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Mine første oplevelser med Lærke-Rørhat

Jan Vesterholt, Kærvænget 32b, Gammelsole, 8722 Hedensted

Det var i begyndelsen af september 1980, jeg

gjorde mine første forsøg med spisning af vildt

voksende svampe . Det var en temmelig regnfuld

periode, så jeg havde taget min nyerhverve de 'Il

lustreret Svampeflora' med på et weekend-besøg

hos mine forældre i Midtjylland. I silende regn

cyklede jeg ud til Gyttegård Plantage, og der i

vejkanten under en række lærke træer stod der en

stor flok lysende, gyldne rørhatte . Bogen sagde

Lærke-Rørhat (Suillus grevillei) - en spisesvamp !

Stærkt opstemt , ja nærmes t beruset af mit

utrolige held , gik jeg i gang med at plukke. Førs t

blev kurven fyldt op med de nærmeste. De var

enormt store og saftige. Konsistensen var måske

ikke ligefrem fast , men de var sikkert velegnede

til suppe! Desværre viste min kurv sig hur tigt at

være for lille, så gik jeg i gang med at sortere de

mest smattede og larvebefængte eksemplare r fra

og erstatte dem med yngre og lidt mere fas te .

Med kurven fyldt til randen og lidt til satte jeg så

kurs mod mine forældres hus for at læsse af, in

den jeg tog tilbage igen for at høste videre. Hvil

ket Eldora do.
Foruds igeligt nok havde familien ikke meget

lyst til kulinar iske eksperi menter netop den dag,

og jeg skulle først hjem til År hus dagen efter.

Hvad så? Jo , så var det , jeg fik den gode ide at

tørre den ene halvdel af svampene. Resten kun

ne så gemmes i kurven, til jeg kom hjem til min

egen lejlighed.
Tørringen skulle ifølge bogen finde ste d i et

lokale med god luftcirkulation, og dertil måtte

deres bryggers nede i kældere n være helt ideelt.

Der var måske ikke så meget luftc irkulatio n,

men der var i hvert fald altid lunt , for der stod et

oliefyr. Hathuden blev tru kket af de op mod 100

eksemplarer, så mine fingre blev helt brune og

klæbr ige af en sej og tyktflydende blanding af

hathud, spores tøv og slim. Svampene blev skåret

i skiver og lagt ud på køkkenrull e-papir, der kom



til at beklæde alt hvad huset kunne præstere af
serveringsbakker og finerplader. De resterende
svampe blev lagt i kurven. Den blev anbragt et
skyggefuldt sted i haven, så svampene kunne hol
de sig til den næste dag .

Den næste morgen bad min mor mig om at til
se svampene nede i kælderen, fordi hun mente, at
de lugtede grimt. Det var jeg naturligvis ikke enig
i. I hvert fald lugtede de ikke grimt alle sammen.

Men desværre var de slet ikke blevet tørre. De
var klæbrige og stort set umulige at løsne fra un
derlaget. Og som om det ikke var nok , var mange
af dem var blevet til levende bunker af små hvide
larver. Kun de yngste eksemplarer var tilsynela
dende gået fri. Disse blev skrabet fri for køkker
ullestumper - i øvrigt et hulens arbejde - og blev
puttet ned i en æske. Enkelte af svampene ude
fra kurven måtte også sorteres fra , men det var
nu et mindre problem, for der var stadigvæk i ki
lovis.

Da jeg kom hjem , lugtede rørhattene i æsken
ret kvalmende, og da de nu også var ved at blive
'levende', var der ingen vej udenom. Så der røg
vinterforrådet.

De endnu tilbageværende, friske svampe blev
renset, skåret i skiver og hældt ned i en stor stø
bejernsgryde. Der var vel knap 2 kilo ialt , og de
fyldte gryden næsten til randen. En stor klat
smør blev hældt ved. Det var jo et festmåltid , så
der var ingen grund til at spare. Og så fuld blus
på møllen, så der kunne ske noget i en fart.

Til at begynde med, kunne man vel godt kalde
det stegning, men efterhånden havde svampene
udskilt så meget saft, så det måtte kaldes kog
ning . Saften blev dampet ind , og de fik lov til at
stå længe under pænt blus , for jeg havde egentligt
forventet, at de skulle blive sprøde og gyldne ,
som købe-champignoner kan blive det. Det blev
de ikke. De blev tværtimod mere og mere gele
agtige i konsistensen, og til sidst måtte jeg affinde
mig med situationen. Sådan skulle det jo nok
være, så min (nu forlængst forhenværende) sam
lever blev kaldt til bordet. Endelig kunne fest
måltidet begynde!

Jeg hældte en stor portion op. De første par
bidder smagte egentlig ikke grimt, men konsi
stensen var nok lidt speciel. 'Jamen det smager jo
herligt!' , blev vi enige om. Inden længe blev det
dog sværere at få bidderne ned , og knap halvvejs
gennem portionerne måtte vi begge opgive. Re-
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der var ingen grund til at spare. Og så fuld blus
på møllen, så der kunne ske noget i en fart.

Til at begynde med , kunne man vel godt kalde
det stegning, men efterhånden havde svampene
udskilt så meget saft , så det måtte kaldes kog
ning. Saften blev damnet inrl nu np filt- I r", t; l .,t

ondt at hælde denne kulinariske specialitet ned i
skraldeposen.

Man må lære af sine fejltagelser
Her efter næsten 12 års yderligere erfaringer
med svampe, kan jeg se, at der var nogle ting , jeg
med fordel kunne have været opmærksom på
den gang:

For det første er det ikke nogen let opgave at
tørre svampe, der er indsamlet i regnvejr - slet
ikke når der er tale om lærke-rørhatte.

