremundingen noget længe
re , 15-50 x 4-6 um.

Det imperfekte frugtlegeme er kulagtigt sort og
sprukkent, op til 20 x 15 cm. Det består af træets
ved adskilt af gule tramaomr åder. I de beskyttende
sprækk er dannes det imperfekte "hymenium" .
Hyferne er indvævede, lige til bugtede, grenede,
tynd- til tykvæggede. Chlamydosporerne er 1-4
cellede, 5-30 x 3-8 um . Der ses store mængder af
solitære tramale setae (fig. 6) , op til 160 x 5-9 um ,
Desuden findes små uregelm æssige, næsten runde
til pølseformede. tykvæggede, brunlige elemen
ter, for enden af almindelige hyfer.

Forekomst: I Danmark: Birk (Be tula) perfekt:
17, imperfekt: 20, Bøg (Fagus) 27 (ingen imper
fekte fru gtlegemer er fundet i Danmark), vært
ukendt 2. Det skal bemærkes at ovennævnte op
gørelse ikke giver et korrekt billede af værtsforde
lingen. For det første er der ikke indsamlet mange
imperfekte frugtlegemer på Birk og for det andet
er angrebene på bøg mere iøjefaldene end de til
svarende på Birk. Jeg regner i hvert fald birken for
at være den absolut foretrukne vært i Danmark. I
det mellemste Skandinavien opgives El som ho
vedvært, sammen med Birk. Fra Europa opgi ves
den desuden fra Ahorn, Røn og Eg. Frugtlegemet
ses på nyligt døde træer eller delstammer; men de
strueres ofte hurtigt af insekter. Derfor bør man
lede på nyligt udgåede og evt. væltede birketræer,
der har barksprækker, især hvis der findes imper
fekte frugtlegemer på stammen. Veddet destrueres
indefra og træet dør ofte som følge af stormbrud.
Det imperfekte frugtlegeme på Birk kan ses man
ge år før træet dør. I områder er store dele af en be
stand således angrebet, og jeg mener, at de milde
vintre, vi har haft 1987 -90 , har givet svampen
gode betingelser i form af en lang vækstsæson,
der ikke tilsvarende har gavnet træerne. Nordpå
ses af og til Gloeoporus dichrous (i Danmark me
get sjælden) på gamle frugtlegemer. Birke-Spejl
pores vamp følger birken i det nordlige temperere
de og subarktiske område . Den er almindelig i
Danmark (fig. 10), især i det subkontinentale om
råde (Storebælt- og Kattegat-området); men de
perfekte frugtlegemer er sjældne.

Diskussion: To andre arter i Europa udvikler
aclr-tlC;-:,llucn na'flllUlrl ; -.Kli.ll1 'uI::;-.r:;g: 'ITug-lk~ca:licl

ses på nyligt døde træer eller delstammer; men de
strueres ofte hurtigt af insekter. Derfor bør man
lede på nyligt udgåede og evt. væltede birketræer,
der har barksprækker, især hvis der finde s imper
fekte frugtlegemer på stamme n. Veddet destrueres
indefra og træet dør ofte som følge af stormbrud.
- . - -

på Eg i Mellem- og Sydeurop a og har hyfelignen
de setae, 2) Elme-Spejlporesvamp , der danner fla
der under barken på elm og har solitære tramale
setae. Kun den sidstnævnte er kendt fra Danmark.

Elle-Spejlporesvamp
(1. radiat us (Sow.: Fr.) P. Kars t.), fig. 1.
Frugtlegemet har hat, ofte med nedløbend e porel
ag, op til 10 x 5 x 3 cm, ofte samlede i flader på ca.
30 x 30 cm. Udviklingen starter som gule tram
aknolde eller -flader, hvorfra hatten e og/eller po
relaget dannes. Hatoverfl aden er i starten gullig
og glat, senere brun og filtet, ofte med radiære og
kon centriske fure r. Hatkanten først but, se nere
skarp og indb øjet. Poreflad en er jævn og ofte ned
løbende , først gullig, senere grålig og sølvglinsen
de, til sidst brunli g. Porerne rund e til kantede, 1-5
per mm.

Hathuden består af en ca. l mm tyk trichocuti s,
nederst ofte med en tynd mørk lini e. Denn e tri
chocutis nedb rydes hurti gt, hvorefter den mørke
linie opsprækker til et håret udseende. Hattramaet
er normalt veludviklet, ca. 2 cm tykt. Porelaget ca .
l cm tykt .

Hyferne i hathuden er lige til bugtede, fåg rene
de og tyndvæggede. Hyferne i den mørke linie er
lige til krafti gt bug tede, grenede, ofte tykvægge
de, ofte med opsvulmede omr åder, tæt samm en
kittede. Hyferne i tramaet er parallelle til svagt
indvævede, lige til svagt bugtede, mere eller min
dre grenede og tykv æggede; i porelaget normalt
kun parallelle, med alderen tæt sammenki ttede.
Der findes finde s normalt solitære tramale setae
(fig. 6), mere eller mindre tykvæggede, 60-1 20 x
10 um. Sporerne er farveløse, senere svag t gulli
ge, enkelte gulgrønne og mere tykvæggede, cyan
ophil e og mere eller mindre dextrinoide, undt agen
de gulgrønne, ægformede til næsten runde, 3,5
6,5 x 2,5-4,5 um. Hymeniale setae (fig. x), få til
mange, tykvæggede, normalt med opsvulmet ba
sis og tydelig tilbagekrummet og skarp spids, 10
60 x 5-12 um , men meget variable, også sammen
voksede kan ses.

Forekomst: I Danmark: El (Alnus) 155, Hassel
(Co rylus) 21, Birk (Betula) 20, Pil (Salix) 7, Eg
(Quercus) 3, Syren (Syringa) 3, Pære (Pyru s) 3,
Gyvel (Sarothamnus) 3, Hyld (Sambucus) l , vært
ukendt 19. Udenfor Danmark ses nogenlunde den
samme værtshyppighed, men den opgi ves desu
den på Elm, Ahorn, Eg, Avnbøg, Lind og Valnød,
Ilia ~ kycuc; n gctu--;-:, ylagc~[cU~,1 1f1c:rc-:'l1d-nung

dre grenede og tykvæggede; i porelaget normalt
kun parallelle, med aldere n tæt sammenki tte de.
Der findes findes normalt solitære tramale setae
(fig . 6), mere eller mindre tykvæggede, 60-120 x
10 um . Sporerne er farve løse , senere svagt gulli
ge, enkelte gulgrønne og mere tykvæggede, cyan-
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Sejpore svamp (Antrodiella hoehnelii) og Cinno
bersvamp (Nectria) ses af og til på gamle frugtle
gerner. Frugtlegemerne udvikle s sent på året, på
levende træer kun få frug tlegemer, men s døde
træer kan være helt dækket. Nogle bestande af rø
del er meget voldsomt angrebne. Kendes fra det
nordlige tempererede og subarktiske omr åde,
også kendt fra Sydvest-Grønland . I Danmark al
mindelig til meget almindelig (fig. 10).

Diskussion: Elle-Spejlporesvamp kan forveks
les med: 1) Bøge-Spejlporesvamp, der dog vokser
på Bøg, er næsten skorpeformet og mangler tilba
gekrummede setae, og 2) Kroghåret Spej lpore
svamp, der vokser på Bøg og har ankersetae i hat
huden , 3) Ræve-Spejlporesvamp , der vokser på
Poppel , mangler setae og ofte har mycelkerne, 4)
Rødlig Okkerporesvamp (Hapalopilus nidulans
(Pers.: Fr.) P. Karst.) , der er rødlig brun og farves
tydelig rosa i 5 % kaliumhydroxid.

Ræve-Sp ejlporesvamp
(I. rheades (Pers.) P. Karst.), fig. 4.
Syn.: I. vulp inus (Fr.) P. Karst.
Frugtlegemet har hat, oversiden forhøjet ved basis
(umbo), ofte med nedløbende porelag, ca. 5 x 3,5
x 4 cm (ind. umbo). De ses enkeltvise eller mere
eller mindre rækkestillede eller taglagte . Hatover
siden er dunet-håret uden tydelige zoner. Porerne
runde til kantede , 2-4 per mm.

Hathuden består af en få mm tyk trichocutis ,
der er løst fibret i forlængelse af tramaet, men ly
sere. Hattramaet er få mm tykt og fast, dog tykke
re, når der er mycelkerne tilstede . Normalt findes
ved basis, især på lodrette flader, en marmoreret
mycelkerne, der er få cm tyk (fig. 8). Porelaget er
ca. 5 mm tykt og af samme farve som tramaet.

der er løst fibret i forlængel se af tramaet, men ly
sere. Hattramaet er få mm tykt og fast, dog tykke
re, når der er mycelkerne tilstede. Normalt findes
ved basis, især på lodrette flader, en marmoreret
mycelkerne, der er få cm tyk (fig. 8). Porelaget er
ca. 5 mm tykt og af samme farve som tramaet.

Hyferne i hathuden samles i mere eller mindre
tykke bånd, der danner et indvævet system. Ofte
ses nydannelser af hathuden. Hyferne i tramaet er
ret tykvæggede og nogle ligner skelethyfer og
bindehyfer. Mycelkerne-setae (fig. 6) er tyk
væggede , knudrede og smuldrer let. Imellem fin
des lyse myceliale hyfer og tykvæggede trarnahy
fer. Tramahyferne i porelaget er næsten lige og
mere eller mindre tykvæggede . I hymeniet findes
ingen setae, men en del farveløse og tyndvæggede
cystidioler, der har en rund basal del, ca. 10 umi
diameter, og en lang hyfelignende tråd på op til
100 um . Sporerne er gullige, ikke-cyanophile og
ikke-dextrinoide , ægformede til næsten runde , 5-7
x 3,5-5 um.

Forekomst: Med undtagelse af få udenlandske
opgivelser kun fundet på af bævreaspe-gruppen
tPopulus tremula-gruppen). I Danmark: Bævreasp
(Populus tremula) 32, Grå-Poppel (P. canescens)
2, ubestemte Popler (P. sp.) 5, vært ukendt 1.
Frugtlegemet sidder på stammen af døde træer, på
store træer ret højt. Under frugtlegemet er træet
ofte hvidt og brunspættet. Ræve-Spejlporesvarnp
er kendt fra hele det nordlige tempererede områ
de, hvor værten er udbredt , hist og her til sjælden.
I Danmark: hist og her i Midt- og Nordjylland og
sjælden i resten af landet, findes især i ege - og
strandkrat (fig. 10). Ofte vil kun enkelte træer ha
ve frugtlegemer på en gang, så det vil kunne beta
le sig af se nøjere efter i større bestande af unge el
ler gamle træer, da årsgamle frugtlegemer ofte kan
ses mere eller mindre intakt.

Diskussion : Der findes flere Spejlporesvampe
arter med mycelkerne: 1) Inonotus dryophilus er
mere kontinental ; vokser på eg og sporerne er 7-9
um lange. 2) Inonotus tamaricis er mediterran,
vokser på tamarix og har tykvæggede sporer, ca. 1
um tyk væg (de øvrige ca. 0,5 um), 6,5-9,5 um
lange . I Danmark har jeg ikke set andre arter af
Spejlporesvampe på Bævreasp. Den kan i udseen
de forveksle s med Kroghåret Spejlporesvamp, der
dog har anker-setae i overhuden og normalt også
hymeniale setae; samt Elle-Spejlporesvamp, der
normalt har mange tilbagekrummede setae .

Elme-Spejlporesvamp
(I. ulmicola Corfixen, Nord . J. Bot. 1990).
Frugtlegemet skorpeformet, 5-10 mm tykt , og kan
dække flere mete r af en stamme under barken.
Der findes i siden af frugtlegemet sterile tramalis 
te....Hi"'Ir...asJ i$Jt.H~1c"lt:e.L".,." 4-'l'i t,; Lf'Jl:mlU~"~..l r,i{tes-3r 
ler gamle træer, da årsgamle frugtlegemer ofte kan
ses mere eller mindre intakt.

Diskussion : Der findes flere Spejlporesvampe
arter med mycelkerne: 1) Inonotus dryophilus er
mere kontinental; vokser på eg og sporerne er 7-9
um lange. 2) Inonotus tamaricis er mediterran,
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Fig. 9. Danske udbredelser af A: Kroghåret Spejlporesvamp (Inonotus cuticularis), B: Ege-Spejlporesvamp
(l. dryadeus), C: Børstehåret Spejlporesvamp (I. hispidus), D: Bøge-Spejlporesvamp (l. nodolosus).
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Fig. 10. Danske udbredelser af A: Birke-Spejlporesvamp (Inonotus obliquus), B: Elle-Spejlporesvamp
(I. radiatus) , C: Ræve-Spejlporesvamp (I. rheades) , D: Elme-Spejlporesvamp (I. ulmicola).



nere brun, dannende aftryk af barkens inderside.
Porerne er runde til svagt kantede, 5-6 per mm .

Tramalaget er næsten manglende, op til 1 mm
tykt. Porelaget brunt op til 10 mm tykt. Tramalis
terne er gyldne til brunlige, ofte noget tilspidsede
med indkrummet spids .

Hyferne i tramaet er løst indvævede til parallel
le, grenede og tyndvæggede; i porelaget mere tyk
væggede. Solitære tramale setae (fig. 6), 35-210 x
7-15 um. Hyferne i tramalisterne er tydeligt paral
lelle, lige, fågrenede med mange skillevægge.
Hvor de passerer porefladen vrider tramaet sig,
således at hyferne opfattes som indvævede. Spo
rerne er farveløse til svagt gullige, cyanophile og
ikke-dextrinoide, næsten runde til bredt ellipse
formede, 7-10,5 x 5,5-7,5 um. Hymeniale setae er
almindelige til sjældne, korte med opsvulmede
baser og langt tilspidsede, 13-30 x 5-10 um, ved
poremundingen noget længere, 18-45 x 4-6 um.

Forekomst: Findes på stadig levende stammer
og større grene af elm. Danmark: Elm (Ulmus) 6.
Den er kendt fra København (fig. 10), Uppsala og
Kivik i 0stskåne. Der opgives desuden fund fra
Frankrig; men disse er ikke set. Jeg blev opmærk
som på denne art, da jeg fandt et fragment på en
gade i København. Da jeg ikke kendte dens oprin
delse, mikroskoperede jeg den nøjere og bemær
kede, at den havde mange tramale setae . Jeg un
dersøgte derefter frugtlegemer af Birke-Spejlpo
resvamp, uden at finde tramale setae . Jeg gik der
efter grundigere til værks og fandt andre indsam
linger på Elm (fra Uppsala), og disse lignede fun
det fra København. Det er ikke lykkedes mig at
finde tramale setae i perfekte frugtlegemer af Bir
ke-Spejlporesvampen, mens jeg uden problemer
har kunnet finde dem på elme-formen. Derfor har
jeg opstillet formen som ny art (Corfixen 1990). I
efteråret 1990 har jeg fundet 2 nye eksemplarer af
svampen. Det ene, der blev meldt af stadsgartne
ren, på Kgs . Nytorv og det anden på et elmetræ
overfor Botanisk Laboratorium, men den opskår
ne gren blev fundet på gartnernes opbevarings
plads. Jeg vil derfor formode, at de fleste angreb
af denne svamp bliver nedsavet af gartnerne,
hvorfor jeg forsøger at gå i deres fodspor, som jeg
med held har gjort også i forbindelse med to andre
fund i København . Det skal også bemærkes, at
alle de fund jeg har gjort, har været på levende
træer. Træet på Kgs. Nytorv er dog tydeligt mær
ket; men angrebet har også givet anledning tre
hlJVau7p;-lct'\.l~Tli'CniRR,~nUl~1<ft~'3\"lllC7 Jeg i9K 6cr
efter grundigere til værks og fandt andre indsam
linger på Elm (fra Uppsala), og disse lignede fun
det fra København. Det er ikke lykkedes mig at
finde tramale setae i perfekte frugtlegemer af Bir
ke-Spejlporesvampen, mens jeg uden problemer
har kunnet finde dem på elme-formen. Derfor har

til barken . Man bør se efter træer, hvor barken er
sprukket op, og hvor der er områder med gult spo
restøv, f.eks . hængende i spindelvæv.

Diskussion: Birke-Spejlporesvamp udvikler
også frugtlegeme under barken, men mangler
tramale setae og er ikke kendt på Elm. Desuden
ses denne kun på døde træer. I. nidus-pici udvikler
frugtlegemet i hulninger, især på Eg og har hyfe
lignende setae .

Efterlysning: Da der er meget få indsamlinger
af denne svamp, og da jeg føler mig overbevist
om, at den må være mere almindelig, men overset,
vil det glæde mig at få indsamlinger sendt til Bo
tanisk Museum. De usikre oplysninger jeg i dag
kan give om svampens udbredelse er: 1) alle fund
er fra gader og parkeringspladser i byer, og 2) alle
fund er fra det tørre lidt kontinentale 0stersø-om
råde.

Summary
The eight Danish species of Inonotus are treated
in this paper. For each species the number of col
leetions on every host is given . Likewise, a map of
each species with dots for each herbarium colle
ction and circ1es for literature records are provi
ded. Keys are also provided for the genera of Hy
menochaetales known from Denmark, and for the
Danish species of Inonotus with comments to re
lated or similar species. A new species, Inonotus
ulmicola Corfixen (1990), occurring on Ulmus in
cities and other urbane areas are also commented
and a request for the search for more material of
this species is made. I. ulmicola differs from 1. ob
liquus by the presence of tramal setae and a diffe
rent host. A revised system of setae-types in Hy
menochaetales which is extracted from Corfixen
1990 is given.
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cities and other urbane areas are also commented
and a request for the search for more material of
this species is made . I. ulmicola differs from I. ob
liquus by the presence of tramal setae and a diffe
rent host. A revised system of setae-types in Hy
menochaetales which is extracted from Corfixen



Hvordan beskytter man svampelokaliteter?
Erik RaId, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø

Gentofte Sø
Gen tofte Sø, der ligger i den nordlige del af
København, omfatter foruden selve søen nogle
sumpområder med tagrør og sumpskov vest og
nordvest for søen. Her findes der en meget artsrig
svampeflora. Adskillige arter er sjældne eller me
get sjældne i Danmark, og nogle er slet ikke fun
det andre steder i landet. Blandt de sjældneste ar
ter på lokaliteten kan nævnes Kødrød Skjold
bæger (Parascutellinia carneosanguinea), Busk
Frynsesvamp (Thelephora anthocephala), Sid
dende Moskantarel (Arrhenia lobata), Mosblad
(Rimbachia arachnoidea), Finskællet Skælhat
(Pholiota tuberculosa), Rombesporet Grynskæl
hat (Flammulaster rhombosporus) (fig. 2), Filtet
Tåreblad (Hebeloma tomentosum), Anløbende
Tåreblad (Hebeloma sordescens) og Slør-Knaphat
(Nau coria luteolofibrillosa). Svampefloraen i
sumpe er dårligt kendt her i landet, men det ser ud
til, at sumpene ved Gentofte Sø hører til de mest
spændende i landet.

Området ejes af Gentofte Kommune, som har
indrettet det som offentlig park. Sumpområdet
ved nordvestenden har tidligere tilhørt Nordisk
Insulinlaboratorium (siden Nordisk Gentofte, nu
under Novo Nordisk), hvorfor mosen i folkemun
DP...hlr~d(~Wt. ::ID~ml.i8V\.Q~e.p~. !J~g4.0>J:Q.t'. ble"
get sjældne i Danmark, og nogle er slet ikke fun
det andre steder i landet. Blandt de sjældneste ar
ter på lokaliteten kan nævnes Kødrød Skjold
bæger (Parascutellinia carneosanguinea), Busk
Fryn sesvamp (Thelephora anthocephala), Sid
dende Moskantarel (Arrhenia lobata) , Mosblad
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habitater som træflisbede, gødede marker, plæner
i parker og omkring højhuse osv. Man glædes
over de nye arter og begræder tabet af de gamle.

Det naturlige mål for en naturbevarende strate
gi må være, at så mange som muligt af de arter,
hvis naturlige udbredelse omfatter Danmark, fort
sat kan eksistere her i landet. Hvad skal man gøre
for at nå det mål? Man skal beskytte de lokaliteter,
hvor de sjældne arter findes. Man skal beskytte de
træk ved lokaliteterne, der gør, at de sjældne arter
kan leve her, og man skal især beskytte de mest
sårbare og vanskeligst erstattelige miljøer.

Men sker det? Er der forståelse for, at svampe
ne også er en del af naturen? Og hvem bestemmer
over, hvilke steder der skal bestå eller ødelægges?

I det følgende vil jeg omtale nogle lokaliteter,
som jeg har fulgt nøje, og hvor bestræbelserne på
at beskytte svampefloraen til dels har båret frugt.

Fig . 1. Den nyetablerede træfli ssti i Brobæk Mose ved
Gento fte Sø. Et eksempel på, hvordan mulighederne for
forbedring af den rekreative udn ytt el se af et dejligt
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Har man færdedes i naturen i en årrække, kan man
ikke undgå at have lagt mærke til, at lokaliteterne
ændrer sig. Byerne vokser, naturlokaliteterne bli
ver til parker, og parkerne bliver til bebyggelser.
Sumpe i det åbne land afvandes og bliver til
græs ningsmarker, og græs ningsmarkerne bliver
gødsket. Enge og overdrev bliver opdyrkede eller
gror til med buske og træer. Skovsumpene bliver
udgrøftede, oppløjede og plantet til med skov.
Skovene bliver fældet, og træet fjernet. Heder og
sandmarker bliver oppløjede og tilplantede. Man
ge af de arter, som man ken dte og genkendte
mycelierne af, bliver mere fåtallige. Til gengæld
kommer der nye arter og nye mycelier til. Men de,
der kommer til, er ikke altid de samme som dem,
der forsv inder. De svampearter, der er under ud
bredelse, er arter, som findes på menneskeskabte



Fig. 2. Rombesporet Grynskælhat (Flammulaster
rhombosporus) , Gentofte Sø, 26.8.1984 . Arten er ikke
fundet andre steder i Danmark. Tegning af Hanne
Rode efter foto af Erik RaId.

de stier med bænke og solbad til glæde for sukker
sygepatienterne, hvis behandling dengang kræve
de indlæggelse. Efter at mosen for nogle få år si
den overgik til Gentofte Kommune efter et mage
skifte med en anden grund, blev skrivebordsnav
net "Brobæk Mose" dannet efter den lille bæk, der
gennemstrømmer mosen, Brobækken. Gentofte
Kommune har anlagt en træflisbelagt sti omkring
det lille vandområde i midten af mosen (fig . 1).

Truslerne mod Brobæk Mose og bestræbelser
ne på at redde mosen gennem en fredning går til
bage til 1973, hvor Nordisk Insulinlaboratorium
ønskede at udstykke 92 villagrunde i området. Se
nere har Gentofte Kommune ytret ønske om at
kunne anvende de tørrere arealer til forskellige
former for bebyggelse. 15 år og mange instanser
senere lå sagen hos Overfredningsnævnet. Mange
organisationer og eksperter har udtalt sig om dyre
og plantelivets store betydning, og formanden for
Foreningen til Svampekundskabens Fremme
sendte et brev med en redegørelse for svampeflo
raen, forfattet af undertegnede, til Overfrednings
nævnet. Nævnet afgjorde 30.8.1988, at hele områ
det på nær et uvæsentligt areal på 0,2 ha blev fre
det, og at Gentofte Kommune ikke fik den erstat
ning på 5,5 millioner kr., som de havde krævet. En
set fra naturens side lykkelig udgang på en sag,
som sikkert har været så vanskelig at gennemføre,
fordi lokaliteten ligger omgivet af storbyens dyre
re villakvarterer.

En fredning redder ikke et naturområde, idet
dettes kvaliteter er afhængige af meget andet, end
at det friholdes for bebyggelse. Den detaljerede
drift og pleje af området er altafgørende for, om
arterne kan leve der. Men meget tyder på, at Gen 
tofte Kommune forstår at få rekreativ udnyttelse
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sti er strategisk velplaceret i udkanten af rørsum
pen omkring søen i midten af Brobæk Mose, og
der er ikke begået den nærliggende fejl at foretage
en vandstandssænkning, der kunne lette adgangen
til sumpenes spændende arter - hvorved de samti
dig ville blive udryddet. Den gamle sti omkring
selve Gentofte Sø, der afgrænser Brobæk Mose
mod øst, er også et fint eksempel på samme hen
syntagen til den våde del af vådområderne: her
forløber den på en flydebro anlagt på tomme tøn
der .

Amager Fælled
Amager Fælled er ligesom den syd for Sjællands
broen beliggende Kalvebod Fælled resterne af de
store fælleder, som omkransede København indtil
midten af 1800-tallet, og som nu er blevet parker
(Nørre Fælled ~ Fælledparken), fodboldbaner
(Christianshavns Fælled ~ Kløvermarken) og
kirkegårde (Vestre Fælled ~ Vestre Kirkegård).
Amager Fælled har haft det held at henligge i na
turtilstand næsten i sin helhed, blandt andet fordi
den har været brugt som militær øvelsesplads. Nu
er tiden imidlertid desværre inde for også Amager
Fælled til at blive inddraget til park og bebyggel
se.

På Amager Fælled findes der et lille overdrevs
område mellem tjørnebuske på den del af fælle
den, der tidligere var kvæggræsset strandover
drev. Her findes der en lang række overdrevsarter,
bl. a. 21 arter Vokshatte, mange Rødblade af un
derslægten Blåhat (Leptonia), køllesvampe og
jordtunger. Blandt de mest spændende arter er
Tjørnebær-Stødsvamp (Xylaria oxyacanthae), der
kun er fundet på 6 danske lokaliteter, Bævrekølle
(Tremellodendropsis tuberosa), der i hele landet
kun er fundet på to lokaliteter, Tæge-Vokshat
(Hygrocybe quieta), der på Sjælland kun er fundet
på to lokaliteter, de sjældne Fælled-Huesvamp
(Mycena pelliculosa) og Violetgrå Rødblad (En
toloma mougeotii), og ikke mindst Rødgrå Rød
blad (Entoloma griseorubidum), der ikke er fun
det andre steder i landet.

Den sidstnævnte art viser, hvor vanskeligt det
er at beskytte svampe. Den blev fundet i 1982 på
en del af overdrevsområdet, som i 1985 blev plø
jet op og gødsket, fordi en fodboldbane, der hidtil
kun havde bestået af et par små fodboldmål, nu
skulle have de rette dimensioner og mærkværdig
vis ligge lige midt i det allerbedste overdrevsom
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bl. a. 21 arter Vokshatte, mange Rødblade af un
derslægten Blåhat (Leptonia), køllesvampe og
jordtunger. Blandt de mest spændende arter er
Tjørnebær-Stødsvamp (Xylaria oxyacanthae), der
kun er fundet på 6 danske lokaliteter, Bævrekølle
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naturligvis håbe på, at den har etableret sig i
nærheden på den del af overdrevet, der ikke er
ødelagt endnu.

Resten af Amager Fælled er uden større myko
logisk interesse, men det lille overdrevsområde
syd for Grønjordssøen er al mulig opmærksomhed
og beskyttelse værd. Desværre blev den østlige
halvdel af området ødelagt i 1988 ved en uheldigt
gennemført naturpleje: størstedelen af tjørne
buskene blev fældet og afbrændt på stedet med det
resultat, at der nu vokser en høj og tæt, frodiggrøn
græsbevoksning, hvor der før var bar jord under
tjørnebuske og højstaudeeng. Overdrevssvampe
ne kan ikke vokse på den næringsrige tætbevokse
de jordbund, og man må frygte, at endnu nogle ar
ter er blevet udryddet fra fælleden på denne måde .

Dele af Amager Fælled blev sammen med dele
af Kalvebod Fælled fredet i 1990. Desværre har
man fredet de forkerte dele! Man har fredet de
dele, der indtillandindvindingsprojektet i 1940'
erne var lavvandede havområder og i 1950'erne
blev opfyldningsområde og losseplads. Her vok
ser kun svampe, der holder af næringsrig jord og
derfor kan trives masser af steder i dagens Dan
mark. Et mindre område er nu blevet spærret af,
fordi jorden er så fyldt med gift, at der intet kan
gro. De gamle strandoverdrev mod øst er de tør
rest beliggende og derfor mest velegnede til at
bygge huse på. Overdrevsområdet ligger i byzone,
og i den seneste regionplan er området udlagt til
bebyggelse.

I forbindelse med fredningen sendte Forenin
gen til Svampekundskabens Fremme, i lighed
med mange andre organisationer, en indsigelse
mod afgrænsningen af det område, der var plan
lagt fredet, med forslag om, at man inddrog over
drevs- og søområdet i fredningen, vedlagt en loka
1itetsgennemgang og artsliste forfattet af under 
tegnede. Det lykkedes imidlertid ikke at påvirke
Overfredningsnævnet, som fastholdt den afgræns
ning af fredningen, som Københavns Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrå
det var blevet enige om.

Amager Fælled ejes af Københavns Kommu 
ne, som har udlagt området som park, hvilket er
en glimrende ting, hvis blot parken bliver passet
med hensyntagen til naturen. Hvad man ikke skal
gøre er at udplante træer og buske, og da slet ikke
arter, der ikke er hjemmehørende i Danmark, i
partierne med naturlig jordbund. Kommunen har
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lagt fredet, med forslag om, at man inddrog over-

så de har ikke kunnet vokse op og ødelægge den
åbne græsvegetation. Men princippet er helt for
kert og vidner om en traditionel gartnertankegang
og ikke en økologisk tankegang . Det mislykkede
naturplejeprojekt er også en eftertanke værd .
Hvad man burde have gjort var at fjerne en enkelt
tjørnebusk eller to med års mellemrum for at op
retholde diversiteten i solindstråling og vegetati 
onsdække, og vel at mærke uden at brænde kvaset
af, så jordbundens mineralindhold bevares uæn
dret. Fodboldbanen skal væk og placeres et andet
sted, hvor den ikke gør skade, f. eks. i nærheden af
alle de andre fodboldbaner i østsiden af fælleden.
Det vil tage mange årtier, før jordbunden vender
tilbage til sin gamle tilstand, men det er værd at
vente på.

Københavns Kommune står for driften af
Amager Fælled. Dansk Ornitologisk Forening,
som også har været meget aktiv i de mislykkede
bestræbelser på at få lagt de værdifulde områder
ind under fredningen af Vestamager, har sendt
kommunen et forslag til, hvordan lokaliteten kan
forvaltes bedst muligt for plante- og dyrelivet, og
i denne er også de skitserede forslag til, hvordan
svampene kan beskyttes, blevet indkorporeret.

Odden ved Tryggevælde Å's udløb
Dette område langs Køge Bugt har tidligere bestå
et af strandoverdrev og strandenge, afgrænset
mod sundet af en bred rullestensstrandvold. Dele
af det er idag groet til med buske, rørsump og næl
dekrat, mens andre dele stadig ligger hen med lavt
græs. På et lille areal i sydenden ned mod Strøby
Egede er der i slutningen af 1960'erne udlagt fla
de dynger af savsmuld fra Junckers Savværk. Dis
se er mere eller mindre vegetationsløse, men i ran
den, hvor savsmuldlaget er tyndt, findes en mark
flora karakteristisk for næringsberigede marker.
Området ejes af Valle Gods og blev sammen med
andre dele af godset fredet i 1981.

Overdrevssvampefloraen i området omfatter bl.
a. 9 arter vokshatte, hvoriblandt der dog ingen sjæl
denheder er. Marksvampefloraen omfatter bl. a.
forskellige arter Tragthat (Clitocybe), Champignon
(Agaricus) og Agerhat (Agrocybe). Svampefloraen
tilknyttet savsmuldet omfatter bl. a. forskellige ar
ter Skærmhat (Pluteus), Gran-Mørkhat (Psathy
rella chondroderma) og Randbæltet Hjælmhat
(Galerina marginata). Den mest spændende art på
savsmuldet er dog Gylden Grynskælhat (Flam
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Ryde Savværk på Lolland , hvor den blev fundet i
1950, men ikke er set siden. Ved Strøby er den
blevet samlet næsten hvert år i perioden 1976
1990. I vore nabolande findes den på naturligt fo
rekommende dødt træ, men trods eftersøgning er
den ikke blevet truffet sådanne steder i Danmark,
og Strøby-lokaliteten er således den eneste kendte
danske idag.

I efteråret 1988 aflagde jeg et besøg på lokali
teten sammen med Peer Nørgaard fra Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite på Stevns.
Min overraskelse var stor, da jeg så, at savsmuld
området for nylig var blevet hegnet ind, pløjet op
og afgræsset af får. Som følge af oppløjningen var
størstedelen af savsmuldet blevet dækket af frem
spirende græs og urter. Et lille område, hvor sav
smuldet var særlig tykt, lå dog trods oprodnin g in
takt hen. I dette område fandtes Gylden Gryn 
skælhat stadig. Hvis ikke fårenes aktiviteter skulle
få bugt med dette område, var der grund til at
handle hurtigt. Fåregræsningen var etableret sam
me år som en naturplejeforanstaltning til forhin
dring af tilgroning af strandoverdrevet på foran
ledning af Hovedstadsrådet, der (dengang) havde
ansvaret for pleje af Hovedstadsområdets private
jede fredede arealer. En kontakt til Hovedstadsrå
dets ansvarlige for projektet, Sten Moeslund , og et
brev fra svampeforeningens formand førte hurtigt
til en fælles besigtigelse af området med forpagte
ren af fåreavlen på området, Edith Underdal fra
Herfølge. Vi blev enige om, at der skulle etablere s
et hegn i midten af fåregræsningen, der holdt fåre
ne ude fra den endnu intakte savsmuldflade, hvil-
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Herfølge . Vi blev enige om, at der skulle etablere s
et hegn i midten af fåregræsningen, der holdt fåre
ne ude fra den endnu intakte savsmuldflade, hvil-

ket Hovedstadsrådet også straks fik etableret. I ef
teråret 1990 besøgte jeg og Peer Nørgaard atter lo
kaliteten, og Gylden Grynskælhat var stadig at
finde i indhegningen, mens der var sket en kraftig
forva ndling af områ det udenfor hen mod den
græs- og tidselbevoksning, der er så karakteris tisk
for græsningsmarker.

Bevaring af en menneskeskabt og ustabil habi
tat som savsmuld er under alle omstændigheder
kun en udskydelse af substratets nedbrydning.
Men for en art, som lever på sådanne steder, er det
vigtigt, at der til stadighed findes pletter, hvor den
kan vokse og sætte frugtlegemer med sporespred
ning til følge, og hvorfra eventuelt nydannede ha
bitatøer kan koloniseres . Det er således værdifuldt
at kunne have arten på stedet blot nogle få årtier
endnu!

Hov Skov
Denne skov, der ligger på sydsiden af Mariager
Fjord, midt mellem Mariager og Assens, har et
godt ry på sig blandt mykologer. Der findes her
mange sjældne svampearter, der er knyttet til nå
leskov på kalkbund, bl. a. Æggegul Rodb æger
(Sowerbyella unico lor), Grøngul Rodbæger (So 
werbyella radicu lata), Busket Fjerkølle (Pteru la
multifida ), Kødfarvet Grenkølle (Lentaria byssi
seda), Kakao-Tårebl ad (He beloma edurum) og
Firfliget Stjernebold (Geastrum quad rifi du m) .
Det eneste danske fund af Knold-Troldhat (Rho 
docybe stangliana) blev, som omtalt i Svampe 22,
også gjort bero Alle disse fund stammer fra en lille
ca. 25-årig granbevoksning, der står i et smalt

Fig . 3. Gyld en Grynskælh at
(Flammulaster lim ula tus ) ,
Odden ved Tryggevælde Å's
udløb, 9.9 .1979. Arten lever
ikke andre steder i Danmark.
Tegning af Hanne Rode efter
frysetørre t ma teriale på Bo
tanisk Museum.
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bælte langs landevejen. Jordbunden udgøres af
gamle strandvolde, der er fyldt med skaller af
blåmuslinger og strandsnegle, hvilket sikkert gi
ver den et stort indhold af kalk. Nogle døde ene
buske i granskoven tyder på, at der tidligere har
været et åbent overdrev her , som er mere elle r
mindre groet til. Den bagvedliggende skov oven
for strandvoldene er mest bøgeskov og uden
større mykologisk interesse. Dog står der vest for
granskoven ligeledes på strandvoldene en bøge
skov af samme alder; her findes mange Parasol
hatte, bl. a. Grønskællet Parasolhat (Lep iota gra n
ge i) og Violetstokket Parasolh at (Cystolepiota
buckn all ii) . Hele skoven er privat og ejes af Aage
V. Jensen 's Charity Foundation.

I Danmark har vi ikke mange nålesko ve på
kalkbund, og deres sva mpefl ora er ikke særlig
godt kendt. Men som det ovennævnte udvalg af
arter viser, er der meget spændende at finde. Stor
var da David Boertm anns bestyrtelse, da han i
1990 und er en samtale med skovfoged Søren
Hansen erfarede, at denne havde tænkt sig at fæl
de granskoven . David skyndte sig at fortælle om
de unikke naturforhold og de mange sjældne
svampearter netop i denne granskov. Skovfogeden
er selv meget naturinteresseret og var glad for at
blive gjort opmærksom på naturværdierne i hans
skov. Vi regner derfor med, at denne uforlignelige
skov får mange gode år endnu , hvor de sjældne
svampe får lov til at blomstre. I denne sag har en
personlig kontakt kunnet udrette mere end lange
skrivelser til offentli ge myndigheder.

Diplomtagere 1990

Konklusioner
Der er to gennemgående træk i disse gennemgan
ge af svampelokaliteter. For det første, at de spæn
dende arter står på meget små områder. For det an
det, at det , der bevirker den spændende svampe
flora, i høj grad er en speciel jordbund, der henlig
ger i naturlig tilstand , snarere end, men meget ofte
i kombination med , en bestemt vegetationstype.
Ændres enten jordbunden eller vegetationen, for
svinder de sjældne svampe.

De konkrete trusler mod lokaliteterne er af to
typer. Det er dels mangel på opmærksomhed over
for naturværdierne, her ikke mindst den meget
oversete gruppe, svampene, og ikke ond vilje, der
er problemet. Og det er krav om byudvikling og
bebyggelse, der er den vanskeligste lokalitetsøde
læggende faktor at kæmpe imod. Naturligvis fordi
der her står store økonomiske interesser på spil.

Fremgangsmåden og resultaterne, når der er fare
på færde, falder også i to grupper. Dels de formelle
fredningssager,hvor svampene let bliver en meget lil
le brik i spillet mellem magtfulde byggeinteresser,
hårdtarbejdendemiljølobbyisterog naturbeskyttelses
foreninger med flere hundrede tusinde medlemmer.
Dels de mindre formelle, hvor kontakten primært fo
regår mellem de daglige forvaltere og ejere af de
pågældende lokaliteter.I den sidstnævnte type har det
vist sig at være relativt let at opnå forståelse for at
også de upåagtede eller endda ringeagtede svampe
har ret til at leve. Alt i alt viser de fire sager her resul
tater, der ikke er så ringe endda, og som Svampefore
ningen kan have grund til at glæde sig over.

Følgende personer har bestået dimplomprøven i svampekundskab i 1990.

Bo Leve sen, Vejen
Benny S. Larsen, Vejle
Jacob Heilmann-Clausen, Odense
Bjørn Hirtshals, Solrød Strand
Ole Jacobsen, Græsted
Louise Hjerl, Vedbæk
Kurt Lænkholrn, Rung sted Kyst
Morten Nielsen, Fuglebjerg
Benny T. Olsen , København SV

Foreningen ønsker diplomtagerne tillykke!

Ved en beklagelig fejltag else blev Jørgen Jensen, Værlø se glemt, da vi i forrige nummer
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Notater om de danske vokshattes udbredelse, økologi
og fænologi

David Boertmann, Bispensgade 37c, I. th., 9800 Hjørring
Erik RaId, Viborggade 15, st. tv., 2100 København ø

Vi har nu samlet oply sninger om de danske voks
hattearter s forekoms t her i landet i mere end ti år.
En del af materialet har vi publiceret i nogle land s
del soversigter (Boertmann 1985 , RaId 1986), og
mange fund er opre gnet i de tre bestemmelsesar
tilder over Danmarks vokshatte (Printz & Læssøe
1986 , Boertmann 1987 , RaId & Boertmann 1988).
I denne artikel vil vi beskæftige os med arternes
geografiske udbredelse i Danmark, deres forde
ling på voksesteder og deres forekomst gennem
året.

Materiale
Vi har ca . 3600 regi streringer af vokshatte fra 10
året 1980-1989. De er fordelt på ca . 680 lokalitets
besøg. Alene fra det bedste vokshatteår i perio
den , nemlig 1985 , foreligger der ca . 880 regi stre 
ringer. En registrering udg øre s af artsnavn, lokali
tet og dato . Desuden har vi noteret, hvem der har
gjort fundet, og om det er bevaret. En art fundet på
samme lokalitet, men på to forskellige datoer vil
indgå som to registreringer. Men flere mycelier på
samme lokalitet og dato vil kun regnes for en regi
strering, også selvom de skyldes flere for skellige
findere.