For det andet er det en rigtigt dårlig ide at
lægge svampe ud til tørring på stærkt sugende pa
pir - i hvert fald når der er tale om lærke-rørhat
te.

For det tredie kan et lunt rum med et oliefyr
ikke gøre det ud for eksempelvis en radiator, der
giver luftcirkulation.

For det fjerde skal man overhovedet ikke
tørre halvgamle, blødkødede lærke-rørhatte.

For det femte skal man ikke lægge halvtørre
svampe ned i en lukket æske og forvente , at de
har det godt 10 timer efter - naturligvis slet ikke
når der er tale om lærke -rørhatte.

For det sjette skal man ikke hælde flere kilo
smattede rørhatte i gryden på en gang og så sætte
fuldt blus på . Rørhatte er sarte organismer, der
er vanskelige at tilberede. Hvis de kommer til at
koge i den saft , de selv udskiller, bliver resultatet,
at de får en rædselsfuld, gele-agtig konsistens. De
skal opvarmes så langsomt, så den vædske, de ud
skiller, kan nå at fordampe, uden de på noget
tidspunkt kommer til at koge i den. Det gælder
for alle rørhatte, at det kan gå helt galt med steg
ningen af blødkødede eksemplarer. De unge og
faste .er altid lettere at tilberede end de gamle.
Tilsvarende er fastkødede arter som fx Karl J0 
han og Punktstokket Indigo-Rørhat langt nem
mere at tilberede end fx Rødsprukken Rørhat og
Lærke-Rørhat.

Dette stegningsproblem er i øvrigt specielt for
rørhatte. Jeg har aldrig oplevet det med andre
svampe. Og man kan komme uden om det, hvis
man i stedet vælger at lave suppe på dem.

Tilbage til Lærke-Rørhatten: Den er let at
finde og let at kende, og den kan ikke forveksles
med giftige svampe. Derfor vil jeg slet ikke gå så
vidt som til at fraråde den som spisesvamp. Men
den er vanskelig at behandle - det ved jeg nu - og
den hører bestemt ikke til blandt de største deli-""Vb""' l u,,",u ;)QH, UC; ~C;1 v UU~Klller, OlIverresultatet,
at de får en rædselsfuld, gele-agtig konsistens. De
skal opvarmes så langsomt, så den vædske, de ud
skiller, kan nå at fordampe, uden de på noget
tidspunkt kommer til at koge i den. Det gælder
for alle rørhatte, at det kan gå helt galt med steg-



To for Danmark nye arter af Skælhat

(Pholiota squarrosoides og Pholiota oedipus)

Erik RaId, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø

De to arter, som her omtales som nye for Dan

mark, er begge arter, der er sjældne i Europa,

men som med rimelig sandsynlighed kunne for

ventes at forekomme i Danmark. Nu er de kon

stateret som danske. Den ene har jeg selv fundet ,

mens Jan Vesterholt, Christian Lange og Jens H.

Petersen venligt har overladt mig den anden til

nærværende opsats. Da de to arter ikke havde no

get dansk navn tidligere, har jeg forsøgt mig med

forslag til danske navne.

Vellugtende Skælhat
(Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc.)
Kendetegn: I felten bemærkedes en kraftig,

sødlig lugt, hvilket er usædvanligt hos skælhatte.

Hatten var på det ene fund nærmest rødbrun og

glinsende med oprette-udspærrede skæl , mens

hatten på det andet fund var honninggul med sli

met overflade og skæl , der var indlejrede i slimen.

Disse forskelle skyldes sikkert forskel i alder og

udtørringsgrad. idet de lyseste eksemplarer var

yngst.
Forvekslingsmuligheder: Ligner Krumskællet

Skælhat (Pholiota squarrosa) og Højtsiddende

Skælhat (Pholiota aurivellus) , men kombinerer

karakterer fra disse to. Krumskællet Skælhat har

tør hat med udspærrede skæl, HØjtsiddende

Skælhat har slimet hat med tiltrykte skæl , og Vel

lugtende Skælhat har slimet hat med udspærrede

skæl. Det bedste kendetegn er den kraftige, sødli

ge lugt , som blandt skælhattene ellers kun findes

hos Duftende Skælhat (Pholiota heteroclita) , der

har tør hat med tiltrykte skæl. Duftende Skælhat

afviger desuden fra de tre førstnævnte ved at

mangle cystider med gult , lysbrydende indhold.

Økologi: Fundet på en gammel liggende stamme

af Bøg (Fagus silvatica). I udlandet er arten fun

det på Bøg, Avnbøg, Birk, Bævreasp, Røn og

Gråpil. Jeg fandt den på samme sted på samme

stamme i årene 1988 og 1989, men den var ikke

fremme i 1990 og 1991. Udbredelsen i Europa (se

nedenfor) tyder på , at arten befinder sig bedst

under kontinentale klimaforhold. Det danske
yngst.
Forvekslingsmuligheder: Ligner Krumskællet

Skælhat (Pholiota squarrosa) og Højtsiddende

Skælhat (Pholiota aurivellus) , men kombinerer

karakterer fra disse to. Krumskællet Skælhat har

tør hat med udspærrede skæl , Højtsiddende
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eksklusive gruppe af arter, som lever på døde

stammer af ædelløvtræer, en habitat, som er

stærkt på retur i de stadigt mere velfriserede dan

ske skove. I Jægersborg Dyrehave vil den, hvis

den igangværende tendens til at fjerne alle faldne

stammer fra skovbunden, have svært ved at finde

nye voksesteder, når dens nuværende stamme bli

ver for nedbrudt.
Artens historie: Denne art er en sjældenhed i Eu

ropa. Den blev først kendt fra dette kontinent, da

Kuhner & Romagnesi (1953) beskrev fund fra

Fontainebleau-skoven ved Paris fra 1941 som en

ny art , Pholiota ochropallida. På den europæiske

mykologiske kongres i Polen i 1966 blev Vellug

tende Skælhat fundet flere gange i Bialowieza

skoven. Dengang blev den ikke bestemt, og først

efter at Moser havde besøgt området i 1967 og

1975, sarnlede det nuværende billede af arten sig.