Dette materiale ligger til grund for de økolo
giske og fænologiske data, der præsenteres her.
Arternes udbredelse er baseret på samme materia
le samt på gennemgang af litteratur (f .eks . ekskur
sionslister), upublicerede noter og Botanisk Mu
seums samling og vedrører således ikke alene åre
ne 1980-1989, men så godt som alle danske fund
til og med 1990 .

Ændringer i artsafgrænsing og navngivning
Listerne over arterne i tabellerne afviger på visse
punkter fra behandlingen i de ovennævnte tre sy
stematiske artikler. Der er kommet fem nye arter
til : Kær-Vokshat (Hygrocybe substrangulata),
Kalk-Vokshat (H. calciphila), Sort skællet Vokshat
(H. turunda) , Koralrød Vokshat (H. constricto
snorat OQ" Mørkstribet Vokshar (rm:!JnrnnblJlu~,,

indgå som to regi streringer. Men flere mycelier på
samme lokalitet og dato vil kun regnes for en regi
strering, også selvom de skyldes flere for skellige
findere.

Dette materiale ligger til grund for de økolo
giske og fænologi ske data, der præsenteres her.
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delse). Nogle arter er nedlagt, idet de er slået sam
men med andre arter: Camarophyllusjlavipes reg
ner vi nu som synonym til Gråviolet Vokshat (C.
lacmus) og Konrads Vokshat (Hygrocybe konr a
dii) som synonym til Spidspuldet Vokshat (H.
persistens). På den anden side udskiller vi her en
art, som vi tidligere har slå et sammen med en
nærtstående, nemlig Klit-Vokshat (H. conicoides) .
Endelig har en række arter skiftet videnskabeligt
navn: Kromgul Vokshat hed tidligere H. luteolae
ta og nu H. vitellina (Boertmann 1990b), Spid s
puklet Vokshat har skiftet navn fra H. acutoconica
til H. persistens, Teglr ød Vokshat fra H. sciopha
na til H. perplexa, Kantarel-Vokshat fr a H. can
tharellus til H. lepida og Stinkende Vokshat fra H.
murinacea tilbage til H. nitrata. De sidste fire æn
dringer følger Arnolds (1986). Med disse ændrin
ger anerkender vi nu 49 danske arter fordelt på
slægterne Camarophyllus (6 arter), Camarophyl
lops is (5 arter) og Hygrocybe (38 arter). Denne
artsopfattelse er den samme, som er brugt i den
nyligt udkomne bestemmelseshåndbog (Petersen
& Vesterholt 1990) . Dog opretholdes her slægten
Camarophyllus i solidari tet med de tidligere artik
ler om vokshatte her i bladet.

Udbredelse
Vi har forsøgt at samle oplysninger om vokshatte
fra hele landet. Naturligvis er der en skæv hed i
materialet, idet der er fle st oply sninger fra de egne
af landet, hvor vi selv har boet, nemlig det nordli
~e Jylland (Frederikshavn , Hjørring, Hol stebro og
Alborg) og Københavnsområdet. Vores ekskur
sionsvirksomhed i andre egne af landet har dog
overbevist os om , at placeringen af mange af de
bedste lokaliteter falder samm en med tyngde
punkterne for vores mykologiske akti vitet. Vi har
fået mange gode oply sninger fra mykologer i for 
skellige dele af lan det, og disse har i høj grad bi
draget til at gøre udbredelseskortene mere dæk
kende.
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nyligt udkomne bestemmelseshåndbog (Petersen
& Vesterholt 1990). Dog opretholdes her slægten
Camaroph yllus i solidaritet med de tidligere artik
ler om vokshatte her i bladet.
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Fig. 1. Udbredelsen af en række vokshattearter i Danmark. A: Spidspuklet Vokshat (H. persistens). B: Kegle 
Vokshat (H. conica). C: Ruslæder-Vokshat (e. russocoriaceus). D: • O Randstribet Vokshat (e. co!emannianus),
• D Knaldrød Vokshat (H. sp!endidissima). Udfyldte symboler er fund , hvoraf der foreligger indsamlet materiale i
et herbarium.



Fig . 2. Udbredelsen af en række vokshattear ter i Danmark. A: Slimstokket Vokshat (H. glutinipes). -B: Sortdugget
Vokshat (H. phaeo coccinea). C: Papegøje-Vokshat (H. psittacina). D: Slimet Vokshat (H. unguinosa). Udfyldte
symboler er fund , hvoraf der foreli gger indsamlet materiale i et herbarium.



Fig. 3. Udbredelsen af en række vokshattearter i Danmark. A: Honning-Vokshat (H. reidii). B: Mønje-Vokshat (H.
miniata). C: • O Rødmende Vokshat (H. ovina), * Jensens Vokshat (H. ingrata), .... D Gråbrun Vokshat (H. for
nicata}, T Orangegylden Vokshat (H. aurantiosplendens). D: • Daddelbrun Vokshat (H. spadicea), * Rosenrød
Vokshat (H. calyptriformis) , T V Trævlet Vokshat (H. intermedia), .... D Grøngul Vokshat (H. citrinovirens) , •
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skriftet "Urt" (Rald & Boertmann 1989) vist ud
bredelsen af Voksgul Vokshat (Hygrocybe cera
cea) og Skarlagen-V. (R. punicea) , og udbredel
sen af alle arter af Camarophyllopsis er tidligere
vist her i "Svampe" (Printz & Læssøe 1986).

Af udbredelseskortene fremgår det umiddel
bart, at der i Vestjylland, bortset fra kyststræknin
gen, er meget få vokshatte. Dette bunder i en selv
forstærkende effekt: man ved , at der ingen interes
sante vokshattelokaliteter er i det indre af Vestjyl
land, så derfor lægger ingen ekskursioner dertil,
og følgelig finder man heller ingen vokshatte. En
grundig eftersøgning vil sikkert give et mere nu
anceret billede. F. eks . er der på ådalenes sider og
på kanterne af bakkeøerne mulighed for at finde
overdrev, som sikkert har en varieret flora af voks
hatte. Men de landskabsformer, der i det øvrige
land giver de bedste overdrev, nemlig stærkt bak
ket morænelandskab, mangler.

Man bemærker, at der er mange fund af voks 
hatte langs isens hovedstilstandslinie, på Nord
samsø og i Nordjylland. Netop disse områder er
meget kuperede, og her findes mange fine over
drev.

De regionale forskelle (tab. l) mellem Jylland
på den ene side og Øerne på den anden viser flere
forskellige mønstre. En række arter er nogenlunde
lige hyppige på Øerne og i Jylland: Snehvid Voks
hat (Camarophyllus virgineus), Eng-V. (e. pra
tensis), Kegle-V. (Hygrocybe conica), Gul V. (R.
chlorophana), Voksgul V., Cinnober-V. (Hygrocy
be coccinea) og Papegøje-V. (R. psittacina).
Blandt de mindre almindelige arter gælder det
også for Sortdugget V. (R. phaeococcinea), Bitter
V. (R. reae) , Hvidløgs-V. (R. helobia) og Latrin-
V. (Camarophyllopsis foetens).

Tre arter er mere hyppige på Øerne end i Jyl
land: Spidspuklet Vokshat, Slimstokket V. (R.
glutinipes) og Jensens V. (R. ingrata).

Følgende arter er mere almindelige i Jylland
end på Øerne: Skarlagen-Vokshat, Honning-V. (R.
reidii) , Knaldrød V. (R. splendidissima), Tæge-V.
(R. quieta), Slimet V. (R. unguinosa), Kantarel-V.
(R. lepida) , Brusk-V. (R. laeta) og Mønje-V. (R.
miniata). Også Kær-V. (R. substrangulata) må
henregnes hertil.

Dette kan ses i sammenhæng med den generel
le fordeling af jordbundstyperne. På Øerne er lere 
de, mere eller mindre basiske typer almindelige, i
Jylland dominerer de sure, sandede typer.
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chlorophana), Voksgul V., Cinnober-V. (Hygrocy
be coccinea) og Papegøje-V. (R. psittacina).
Blandt de mindre almindelige arter gælder det
også for Sortdugget V. (R. phaeococcinea), Bitter
V. (R. reae), Hvidløgs-V. (R. helobia) og Latrin-
V. (Camarophyllopsis foetens).
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Økologi
Vi har , som Arnolds (1980) i Holland, forsøgt at
inddele vokshattene i 4 grupper efter deres krav til
jordbundens surhedsgrad (tab . 2).

Vokshattene er udprægede åbentlandssvampe,
med de fleste arter knyttet til de vedvarende og
ikke gødede græsområder (tab. 3). Blandt disse er
de kulturbetingede overdrev (fælleder) de vigtig
ste habitater, og det er tydeligt, at de meget artsri
ge overdrev ikke har været omlagt eller er blevet
påvirket af gødning i mange år. Vi har desværre
ikke haft mulighed for at fastslå alderen på de me
get gode overdrev, vi kender, men der er ikke tvivl
om, at nogle af dem har henligget uberørt, bortset
fra afgræsning, i måske flere hundrede år (f.eks.
Jægersborg Dyrehave) . De mest artsrige overdrev
ligger på svagt sur til svagt basisk bund.

Nærtbeslægtede med overdrev, i alle tilfælde i
mykologisk henseende, er skovlysninger og grøn
sværklitter, og de har ofte en meget rig flora af
vokshatte. Mange af Jægersborg Dyrehaves arter
findes på skovlysninger. Grønsværklitterne kan
ikke skelnes skarpt fra overdrevene, og en lokali
tet som Vandplasken i Nordjylland kan med god
ret betragtes som begge dele . Specielt for de grøn
ne klitter kan dog nævnes Kær-Vokshat, som fin
des i sure lavninger mellem Revling og Krybende
Pil , og Koralrød V., der er fundet på kalkholdig
bund, altid nær Krybende Pil.

Heder er fattige på vokshatte, faktisk forekom
mer kun to arter almindeligt, nemlig MØnje-Voks
hat og Brusk-V. Dog kan flere af de indifferente
arter findes f.eks. i græsrabatter langs hjulspor.

I de hvide og grå klitter findes normalt kun
Klit-Vokshat. Spidspuklet V. forekommer også,
og enkelte gange har vi noteret Sortdugget V.

Åbne kalkbakker og -skrænter minder generelt
også meget om overdrev, men her findes normalt
kun to til fire arter af vokshatte, nemlig Kegle
Vokshat, Spidspuklet V., Kalk-V. og Snehvid V.
Den sidste i en isabellafarvet form, som måske er
en selvstændig art (Camarophyllus ochraceopal
fidus) .

Vejkanter omfatter habitater, der minder om
overdrev, idet græsset er kort. Til gengæld er de
ofte udsat for oprodning og tilførsel af næringstof
fer, hvorfor det især er de indifferente og dermed
tolerante arter, der findes her . I nåletræsplantager
kan der på vejene vokse helt uventede arter, fordi
det tilførte vejgrus ofte har et stort kalkindhold.
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mer kun to arter almindeligt, nemlig MØnje-Voks
hat og Brusk-V. Dog kan flere af de indifferente
arter findes f.eks. i græsrabatter langs hjulspor.

I de hvide og grå klitter findes normalt kun
Klit-Vokshat. Spidspuklet V. forekommer også,
og enkelte gange har vi noteret Sortdugget V.
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Jylland Øerne lait
N % N % N %

Camarophyllus

Ruslæder-V. (C. russocoriaceus) 21 26 12 33 33 28
Snehvid V. (C. virgineus) 70 88 35 97 105 91
Eng-V. (C. pratensis) 68 85 24 67 92 79
Randstribet V. (C. colemannianus) 5 6 4 11 9 8
Gråvi olet V. (C. lacmus) 13 16 4 11 17 15
Mørkstribet V. (C. radiatus) O O 1 3 1 1

Hygrocybe

Kegle -V. (H. conica) 57 71 29 81 86 74
Spidspuklet V. (H. persistens) 15 19 13 36 28 24
Rundsporet V. (H. subglobispora) 1 1 2 6 1 1
Grøngul V. (H. citrinovirens) 3 4 1 3 4 3
Trævlet V. (H. intermedia) 1 1 2 6 3 3
Daddelbrun V. (H. spadicea) 2 3 1 3 3 3
Rosenrød V. (H. calyptriformis) 1 1 O O 1 1
Gul V. (H. chlorophana) 44 55 20 56 64 55
Slimstokket V. (H. glutinipes) 4 5 9 25 13 11
Papil -V. (H. subpapillata) 1 1 O O 1 1
Skarlagen-V. (H. punicea) 35 44 9 26 44 38
Orangegylden V. (H. aurantiospl.) 3 4 1 3 4 3
Voksgul V. (H. ceracea) 71 89 30 83 101 87
Liden V. (H. insipida) 24 30 11 31 35 30
Cinnober-V. (H. coccinea) 60 75 21 58 81 70
Honning-V. (H. reidii) 36 45 8 22 44 38
Knaldrød V. (H. splendidissima) 17 21 4 11 21 18
Sortdugget V. (H. phaeococcinea) 15 19 6 17 21 18
Tæge-V. (H. quie ta) 13 16 2 6 15 13
Koralrød V. (H. constrictospora) 1 1 O O 1 1
Kromgul V. (H. vitellina) 1 1 O O 1 1
Papegøje-V. (H. psittacina) 69 86 29 . 81 98 84
Teglrød V. (H. perplexa) 4 5 4 11 8 7
Slim et V. (H. unguinosa) 34 43 9 26 43 37
Brusk-V. (H. laeta) 49 61 9 26 58 50
Bitter V. (H. reae) 13 16 4 11 17 15
Mønje-V. (H. miniata) 51 64 14 39 65 56
Kantarel -V. (H. lepida) 16 20 4 11 20 17
Sortskællet V. (H. turunda) 2 3 O O 2 2
Kær-V. (H. substrangulata) 1 1 O O 1 1
Kalk-V. (H. calciphila) 2 3 1 3 3 3
Hvidløgs-V. (H. helobia) 11 14 4 11 15 13
Rødmende V. (H. ovina) 6 8 2 6 8 7
Stinkende V. (H. nitrata) 23 29 7 19 30 26
Jensens V. (H. ingrata) 1 1 4 11 5 4
Gråbrun V. (H. fornicata) 9 11 4 11 13 11

Cama rophyllopsis

Tyndbladet V. (C. schulzeri) 10 13 5 14 15 13
Brungul V. (C. micacea) 1 1 O O 1 1
Punktstokket V. (C. atropuncta) O O 1 3 1 1

Loka liteter ialt 80 36 116
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Teglrød V. (H. perplexa) 4 5 4 11 8 7
Slim et V. (H. unguinosa) 34 43 9 26 43 37
Brusk-V. (H. laeta) 49 61 9 26 58 50
Bitter V. (H. reae) 13 16 4 11 17 15
Mønje-V. (H. miniata) 51 64 14 39 65 56
Kantarel -V. (H. lepida) 16 20 4 11 20 17
Sortskællet V. (H. turunda) 2 3 O O 2 2



Indifferente På sur bund På svagt sur til På neutral til
svagt basisk bund basisk bund

Eng-V. Mønje-V. Ruslæder-V. Randstribet V.
(C. pratensis) (H. miniata) (C. russocoriaceus) (C. co/eman nianus)

Snehvid V. Brusk-V. Grøngul V. Gråviolet V.
(C. virgineus) (H. /aeta) (H. citrinovirens) (C./acmus)

Kegle-V. Sortskæ llet V. Daddelb run V. Mørkstribet V.
(H. conica) (H. turunda) (H. spadicea) (C. radiatus)

Voksgul V Kær-V. Gul V. Spidspuklet V.
(H. ceracea) (H. substrangu/ata) (H. ch/orophana) (H. persistens)

Papegøje-V. Tørvemos-V. Liden V. Trævlet V.
(H. psittacina) (H. coccin eocrenata) (H. insipida) (H. intermedia)

Teglrød V. Sortdugget V. Rosenrød V.
(H. perp /exa) (H. phaeococc inea) (H. ca/yptriformis)

Kantarel-V. Honning-V. Rundsporet V.
(H. /epida) (H. reidii) (H. subg/obispora)

Rødmende V. Kromgul V. Slimstokket V.
(H. ovina) (H. vitellina) (H. g/utinipes)

Stinkende V. Skarlagen-V. Bitter V.
(H. nitrata) (H. punicea) (H. reae)

Cinnober-V. Knaldrød V. Kalk-V.
H. cocc inea) (H. sp/endidissima) (H. ca/ciphi/a)

Tæge-V. Gråbrun V.
(H. quieta) (H. forn icata)

Hvidløgs-V. Punktstokke t V.
(H. he/obia) (C. atropuncta)

Tyndbladet V. Krat-V.
(H. schu/zeri) (C. hymenocepha/a)

Slimet V. Brungul V.
(H. unguinosa ) (C. micacea)

Latrin-V.
(C. foetens )

Tab. 2. Danske vokshattearter fordelt efter deres vokses teders surhedsgrad . Undtage lser herfra findes , f. eks.
forekommer både Mønje-Vokshat og Tørvemos-Vokshat også på basisk bund (se tekst) .

coccineocrenata) er en art, som med vore s nu
værende artsafgrænsning kun findes her og så på
den nærme st diametralt modsatte habitat , nemlig
våde, kalkrige enge . Men da artsgruppen er meget
vanskelig og i høj grad åben for diskussion, er det
ikke sikkert, at den nuværende artsafgrænsning
holder.

Græsplæner kan ses som en slags høsletenge,
hvor leen er udskiftet med græsslåmaskinen.
Plæner. der Q" oIrlskes merl kvælstof- OP- fosforhol-

gamle udvaskede plæner, f.eks. på kirkegårde og
ved herregårde, kan rumme en rig flora . En karak 
teristisk art for græsplæner er Slimstokket Voks
hat.

En meget særpræget vokshattehabitat, som vi
kun kender i meget få tilfælde, er højstaudesam
fund. På den nøgne jord mellem urtestænglerne
har vi set flere vokshattearter i ganske små udga
ver vokse side om side med kø llesvampe og
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(H. schu/zeri) (C. hymenocepha/a)

Slimet V. Brungul V.
(H. unguinosa ) (C. micacea)

Latrin-V.
(C. foetens)



rod, Alm. Knopurt og Pile-Al ant.
Det er velkendt, at nogle af vokshattea rterne

ikke alene finde s i det åbne land . I vores kartot ek
er langt de fles te fund fra herfra, mens skov- og
krathabitater spille r en kva ntita tivt mindre rolle .
Det hænger selvfø lge lig sammen med, at vores in
te ress e har væ re t de gode overdr evslokaliteter
med mange arter. Men det afspejler også det ree l
le, at skovlokaliteterne optræder med små arealer,
der er meget spredt i landskabet, og som ikke er så
lette at opspore.

Den vigtigs te habit at for vokshatte uden for det
åbne land er sort muldjord i kratskove og i lavnin
ger i løvskov (gerne under Ask, Lind , Hassel ,
Bævreasp, Tjørn eller Elm) . De arter, der findes
her, er dels nogle almindelige og indifferente ar
ter, dels arter knyttet til svagt sur og basisk bund.
Det gælder f.ek s. alle arterne i slæg ten Camarop
hyll opsis, som er hyppi gere her end på overdrev.
Mange andre af overdrevssvampene forek ommer
på denn e habitat, f.eks . køll esvampe (Elborne
1986), jordtunger (Læssøe & Elborne 1984) og
blåhatte (Vesterholt & Brandt-Pedersen 1990). På
Vorsø finde s en af de bedst undersøgte lokaliteter
af denne type , og der er her fundet mindst 19 arter
af vokshatte (Læssøe 1989).

I Dai siand i Sverig e har vi set, hvordan der på
kalkrig jord er en rig flora af vokshatte i hassel
krat, der tidligere har været græsningsområder for
kvæg.

Nåleskov er i Danmark normalt fattig på voks
hatte. I plantager kan Mønje- Vokshat og Bru sk-V
dog være talrige, især i de mere lysåbne partier. På
siderne af grøfter i sure plantager har vi fundet
Mønje-V, Kantarel-V og Kær-V I Nordamerika
finde s vokshattene paradoksalt nok hovedsageligt
i nåleskov (Hesler & Smith 1963).

I ellemoser finde s også vokshatte . Disse steder
minder om muldbundslokaliteterne, blot er de
mere fugtige. De hyppigste arter her er Mønj e
Vokshat og Kantarel-V

Man kan nu spørge sig, hvad der får svampe,
som vi opfatter som snævert knyttet til græ snings
overdrev, til at vok se på så tilsyneladende forske l
lige habitater. De me st iøjnefaldende eksempler er
Mønje- Vokshat . som dels vok ser på sur udva sket
sandbund, dels på næringsrig muld i ellernoser, og
Tørvernos-V , der som nævnt dels vokser i surt
tørvemos og dels på kalkrige enge. Nitare (1988)
forklarer vokshattenes habitatvalg som et resultat
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Nåleskov er i Danmark normalt fattig på voks
hatte. I plantager kan Mønje- Vokshat og Bru sk-V
dog være talrige, især i de mere lysåbne partier. På
siderne af grøfter i sure plantager har vi fundet
Mønje- V , Kantarel-V og Kær-VI Nordamerika
findes vokshattene paradoksalt nok hovedsageligt
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næringsstofferne er udvasket af nedsivende regn
vand. På kalkrig bund gør ka1ciumindholde t fos
for utilgængeli gt , ide t der dannes neutralt kalci
umfosfat , som er vanskelig t opløselig t (Stålfe lt
1969). Når der fjernes vege tation i form af græs 
nin g eller høslet , formindskes fosforindholde t
også, mens det øges ved gødskning . Græsning kan
dog blive for intensiv, og hvis der gives tilskuds
foder, tilføres der via dyrenes gødning mere fosfor
end godt er for vokshattene.

Fænologi (arternes forekomst gennem året)
Fig . 4 viser den samlede regi strering af vokshatte
og fig. 5 viser fordelingen af fundene gennem året
for seks arter vokshatte . Disse er repræsentanter
for fem fænologi ske artsgrupper. Tab. 3 viser
førs te og sidste funddato for all e arter i IO-året
1980-1989.

De tidlige arter, der dukker op allerede i juni og
som klin ger af senes t i begynd elsen af oktober, er
repræsenteret ved Hvidløgs-Vokshat og Spidspuk
let V Andre arte r med samme mønster er Rund
sporet V (Hygrocybe subg lobispora), Trævlet V
(R. inte rmedia) og Tørvernos-V

En anden gruppe, repræsenteret af Papegøje
Vokshat. har stor forekoms t fra september og året
ud , men forekommer også så tidligt som i juni.
Dette mønster ses hos Kegle-V, Gul V , Slimstok
ket V , Teglr ød V , Kantarel-V og til en vis grad
ho s Rødmende V (H yg rocybe ovina), Stinken
de V og måske Jen sens V

En gruppe arter kommer først frem i løbet af
august, som figuren viser for Eng-Vokshat s ved
kommende: Snehvid V , Gråviolet V , Voksgul V ,
Liden V (Hygrocybe insipida), Honning-V, Sort
dugget V og Slimet V

Til slut kommer de sene arter med Cinnober
Vokshat som den mest almi ndelige og illustrerede.
De øvrige sene arter er: Skarlagen-V , Knaldrød
V , Gråbrun V (Hygrocybe f orn ica ta) og til en vis
grad Bitter V .

I en gruppe for sig står Ruslæder-Vokshat (Ca
marophyllopsis russ ocoriaceus), der ikke er fun
det før 2. oktober.

Alle de øvrige arter er fundet for sjældent, til at
vi kan udtale os om dere s fænologi.

Kristiansens (1981 ) fænologiske angivelser fra
et område i 0 stfold in Norge i 1980 svarer nogen
lunde til vores. En række arter optræder dog tidli
gere der: Trævlet Vokshat, Honning-V, Bru sk-V,
_Rj tte.r:. ~'LDo-_ .lillrt c;: lc :rJJ ~b V. _~lJ e.rf'..tie. . frJ}.h e o v n rle l 

de V og måske Jensens V
En gruppe arter kommer først frem i løbet af

august, som figuren viser for Eng-Vokshats ved
kommende: Snehvid V , Gråviolet V , Voksgul V ,
Liden V (Hygrocybe insip ida ), Honning-V, Sort
dugget V og Slimet V



Første og
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sidste

Camarophyllus findedato

Ruslæder-V. (C. russocoriaceus) + (+) + (+) 2.10 .-29.11.
Snehvid V. (C.virgineus) + + + + + + + + 27.8.- 29.11.
Eng-V. (C. pratensis) + + + + + 4.8.- 30.11.
Randstribet V. (C. colemannianus) + + 7.9.- 8.11.
Gråv iolet V. (C. lacmus) + (+) 31.7.-3.11.
Mørkstribet V. (C. radiatus) + 17.10.

Hygrocybe
Kegle-V. (H. conica) + + + + + + + + 6.6.-11 .11.
Klit-V. (H. conicoides) + 21.9 .- 26.10.
Spidspuklet V. (H. persistens) + + (+) + + + + + 1.6.- 22.10.
Rundsporet V. (H. subglobispora) + + 30.6.- 24.9.
Grøngul V. (H. citrin ovirens) + 10.9.- 20.10.
Trævlet V. (H. intermedia) + 4.8.- 17.9.
Dadde lbrun V. (H. spadicea) + 13.- 30.10.
Rosenrød V. (H. calyptritormis) + 29.9.- 19.10.
Gul V. (H. chlorophana) + + + + 24.6.- 8.11.
Slimstokket V. (H. glutinipes) + + + 15.6.-19.10.
Papil-V. (H. subpapillata) + + 14.7.- 4.9.
Skarlagen-V. (H. punicea) + (+) + 1.9.-7.12.
Orangeg. V. (H. aurantiosplen.) + 2.- 18.10.
Voksgul V. (H. ceracea) + + + + + + + 19.8.- 23.11.
Liden V. (H. insipida) + + + + + 17.8.- 6.11.
Cinnober-V. (H. coccinea) + + + + + + + 2.9.- 23.11.
Honning-V. (H. reidii) + + + + + 11.7.-7.12.
Knaldrød V. (H. splendidissima) + 14.9.-7.11 .
Sortdugget V. (H. phaeococcinea) + + + (+) 16.8.-3.11.
Tæge-V. (H. quieta) + + 23.8. -16.11 .
Koralrød V. (H. constrictospora) + 22.8.- 8.11.
Kromgul V. (H. vitellina ) + + 22.8.- 24.10.
Papegøje-V. (H. psittacina) + + + + + 19.6.- 30.11.
Teglrød V. (H. perplexa) + 24.6.- 27.10.
Slimet V. (H. unguinosa) + (+) + + 5.8.- 23.11.
Brusk-V. (H. laeta) + + + + + + 23.8.- 23.11.
Bitter V. (H. reae) + (+) + + + 24.8.- 16.11.
Mønje-V. (H. miniata) + + + + + + + + + 24.8.- 11.11.
Kantarel-V. (H. lepida) + (+) + + + + + 28.6.- 2.11.
Sortskællet V. (H. turunda) + 23.7.- 18.10.
Tørvemos-V. (H. coccineocrenata) - + 3.6.- 10.9.
Kær-V. (H. substrangulata) + + + 16.9.- 28.10.
Kalk-V. (H. calciphila) + + + + 28.7.-15.10.
Hvidløgs-V. (H. helobia) + + + 18.6.- 1.10.
Rødmende V. (H. ovina) + 17.7.-31 .10.
Stinkende V. (H. nitrata) + + 10.7.-6.11.
Jensens V. (H. ingrata) + 16.7.- 25 .9.
Gråbrun V. (H. tornicata) + (+) + + 2.9.- 30.10.

Camarophyllopsis
Tyndbladet V. (C. schulzeri) + + 21.7.-19.10.
Brungul V. (C. micacea) + + (+) 17.9.-14.10.
Punktstokket V. (C. atropuncta) + + 11.9.- 29 .10.
Krat-V. (C. hynenocephala) + 5.7.- 25.10 .
Latrin-V. (C. toetens) + + 17.8.- 20 .10.

Tab. 3. De danske vokshattearters væsentligste voksesteder samt første og sidste findedato i årerne 1980 til
1989. 1 overdrev af klasse I og II (Raids (1985) system). 2 overdrev af klasse III og IV (Raids (1985) system) .
3 græsplæner. 4 løvskove/krat. 5 nåleskove. 6 grønsværklitter. 7 hvide og grå klittter. 8 vejkanter. 9 ellemoser.
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Brusk-V. (H. laeta) + + + + + + 23.8.- 23.11.
Bitter V. (H. reae) + (+) + + + 24.8.-16.11 .
Mønje-V. (H. miniata) + + + + + + + + + 24.8.- 11.11.
Kantarel-V. (H. lepida) + (+) + + + + + 28.6.- 2.11.
Sortskællet V. (H. turunda) + 23.7.- 18.10.
Tørvemos-V. (H. coccineocrenata) - + 3.6.- 10.9.
Kær-V. (H. substrangulata) + + + 16.9.- 28.10.
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Fig. 4. Vokshattenes samlede forekomst gennem året i Danmark. Baseret på fund registreret i 1980
1989 . Afbildet som anta llet af lokalitetsbesøg, hvor der er fundet vokshatte, forde lt på 7-dagesperioder.

Den store top i aktiviteten (fig. 4) midt i okto
ber skyldes bl.a. skolernes efterårsferie, hvor vi og
mang e andre har søgt vokshatte hver dag. Denne
store aktivitet giver sig udslag som toppunkter i
forekomsten for fire af arterne på dette tidspunkt
(fig. 5). Erfaringsmæssigt er forekomsten af voks
hatte høj og nogenlunde jævn gennem de første to
tredie dele af oktober og aftager derpå hurtigt ind i
november. Der kan være stort vokshatteflor i au
gust og september, men her spiller forskelle i vejr
liget så meget ind, at den samlede vokshatteaktivi
tet i disse måneder over 10 år bliver lille sammen
lignet med senere på året.

Tak
Følgende personer har bidraget væsentligt til vo
res vokshatte-kartotek eller har på anden måde
hjulpet os, og de bringes her vores bedste tak: Sig
ne Ambro sius, Torbjørn Borgen, Thomas Læssøe,
Ronald Toft , Aage Pedersen og Jan Vesterholt.
De suden en særlig tak til Jacob Heilmann-Cl au
sen, fordi han har stillet sit store materiale fra
Sam sø's overdrev m.m. til vores rådighed . Ligele 
des tak til Botanisk Museum for adgang til samlin
gerne og til div. upublicerede noter. Skov- og Na
turstyreisen har bidraget økonomisk til trykningen
af nogle af de tidligere artikler om vokshatte.
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Landsdelsrapporter

Nordjylland
Nordjylland skal i denne forbindel se forstås som
vort regionsområde , altså området mellem Hobro
og Skagen og Hals og Thisted. Generelt var året
tørt og uden de store forekomster eller sensatio
ner, men var man på pletten det rigtige tid og sted
kunne man alligevel få del i oplevel serne , både af
mykologisk og kulinari sk art.

Januar var helt rimelig , med østershatte og
mange fine fund af Fløjlsfod (har vi mere end en
art??) samt Juda søre i fin stand. Har du prøvet
Judasøre i fiskesuppe?

Februar var mild og god, specielt de kystnære
lokaliteter fremvi ste mang e, gode navlehatte.
Jud asøre kunne findes i helt frisk tilstand , f.eks.
på Fur.

Marts-april var ikke ophidsende, men det kun
ne da lade sig gøre at beundre Skarlagen-Pragt
bæger på kendte steder. Morklerne var som sæd
vanlig svære i nordjylland, de kan ikke lide vor
fattige jordbund. Derimod fandt vi helt friske ek
semplarer af Brunstænket Tragthat.

Maj havde sine vårmusseroner, giftige rødbla
de i rigelige , men sene forekom ster. Andre rødbla
de forekom i rimeligt antal.

Juni og juli var fattige måneder, dog med de
første kantareller på kysterne den 30.6 . Samme
svamp var i rigtig hopla i uge 29. Varmen i ugerne
30 og 31 svitsede alt væk.

I august (uge 32) skrev aviserne om svampe
folkets bekymring: får vi overhovedet et svam 
peår ?? Vor ekskursion til Kielstrup ved Hobro be
kræftede de bange anelser. Men i uge 35 kom så
Rød Fluesvamp som budbringer - det var virkelig
masseforekomster.

Efter vor ringe formening toppede 1990-sæso
nen den 8. september. Denne dag var der alt, hvad
hjertet kunne begære. Også den sidste del af sep
tember gav fint , med hurtig vækst, hvilket forhin
drede insektangreb. Der blev samlet rørhatte i gro
ve mængder, i prima, ormefri stand. Undertegne
de fyldte 113 af fryseren på en uge , blot med
champagnepropper! Visse grupper manglede i det
store flor: 1990 fremviste meget få Prægtig
Skørhat, som ellers er almindelig hos os, og galde
rørhattene led også under klimaet.

Oktober var - af en eller anden grund - parasol
r.,9ttRops~w.-t1]ed~P pc..':> h ) 'lfi e t , NT ..Rian-J\';.B:> u s nlh \\t
svamp var i rigtig hopla i uge 29. Varmen i ugerne
30 og 31 svitsede alt væk.

I august (uge 32) skrev aviserne om svampe
folkets bekymring: får vi overhovedet et svam
peår?? Vor ekskursion til Kielstrup ved Hobro be
kræftede de bange anelser. Men i uge 35 kom så

redigeret af Jens H. Petersen

gængse . Sjovt nok var vokshatteforekomster sta
dig gode , lige så jordtunger. Tragtkantarellerne
toppede i uge 43 (den er en slags indikatorsvamp
for os). En stor skuffelse i året var ridderhattene,
vi har ellers biotoperne.

November blev ikke rigtig til noget grundet
frostnætternes hyppighed, og december ligeså.

Afslutningsvi s kan vi nævne, at sækspore
svampene især led under de tørre forhold i 1990.
Endnu en svamp var borte - Skægget Mælkehat
gik i hi og afventede bedre tider. Det samme gjor
de medlemmerne af FSF Region Nord.

Ole Faaborg

Vestjylland
Igen i år har der været afholdt et mindre antal ture
i det vestjyske. Turene har alle været godt besøgt;
30 til 60 mennesker på hver.

På turene i september til Hoverdal og Dejbjerg
var der pænt med spisesvampe. Men også et par af
de giftige arter var repræsenteret. Sålede s blev der
i Dejbjerg fundet både Hvid og Grøn Fluesvamp ,
sidstnævnte er ellers ret sjælden i Vestjylland.
Årets sidste tur gik igen i år til Vejers Srand. Klit
terne var på det tidspunkt, 3.11.90, fulde af svam
pe. Det blev til hele 68 arter, omtrent det dobbelte
af hvad der er fundet de foregående år på samme
tid af året. Blandt de mest interessante arter må
nævnes Puklet Parasolhat (Macrolepiota mastoi
dea), Sortnende Troldhat (Rhodocybe popinalis)
og den lille Trompetkølle (Clavicorona taxop
hi/a).

Morten Christensen

Østjylland
I Østjy sk lokalafdeling startede vi sæsonen den
24. marts med generalforsamling og forår smøde.
På forår smødet var der bl. a. foredrag om skade
svampe, slimsvampe og om en undersøgel se af
svampelivet i de jyske egekrat. Herefter gik sæso
nen slag i slag med 37 ekskursioner. Udover de
"almindelige" ekskursioner, holdt vi i 1990 speci
alture efter skivesvampe, overdrevssvampe samt
2 x pindevendertur (barksvampe, poresvampe).
Desuden afholdtes den 26 august offentlig ved Ør
nereden i Århus, hvor ca. 60 deltagere, mest ikke
medlemmer, mødte op. Ved tiden for den offentli
Uf' tn'Uc.g...d.,"l~~r'it.nd.xoo Yoregud Nb 'ar per M'i'U'.'i\...

tid af året. Blandt de mest interessante arter må
nævnes Puklet Parasolhat (Macrolepiota mastoi
dea), Sortnende Troldhat (Rhodocybe popinalis)
og den lille Trompetkølle (Cla vico rona taxop
hila ).

Morten Christensen



Jomfruhummere på svampetur på Læsø .
Foto: Christian Lange

+ foreningskontingent - klart kunne konkurrere
med aftenskolernes priser, men der hvervedes på
turen så mange interesserede, at begynderkurset
alligevel blev en realitet med ca. 20 deltagere i
alle aldre . Lidt sløjere gik det ved kurset i svampe
bestemmelse, hvor vi håbede at samlemedlemmer
fra forrige års begynderkurser til bestemmelse af
rørhatte, skørhatte mælkehatte mv. Her var der
kun ringe fremmøde. Kurset 1991 må vise om det
er et isoleret fænomen, eller om der virkelig ikke
er interesse for svampebestemmelse. Ideen med
oprettelse af studiegrupper løb ligeledes lidt ud i
sandet, og skal iøvrigt forbigåes i tavshed.

Større enthusiasme var der om vor Weekend
tur til Læsø. Med en pris på godt 200 kr inklusive
to overnatninger og fuld pension, og den største
overdådighed af svampe set i mange år, var alle
tilfredse. Illustrerende er det, at da folk ved afgan
gen fra vandrehjemmet i Vesterøhavn havde fyldt
deres kurve med tiloversblevne lækkerier, var der
stadig en papkasse med Ægte Ridderhat tilbage,
samt at en af turens mærkeligste svampe - "en Grå
Slimslør med hvide sporer og bredt tilvoksede
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alligevel blev en realitet med ca. 20 deltagere i
alle aldre. Lidt sløjere gik det ved kurset i svampe
bestemmelse, hvor vi håbede at samlemedlemmer
fra forrige års begynderkurser til bestemmelse af
rørhatte , skørhatte mælkehatte mv. Her var der
kun ringe fremmøde. Kurset 1991 må vise om det
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madkurv, hvor et stort overdækket fad viste sig at
være fyldt med Læsø's specialitet - hummerhaler.
Det var ikke vor sidste weekend-tur.

Svampemæssigt var 1990 et udmærket år.
Sommeren igennem var der stedvis rigeligt med
skørhatte, sidst i august og i september var der
endda rigtig godt med rørhatte i Århus-skovene,
(bl.a . fandtes Gulrørhat (Aureoboletus gentilis) to
steder nær Moesgård), og også slørhattene havde
kronede dage, med fund af flere meget sjældne ar
ter, bl.a. på Treide Næs ved Fredericia. Sæsonen
fortsatte med det milde vejr langt ind i november,
og på turen efter barksvampe den 18/11 fandtes
mange arter af hatsvampe.

Efter traditionen afsluttedes med et julemøde
med planlægning af forårsprograrnmet samt bille
der af Læsø's svampe- og hummerherligheder og
af mange andre højdepunkter fra året.

Fra bestyrelsen takker vi alle der hjalp til i
1990 , og håber på fornyede kræfter til 1991.

Jens H. Petersen

Sønderjylland
Ja - så gik den sæson. Vi havde arrangeret 9 eks
kursioner, hvoraf den ene godt nok var deltagelse
i det weekend kursus , som var arrangeret på
Frøslev Polde Naturskole i slutningen af septem
ber. Det var forøvrigt en spændende weekend med
en god høst og stort fagligt udbytte.

Vi startede ellers sæsonen med en kantareltur.
Der var flere af medlemmerne, der gerne ville se
sådan en fyr på roden. Det er ikke nogen hyppig
svamp på denne kant, men der var formodning
om, at vi nok skulle finde nogle. Jeg havde for en
sikkerheds skyld været derude 14 dage før for at
sikre mig, at der var noget at komme efter, og det
var der. Men på selve ekskursionsdagen var der
plukket rigtigt tæt , så vi havde kun fornøjelsen af
sporene at nyde.

Det må generelt siges om årets ture, at det har
været meget sparsomt med høsten før slutningen
af september, men derefter har det været godt. Et
par enkelte medlemmer har dog rapporteret om
særdeles god høst af Champignon tidligt på sæso
nen.

Vores traditionelle tur til Lovrup var også i år
en succes, nu var svampene kommet frem, så vi
kunne bare forsyne os . Vi havde jo ellers sikret os
ved at tage madkurven med for alle tilfældes
skyld, men det blev til en lækker svampegratin i

Der var flere af medlemmerne, der gerne ville se
sådan en fyr på roden. Det er ikke nogen hyppig
svamp på denne kant, men der var formodning
om, at vi nok skulle finde nogle. Jeg havde for en
sikkerheds skyld været derude 14 dage før for at
sikre mig, at der var noget at komme efter, og det
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Fyn
Pahati har som sædvanlig haft en god sæson med
mange hyggelige og udbytterige ture . Vores bed
ste tur var efter min mening den til Kajbjerg Skov
ved Holckenhavn, en lokalitet som det ellers ikke
er så let at få lov at besøge.

Der har været flittigt fremm øde af den sædvan
lige, lille , trofaste skare. Desuden havde vi den
glæde, at et par nye svampeinteresserede dukkede
op sidst på sæsonen. De havde tilmed i forvejen
gjort en god indsats for på egen hånd at trænge ind
i svamperigets mysterier.