Han bladrede i en amerikansk fotofeltflora og så

et flot farvefoto , der lignede Bialowieza-skælhat

ten på en prik; her hed svampen Pholiota squar

rosoides. Moser (1978) sammenlignede den ame

rikanske art med den franske ochropallida og de

polske fund og fandt , at de repræsenterede en og

samme art. Navnet Pholiota squarrosoides er det

ældste og det korrekte for arten . Jacobsson

(1987) gennemgik herbariemateriale af Pholiota i

de nordiske lande og fandt 4 kollektioner fra Sve

rige og to fra Finland af Pholiota squarrosoides,

heraf den ældste fra 1841! Sidenhen må flere

finske fund være dukket op , da udbredelseskortet

hos Jacobsson (1991) viser 8 fundlokaliteter i

Finland. Jacobsson (1987) forsøgte at krydse et

fund af Pholiota squarrosoides fra Canada med et

makroskopisk ganske lignende fra Sverige, med

negativt resultat. Men, som han bemærker, nega

tive krydsningsresultater kan skyldes mange fak

torer, og man skal ikke regne de to kontinenters

populationer til forskellige arter, blot fordi et en

kelt forsøg på krydsning gav negativt resultat.

Mig bekendt foreligger der ikke yderligere

fund af arten i Europa. Farvebillederne hos Mo

ser (1978) og Marchand (1980) stammer begge

rikanske art med den franske ochropallida og de

polske fund og fandt, at de repræsenterede en og

samme art. Navnet Pholiota squarrosoides er det

ældste og det korrekte for arten. Jacobsson

(1987) gennemgik herbariemateriale af Pholiota i

rlp nnrrii"kp. lande OQ' fandt 4 kollektioner fra Sve-



Fig. 1. Vellugtende Skælhat (Pholiota squarrosoides). Foto Erik Raid , Jægersborg Dyrehave, 15.9.1988.

Materiale: N0-Sjæll.: Jægersborg Dyrehave (på lig
gende, noget nedbrudt stamme af Bøg (Fagus silva
tica) , 15.9.1988, E. Raid (herb. ER) ; ibid., 18.9.1989,
E . Raid (herb. ER).

Smudsigbrun Skælhat
(Pholiota oedipus (Cooke) Orton)
Kendetegn: Finderne lagde især mærke til den
smudsigbrune hatfarve, de i begyndelsen smud
sigbrune lameller med hvidligt ægparti, og de på
gamle eksemplarer iøjnefaldende rustbrune lam 
eller. På Langesø-fundet blev i felten noteret en
kraftig, hvid ring, som var forsvundet ved hjem
komsten.
Forvekslingsmuligheder: Denne art kendes på , at
den er umulig at anbringe i slægt ved første øje
kast. Man tænker på alt andet end en Skælhat.
Derimod er Mørkhat, Svovlhat, Hjelmhat, ja selv
Tragthat de slægtsnavne, der falder en ind , når
man ser de gråbrune lameller og den mørkt
gråbrune hatfarve. Den fedtede hat og de hvide
slørrester peger mod visse arter af Skælhat, og
det er da også der, arten er placeret i megen nuti 
dig litteratur. Mikroskopisk er det mest iøjnefal
dende træk de lange cheilocystider, der er ure
gelmæssigt udformede og ofte med flere inds-

Smudsigbrun Skælhat
(Pholiota oedipus (Cooke) Orton)
Kendetegn: Finderne lagde især mærke til den
smudsigbrune hatfarve, de i begyndelsen smud
sigbrune lameller med hvidligt ægparti, og de på
zarnle eksernnlarer iolinpf:::l1rlpnrlp rllcthrlln ", l".,....

Økologi: At dømme efter litteraturen forekom
mer denne art altid på jord, men under mange for 
skellige løv- og nåletræer. En ting er dog fælles for
alle rapporter om arten: den er altid fundet i vin
terhalvåret, fra oktober til maj. Bon (1979) skri 
ver, at februar er dens foretrukne måned, forudsat
at vinteren er tilstrækkeligt mild. Når der er frost ,
er den ikke fremme. Artens hidtil kendte udbre
delse stemmer også godt overens med dens
sæsonpræference: den er fundet i England , i
Frankrig og i Tyskland, men altid kun i lavlandet.
I Vesteuropa er vinteren meget mildere end i øst
europa (kystklima, i modsætning til fastlandskli
ma) . Det er derfor forventeligt, at den også skulle
forekomme i Danmark - især i Vestdanmark! De
senere års milde vintre har sikkert været favorab
le for arten, så mon ikke vi vil se mere til den i de
kommende år, hvis den nuværende klimatendens
fortsætter?
Artens historie: Arten er først beskrevet af Cook
e i 1885, som anbragte den mellem svovlhatte og
mørkhatte. Da arten er sjælden, blev der ikke
skrevet meget om den i lang tid , bortset fra en af
bildning i Boudiers tavleværk fra 1905-10. I 1953
beskrev franskmanden Ktihner den som en ny art
under navnet Dryophila sordida (i Ktihner & Ro-
.'-"HUlVUlvL, ua Ul\.lUUCl LU UIC::lJ. DUIl IJ'1/'1) SKrI-