På planlægningsrnødet i foråret '90 talte vi en
del om de mange svampeforeningsmedlemmer på
Fyn, som ikke deltager i Pahati s ture, og vi blev
enige om at sende dem en hilsen her i landsdels
rapporten. Vi håber , at de alle har det udbytte af
dere s medlemsskab, som de ønsker, og at ingen
holder sig borte fra turene, fordi de tror , at det
kræver særlige forud sætninger at deltage. Skulle
nogen ønske at vide mere om Pahati , er de meget
velkomne til at ringe til mig.

Mogen s Holm

Sjælland
Året 1990 udmærkede sig ved sin flyvende start. I
Dyrehaven blev bøgen meldt udsprungen allerede
den 1. april, mere end en måned før normalt , og
svampefloret kom tilsvarende tidligt i gang, med
de første kantareller 15. maj i Tisvilde. I marts duk
kede de tidlige bægersvampe op sammen med en
række stødboende hatsvampe som Gran-Svovlhat
og Foranderlig Skælhat. I april kom de egentlige
forårssvampe som Anemone-Knoldskive, Tidli g
Keglehat, Skinnende Støvpude og morkleme.

Usædvanligt tidligt var fund af Vårmu sseron
allerede i april. I maj fortsatte vårmu sseroneme
men i meget mindre mængde end sædvanligt.
Også rørhattene og skørhattene dukkede meget
tidligt op. Punktstokket Indigo-Rørhat blev fundet
24. maj ved Esrum i Grib Skov, Broget Skørhat li
geledes fra slutningen af maj. Paryk-Blækhat 10.
juni og Net stakket Indigo-Rørhat midt i juni.
Gennem denne periode tegnede alt til et rekord år,
men senere blev året desværre, bortset fra lokale,
kraftige regnskyl, præget af den ene tørkeperiode
efter den anden , så svampefloret til tider syntes
helt forsvundet. Kom der endelig lidt regn , blev
den fulgt af strid blæst og udtørring, og alle svam
pe syntes at gå i sig selv igen. Selv de almindelig
ste arter kunne man de fleste steder komme til at



lede længe efter. De store , rige svampeflokke for
blevet særsyn. De fleste steder kom der først i
slutningen af august lidt liv i skovbunden og vi
skulle helt hen i september, før det rigtig blev til
noget. I de første uger af august var det så tørt at
næsten alle eksemplarer af Rød Fluesvamp og Høj
Fluesvamp var forsvundet, og rørhatte blev en
sjældenhed. Men ejendommeligt nok kunne i
samme uger konstateres enorme udbud af store
træboende kødporesvampe og lakporesvampe.
Selv Bredbladet Væbnerhat forvandt næsten i en
lang periode. Heller ikke Sodfarvet Skærmbat og
Pælerodshat forekom så almindeligt som normalt.
På trods af den gode begyndelse blev det det fat
tigste kantarelår længe. Til gengæld blev en
træboende svamp som Svovlporesvamp fundet på
næsten hver eneste efterårs tur til langt hen i okto
ber. Blodchampignonerne havde et godt år, og
også Rynket Køllesvamp (Clavulina rugosa) fore
kom hyppigere end normalt. I Nordsjælland var
den bedste periode fra slutningen af august til
slutningen af oktober med absolut top de første
uger af oktober hvor svampefloret sporadisk var
helt uovertruffet (se artiklen "Lørdag den 13. ok
tober 1990, andetsteds i bladet). På udstillingen i
Peter Lieps Hus i slutningen af september var det
indbragte artsantal mindre end sædvanligt, men
mange af kollektionerne var usædvanligt store og
flotte, specielt vistes adskillige farvestrålende
slørhatte.

Af bemærkelsesværdige enkeltfund kan næv
nes Ege -Spejlporesvamp (Inonotus dryadeus),
fundet den 8. juli af Fritz Holm i Slotshaven ved
Frederiksborg Slot, Silkehåret Posesvamp i en gul
varietet med kanariegule lameller, fundet af Jør
gen Jensen på en Hekseringstur til Rygaard over
drev den 12. august i en rodkløft under en gammel
bøg . Samme dag fandtes et eksemplar af Hvid
Blodchampignon (Agaricus benesii) i Rude Skov.
En sjælden kødpigsvamp Sarcodon scabrosus
blev fundet den 24. september i Lyngby Åmose af
Axel Barkhuus.

Mandagsaftenerne, der blev afholdt i septem
ber og oktober i kælderen i Øster Farimagsgade,
foregik i år i et særdeles velegnet, nyistandsat lo
kale. Mange aftener var der helt fuldt, og diskus
sionerne om de medbragte svampe forløb livligt.
Et usædvanligt fund, der kunne studeres ved flere
lejligheder, var den dødeligt giftige Sirene-Slør
hat (Cortinarius splendens).

Af bemærkelsesværdige enkeltfund kan næv
nes Ege-Spejlporesvamp (Inonotus dryadeus),
fundet den 8. juli af Fritz Holm i Slotshaven ved
Frederiksborg Slot, Silkehåret Posesvamp i en gul
varietet med kanariegule lameller, fundet af Jør
gen Jensen på en Hekseringstur til Rygaard over-
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Bornholm
Aktivitetsniveauet hos Svampevennerne har som
sædvanligt været højt med 14 ekskursioner, 4
medlemsmøder og et særligt smagsprøvearrange
ment. Men den lange sommertørke bevirkede, at
det kneb gevaldigt med at få fyldt noget i kurvene,
ihvertfald på de første ture. Faktisk skal vi helt
hen i sidste halvdel af september, før der var
svampe af betydning, rent kvantitativt. Til gen
gæld fik vi en god eftersæson i oktober.

Den 23/9 havde vi svampetur og smagsprøve
arrangement til Hasle Lystskov. Der blev prøves
magt 8 forskellige arter og udfyldt vurderingsske
ma for hver art. Desuden blev der lavet svam
pesuppe af dagens (spiselige) svampe og nogle
havde bagt boller med svampefyld. De fleste
svampe til prøvesmagningen var indsamlet og
nedfrosset i forvejen - vi turde ikke løbe an på, at
der kunne findes nok friske på dagen. Resultatet
af prøvesmagningen blev, at svampesuppen kom
ind på en klar 1. plads og herefter i rækkefølge
Mark-Champignon, Mark-Parasolhat, Elledans
Bruskhat (friskplukkede), Lærke-RØrhat, Alm.
Østershat, Orangekantarel, Brun Birke-RØrhat og
som nr. sjok Afblegende Skørhat. Det er første
gang, vi har afholdt et sådant arrangement. Der
var over 30 deltagende prøvesmagere og alle syn
tes, at det var både morsomt og spændende. Det
skortede ikke på opfordringer til at gentage suc
cessen næste år.

Årets ekskursionsleder "ovrefra" var Henning
Knudsen. Han var her i week-enden d. 6 - 7/10 .
Om lørdagen stod Naturhistorisk Forening for
ekskursionen, der gik til Rønne Nordskov. Turen
samlede omkring 60 deltagere. Der var masser af
svampe og Henning nåede under gennemgangen
at sætte navne på knap 100 arter. Om søndagen
havde Svampevennerne arrangeret tur til Paradis
bakkerne, og ca. SO deltagere mødte frem . Også
her var der masser af svampe

Hele oktober måned var god for efterårssvam
pene, dog svigtede Tragt-Kantarellen (Cantharel
lus tubaeformis) nogle steder næsten helt, mens
der var rigeligt andre steder. Vi havde tragthatte
og ridderhatte samt hekseringshatte langt hen i
november og d. 9/12 fandt vi friske Gran -Svovl
hatte, nogle få Cinnoberbladet Slørhat og Grønkø
det Slørhat, en enkelt Brunstokket Rørhat samt et
meget flot eksemplar af Skinnende Lakporesvamp
(Ganoderma lucidum} .
_,"-,,'-'..,""-'.1..1. J.H...V~H._ ~.V'lrDn l\T~C'hot"h ~T T t:l C'C'D Anrl,:~rC'pn

Årets ekskursionsleder "ovrefra" var Henning
Knudsen. Han var her i week-enden d. 6 - 7/10 .
Om lørdagen stod Naturhistorisk Forening for
ekskursionen, der gik til Rønne Nordskov. Turen
samlede omkring 60 deltagere. Der var masser af
svampe og Henning nåede under gennemgangen



Ny verdensrekord
Den britiske svampeforskningsinstitution Interna
tional Mycological Institute - i daglig tale forkortet
CMI - har huset det hidtil største frugtlegeme af en
træboende svampeart. Det skete med et eksemplar
afporesvampen Rigidoporus ulmarius (Fr.) Imaze
ki , som blev fundet voksende på en elmestub i in
stitutionens have i Kew i efteråret 1989 . Svampen
blev i slutningen af december 1989 målt til at have
en længde x bredde på 147 x 121 cm og en om
kreds på 409 cm . På det tid spunkt, hvor målingerne
blevforetaget var svampen fort sat i aktiv vækst.

Poresvampearten Rigidoporus ulmari us er op
rindeligt be skrevet på basis af et ek semplar, der
voksede i en hul Elm i St. James ' Park i England i
midten af 1800-tallet. I Europa kendes arten foru
den fra Storbritanien kun fra Frankrig og Spanien
samt muligvis fra Tyskland. Arten kendes ikke i
Skandinavien. Den er til gengæld vidt udbredt i tro
pi ske områder overalt på kloden samt i det sydøs t
lige USA. Det er en svamp med et hårdt, skorpet,
hvidligt eller smudsigt træfarvet frugtlegeme, der
har fler årig væks t. Dens små, dan ske slægtninge
Blod-Skorpesvamp (Rigidoporus sanguinolentus
(Fr .) Donk) og Mastesvamp (R. vitreus (Fr.) Donk)
har bløde, enårige frugtlegemer. R. ulmarius er i
Europa fortrinsvis knyttet til Elm (Ulmus), men er
også fundet på andre løvtræer.

I troperne har den et betydeligt bredere værts
spektrum. Rekordfundet er anerkendt til optagelse i
1991-udgaven af Guinness Book of Records. Fun 
det er foruden at være anerkendt verdensrekord for
træboende svampe og så national rekord for alle
svampetyper i Storbritanien. Verden s hidtil største
ek semplar af en træboende svamp, som er optaget i
1990-udgaven af Guinness Book of Records, var et
eksemplar af arten Oxyporus nobilissimus. Det
blev fundet i Washington State i USA i 1946, og
det vejede mindst 136 kg og havde en længde x
bredde på 142 x 94 cm . Storbritaniens hidtil største
eksemplar var af den flerårige art Pe renn ipo ria
fraxinea (Fr .) Ryv., som målte 127 x 38 cm. Den
groede på en gammel Ask ved Waddesdon Manor i
Buckinhamshire i det sydlige England i 1954. Den
ne art er meget sjælden i Danmark.

Kilder:
C.A.B. International New s. June 1990: s. 4.
Ryvarden, Leif 1978: The Polyporaceae of North
Europe. Vol. 1-2. Fungiflora; Oslo . 507 sider.
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En uventet og behagelig overraskelse
Den 17. november 1990 gik jeg mig en dejlig tur i
Ganløse Omed. Dagen i forvejen havde jeg fundet
en ret stor Ka rl Johan sam t en del Foranderli g
Skælhat i Harreskoven (har intet med harer at
gøre, harre = stenalter eller offerplads). Jeg gik jo
i det stille håb , at jeg yderligere kunne finde nogle
Karl Johan 'er. Det lykkedes imidlertid ikke. Deri
mod fandt jeg en hel del Lysstokket M ørkhat. ca .
1/2 kg, så da jeg kom hjem , begyndte jeg at ekspe 
rim entere.

Tog en tykbundet kasserolle, hvori jeg lagde de
find elte mørkhatte. som fik stå på svag varme til
næsten al væd en var fordampet. Så til satte jeg en
lill e klat margarine, rørte om og derefter to teske
fulde hvedemel. Atter omrøring og 1/4 liter piske
fløde. Fik simre i 10-15 minutter. Til slut en kvart
teskefuld pulveriseret timian.

Jeg havde så efter min mening et meget delikat
og ve lsmagende måltid , som jeg spis te sammen
med et par skiver ri stet grovbrød.

Karl-Johaneme og de Foranderlige Skælhatte
fik samme behandling og gav og så et yderst vels
magende måltid.

Fra en svampetur midt i november '90 med en
afslutning på "Kalkgården" over en kande varm
the og en dejlig ostemad.

Jørgen Qui st



Slægten Tåresvamp (Dacrymyces) i Danmark

Henrik Mathiesen, Institut for Sporeplanter, ø. Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Biologi
Når man vil indsamle tåresvampe, så gøres dette
bedst efter regnvejr, idet de næsten usynlige, små
frugtlegemer kvælder voldsomt op og genvinder
deres form og farve. De ernærer sig som saprofyt
ter på døde nedfaldne grene og stubbe af både løv
og nåletræ .

Frugtlegemerne tåler udtørring uden at evnen til
at sporulere ødelægges. Dette kan udnyttes, idet
svampene kan tørres og indenfor et par måneder
igen tages frem til nærmere undersøgelse. Inden
for dette tidsrum vil også farverne komme igen.

Den mest almindelige art er Almindelig Tåre
svamp (Dacrymyces stillatus), der både forekom
mer i naturen og som skadevoldende svamp på
forarbejdet træ. I de sidste år optræder den stadig
hyppigere i udendørs træværk, hvor den gerne
ødelægger vinduestræ og døre. Den har et ana
morft (ukønnet) stadie som er langt det hyppigste,
det kendes på de orangerøde. matte og meget blø
de frugtlegemer, der let udtværes ved berøring.
Farven skyldes pigmenter i de ukønnede spred
ningsenheder (arthrokonidier), der dannes ved at
svampehyferne fortykkes, samtidig med at antal
let af skillevægge øges kraftigt. Cellerne afsnøres
parvis i store mængder, og vaskes væk med reg
nen, der dermed sørger for at spredningen af
svampen sker under fugtige forhold. Det teliom
orfe stadie (kønnede) med gule frugtlegemer fin
des ofte sammen med det ovennævnte.

Det teliomorfe stadie er sammen med de øvrige
svampe i slægten tilpasset vindspredning. De
stemmegaffel-lignende basidier sidder lige under
den gelatinøse overflade og stikker spidsen af ste
rigmerne ud gennem det gelelag, der omgiver cel
lerne. Yderst på sterigmen afsættes sporen, der
ved hjælp af en dråbemekanisme, frigøres op i de
ovenstående luftmasser, der dermed har lejlighed
til at sprede dem. Dannelsen af, og frigørelsen af
sporen sker indenfor en time og skal ses som en
tilpasning til at blive spredt, mens det endnu er
vådt. Derved kan sporen spire i de rette fugtige
omstændigheder (Buller 1922a) .

Når sporen frigøres fra basidien er den encellet,
men hos de fleste arter udvikles et antal tvær
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Det teliomorfe stadie er sammen med de øvrige

enkelte arter, og tillægges stor taxonomisk betyd
ning. Sporen kan under dårlige betingelser udvik
le mængder af små vegetative spredningsenheder
(mikrokonidier), der nærmest er ægformede.

Frugtlegemerne er dannet af dikaryotiske my
celier, og fusionen af kernerne finder sted i basidi
en. Det imperfekte stadie af D. stillatus er dikary
otisk (Duncan & Chrisholm 1982).

Gennem sin vækst nedbrydes træets cellulose,
hvilket resulterer i et karakteristisk brunmuld,
hvor træet farves gråbrunt til rødbrunt, og spræk
ker på langs og tværs af årerne i små sprække
klodser. Seifert (1983) har vist, at myceliet er i
stand til at nedbryde lignin i laboratorieforsøg,
men det er som nævnt hovedsageligt cellulose der
fjernes.

Egne forsøg har vist, at D. stillatus og D. lacryma
lis vokser ved temperaturer fra 4°C og op til 32°C.
Mens væksten langsomt stiger op mod stue
temperatur, falder den drastisk, mellem 28° og 32°C.

Af en norsk undersøgelse (Mycoteam A/S
1988) fremgår det, at svampene forekommer hyp
pigere på sydsiden af en række undersøgte huse,
og især hvor disse er malet i lyse farver. Dette kan
forklares udfra temperatur-forsøgene, idet syd 
vendt træværk der er malet mørkt opnår tempera
turer der ligger udenfor (over) svampenes vækst
område. Forekomsten på sydsiderne kan sammen
holdes med den lavere træfugtprocent, der er her i
forhold til nordsiderne. Det fortæller om en tilpas 
ning til et miljø, med store og hyppige udtørringer.
Svampene, der forekommer i naturen hele året in
klusive de frostfrie vintermåneder, vokser hurtigst
ved stuetemperatur, tåler store ændringer i tempe
ratur, dog ikke over 30° C. Fluktationerne i træ
fugten er ikke så store fra efterår til forår . Ligele
des vil temperaturen ikke overskride de nævnte
30° c.,og det er derfor ikke underligt, at svampe
ne er mest udbredte i naturen i denne periode.

Nedbrydningskapaciteten hos forskellige tåre 
svampe er undersøgt af Seifert (1983). Hans labo
ratorieforsøg viser en nedbrydning af træ hvor op
til 36% af træets tørvægt forsvinder på 12 uger.

Forsøgene foregår under optimale forhold, og
det er derfor ikke svært at forestille sig den skade,
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holdes med den lavere træfugtprocent, der er her i
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Norske undersøgelser har vist, at Tåresvamp 's
stigende hyppighed i bygninger har sammenhæng
med brugen af de nye vandba serede overfladebe
handlingsmidl er. Tidligere , da man brugte orga
nisk baserede midler, så man ikke det samme antal
skader med Tåresvamp,

Herhjemme er Tåresvamp involveret i 1/3 af de
skader, der opstår i udendørs træværk . Dette tal
skal dog tages med et forbehold , idet bestemmel
serne ofte er sket udfra substratmyceliet. En sik
ke r bestemmel se kan kun ske ved tilstedeværelsen
af frugtlegemer, og je g finder det tvivlsomt , hvor
vidt substratmyceliets få karakterer overho vedet
kan anvendes på slægtsnive au inden for denne
gruppe af svampe

Historie
Den store taksonomi ske forvirring der er i denne
gruppe, kan illustreres med følgende eksempel.

Studiet af tåresvampene starter med Bulliard's
(1791) beskrivelse af Tremella deliquescens. I 1817
oprettes slægten Dacryomyces af Nees (1817), med
D. stillatus (Alm. Tåresvamp) som eneste medlem.
Slægtsnavnet ændre s til Dacrymyces af Fries, som
først omtaler Tremella deliquescens som synonym
til D. stillatus i 1821. Duby (1830) overfører T.
deliquescens til Dacrymyces, og denne kombinati
on bruges frem til 1964. Epitetet "deliquescens"
er ældst, men da Fries (1821) bruger D. stillatus
som navn for svampen, får dette en særlig status
som "sanktioneret" navn. Det vil sige, at selv om
T. deliquescens er ældre , er det D. stillatus, som er
det gyldige navn ifølge de botani ske nomenklatur
regler. Men der blev rejst tvivl om Nees oprinde
lig kun beskrev det ukønnede stadie , og i lang tid
betragtede man D. stilla tus som en selvstændig
art, begrænset til det ukønnede stadie (Corda
1838, Bonorden 1851 m.fl .). Brødrene Tulasne
(1853) og Buller (1922b) opklarer, at de to stadier
tilh ører en og samme art - Neuhoff (1936) er den
sidste, der følger Corda 's fortolkning. Herudover
har D. stillatus fejlagtigt været brugt om andre
sv ampearter. Af de grunde mener Kennedy
(1956), at D. stillatus skal forka stes til fordel for
D. deliquescens. Donk (1964) påviser, at Nees be
skri velse indbefatter det kønnede stadie og kon
kluderer, at det er en smagssag, om man vil for
kaste et navn blot fordi det har været misbrugt.
D. stillatus er morfologisk meget variabel og der
for beskrevet under et stort antal synonymer. Si
den Donk (1958 . t9(4) h ar d er k orrekrg n avn
som "sanktioneret" navn . Det vil sige, at selv om
T deliquescens er ældre, er det D. stillatus, som er
det gyldige navn ifølge de botaniske nomenklatur
regler. Men der blev rejst tvivl om Nees oprinde
lig kun beskrev det ukønnede stadie , og i lang tid
betragtede man D. stillatus som en selvs tændig
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Danske undersøgelser
I Danmark er der ikke før denne unders øgelse ble
vet arbejdet systematisk med Tåre svamp -slægten.
Der er kun rapporteret en halv snes spredte fund i
tidsskriftet Friesia. De ældste indsamlinger, der er
opbevaret i herbarierne er 100 år gamle, men de
fleste er samlet indenfor de seneste 30 år, hvor det
især er K.Hauerslev, der har været bidragyder.
Tremella obscura (Olive) M. P. Chri st. , der snylter
inde i Dacrymyces-arter, blev i 1954 påvi st her
hjemme af M.P.Chri sti ansen (1954) . Den har i
modsætning til D. stillatus øskner, hvilket vil afs
løre dens tilstedeværelse her. K. Hauerslev (1979)
beskriver en anden svampeparasit, Sebacina pe
netrans Hauersl., der er tæt beslægtet med oven
nævnte og forekommer i frugtlegemer af Dacry
myces stillatus, især når disse er ved at henfalde.
Platyglo ea peniophorae kan også forekomme
som parasit i Dacrymyces spp. (K. Hauerslev,
pers. medd .).

Familien
Tidli gere blev alle de svampe, der havde en ge
leagtig kon sistens, samlet i Tremellinae af Frie s
(182 1), herunder Dacrymyces-slægten. Gruppen
var ikke naturlig og indeholdt både ascomyceter
og basidiomyceter. Brødrene Tulasne (1853) sæt
ter basidiens udseende over der makromorfologi
ske og skaber dermed forud sætningen for en mere
naturlig afgr ænsning. Brefeld (1888) definerer
familien, idet de svampe, der først har en cylin
dri sk basidie (probasidie), der senere udvikles
med to grene (sterigmer) på spidsen, tilhører den
ne. Siden Brefeld (1888) begrunder familien Da
crymyceten (Dacrymycetaceae) er der kun føjet få
ting til hans defmition. Coker (1920) opdager, at
hymeniet kun er begræn set til den del af frugtlege
met, der vender væk fra underlaget. Brasfield
(193 8) tilføjer den homogene hyfestruktur, samt
de meget lidt differentierede, sterile celler. Gattel
(1983) resumerer familiens kendetegn som
værende: stemmegaffel-basidie, basidiesporernes
morfologi og spiremåde, septeringstype (dolipo
re) , pigmentering af frugtlegemet, gel atin øst
frugtlegeme samt den saprofytiske levevis.

Slægterne
Dacrymyces eller Tåresvamp-slægten defineres
på en temmelig negativ måde, idet de øvrige slæg
ter i familien først defineres, og den restgruppe,
Qf'.L ik: \rpo1wg,= .R.i ll~;.wlItJ ::' '19re~~o \: 'i' tr&trr\.lailiti~L
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crymyceten (Dacrymycetaceae) er der kun føjet få
ting til hans defmition. Coker (1920) opdager , at



Nabb 1973 m.fl.). Yderligere varierer slægtensan
tal af arter, afhængig af hvor mange andre slægter
i familien den enkelte autor anerkender. Siden
Brefelds defintion af familien, inklu sive hans 4
slægter, svinger slægtsantallet hos de forskellige
autorer. Eksempelvis har Neuhoff (1936) kun to
slægter, mens Kennedy (1958) har 9 slægter med.
Forskellen hos de to sidstnævnte skyldes, at Neu
hoff ikke accepterer de forskellige slægter p.g.a.
en række overgangsformer mellem hver af disse.
Kennedy derimod accepterer den praksis, at hver
slægt, der kan defineres med en ræsonnab el be
grundel se bør acceptere s.

Reid (1974) opdeler familien i 4 slægter, en op
deling der virker overskuelig. Calocera (inklusiv
slægten Dacryomitra) med oprette frugtl egemer
hvor hymeniet dækker det meste af overfladen.
Ditiol a (inklusiv slægten Femsjonia) med 2 slags
hyfer, tyk- og tyndvæggede , i henholdsvis stok og
hoved. Guepiniopsis (inklusiv slægten Heterotex
tus) med en pallisade af hår på den sterile overfla
de. Resten af familien tilhører Dacrymyces. Over
gangsformer mellem slægterne kan vanskeliggøre
placeringen af enkelte arter, således har jeg fulgt
McNabb, der placerer D. suecicus hos Dacry
myces og ikke i Guepiniopsis, da cellerne på den
sterile overflade er meget lidt differentierede.

Udover Reids slægter, inklusiv de i parantes
nævnte, medtager flere autorer slægterne Cerino
myces , Dacryopinax og Dacryon ema i Tåre
svamp-familien (Kennedy 1958, McNab b & Tal
bot i Ainsworth et al. 1973).

Farver
De farver, der er angivet i beskrivel serne , refere 
rer til "Farver i far ver" (Kornerup & Wanscher
1974)

Målinger
De forskellige mål, der er opgivet under beskri
velserne, er fremkommet på følgende måde. De i
parentes angivne mål er det mind ste henholdvis
største mål. Imellem parenteserne er konfiden sin
tervallet (P = 0,95) angivet. Populært udtrykt be
tyder det , at gennemsnit smålet (med 95% sand
synlighed) for de undersøgte kollekter, ligger in
denfor dette interval. Egne fund er målt i frisk til
stand og i vand , øvrigt materiale er tilsat 2 %
KOH.

svamp-familien (Kennedy 1958, McNabb & Tal
bot i Ainsworth et al. 1973).

Farver
De farver, der er angivet i beskrivelserne , refere
rer til "Farver i farver" (Kornerup & Wanscher

Materiale
En del af det materiale , der ligger til grund for un
dersøgelsen, er egne indsamlinger fra forår 1989
til sommer 1990. Nummereringen af mine kollek
tioner starter forfra hver måned, og derfor kan der
forekomme kollektioner med samme nummer.

Herbarierne på Plantepatologisk afd. på Land
boh øjskol en , Frederik sbergs (e p) og Botanisk
Museum , København s Universitet (C) er under
søg t. Oply snin ger om finde sted , substrat, tids
punkt etc. er ikke altid angivet i herbarierne og
kan derfor mangle i listerne. Herbariet på Århus
Universitet havde ingen kollektioner af Tåre
svamp. Alt materi alet i denne undersøgelse, er
uanset tidligere bestemmelser, mikr oskoperet og
efterfølgende bestemt igen.

I 2 tilfælde har jeg kasseret bestemmelser af
Dacrymyces chrysocomus (sporemål kun 50 % af
de i litt. angivne, og kun 4-cellede istedet for 8-10
cellede).

De i materialeli sterene citered e kollektioner er,
hvor intet andet er nævnt, deponeret på Botanisk
Museum i Københa vn (C) eller vil blive overført
dertil i løbet af kort tid.

Dacrymyces Nees: Fr. - Tåres vamp
Frugtlegemerne er før st blæreformede, senere
uregelmæsigt blære- eller fladt skiveformede med
± bølget rand . Hvor flere fru gtlegemer står tæt
med hjerneagtigt foldede former eller sammen
smeltede og mere eller mindre fladt tiltrykte. I
reglen med kort , central stillet stok, eller siddende,
en enkelt art med kraftig , rodslående stok. Farver
ne er gule eller orange til orangegule og da med
matte nuancer, ved udtørring mørkere.

Hyferne er homogene, en enkelt med celler ind
lejret i tyk slim på den sterile del af overfladen,
med eller uden øskner. Hymeniet i reglen begræn 
set til den del af overfladen, der vender væk fra
substratet. Prob asidier aflangt kølleformede. en
enkelt bredest ved basis, basidier enrummede med
to lange sterigmer. Basidiesporerne ved afka st
ning encellede, senere med op til 11 celler pr. spo
re. Tværvæggene tynde eller meget tykke, fra
bredt ellip soidiske til pøl seformede. Spirer med
mikrokonidier eller spirehyfer. En enkelt art med
arthrokonidier.
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Fig. 1.
Stilket Tåresvamp
(Dac rym yces cap itatus).
Foto Henrik Mathiesen

Fig. 2.
Skorpe-Tåresvamp
(Dacrymyces enatus).
Foto Henrik Mathiesen

Fig. 3.
Gylden Tåre svamp
(Dacrymyces estonicus) .
Foto Henrik Mathiesen

Fig. 3.



Bestemmelsesnøgle ti l de danske arter af Tåresvamp

I. Uden øskner 2
Med øskner 6

2. Modne basidiesporer med 7 - 9 tværvægge Gylde n T. (D. estonicus)
Modne basidiesporer med 3 tværvægge 3

3. Med tydelig stok Stilket T. (D. capitatus)
Uden stok 4

4. Frugtlegemer små, i reglen omkring 1 mm Lille T. (D. minor)
Frugtlegemer små til store fra 1 til 6 mm 5

5. Basidiesporer med tynde tværvægge, uden imperfekt stadie Rynket T. (D. lacrymalis)
Basidiesporer med tynde og/eller meget tykke tværvægge, evt. optræder mixede
frugtlegemer med arthrokonidier, eller med det matte orange til orangegule imperfekte
stadie alene eller sammen med det perfekte stadie Almindelig T. (D. s til/a tus)

6. Modne basidiesporer med 7 - 9 tværvægge, frugtlegemer op til 5 mm store
Smuk T. (D. suecicus)

Modne basidiesporer uden eller med 1 tværvæg, frugtlegemer under 1 mm 7

7. Frugtlegemer står meget tæt og udgør en sammenhængende gelatinøs masse, der ved
udtørring ses som en mørk hård tynd skorpe Skorpe-T. (D. enatus)
Frugtlegemer står tæt, enkelte sammensmeltende men aldrig som en
sammenhængende masse 8

8. Med almindelige øskner og medallionøskner. Dikaryofyser hyppige og uregelmæssigt
grenede Navle-T. (D. macnabbii)
Med alm. øskner, uden medallion øskner. Dikaryofyser få og kun lidt eller ikke grenede

Gru mset T. (D. tortus)

Stilket Tå resvamp
(Dacrymyces capitatus Schw.)
Fig. l , 10 & 11.
De stråg ule, seje til ge latinøse frug tlegemer er
fø rst blæreformede. siden med fl adt afrundede,
indtil 5 mm brede hoveder, med tydeligt rodslåen
de 2 mm bred stok, der fortsætte r gennem barklag
og ned i træets ved. Rødbrun ved indtørring. Op
træder i mindre flokk e. Hyfer grenede, glatte, hya
line, tyndvæggede, (1,5-)2, 1-2,9(-3,7) 11m brede,
uden øskner. Steriloverfiaden med lidt bredere og
udifferentierede hyfer. Prob asidi er (24,8-)2 9,9 
32,9(-36,5) 11m lange x (1,5-)2,0-2,6(-2,9) 11m ved
basis og (3,7-)4,3 -4,5(-5,1) 11m terminalt. Sporer
(11,7-)12,8-13,6(-14,6) x (4,4 -)4,4-4,6(-5,1) 11m,
ellipsoidiske til noget pølseformede. til sidst 4-cel
lede med tynde, glatte vægg e.

På Bøg (Fagus) 2, Eg (Quercu s) 1, (i litt. både
på løv- og nåletræ). Hist og her.

Kan fo rveksles med Rod-Tåresvamp (Ditiola
~,.. ...... A; ..... ,...+ r . \ t..... . .:... t.. ~ ..c....~ : ~ .... _ 1_1 . 1 _ _. 1 ~.1

Stilket Tåresvamp
(Dacrymyces capitatus Schw.)
Fig. l , 10 & 11.
De strågule, seje til gelat inøse frug tlegemer er
først blæreformede. siden med fladt afrundede,
indtil 5 mm brede hoveder, med tydeligt rodslåen-. . -

Materiale
N0-Sjæll. : Teglstrup Hegn, 21.9. 1989, H.Mathie
sen (m.50) ; Jægersborg Dyreh ave, 28.4.1990,
H.Ma thiesen (m. 13) - S-Jyll ., Po rskær, Frø slev
Vesterkrat. 21.4.1989, R.Toft (RT89-288) .

Skorpe-Tåresvamp (Dacrymyces enatus
(Berk. & Curt.) Massee)
Fig. 2, 10 & 11.
Fru gtlegemer med mege t mørke nuancer, enkelte
pompejansk -gule, ellers viole tbrune me d mørkt
ravfarvet skær, op til 0,75 mm brede. De står me
get tæt og udgør tilsamme n en flad tiltrykt gelati
nøs flade. De enkelte frug tlegemer er først blære
formede, senere mere uregelmæssige, lappede el
ler noget hjem eagtigt foldede. Ved udtørring dan
ner de hårde, store, sorte skorper med rødbrune
nuancer. Hymeniet er begrænset til oversiden . Hy
fer grenede, glatte, hyaline med tykke og mest tyn
de vægge, (1 ,5-)1,7-2,3(-2, 9) 11m bred e, med

• 1 • ... . ... ... , ro .. ~ _ .... " - - .... - ' • • •

Materiale
N0-Sjæll.: Teglstrup Hegn, 21.9.1989, H.Mathie
sen (m.5 0); Jægersborg Dyreh ave, 28.4 .1990,
H.Mathiesen (m.13) - S-Jyll. , Porskær, Frøslev
Vesterkra t, 21.4 .1989, R.Toft (RT89-288) .



(2, 9-)3,4-4,0( -4 ,4) urn terrninalt . Dikaryofyser
slankere, grenede med uregelmæssige udvækster.
Spo rer (10,2-) 11,3-12,1 (-13,1) x (2,9-) 3,4 -4,0
(-4 ,4) um, ellipsoidiske til noget pølseformede. til
sidst 2-cellede med tynde, glatte vægge.

På Bøg (Fagus), (i litt. på løvtræ). Sjæ lden.
Har tidligere være t plac eret i slæg ten Arrhyti

d ia på grund af sine fla de, tiltr ykte og sammen
smeltende frugt legemer (Coker 1920).

Materiale
Loll .: Haveskoven v. Kre nke rup, 24 .10.198 6,
H .Knud sen .

Gylden Tåresvamp
(Dacrymyces estonicus Raitviir)
Fig. 3, 10 & 11.
Frugtlegemer kinesisk-gule til gulorange, 3-4 mm
bred e, gelatinøse. uregelmæssigt blære- eller kegle
formede, og mere eller mindre rynkede. Formen sy
nes mest afhængig af frugt legemets gennembryd
ning af barklaget. Orangerød til rødbrun ved ind
tørring. Optræder i små flokke. Hyfer grenede, glat
te, hyaline, cytoplasma med kraftigt farvede korn,
tynd vægged e, (1,5-)1,9-2,5( -2,9) urn brede, uden
øskner; her ud over findes anastomoserende eller
opblæste hyfer, flere med tykt slirnlag. Sterilover
fladen med opti14 urn brede, udifferentierede hyfer
ofte anastomerende. Probasidier (42-)50 x 56(-60)
um lange x (5,8-)8,3-9,7(-10,2) urn ved basis og
(5,8-)6,5-7,9(-10,2) um termin alt (bemærk bredest
ved basis = urneformet). Dikaryofyser er mindre,
slanke, og hyppige. Sporer (22,0-)24,5-26,3(-30,7)
x (10,2-)10,5-11,1(-11,7) um, ellipsoidiske til bredt
ellipsoidiske, til sidst 8-11-cellede med tynde, glat
te vægge . Spirer med ægformede mikrokonidi er 2 x
4 um , eller med spirehyfer.

På Rødgran (Picea abies), (i litt. på nåletræ).
Sjæ lden.

De urne-formede basid ier udelu kker forvek
sling med andre tåresvamp e.

Materiale
N0-Sjæ ll.: Horserød Hegn, 18.9.1989, H.Mathie
sen.

Rynket Tåresvamp
(Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Sommerf.)
Fig. 4, 10 & 12.
Frugtlegemer olive ngule til solsikkeg ule, 4-5 mm
F'i'rnUl'E,v -x-:,.?,'Lf" )..f~.r.7, lr{LJ.v ;'Cr p;ac '9 ~o: Dcrsls-vb
(5,8- )6,5-7,9(-10,2) um terminalt (bemærk bredest
ved basis =urneformet). Dikaryofyser er mindre,
slanke, og hyppige. Sporer (22,0-)24,5-26,3(-30,7)
x (10,2-)10,5-11,1(-11,7) um, ellipsoidiske til bredt
ellipsoidiske , til sidst 8-11-cellede med tynde, glat
te vægge . Spirer med ægforme de mikrokoni dier 2 x

A ,... ..

de, eller hvor flere støder samme n hjern eagt igt
foldede. Lysebrune og blære- eller skorpeformede
ved udtørring. Siddende eller tilhæftet substrat et
med kort centra lstillet stok. Hyfer grenede, glatte,
hya line, tyndvæggede, (1,5-)1,6-2,2(-2,9) umbre
de, uden øskner. Steril overfladen med lidt bredere
og udifferenti erede hyfer, hvor enkelte anastome
rer. Prob asidi er køll eformede. (28-)35-4 1(-53)
um lange x (1,5-)2,5-2 ,9(-2,9) um ved basis og
(1,5 -)3,4-4 ,2(-5,1) um terminalt. Sporer (8 ,8-)
13,1-13,7(-19,4) x (4,4-)5,0 -5,6(-5,8) um, ellip so
idiske til noget pø lseformede. til sidst 4 celle de
med tynde, glatte vægge. Spirer med mikrokoni
dier (1,5 umi diameter) eller spirehyfer.

På Bøg (Fagus) 9, Eg (Quercus) 7 og Birk (Be
tula) : 1, (i lit t. på løvtræ). Almindelig.

Flere autorer (Reid 1974, Gottel 1983) anven 
der navnet D. stillatus .

Materia le
N0-Sjæl!.: Boserup Skov, 2.9.1989, H.Mathiesen
(nr.5) ; Geel Skov , 26 .11.1989, H.Mathiesen
(nr.12); ibid. (nr.13); Teglstrup Hegn, 26 .2.1990,
H.Mathiesen (nr.31); ibid ., 26.2 .1990, H.Mat hie
sen (nr.32); Kettinge v. Hørsholm, 7 .4.1985 ,
J.Vesterholt (JV85 -45); Rådvad, 20.4 .1984, A.Ni
elsen (JV84-276); Jægersborg Hegn, 27 .2.1990,
H.Mathiesen (nr.37); ibid., 27 .2.1990, H.Mathie
sen (nr.38); ibid ., 14.3.199 0, H.Mathiesen (nr.6);
ib id ., 28.4 .1990, H.Math iesen (nr.6) - S-Sj æll .:
Su serup Sko v, 19.9.19 89 , H .Mathi esen (nr.42);
ibid. , H .M athi esen (nr.44); Korsør, 27.7.1 962,
K.Ha uers lev; Sorø Sø nderskov. 19.10.1989,
H .Mathiesen (nr.42) - V-Jyll. : Billund Krat,
6.4 .1989, R'Toft (RT89 -13 1) - S-Jy1!.: Aaved v.
Skærb æk , 29.4. 1989, RToft (RT8 9-35 0) ; Torn
skov v. Løgumkloster, 3.8.1989, R.Toft (RT89
52 1); Allerup Krat v. Toftlund , 27 .8.1989, RToft
(RT89 -669) ; Gallehu s Skov, 30 .9.1967, K.Ha uer
slev.

Navle-Tåresvamp
(Dacrymyces macnabbii Reid)
Fig. 5, 10 & 12.
Fr ugt legemer matgule til strågule , op til 2 mm
bred e, fast gelati nøse, førs t blæreformede siden
tykt skiveformede, ofte med centra l for dybning,
rand noget bølget. Ved indtørring lysebrune og
hårde. Tilhæftet substratet med kor t, centralstillet
stok. Optræder i tætte flokke . Hyfer grenede, glat
lU lU:,--2o -.9-.177V, n.1Vla Ull e1se u ' ( lif. 6) ~/ S -Sjæu .:
Suserup Skov, 19.9.1989, H.Mathiesen (nr.42);
ibi d., H .M athi esen (nr.44); Korsør, 27 .7 .1962,
K.Hauerslev; Sor ø Sønd er sko v, 19.10.1989 ,
H .Mathi esen (nr.42) - V-Jy l!.: Billund Krat,
6.4.1989 , RToft (RT89 -13 1) - S-Jy1!.: Aaved v.
Skærbæk, 29.4.1989, RToft (RT89-350); Torn -



Fig. 4.
Rynket Tåresvamp
(Dacrymyces lacrymal is).
Foto Henrik Mathiesen

Fig. 5.
Navle-Tåresvamp
(Dac rymyces macnabbii).
Foto Henrik Mathiesen

Fig . 6.
Lille Tåresvamp
(Dacrymyces mino r).
Foto Henrik Mathiesen

Fig. 6.