ver, at februar er dens foretrukne måned, forudsat
at vinteren er tilstrækkeligt mild . Når der er frost ,
er den ikke fremme. Artens hidtil kendte udbre
delse stemmer også godt overens med dens
sæsonpræference: den er fundet i England, i
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ford i han ikke kunne genkend e den ud fra Cook es
tavle. I 1957 fandt han dog ud af, at de to arter var
identiske. Konra d og Maublanc overførte arten til
Mørkhat (Psathyrella), men det blev ikke ende
sta tionen. R omagnesi anbragte den i slægte n
Phaeogalera, en lille slægt beregnet på at modtage
art er af Hjelmhat (Galerina),med spirepore i spo
rerne . Her skal man søge den hos Moser (1983).
Bon puttede den i den lille slægt Hemipholiota ,
der bruges som depot for afvigende arter af Skæl
hat (Pholiota) , der har for mørkt sporestøv. og her
står den i hans feltflora (Bon 1987). Når der kan
være så forskellige meninger om artens systemati
ske placer ing, skyldes det, at man egentlig ikke
kommer nogen vegne ved at bruge mikroskopiske
karakterer. Den mangler nemlig alle de speciali
sere de træk, der kunne placere den i de mere vel
karakteriserede slægter : ingen pleuro cystider, in
gen chr ysocystid er, ingen bred spirepore , ingen
vortede spore r. Men Bon (1979) er efter min me
ning inde på noget af det rigtige, når han noterer ,
at den mikr oskopisk ligner hjælmh atte af arts
gruppen omkring Galerina sideroides (her tænker
han sikkert især på de lange, indsn ørede cheilo
cystider) , og at det var til denne slægt, at han ville
flytt e den , hvis ikke det var for meget endnu en

gang at flytte denne ulyksalige art ! I denne artikel
lader jeg den blive blandt skælhattene og har dan
net det danske navneforslag som en oversættelse
af Ki.ihners latinske D. sordida.

Materiale: Ø-Jyl!.: Torskov ved Moesgård Alle s for
År hus (på jord ved begravede urt erester) , 4.3.1992, C.
Lange JHP-7 .92 (C). - Fyn: Lan gesøskovene S for
Morud (på fugtigt liggend e blade af Lind (Tilia)) ,
16.10.1991 J. Vesterholt JV91-703 (C).
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Er Djævle-Rørhat giftig?

Erik RaId, Viborggade 15 st.tv., 2100 København ø.

I Svampe 24 er der en artikel om et forgiftnings
tilfælde med Satans RØrhat (Boletus satanas
Lenz) (Ekelund 1991). Djævle-Rørhat (Boletus
legaliae (Pil åt in Pil åt & Usak) Blum) er en me
get nærtstående og lige så sjælden art. Men er
Djævle-Rørhat lige så giftig som Satans Rørhat?
Bon (1987) skriver "spiselighed tvivlsom".
Garnweidner (1991) rubricerer den som en art,
man skal undgå , fordi man ikke ved nok om den ,
og fordi den er så sjælden, at den bør skånes.
Breitenbach & Kranzlin (1991) er af samme me
ning. I denne artikel vil jeg berette om et forgift
ningstilfælde med Djævle-Rørhat, som jeg selv
har været ude for.

Forgiftningssymptomer
Lørdag den 11. juli 1990 fandt jeg om formidda
gen en flot rørhat i Cottageparken ved Jægers
borg Dyrehave. Jeg tog den med hjem og udfær
digede en tegning med tilhørende beskrivelse af
svampen. Hatfarven var gråbrun-bleggul med
smukt rosafarvede partier i hatranden og på af
plantedele beskyttede områder. Stokken var
orangerød med karminrødt net. Kødet var
stærkt blånende ved gennemskæring, med mild
smag og krydret lugt. Jeg bestemte den til Djæv
le-Rørhat (Boletus legaliae (Pil åt in Pil åt &
Usak) Blum). I årene siden har jeg samme sted
fundet mange eksemplarer af samme art og no
teret mig den store variation , sandsynligvis
betinget af alder og vejrlig, som der er i hatfarve,
stokfarve og blåningens intensitet. Det er ikke
helt let at få alle karaktererne til at passe med
litteraturens beskrivelser af Djævle-Rørhat, så
ledes angives kødet som kun svagt blånende og
hatfarven ikke som rent grå som det ses på det
ene eksemplar på fig. 1, men jeg mener dog, at
min bestemmelse må være rimeligt korrekt.

I forbindelse med udfærdigelsen af beskrivel
sen måtte jeg naturligvis også konstatere sma
gen , som var udmærket. Jeg spiste - grundet min
bestemmelse af arten - kun et ganske lille styk
ke, på størrelse med hovedet af en nipsenål af al
mindelig slags. Ud over at ærgre mig over, at en
så velsmagende rørhat var klassificeret som su-

stærkt blånende ved gennemskæring, med mild
smag og krydret lugt. Jeg bestemte den til Djæv
le-Rørhat (Boletus legaliae (Pil åt in Pil åt &
Usak) Blum) . I årene siden har jeg samme sted
fundet mange eksemplarer af samme art og no-
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Om eftermiddagen var jeg på Assistens Kir
kegård, og her blev jeg anfaldet af en kraftig ir
ritation i maven. Mavesækken rumlede og vred
sig, som om en større sten ved en fejltagelse var
kommet derned og nu forsøgte at bane sig vej
tilbage ad vejen , den kom fra. Trangen til at ka
ste op var evident, men forsøg herpå var frugtes
løse . Der var ingen sikre psykiske symptomer.
Jeg havde ikke været ude for lignende oplevel
ser tidligere, og først efter en lille times mave
vridning slog det ned i mig, at jeg godt ca. to ti
mer forinden havde sunket en ganske lille bid af
en Djævle-Rørhat. Efter endnu en times tid for
svandt alle symptomer. Selvfølgelig behøver
Djævle-Rørhatten ikke at være skyld i sympto
merne, men jeg er efter den oplevelse blevet
temmelig skeptisk over for denne art. En del år
tidligere blev jeg også forulempet af en rå
rørhat, men den gang drejede det sig om en
Punktstokket Indigo-Rørhat (Boletus luridifor
mis Rostk.) , og den frembragte kun diarre.