Fig. 7.
Almindelig Tåresvamp
(Dacrymyces stil/atus).
Foto Henrik Mathi esen

Fig. 8.
Smuk Tåresvamp
(Dacrymyces suecicus).
Foto Henrik Mathiesen

Fig. 9.
Grumset Tåresvamp
(Dacrymyces tortus) .
Foto Henrik Mathie sen

Pia Q



verfladen med lidt bredere hyfer, der enten er
tyndvæggede eller omgivet af tykt slimlag. Proba
sidier kølleform ede. (29-)33-39(-43) um lange x
(1,5-) 1,7-2,1( -2,9) um ved basis til (2,9-)2,9-3,3(
4,4) um terminalt. Dikaryofy ser omgivet af kraf
tigt slimlag og grenede med ureg elmæssige ud
væks ter. Sporer (8,8-)12,0-13,8(-15,3) x (2,9
)3,6-4,2(-4,4) um , smalt ellip soidi ske til pølsefor
mede , tilsidst 2 cellede med tynde , glatte vægge.

Forekommer på Fyr (Pinus) , (i litt . kun på Fyr).
Sjælden.

Medallion-øsknerne er iflg. Reid (1974 ) unikke
for denne art. leg har dog også fundet disse hos D.
suecicus, der dog ikke kan forveksles med ovens
tående.

Materiale
NØ- Sjæll .: Hornb æk Plant age, 30.8.1989 , H.Ma
thie sen (nr.22) ; Tisvilde Hegn, 14.10.1989,
H.Mathiesen (nr.13); ibid ., 14.10.1989 , H.Mathie
sen (nr.14) - NØ-lyll.: Ålbæk Plant age , 31.3 .
1983, S.Elborne - V-Jyll .: Hu sby Klitplantage,
29.9.1984, K.Hauerslev - S-lyll ., Rømø, 19.10.
1983.

Lille Tåresvamp (Dacrymyces minor Peck)
Fig. 6, 10 & 12.
Frugtlegemer gulorange til olivengule, gelatinøse,
op til 1 mm, først blæreformede, der også siden er
den dominerende form. Ved indtørring mørkt
gule. Tilh æftet substratet med centralstillet stok
eller siddende. Optræder i tætte flokke. Hyfer gre
nede, glatte, hyaline, tyndvæggede, (1,5-)1,5
2,1(-2,9) um brede, uden øskner. Steriloverfladen
med lidt bredere hyfer. Probasidier kølleformede.
(33- )39 -44( -56) urn lange x (2,2 -)2 ,2-3 ,O(-4 ,4)
um ved basis til (2,9-)4,1-4,7(-5,8) um terminalt.
Sporer (11,7 -)13 ,3-15 ,1(-16 ,1) x (4,4-)5,6-6,2
(7,3) um, ellip soidi ske til noget pølseformede, til
sids t 4-cellede med glatte, tynde vægge. Spirer
med talrige , kugleformede mikrokonidier.

På Fyr (Pinus) 3, Gran (Picea) & Bøg (Fagus)
1, (i litt. løv- og nåletr æ). Hist og her.

Adskiller sig fra D. sti llatus, D. lacrym al is og
D. capi tatus ved sine meget små frugtlegemer.

Materiale
NØ -Sjæll.: Tisvilde Hegn, 14.9.1989, H.Mathie
sen (nrA); ibid ., 14.10.1989, H.Mathie sen (nr.6);
'T~oJst1:IlD~Hf$l ~ J .LU ~lQRQwaNl~tJ.Ug",~n,,/.m-.~~i

den dominerende form. Ved indtørring mørkt
gule. Tilh æftet substratet med centralstillet stok
eller siddende. Optræder i tætte flokke. Hyfer gre
ned e, glatte, hyaline, tyndvæggede, (1 ,5-) 1,5
2, 1(-2,9) um brede , uden øskner. Steriloverfladen
med lidt bredere hyfer. Prob asidier kølleformede.
/...,,.., \ "")() AAI C L \. " _ u 1 _

(JV84-33) ; Kettinge v. Hørsholm, 13.2.1984,
l .Vesterholt (lV84-140); Bern storffsparken, 2004.
1962, K.Hau ersle v - S-Sj æll.: Kor sør Sko v,
26.5.1962, K.Hauerslev.

Almindelig Tåres vamp
(Dacrymyces stillatus Nees: Fr.)
(D. deliquescens (Bull.) Duby )
Fig. 7, 10 & 13.
Flere typer frug tlegemer: Det basidi ebærend e
frugtlegeme (det teliomorfe eller kønnede stadie)
er fra lysegult til mørkegult. gelatinøst, få mm til
flere cm når frugtlegemerne smelter sammen, me
get variabel, først blæreform et siden uregelmæs
sigt blære- til skiveforme t, hvor flere frugtl egemer
støder sammen da hjerneagtigt foldet. Orangegul t
ved indt ørring. Siddende eller tilhæftet substratet
med kort centralstillet stok. Frugtlegemer der er
orangerøde og med mat overfl ade og let udtværes
ved berørin g, indeholder det anamorfe stadie ,
hvor arthrokonidier afsnøres fra de termin ale cel
ler i store mængder. Fru gtlegemerne flyder
hyppigt sammen i store uregelmæssigt formede
klatter; de ses ofte sammen med det teliomorfe
stadie. Et blandingsstadie forekommer ofte og ses
makro skopi sk på de orangegule partier, der fore
kommer i de gule frugtlegemer. Hymeniet er ud
bredt over hele frugtlegemet eller er begrænset til
den del, der vender bort fra substratet. Hyfer gre
nede , glatte, hya line, tyndvæggede, (1,5-) 1,9
2,5(-2,9) umbrede, uden øskner. Sterilo verfladen
med lidt bredere, udifferentierede hyfer. Probasi
dier kølleformede, (39-)4 1-47(-56) um lange x
(1,5-)2,6-3,2(-3,7) um ved basis og (2,9-)3,7-4,3
(-4 ,4) um terminalt. Sporerne (9,7-)13,3-13 ,9
(-19,4) x (4,4-)5 ,5-5 ,7(-5,8) um, ellip soidiske til
pølseforrnede , til sidst 4 cellede med tynde og/eller
meget tykke, glatte vægge . Spirer med mikrokoni
dier (1,5-2,9 x 2,9-4,4 um) og/eller spirehyfer. Art
hrokon idier afsnøres parvi s, (2,9-)3,9-4,5 (-5,1) x
(2,9-)6,1-7,9(-10,2) um, Arthrokoni dierne kan spi
re med mikrokonidier, 1,5-2,9 x 2,9-4,4 um.

På Gran (P icea) 15, Bøg (Fagus) 14, Eg (Q u
ercus) 11, Fyr (P inus ) 4, Birk (Be tula ) & Ædel
gran (Abies) 3, Alm.Hyld (S ambucu s nigra) &
Hesteka stanie (Aesculus) 2 & Thuja , Hassel (Co 
rylus), El (Alnus), Havtorn (Hippophae) & Pil
(Salix) 1. Almindelig.

Tilstede værel sen af det anamorfe stadie og/eller
~'i'ruvITQc." cncAJ r u0ti 'T I d "sut.f5tldltc:-dy l'cr-gl c 
nede, gla tte, hyalin e, tynd væggede, (1,5- ) 1,9
2,5(-2,9) urn brede, uden øskner. Sterilo verfladen
med lidt bredere, udifferentierede hyfer. Probasi
dier kølleforrnede, (39-)41-47 (-56) um lange x
(1,5-)2,6-3,2(-3,7) um ved basis og (2,9-)3,7 -4,3
(-4,4) um terminalt. Sporerne (9,7-) 13,3-13,9
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Materiale
N0-Sj æll. : Hornbæk Plantag e, 1.1935 (CP) ; ibid .
27.6.1963, KHauerslev (1728) ; Tisvild e Hegn ,
14.10 .1989, H.Mathiesen (nr.l ) ; Teglstrup Hegn,
18.9.1989, H.Mathi esen (nr.17) ; ibid ., H.Mathiesen
(nr.25); ibid. , 15.12.1989 , H.Mathiesen (nr.2); ibid .,
H.M athi esen (nr.9); ibid. , 9.2.1990, H.M athi esen
(nr.12); ibid ., H.Mathiesen (nr.13); Horserød Hegn,
13.2.1990, H.Mathiesen (nr.17); 13.2. 1990, H.Mat
hiesen (nr.28); Rude Skov, 27. 11. 1989, H.Mathiesen
(nr.27); ibid ., H.Mathiesen (nr.28); Frederik sværk,
17.7.1890, E. Rostrup ; Strødam. 3.1927, N.F.Bu
chwald (3110)(CP); Hillerød v. Indelukket,
25.8.1963, N.F.Buch wald (CP) ; ibid ., 13.11.19 86,
J.Koch (CP); Lille Dyrehave, 25.8. 1963, KHauer
slev; Ravnsholt Skov, 24.9.1978, KHauerslev; Tok
kekøb Hegn, 15.11. 1962, K Hauers lev, ibid.,
14.4 .1984, J .Vesterh olt (JV84 -248 ); Rud er Hegn,
1.12.1907, J. Lind ; Geel Skov, 26.9. 1989, H.Mathi
esen (nr.11); ibid ., H.Mathiesen (nr.14) ; Jægersborg
Hegn , 15.9. 1989 , H.Mathiesen (nr.11); ibid ,
27.2.1990 , H.Mathiesen (nr.34 ); ibid ., 28.4.1990,
H.Mathiesen (nr.S); ibid ., H.Mathiesen (nr.7) ;
Jæger sborg Dyrehave, 19.3.1881; ibid ., 22.4 .1928
(CP); ibid. , 8.4 .1933, N.F.Buchwald (CP) ; ibid .,
29.8.1949 (CP) ; ibid., 10.6.196 2, KHauerslev;
Charlottenlund Skov, 15.9.196 8, P.Onsberg
(POll 04) ; Bøllemo sen, 15.5 .1970, leg P.Onsberg
(PO1590 ); Hareskoven, 4 .11.1975, KHauerslev
(5382), Dybesø, 1.11.1976, KHauerslev; Frederiks
lunds Skov v. Holte, 14.10.1990, J.Koch (CP) ; Hol
te, 5.8 . 1962 , KHauerslev; 0rholm, 1.9.1963 ,
KHauerslev; ibid., 6.5 .1966; Rådvad, 20.4. 1984,
A.Niel sen (JV84-275); Gentofte, 17.1.1965 ; Gentof
te Sø v.Insulinmosen, 6.10.1983; Utterslev Mose,
23.3.1903, O.Rostrup (CP); Sønderm arken , 7.11.
1968 , K.Hauersle v; Kong elunden,7 .10.196 2,
K.Hau erslev; Boserup Skov, 20.5.1962, KHauer
slev; ibid ., 22.5 .1966; ibid ., 2.9.1989, H.Mathie sen
(nr.1); ibid ., H.Mathiesen (nr.2) ; Ledreborg,
20.5.1962, K'Hauerslev - S-Sjæll. : Sorø Sønderskov,
17.10.1989, H.Mathiesen (nr.33); ibid. , H.Mathiesen
(nr.37); ibid. , H.Mathie sen (nr.38); Suserup Skov,
19.9.1989, H.Mathiesen (nr.31); ibid ., H.Mathiesen
(nr.33) ; Korsør, 20.10.1962, KHauer s1ev - Falst.:
Bøtø Plantage, 3.6.1990, H.Mathiesen (nr.l) ; Corse
litze 0 ster skov 19.11. 1989, H.Mathiesen (nr.T I);
ibid ., M.Kjeldsen (nr.T2) - Loll .: Stengård, 7.1895,
E.Rostrup (3108)(CP); Hamborgskoven, 17.4.1989,
H.Mathiesen (nr.T) - Bornholm : Blykobbe v. Rønne,
~.Jdz.'J,0r9Yu",.,;F,' T.·~ ~!rNn,,;, HU'iS3,.E.Pr,coI';.·~~·~i~\.tj

lunds Skov v. Holte, 14.10.1990, J.Koch (CP); Hol
te, 5.8. 1962, K.Hauerslev; 0 rholm, 1.9.1963,
KHauerslev; ibid ., 6.5.1966; Rådvad, 20.4. 1984 ,
A.Niel sen (JV84-275); Gentofte, 17.1.1965 ; Gentof
te Sø v.Insulinmosen, 6.10 .198 3; Utterslev Mose,
23 .3.1903 , O.Rostrup (CP); Søndermarken, 7.11.

1 1 1 r-r 1 1""\ ... 1'"\ ,..-1""\

1989, M.Christensen; Nyrnøll e Bæk v. Brøndum,
16.10 .1989, C.L ange; Fo sdalen v. Tranum 19.10.
1989, C.Lange; Bjerget Krat v. Åbybro, 20.10.1989,
C.Lange & M.Christensen (JV89-1170); 16.4.1990 ,
F. Mo gensen (nLT) - 0-Jyll.: Hald Hov edgaard ,
5.4.1885; Rugård Sønderskov. 25.5.1984, J.Vester
hol t (JV84-319); Virklund v. Silkeborg, 11.9.1984 ,
J.Vesterholt (JV84 -1191); Riis Skov, 15.7.1960,
K Hauerslev (734); Malling 0 sterskov, 16.6.1987,
J.Vesterholt (JV87-156); Kovtrup Vesterkrat v.
Nr.Snede, 27.9.1989, J.Vesterholt (JV89-985) - V
Jyll .: Hedeager, Borri s, 8.1907, Ferdin andsen &
Winge; Husby Plantage, 13.10.1969 , POnsberg; Bil
lund Kra t, 6.4.1989 , J.Vesterholt (JV89-288) 
S.Jyll .: Hjartb ro v. Skry dstrup, 16.7.1989, R.Toft
(RT89-496); Fiskholm Krat v. Toftlun d, 10.9.1989,
R.Toft (RT89-750); Knøsen, Frøslev Vesterkrat,
21.4. 1989, R.Toft (RT89-244) ; Frøslev Mark ,
21.4.1989, R.Toft (RT89-270).

Smuk Tåresvamp
(Dacrymyces suecicus MeNabb)
Fig. 8, 10 & 13.
Fru gtlegemern e krafti gt solsikkegule til mørkegu
le, gela tinøse , op til 5 mm bred e, først blærefor
mede, siden skive- til fladt skål forme de me d glat
til lidt foldet overfl ade og bølget rand .Ved ind
tørring mørkt or an ge. Tilhæft et substrate t uden
stok . Optræder enke ltv is eller få sammen. Hyfer
grenede, glatte - enkelte med ru bel ægnin ger, hya
line - med kraftigt farvede korn i cytoplasmaet,
(1 ,5 -)2, 5-2,7( -2 ,9) um brede, med øskne r og
med aillion-øskner. Steriloverfladen er dækket af
hyfer, der er om givet med et kra ftig t tykt sliml ag,
(5,8-)6,7-7,7( -8 ,8) umbrede . Enkelte steder gen
nembrydes dette lag ved den indlej rede ce lle s
fortsa tte vækst. Probasidi er kølleformede. (5 1-)
57-63(69»).lm lange x (4,4-)4,5-5,3(-7,3» ).lm ved
basis til (4,4-)6,0-7,O(-8 ,8) urn terminalt. Dikary
ofy ser slankere og kortere. Sporer (17,5-)2 0,3
21 ,9(-24,8) x (5,9-)6 ,2-6 ,8(-7 ,3) um , ellipsoidiske
til noget pølseformede. til sidst 8-10 cellede med
glatte, tynd e vægge .

Forekommer på Rød gran (Picea abies) . Sjæl
den .

Kan forveksles med D. variisporus, men denne
har et mindre frugtlegeme og kan have sporer, der
er delt både på langs og tværs.

Materiale
~Ø~"-i~16:~Ten-lstJ:.l.).n.B'-"..q.n....::t.~Hl~._HoMrJl:Ji.e

lin e - med krafti gt farve de korn i cy toplasmae t,
(1,5-)2, 5-2 ,7(-2,9) um bred e , med øskner og
med aillion-øskn er. Steriloverfl aden er dækket af
hyfer, der er om givet med et kraftigt tykt sliml ag,
(5 ,8-)6 ,7-7,7(- 8,8) umbrede. Enkelte steder gen
nembrydes dette lag ved den indlejrede celles

_ _~ 1 __ .... n L _ ~ ':..l': __• 1 _ ....t11 _ -.C....... u "............. ....1 ..... 1 1: 1 \



Fig. 11. A-D: Dacrymyces capitatus koll . 28.4 .1990 (21); A: context (uden øskner); B: steriloverfiaden (udifferen
tierede celler); C & D: probasidier og basidier. E-H: D. enatus koll 24.10.1986; E: context (med alm. øskner);
F: steriloverfiaden (udifferentierede celler); G: dikaryofyser; H: dikariofyser og basidier. I-L: D. estonicus koll .
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Fig. 12. A-D: Dacrymyces lacrymalis koll. 27.11.1990 (37); A: context (uden øskner); B: steriloverfladen (udiffe
rentierede celler); C: overgangen mellem steriloverfladen og hymeniet; D: probasidier og basidier. E-H: D. macnab-