Systematik
Djævle-Rørhat tilhører en gruppe af rørhatte ,
hvis systematik og navngivning ikke er tilfreds
stillende udredt. Hos Bon (1987) udskilles de i
en særlig sektion inden for slægten Boletus,
nemlig sektionen Purpurei. De fleste af dem er
på et eller andet tidspunkt blevet kaldt Boletus
purpureus. Navnene i gruppen omfatter legaliae ,
luteocupreus, moseri, rhodopurpureus , rho
doxanthus, satanas , satanoides, splendidus og to
rosus . En del af disse regnes i skiftende omfang
for synonymer, varieteter eller underarter til
nogle af de andre. Mange mykologer har skrevet
om gruppen, men der ikke enighed om ret me
get , end ikke om hvorvidt navnet purpureus kan
bruges om en af arterne. I litteraturen er Boletus
satanas og torosus de bedst karakteriserede ar 
ter. Resten er et vanskeligt gennemtrængeligt
vildnis af forskellige forfatteres forskellige be
stemmelser af deres fund . Alle arterne er nemlig
sjældne til meget sjældne, hvilket ikke gør afkla
ringen nemmere. Karaktererne er næsten ude
lukkende frugtlegemets farver, og da disse efter
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hvis systematik og navngivning ikke er tilfreds
stillende udredt. Hos Bon (1987) udskilles de i
en særlig sektion inden for slægten Boletus,
nemlig sektionen Purpurei. De fleste af dem er
på et eller andet tidspunkt blevet kaldt Boletus



kan variere geografisk eller med vejrliget, er det
ikke mærkeligt, at , som han skriver, "forskellige
mykologer skifter mening hvert andet år, og kar
rusellen drejer endnu en omgang." Jeg er dog ri
meligt overbevist om, at det er en og samme art ,
der hos Ferdinandsen & Winge (1943) hedder
Purpur-Rørhat (Boletus rhodoxanthus) , hos
Knudsen (1974) hedder Rødgul Rørhat (Boletus
rhodoxanthus) , hos Knudsen & SØrensen (1985)
hedder Djævle-Rørhat (Boletus satanoides) og
hos Petersen & Vesterholt (1990) hedder Djæv
le-Rørhat (Boletus legaliae). Arten er opkaldt
efter den kvindelige franske mykolog Le Gal,
som portrætterede arten i 1948 under navnet
Boletus lupinus sensu Bresadola. I udenlandsk
litteratur går den hyppigst under navnet Boletus
splendidus.

Hvor giftig er Djævle-Rørhat og Satans
Rørhat?
Navnene siger jo, at de er giftige som bare Fan
den . Madame Le Gal spiste et godt nøddestort
stykke af svampens rå kød og fik ingen men af
det. Det er vist den eneste beretning om afprøv
ning af denne arts giftvirkninger (Singer 1967) .
Det danske navn er da heller ikke dannet ud fra
formodninger om giftighed, men som en fiks
oversættelse af det latinske navn Boletus satano
ides , der betyder den Satans RØrhat-lignende.

Satans Rørhat har derimod fået sit navn som
følge af sin giftighed. Den fik det latinske navn
Boletus satanas af den tyske mykolog H. Lenz i
1831. Hans beretning om fundomstændigheder
ne er gengivet i Severin Petersens bog "Det hø
jere Svampeflor" fra 1895:

"Dr. Lenz fortæller selv, at han den 12. sep
tember 1830 havde været på svampejagt tillige
med en ven og fra turen blandt andre svampe
hjembragt 9 smukke rørhatte , som han anså for
spiselige. Den følgende dags formiddag smagte
han på et stykke af en frisk svamp. To timer der 
efter for det ham pludselig gennem alle lemmer,
som om han var blevet ramt at et ·slag; men han
kom sig efter nogle minutters forløb og antog, at
dette ildebefindende var en følge af, at han var
blevet gennemblødt af regn dagen forud; det
faldt ham aldeles ikke ind, at svampen kunde
være skyld deri . Kl. 5 om eftermiddagen tog Dr.
Lenz fat på beskrivelsen af den smukke og efter
hans formening spiselige rørhat og smagte ved
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Satans Rørhat har derimod fået sit navn som
følge af sin giftighed. Den fik det latinske navn
Boletus satanas af den tyske mykolog H. Lenz i
1831. Hans beretning om fundomstændigheder
ne er gengivet i Severin Petersens bog "Det hø
iere Svamneflor" fra 1R95:

følte han pludselig stor mathed og måtte kaste
op henved 20 gange. Han kunne nu ikke tvivle
om årsagen til sin lidelse, og formodningen blev
til vished , da hans tidligere omtalte ven , der hav
de været med til at spise en stegt rørhat - som
han for øvrigt havde fundet velsmagende -, blev
meget heftigt syg under et besøg hos Lenz, net
op som denne var i færd med opkastningerne.
Da tillige en dame og en pige , der havde spist af
den samme svamperet som vennen, blev syge ,
og da dr. Lenz selv i løbet af natten blev så mat,
at han knap kunne stå eller gå, gav han, til erin 
dring om hin skuffelse og til alvorlig advarsel for
andre, den ny, smukke rørhat det meget beteg
nende navn "Satans-Rørhatten", et navn, som
den også senere har beholdt.

Mærkeligt nok skulle professor Krombholz,
samtidig med Lenz, stifte et lignende, ubehage
ligt bekendtskab med den samme art af rørhat;
og da hans beskrivelse heraf i hans bekendte
svampeværk fra 1836 giver et levende billede af
den tids , man kunne næsten sige sorgløse, inter
esse for spiselige svampe, anføres hans egne ord
her:

"De første eksemplarer, jeg så af denne
svamp, prangede i selskab med Konge-Rørhat
(Boletus regius) (en smuk, spiselig rørhat med
rosenrød hat) på svampetorvet under vinduerne
på min bolig. På grund af deres smukke farve
holdt sælgeren dem højest i pris og fremhævede
deres velsmag fremfor den hos Spiselige RØrhat
(Boletus edulis) . Uden betænkning prøvede jeg
et lille stykke af hatten på den rå svamp og
fandt, at smagen lignede Konge-Rørhattens, og
troede i tillid til sælgerens forsikring, at den var
spiselig. Jeg købte samtlige stykker og overgav
en del af dem til den mig ledsagende tegner,
Schier, for at han kunne aftegne dem. En time
senere, da jeg blev kaldt til et sygeleje på klinik
ken , følte jeg et let anfald af svimmelhed, utilpa
shed og tilbøjelighed til opkastning. Nogle hoff
mannsdråber fjernede disse lette fornemmelser,
til hvilke jeg søgte årsagen andetsteds uden at
tænke på svampen. På tilbagevejen fra hospita
let besøgte jeg tegneren for at se på fremskridtet
af hans arbejde og fandt ham til min forbavselse
i seng med heftige underlivssmerter og blodop
kastning. Han havde ligeledes af nysgerrighed
smagt på et større stykke af svampen. Da jeg var
kommen hjem , så jeg også min skriver kæmpen-
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holdt sælgeren dem højest i pris og fremhævede
deres velsmag fremfor den hos Spiselige RØrhat
(Boletus edulis). Uden betænkning prøvede jeg
et lille stykke af hatten på den rå svamp og
fandt, at smagen lignede Konge-Rørhattens, og
troede i tillid til sælgerens forsikring, at den var



Djævle -Rørhat (Boletus legaliae) . Foto Erik Ra ld, Cottageparken, 3.9.1991.

følelse , efter at han ligel ed es havde pr øvet den
nye svamp. Men værst gik det hr. professor Bo
chdaleck, som under min fraværelse havde set
den smukke svamp hos mig og taget den med sig
til prøve." - Den omtalte Bochdaleck blev nem
lig meget alvorligt syg, hvilket Krombholz i sin
videre beretning fremstiller nærmere fr a et
lægestandpunkt."

Så vidt Lenz, Krombholz og Severin Petersen
og disse glimt fra svampevidenskabens barn
dom. Satans Rørhat har lige siden været
klassificeret som giftig i sva mpebø gerne. Hos
Engel m. fl. (1983 ) hedder det: "Giftig. Skal ogs å
i kogt tilstand have frembragt opkastninger. I rå
tilstand og utilstrækkeligt afkogt udpræget giftig
(kraftige opkastninger). Symptomerne sætter
ind efter 2-3 timer."

En anden opfattelse ha vde den franske my
kolog Roger Heim. Han mente , at Satans
Rørhat kun er giftig i rå tilstand, mens den tilbe
redt er en god spisesvamp , der dog kan være
vanskeligt fordøjelig for sarte maver (m undtligt
citeret i Wasson & Wasson 1957) .

Jeg tror, at vi skal klassificere giftstofferne i
T" , . l .

den smukke svamp hos mig og taget den med sig
til prøve." - D en omtalte Bochdaleck blev nem
lig meget alvorligt syg, hvilket Krombholz i sin
videre beretning fremstiller nærmere fra et
lægestandpunkt. "

Så vidt T.enz. K romhholv n u S p v prin P ptpn:pn

onsstoffer af uk endt art" , der påvirker forskelli
ge mennesker i forske llig grad. Og regne med, at
det samme gælder for Dj ævle-Rørhat. Forskelli
ge arter af rørhatte , særlig Indigo-Rørhatte, der
er blevet gamle og er i begyndende henfald , er
kendt for at give forgiftninger af typen "gastro
enteritsy ndromet" (Jensen 1981) , båd e som rå
og tilberedte, hvilket jeg som nævnt kan bekræf
te af egen erfaring. Andre svampe med denne
type giftvirkning er Karbol-Champignon (Aga
ricus xanthoderm us) og nærtstående arter og
skarpe arter af Skørhat (Russula) og Mælkehat
(Lactarius) , Denne type svampeforgiftninger er
sikkert langt den hyppigste, men ogs å den mest
ufarlige og den mest individuelt varierende. Sa
tans Rørhat er den værste af alle de nævnte ar 
ter!

Som et kuriosum kan det nævnes, at en gen 
nemgang af litteraturen om Satans R ørhat på
verdensbasis viser, at efte r visse forfatteres me
ning indeholder Satans Rørhat desforuden hal
lucinogene stoffer. Men det ser ud ti l, at vold
somheden af artens giftvirkninger forhindrer, at
man kan profiter e af dens eventuelle hallucino-
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ge arter af rørhatte, særlig Indigo-Rørhatte, der
er blevet gamle og er i begyndende henfald , er
kendt for at give forgiftninger af typen "gastro 
en teritsyndro me t" (Jensen 1981) , både som rå
og tilb eredte, hvilket jeg som nævnt kan bekræf-
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Konklusion
Djævle-R ørhat (B oletus legaliae) bør betragtes
som giftig på linie med Satans Rørhat (Boletus
satanas) . Di sse to arter er langt mere ufordøjeli
ge end Indigo-Rørhattene.
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Anmeldelser

Tor Erik Brandrud, Håkan Lindstrorn,
Hans Marklund, Jacques Melot & Siw
Muskos: Cortinarius, Flora Photogra
phica. 2. le vering indeholdende samlemappe,
teksthæfte og 60 ark. (fås i 4 spro gversioner : svensk ,
engelsk , tysk og fran sk). Pri s 350 SKr.