bii koI114.1O.1~89 (14) ; E: context (med alm . Øsknerf~madion Øskner); F: steril0v~erede
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Fig. 13 . A-E: Dacrymyces stillatus koll . 28.4.1990 (5); A: context (uden øskner); B: arthrokonidier; C: sterilover
fladen (udifferentierede celler ); D: overgangen mellem steriloverfladen og hyrneniet; E: probasidier og basidier.
F-I: D. suecicus koll 3.5.1989 (1); F: context (med alm. øskner & medaillion øskner); G: sterilo verfladen (celler med..~ ~t?1f m Ir)\ l)

~~~ ~ ni~ ~M~~~ rn1~ v~



Ordliste
anamorft stadie:
arthrokonidier:
basidie:
brunmuld:

context:
dikaryofyser:
diploid:
dolipore:

haploid:
hyalin:
hymenium:
hår:
meiose:

medaillonøsken:
mikrokonidier:
mitose:
mycelie:
probasidie:
saprofyt:
sterigme:
teliomorft stadie:
øsken (øskencelle):

det ukønnede stadie
vegetative spredningsenheder dannet ved fragtmentering af hyferne
reproduktivt organ, hvorpå basidiosporerne dannes
karakteristisk nedbrydningstype, hvor træet farves rødbrunt og sprækker
opstår på langs og tværs af årerne. Fremkommer ved cellulose
nedbrydning
frugtlegemets kød
sterile elementer i hymeniet
kerne med dobbelt kromosombesætning
kompliceret poretype der findes i hyfernes tværvægge hos mange
basidiomyceter
kerne med enkelt kromosombesætning
klar, gennemsigtig
sporedannende væv, evt. med sterile elementer - her dikaryofyser
hyfeender med relativt tykke vægge
deling af kerne resulterende i at kromosomtallet reduceres fra diploidt til
haploidt
en tydelig åben øsken
små, ukønnede spredningsenheder der afsnøres fra sporerne
kernedeling hvor de to nye kerner er identiske med den oprindelige
thallus bestående af hyfer
umoden basidie hvor sterigmerne endnu ikke er udviklede
optager organisk næring fra dødt materiale
udvækst fra basidierne, hvorpå sporerne bæres
det kønnede stadie
tydelig opsvulmen/udvækst ved hyfens tværvægge bestående af en kort
celle der overlapper tværvæggen

På Fyr (Pinus):3, Gran (Pieea): l (i litt. på nå
letræ). Sjælden eller overset.

Adskilles fra D. macnabbii ved at mangle af
med allian -øskner.

Materiale
N0-Sjæll.: Teglstrup Hegn, 18.4.1989, H.Mathie
sen (m.21, 23) - NV-Sjæll.: Bromme PIt. ,
30.9 .1979, K.Hauerslev (5822) - Fyn: Elsehoved,
27.10.1973, M.D. Poulsen (75) - 0- Jyll.: Dråby,
Mols, 16.4.1965, K.Hauerslev (6235) - V-Jyll.:
Lille Nørlund Plantage, 19.10 .1982, K.Hauerslev
(6191); Frederikshåb PIt. v. Billund, 16.3.1989,
J.H.Petersen & J.Vesterhalt (JV89-156).

Grumset Tåresvamp
(Dacrymyces tortus (Willd.: Fr.) Fr.)
(D . punctiformis Neuh.)
Fig . 9, 10 & 13.
Frugtlegemer sennepsgule til strågule, op til 5 mm
brede, fast gelatinøse, først blæreformede senere
tykt skiveformede. Ved udtørring ofte med tydeli
ge centrale fordybninger og rødbrun farve. Optræ
der i mindre flokke. Hyfer grenede, glatte, hyali
ne, tyndvæggede, (1,5-)1,9-2,3(-2,9) um brede,
med øskner, enkelte med belægninger. Dikaryo
fyser få, enkelte lidt grenede med uregelmæssige
udvækster. Probasidier kølleformede, (36-)46
53(-59) urn lange x (1,5-)1,7-2,3(-2,9) umved ba
sis til (1,5-)3,0-3,8(-4,4) um terminalt. Sporer
(12,4-)14,0-15,0(-16,1) x (2,9-)3,8-4,2(-4,4) um, Tak
--øSKSn'(øsKencelfef tydeHg-opsvufmei17Lidvæl<st vechlylenstvæWæ~fge beSfåenCre-aYenifon +M

celle der overlapper tværvæggen

Grumset Tåresvamp
(Dacrymyces tortus (Willd.: Fr.) Fr.)

På Fyr (Pinus):3 , Gran (Picea): 1 (i litt. på nå
letræ). Sjælden eller overset.



AJS , Goritas Classification as, AJS Hyg æa, Jotun
Danmark AJS og Sadolin malevarer A.S . for øko
nomisk støtte til udgivelsen.

Summary
9 species of the genu s Dacrymyces are reported
from Denmark, and a key to their identification
and a description of the species is given. D. ena
tus, D estonicus , D. macnabbii & D. suecicus are
rep orted as new to Den amrk.
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I Anmeldelser

Morten Lange: Nordens Svampe. En felt
håndbog.
G.E.C. Gads forlag , København, 291 sider,
1990. Pris kr. 198,00.

Der er de seneste år fremkommet adskillige rigt illu
strerede og alligevel pri smæssigt overkommelige
sva mpebøger på fran sk, engelsk og svensk. Under
arbejdet i svampeforeningen har det ikke desto min
dre været klart, at vi i en årrække har savnet en om
fattende illustreret svampeflora på dansk. Forvent 
ningerne er derfor nødvendigvis meget store, når sel
ve fagets nestor, Morten Lange, udgiver en hårdt til
trængt afløser for den forlængst udsolgte "Illustreret
Svampeflora" fra 1961.

Den nye bog har fåe t den mere ambitiøse titel
"Nordens Svampe", og Gads forlag har sørget for et
smukt udseende , et handy format og en tilstrækkelig
solid indbinding til, at bogen kan tale at blive taget
med i felten. Morten Lange har valgt at lade ca. 350
arter illustrere ved fotografier, optaget af Bodil Lan
ge, mens resten af de ca. 850 udvalgte arter af stor
svampe vises som akvareller, hoved sagelig med
"Flora Agaricina Danica" som forlæg. Når man
åbner bogen , lyser et væld af farveillustrationer en i
møde. Så vidt er alt i bedste orden.

Ved nærmere gennemsyn står det imidlertid hur
tigt klart , at bortset fra de nye fotos og et let udvidet
artsantal er der snarere tale om en revideret udgave
af "Illustreret Svampeflora" end om et nyt værk . De
indledende, generelle kapitler og de kortfattede be
stemmeisesnøgler er således næsten fra ord til andet
gentagelser. Det virker faktisk lidt komisk , når man
på side 12 har taget billedet af svampesporer fra den
ældre bog og blot roteret det 1800 og pyntet op med
lidt farver. Det er også tvivlsomt , om medtagel sen af
nogle arkti ske arter berettiger til titlen "Nordens
Svampe ". Svampene s hyppighed og udbredel se refe
rerer i det store og hele kun til danske forhold.

Ved arbejdet med bogen kan det ikke skjules, at
de bestandige skift mellem fotos og tegninger virker
generende og ofte giver et falsk billede af arterne s
indbyrdes størrelsesforhold. Mange farve foto s er
mindre vellykkede. Fotografiet af Papegøje-Vokshat
(H ygrocybe psittacina] på side 83 har således ikke
antydning af grøn farve , Ægte Ridderhat (Tricholo
ma auratum} side 100 og Svovl-Ridderhat (Tricholo-

ved nærmere gennemsyn star det Imidlertid hur
tigt klart , at bortset fra de nye fotos og et let udvidet
artsantal er der snarere tale om en revideret udgave
af "Illustreret Svampeflo ra" end om et nyt værk. De
indledende, generelle kapitler og de kortfattede be
stemmeisesnøgler er således næsten fra ord til andet
gentagelser. Det virker faktisk lidt komisk, når man

at vise Birke-Ridderhat (Tricholoma fu lvu m) gen
nemskåret , når den gule farve på kødet i stokbasis
mangler . Andre billeder er upædagogiske. Billedet af
Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides) på side 139
mangler således ring og skede. Og ved hjælp af bo
gens illustrationer at ville skelne mellem Høj Pose
svamp (Volvari ella speciosa) og Sneh vid Fluesvamp
(Amanita virosa) må vist betegnes som halsløs ger
ning.

Forfatteren har anvendt et gråt felt på højresider
ne til at sige noget generelt karakteristisk for de af
billede arter på en dobbeltside . Dette fører imidlertid
til en række generende forenklinger. Brunstokket
Rørhat (Bole tus badius) er således havnet blandt de
filtede Xerocomus-arter og får prædik atet mindre
god spisesvamp, og det er da synd for en af vore bed
ste spiselige arter. På side 216 - 217 præsentere s man
for skørhatte med gule sporer, men den dominerende
illustration er Quelet s Skørhat, hvis hvide eller højst
cremefavede lameller klart fremgår af fotografiet.
Bogen har også flere grove sjuskefejl. Se f.ek s. på
side 82, hvor både Hygrocyb e ung iunosa og Hy
grocybe laeta har fået det danske navn Slimet Voks
hat. Den sidstnævnte skulle have heddet Bru sk
Vokshat. Illustrationen af Hvidbrun Sneglehat (Hy
grophorus olivaceaoalbus) på side 78 viser 2 eksem
plarer, som vel næppe kan tilhøre samme art. Ser
man i "Illustreret svampeflora" , får man en mistanke
om, at billedet af Tvefarvet Sneglehat (Hygrophorus
dichrous) ved en fejltagel se er taget med .

De anvendte danske navne i bogen er valgt af for
fatteren uden hensyn til forenin gens forsøg på at ska
be en mere kon sek vent navngivning. Helle r ikke
navnene fra "Illustreret Svampeflora" anvendes kon
sekvent. Hvorfor skal f.eks. Koglebru skhat pludselig
kaldes Musesvans?

Jeg håber ikke, at ovenstående sure opstød giver
indtryk af, at man ikke kan have glæde af at arbejde
med bogen , for alle kan selvfølgelig lære en masse af
den. Faktisk skyldes de mere en ærgrelse over, at vi
denne gang var tæt på, men endnu ikke har fået den
ideelle svampebog på dansk .

Esben Dybkjær

plarer, som vel næppe kan tilhøre samme art. Ser
man i "Illustreret svampeflora", får man en mistanke
om, at billedet af Tvefarvet Sneglehat (Hygrophorus
dic hrous) ved en fejltagelse er taget med.

De anvendte danske navne i bogen er valgt af for
fatteren uden hensyn til foreningens forsøg på at ska
be en mere konsek vent navngi vning. Heller ikke



Sunhede, s.: Geastraceae (Basidiomycoti
na). Morphology, ecology, and systematics
with special emphasis on the north europ
ean species.
Synopsis Fungorum I, Fungiflora, Oslo, 534
sider, 232 iII., 3 farvetavler. Engelsksproget.
Pri s 400 Nkr.

Efter et par års rumsteren kom den endelig: Sunhe
des afhandling om de nord vesteuropæiske stje rne
bolde, men den har til gengæ ld været værd at vente
på ; der kan ikke finde s meget nyt om stjernebolde på
vore breddegrader de næste mange år. Det er et me
ge t grundigt værk, der behandl er faktisk enhver tæn
ke lig side af stje rneboldene. Sunhede har over 20 års
erfaring med stjernebolde, og bogen er by gget på
disse personli ge erfaringer: Han kender sine svampe
og dere s voksesteder. Netop de økologiske afsnit er
meget spændende læsnin g, idet man meget sjæ ldent
møder en så grundig behandling af emnet sv am
peøkologi. Her ser man resultatet af de mange års
fodarbejde med at besøge lokaliteterne igen og igen ,
nemlig ind sigten i fordelingen og variationen af
frugtlegemer på voksestedet. Variation er et vigtigt
ord i denne sammenhæng. Sunhede er meget om 
hyggelig med at beskrive karakterers variation, hvi l
ket er en stor støtte i bestemmelsen , for hvornår fin
der man en svamp, der ser ud præcis som i svampe
bo gen ?

Bogen indledes med nogle korte, generelle afsnit,
hvorefter der findes en nøgle til de enkelte slægter i
Geastraceae , hvor han kort behandler de nært ståen
de slægter, hvoraf de fleste ikke har repr æsentanter i
Nordvesteuropa, f.ek s. Phialastrum, Pyrenogaster
og Terrostella. Der kommer så en nøgle til slægten
Geastrum, hvorefter artsgennemgangen følger.

Hver enkelt af de 26 behandlede arter har dere s
eget afsnit , hvori der så finde s afsnit om taxonomi,
morfologi og økologi, alt sammen meget udførligt
be skrevet og gennemillustreret med s/h-fotos og
tegninger af mikro- og makroskopiske karakterer.
De suden prikkort over udbredelsen for de fleste ar
ter (med specielle kort for bland og Gotland, hvor
Sunhedes egen aktivitet sætter sig tydelige spor i
fo rm af mange fund). Alt sammen meget, meget
grundigt og let at finde rundt i.

Af "nye" navne har han to : Navle-Stjernebold,
Geastrum badium, skal hedde G. elegans Vitt. og
Dv ærg-Stjemebold, G. nanum, skal hedde G. schmi
deli i Vitt. Argumentationen for begge ændringer fo
- - LO o 1Sc Jl lU å n;u c/S 111CU uUgle KOlle, gehdelle arsrur,
hvorefter der findes en nøgle til de enkelte slægter i
Geastraceae, hvor han kort beh andler de nært ståen
de slægter, hvoraf de fleste ikke har repræ sentanter i
No rdvesteuropa, f.ek s. Phialastrum, Pyrenogaster
og Terrostella. Der kommer så en nøgle til slægten
Geastrum, hvorefter artsgennemgangen følger.

sammen med Geastrum.
Alt ialt er det en meget anbefalelsesværdig bog

for den , der gerne vil vide mere om stjerneboldene,
og samtidig bør den med sin grundighed og gode
struktur være en rette snor for andre lignende slægts
værker. En bog, der er pengene værd!

Chri stian Lange

J.H. Petersen og J. Vesterholt (red.): Dan
ske storsvampe. Basidiesvampe.
Gyldendal , København, 588 sider., pris 298 kr.

Et længe næret ønske blandt danske mykologer er nu
blevet opfyldt. Der er udkommet en omfattende, moder
ne og kritisk flora til danske storsvampe.

Den medtager bladhatte, rørhatte, skør- og mælkehat
te, bladl øsgrupp en (aphyllophoraler) samt bug- og
bævresvampe og omtaler ca. 2100 arter. Dvs. at sækspo
resva mpene må vente til en anden gang. Så godt som
alle arter, der er kendt inden for de omtalte grupper her i
landet er med, men det angives, at der inden for en del
ikke særligt velundersøgte slægter sandsynligvis findes
flere arter.

Bogens format er som næsten alle andre felth ånd
bøgers, dvs. at den let kan være i tasken eller svampe
kurven.

Floraens to redaktører har skrevet størstedelen af bo
gen, det øvrige er skrevet af mykologer med samme sto
re erfaring. Men inden trykning i bogform har nøglerne
gennem en årrække været benyttet på svampeforenin
gens bestemmelseskurser for viderekommende, og er
herigennem løbende blevet kritiseret og revideret.

Bogen indledes med gode afsnit om svampes levevis,
navngivning (både dansk og videnskabelig) , slægts
skabsforhold, formlære (både de umiddelbart synlige
karakterer og de mikroskopiske), farvelære og nøglens
brug . I disse afsnit findes bogens eneste illustrationer.
Der er desuden et farvekort bagest.

Den videnskabelige navngivnings problemer er godt
beskrevet, jeg undrer mig bare over, at man ikke har for
klaret betegnel serne apud og nom. prov., når de andre
udtryk, som forekommer i forbindelse med de videnska
belige navne, er så godt forklaret.

Resten af bogen og det vil sige knap 500 sider er be
stemmeisesnøgler.

En hovednøgle bringer en frem til slægter eller grup
per af slægter. Sporefarve er, som sædvanlig, en vigtig
karakter i hovednøglen. Det betyder at man ikke umid
delbart kan få sine svar, men må vente på en spare
re 'erranng. Men'mGen' trykrung l bogtorm har nøglerne
gennem en årrække været benyttet på svampeforenin
gens bestemmelseskurser for viderekommende, og er
herigennem løbende blevet kritiseret og revideret.

Bogen indledes med gode afsnit om svampes levevis,
navngivning (både dansk og videnskabelig), slægts
skabsforhold, formlære (både de umiddelbart synlige



kan kende slægterne og som vil springe denne nøgle
over.

I artsnøglerne er der lagt stor vægt på, at svampene
skal kunne bestemmes umiddelbart, kun ved hjælp af en
lup. Dvs. at mikroskopiske karakterer kun er medtaget,
hvor det er absolut nødvendigt. Der er dog en del arter i
vanskelige slægter som f.eks. kegle- og trævlhatte, der
ikke kan bestemmes uden mikroskop. Mange steder er
mikroskopiske karakterer nævnt som støtte for de ma
kroskopiske, til glæde for den som har et mikroskop.

Der er ikke en eneste figur i nøgledelen. men der er
henvisninger til gode afbildninger i bøger og tidsskrifter.

Arter i nærtstående slægter, som ikke umiddelbart
kan skelnes, er samlet i fælles nøgler. F.eks. omfatter hu
esvampenøglen slægterne Mycena, Delicatula, Hemi
mycena og Mycenella, og alle poresvampe-arterne sam
les i tre lange nøgler, Det kan give anledning til lidt for
virring, fordi arter i samme slægt kan være spredt ud
mellem andre arter, men det fungerer godt i praksis. I
forbindelse med registret giver det dog problemer (se
nedenfor).

Artsbeskrivelserne er kortfattede, men nok så detalje
rede, hvor det er nødvendigt. Hyppigheden angives i
fem grader, og det oplyses om arterne er spiselige. Vok
sestederne er desværre beskrevet meget kort, og det kan
kun være af pladshensyn.

Jeg har gennem efteråret arbejdet med nøglerne og
mit generelle indtryk er, at de virker særdeles godt. De
er klare og entydige, og hvor man kan være i tvivl, er ar
ten ofte nøglet ud i begge alternativer.

Enkelte problemer er dog opstået under brugen. Jeg
er stødt ind i tre eksempler på at virkeligheden ikke sva
rer til nøglepunkterne: Ager-Bredblad, violette former
af Broget Skørhat og Brunlig Kødporesvamp kan ikke
nøgles rigtigt ud. Man havner henholdsvis i Svovlhat
nøglen, i et blindspor i Skørhat-nøglen og i Orangepore
svamp. Slægter, hvis arter traditionelt er vanskelige at
bestemme, er også i denne bog svære at have med at
gøre. Af eksempler kan nævnes champignoner, slørhatte
og trævlhatte. Dem har jeg fundet en del arter af, som
ikke kunne bestemmes. Men det kunne jeg som regel
heller ikke med speciallitteratur.

Langt de fleste arter har fået et dansk navn. Det er
vigtigt, hvis andre end egentlige mykologer skal have
glæde af bogen. Som noget nyt har en del små slægter,
som før blot havde samme navn som en nærtstående stor
slægt, fået egne navne, f.eks. vokshatteslægten Camar
ophyllopsis, der her kaldes Kratvokshat. Disse slægts
navne indgår dog ikke i artsnavnene.

Den videnskabelige navngivning er helt ajourført,
ten otte nøglet lid l begge aiternauver. .

Enkelte problemer er dog opstået under brugen. Jeg
er stødt ind i tre eksempler på at virkeligheden ikke sva
rer til nøglepunkterne: Ager-Bredblad, violette former
af Broget Skørhat og Brunlig Kødporesvamp kan ikke
nøgles rigtigt ud. Man havner henholdsvis i Svovlhat
nøglen, i et blindspor i Skørhat-nøglen og i Orangepore-

de fleste af os har lært at kendesom Russula lepida, hed
der nu ikke engang R. rosacea (som vi måske lige har
vænnet os til), men R. rosea, et navn vi hidtil har brugt
om en anden art. Det er nu ikke redaktørernes skyld, og
selvfølgelig skal navngivningenfølge reglerne.

De videnskabeligenavne er også brugt kritisk, hvilket
har luget kraftigt ud blandt "skrivebordsarterne", som
der f.eks. er en del af i Moser's tysksprogede flora. Der
er dog også enkelte overraskende sammenlægninger,
f.eks. er Boletusf ragrans synonymiseret med Brunstok
ket Rørhat.

Hele registret er trykt i en (to spalter) lang ubrudt ræk
ke. Det giver et meget dårligt overblik, når der ikke er
mellemrum mellem de enkelte grupper med samme be
gyndelsesbogstav.Jeg synes godt, man kunne have skre
vet de videnskabelige navne i kursiv, det ville også bed
re overblikket. Jeg skulle slå slægten Sistotrema op, og
blev henvist til side 90ff. På side 90 er der ikke et ord om
den slægt, og først helt fremme på side 160 dukker den
op. Der er masser af tilsvarende tilfælde, når der er tale
om aphylloral-slægter, der er blandet godt sammen i
nøglerne. Mange tilsvarende slægter har to henvisnin
ger, hvor den første er ligesådan som beskrevet ovenfor.
Det er ikke forklaret på nogen måde og virker meget ir
riterende, når man står og hurtigt skal slå en slægt op.

De hidtidige alternativer til denne flora har været
fremmedsprogede værker. Det vigtigste var uden tvivl
ovenfor nævnte Moser's tysksprogede og noget proble
matiske flora. Men denne og de øvrige distanceres klart
af den nye danske flora. Ikke alene på grund af sproget
og det område den dækker, men også af nøglernes langt
mere brugervenlige udformning og den mere kritiske
brug af svampenavnene.

Den viderekommende svampesamler, som er interes
seret i at identificere sine fund, skal uden tøven skaffe
sig denne bog. Jeg har i sæsonen haft stor fornøjelse af
den, mens min "Moser", har ført en kummerlig tilværel
se i reolen. Begynderen vil derimod nok få vanskeligt
ved at bruge den, og de, hvis hovedinteresse er farve- og
spisesvampe, vil få mere glæde af de illustrerede bøger.

Der er hist og her trykfejl i nøglerne. Der er dog ikke
grund til at nævne dem her, da der vil blive udgivet et
rettelsesblad sammen med et af svampeforeningens
kommende programmer.

Alt i alt er der tale om en enestående god bog, som
ikke kan undgå at blive "bogen" om de danske stor
svampe i mange år frem.

Til slut en lille bemærkningtil bogens titel. På omsla
get står ordet basidiesvampe uden parentes, på titelbla
det i parentes. Jeg vil foretække omslagets version. Den
ar 'å'en nye lianS'Ke' uora. lK.K.C illCIIC ]Ja grUiiu-dr~-P1Voc;l

og det område den dækker, men også af nøglernes langt
mere brugervenlige udformning og den mere kritiske
brug af svampenavnene.

Den viderekommende svampesamler, som er interes
seret i at identificere sine fund, skal uden tøven skaffe
sig denne bog. Jeg har i sæsonen haft stor fornøjelse af



Rettelse
Foreningen udgav i august 1990 i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen hæftet
"Truede storsvampe i Danmark - en rødliste ".

Beklageligvis opstod der en række fejl ved færdigredigeringen , og da manuskriptet
først forelå få dage før trykstart, var det ikke muligt at foretage den korrekturlæsning,
der ville have afsløret fejlene. Det medførte at forfatterciteringen blev forskellig på
forsiden og på omslagets side 3. Den korrekte citering er Knudsen & Vesterholt , selv
om heftet nu på bibliotekerne vil være registreret som Vesteholt & Knudsen.

Desuden blev billedet på side 38 af Frynset Stilkbovist (Tulostoma [imbriatum)
fejlagtigt citeret som Vinter-Stilkbovist (T. brumale), og i sammenfatningen side 62
blev antallet af henholdsvis" sårbare" og "sjældne" arter ombyttet.

Redaktionen beklager forbytningerne.

In the supplement to the last issue of SVAMPE - "Truede storsvampe i Danmark - en
rødliste" (a Danish redlist of macrofungi) the names of the authors were mistakenly
reversed on the front page. The correct citation should be Knudsen & Vesterholt as
can be seen on the inside of the back cover. Besides the photo of Tulostoma
fimbriatum is mistakenly called T brumale and in the summary the numbers of
"vulnerable" and" rare" species have been reversed.

The editors regret the mistake.
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