Det er nu hen mod to et halvt år siden første afde ling af
denne fotoflora over slørhatte udkom og blev anmeldt i
Svampe 21. Man kan derfor sige, at udgivelsen af anden
afdeling af de planlagte fem har været imødeset længe.

D en be står lige som den fø rs te af e t rin gbind , et
teksthæfte og 60 ark . På hver enke lt ark portrætt eres en
art , og det gøres med tek st og far vefoto . De 60 nye ark
fores lås flettet sammen med de første 60, så deres ræk
kefø lge bliver syste matisk og indordnes under de skille
blad e for und er slægter og se ktio ne r, der ful gte med
første leverin g. Vejledning hertil medfølger.

Billederne , der alle uden undtagelse viser store ,
smukke indsamlinger beståen de at hel t friske eksempla
rer, er fotograferet op lagt på gr å egeplanker. Der ses
hele ekse mplarer, ge nne ms kå rne ekse mplare r og af
skå rne hatte set opp efra og nedefr a i forskellige alde rst
rin , således at portrættet af den enke lte ar t bliver så
fuldstæ ndigt som muligt. Kvalitet en af Ha ns Mar klunds
fotos lever fuldt ud op til de meget store for ventninger,
man kunne stille ef ter at have set første del af floraen . I
den svensk e udgave står art ernes nordiske navne, såle-
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Det er efterhånde n blevet en selvfølge, at nye svam
peb øger intro ducerer nye latin ske navne til erstatning af
de velkendte , man mått e have lært , og denn e er da heller
ingen undt agelse. F.eks. skal Bøge-Slørh at ska l nu hedd e
Cortinanus anserinus (Velen.) Henry (1920) i sted et for
C. arnoenolens Henry ex Orton (1960) . Da nav neskift
traditionelt stabel' stor irrit ation , ikke mind st hos svam
pebo gsanmeld er e , vil jeg her ben ytt e lejlighed en til
fremhæve , at det ikke er fotofloraens for fatt er es skyld,
at Veleno vskys navn for denne karakteri stiske art har
været over set så længe. Og tilsvarende gælder givetvis
for de øvrige 3-4 navneskift , som bliver for eslået i denn e
omgang. E t enkelt af de navneskift , der blev for eslået i
første afde ling, er dog blevet trukket tilba ge nu. Således
ska l Spættet Slørhat alligevel ikke skifte fra Cortinanus
collinitus til C. cyfindripes. Det fremgår af et rettelsesbi
lag i tekshæftet , hvor der i øvrigt er grundige disku ssio
ner af de disposition er, der fore tages af taksonomisk og
nomenklaturmæssig art. Måske man skulle overv eje at
lave en ny side om Spættet Slørhat med angivelse af det
korrekte og nu neotypificerede latinske navn.

Hvis man har lyst til at blive mer e fortro lig med
slørha tte ne , eller hvis man har en svaghed for smukt illu
strerede bøger, kan Flora Photographica varmt anbefa
les. De t er et værk , der med sine utroligt gode fotos sæt
ter nye standarder, og får andre svampebøger på marke
det til at se lidt mindre imponerend e ud, end de gjord e
før.

Cortinanus anserinus (Velen.) Henry (~'Y"LU)"[steae~ttor
C. amoeno/ens Henry ex Orton (1960). Da navneskift
traditionelt stabel' stor irrit ation , ikke mind st hos svam
pebo gsanmeld er e , vil jeg her ben ytt e lejlighed en til
fremhæve , at det ikke er fotofloraens for fatt er es skyld,
at Veleno vskys navn for den ne karakteristisk e art har
være t over set så længe. Og tilsvarende gælder givetvis



Edmund Garnweidner: Svampe.
På Dan sk ved Linda Bruhn Jørgen sen . 256 sider med
farvefotos af 414 arter . Gyldendal 1991. Pris 168 kr. :

Denne lille svampebog er en positiv overra skelse og er
med sit handy format, sin solide indbinding, sine vellyk
kede farvefotos og sine omhyggelige artsbeskr ivelser
det bedste bud på en begynderbog, vi endnu har set på
dansk. En betydelig del af æren tilkommer oversætte
ren, som har sørge t for, at den oprindelige tyske bog nu
er velegnet også i Danmark .

I stedet for at anvende en kompliceret inddeling af
svampene i ordner, familier og slægter har man valgt 6
simple gruppe r: 1) rørh att e og stilkporesvampe , 2)
hatsvampe uden ring med lyst sporestøv, 3) hatsvampe
med ring, 4) hatsvampe uden ring med mørkt spores
tøv, 5) skør- og mælkehatt e, 6) andre svampe. En sim
pel nøgle og farvekode fører hurti gt frem til de rigtige
sider , hvor bestemmelse så kan forsøges ved hjælp af
billeder og teks t. Dett e enkle princip gør bogen meget
anve ndelig for ukynd ige, men det er selvfølgelig en
ulemp e, at slægtsbegrebet dermed forplumres. De en
kelte slægter splittes ofte nødvendigt eller unødvendigt
op og må søges vidt forskellige steder i bogen. Knippe
Gr åblad (Lyophyllum connatum ) vises på side 37, men
for vekslingsmul igheden Røggrå Gr åblad (L. [umo
sum) på side 51. Der er 8 sider mellem Stor og Lille
Løg-Bruskh at O.S.v. Di rek te fejlagtigt er Rosenr ød
Slimslør (Gom phidius roseus) og Gr å Slimslør (G. glu
tinosus) anbragt blandt de lyssporede arter, mens Bru
nrø d Slimslør (Chroogomphus rutilus) mere korrek t
dukk er op 84 sider senere sammen med 2 Mørkh at-ar
ter.

Forvirringen udbedres dog meget af de gode artsbe
skrivelser, som omhyggeligt redeg ør for svampen es ka
rakterer og forvekslingsmuligheder, deres økologi og
deres anvendelighed som spise- eller farvesvampe. Alle
almindelige giftsvampe omtales omhyggeligt og vises i
forbilledligt tydelige fotos.

Enh ver bog er et komp romis, og jeg skal ikke kriti
sere de viste arter, selv om en del forekommer irrele
vante, mens andre, lan gt almindeligere arter savnes.
Prisværdigt er det , at ikke mindre end 108 billeder viser
poresvampe, koralsvampe, bugsvamp e, bævresvampe ,
ascom yceter og endda enkelte slimsvamp e. Man får
dermed et godt indtryk af svampeverdenens utrolige
ar tsrigdom og variation. Den afsluttend e generelle
tekst er kortfatt et , men spændende skreve t og en god
introduktion til studiet af svampene. Til slut en ros til
oversætteren , som har valgt at anvende den nyeste dan
ske og latin ske nomenklatur og med klædelig beske
denhed har afståe t fra selv at opfinde navne til bogens
få, endnu ikke på dansk navngivne arter. Bogen kan an
befales.

Esben Dybkjær

Forvirringen udbedr es dog meget af de gode artsbe
skrivelser, som omhyggeligt redegør for svampenes ka
rakt erer og forvekslingsmuligheder, deres økologi og
deres anvendelighed som spise- eller farvesvampe. Alle
almindelige giftsvampe omtales omhyggeligt og vises i
forbilled ligt tydelige fotos.

Ejgil Tryel: Værktøj for svampejægere.
Forl aget Centrum. 104 sider. Pris 175 Kr.

Der har altid været noget hyggeligt over Ejgil Tryels
svamp eb øger . Når man læser en af hans bøger, er det
lige som at gå tur i skove n med en person, der virke lig
forstår at iagttage, og som forstå r at værdsætte sine
opl evelser i naturen. Trye l er også en tryg guide at
have med sig. Gang på gang råder sine læsere til for
sigtighed. Det enkle og klare budskab er, som i hans
tidligere bøger, at svampejagt ka n og ska l dyrk es
uden risiko. Derfor gennemgås rørh atte, skø rhatte og
mælkeh atte - de sikre svampegruppe r - i særskilte ka
pitler, hvor deres kend etegn og spiseværdi omtales.

I bo gen s sidste kapitel fortæller Tryel om hallu
cinogene svampe. Usædvanligt nok for en bog af den 
ne ar t får de en helt for domsfri beh andling. Forfa tte 
ren har selv eksperimenteret med at spise Rød Flue 
svamp, og den efterfølgende rus beskri ves ove rvejen
de positivt. For Spids Nøge nha t angives 3-4 frugtlege 
mer som en passend e dosserin g, og man ska l huske at
vaske dem først, for de kan være forue renet med bak
terier! Begge råd vidner om forsigtighe d. Og forsig
tigt nok afslutte r Tryel også dette kapitel med at fra
råde sine læsere at løbe selv den mindste risiko .

I bogen indgår farvefotos af 16 af de svampe ar ter,
der omtales i tek sten . Disse billed er tilsynelad ende
taget af en ikke-svampekyndig, og især billedern e af
Gr an-Mælkeh at (i bogen kaldet Velsmagende Mæ l
keh at ) og Tragt-K an tar el (i bogen ka lde t Tro mpet
kant arel) mangler meget i informa tionsværdi.

Desværre følger bogens for fatt er ikk e de normalt
anve ndte sva mpe nav ne særligt konsekvent, og det
kan sk ab e forvirring. Eksempelvis kaldes Spis elig
Mælkehat for Volemu s-Mælkehat og Brungul Rørhat
for Smørr ørhat. Endnu værre et det med de latin ske
navne. Talr ige arte r navngives efte r en gammeld ags
slægtsopfatte lse, der ikke kan genfindes i nyere bøger.
Hvord an ka n en person uden spec ialviden fx kunne
genne mskue , at Kødet Pigsvamp (Hydnum cirrhat 
um) i virkeligheden må være den , der norm alt kald es
Børstepi gsvamp (Creolophus cirrhatus) - en sva mp
der på grund af sin sjældenhed og rødlistestatu s aldrig
burde have været anbefalet som spisesvamp. Helt på
herr ens mark er man , hvis man i andre bøger leder ef
ter billed er af Morehe lla salina , Gy rom itra mortalis
eller Amanita nivea. For disse navne har Tryel selv la
vet, for di han mener, de er mere passende end de rig
tige navne Morehe lla rimosipes, Gyromitra esculenta
og Arnanita mappa. Måske det er ment som et lystigt
indfald , men jeg synes, det er forvirr ende og med vir
ker til at læser en får en helt forker t forn emmelse af
form ålet med den videnskabelige navngivning.

Men bortset fra det , kan man have er par hygge li
ge timer i selskab med denne bog. H vis svamp eturen
må opgives på grund af frost eller tørke, kan man gå
på svampejag t f: a lænestol en . .....

kan ska be forvirring. Eksem pelvis kald es Spi seli g
Mælke hat for Volemus-Mælkeha t og Brungul R ørh at
for Smø rrø rhat. Endnu værre et det med de latin ske
navne. Talrige arte r navngives efte r en gammeld ags
slægtsopfatt else, der ikke kan genfindes i nyere bøger.
Hvordan kan en person uden specialviden fx kunne
ror 1" , ,.... + T/ ri. .....1 + n~ rOr / u . . ..J. _ • . •__ ~: •••• 1_ 4-



I Debat

Skal vi sige farvel til Danmarks mest betydningsfulde
svampelokalitet Jægersborg Dyrehave?

Jan Vesterholt, Kærvæ nget 32b, Gammelsole, 8722 Hedensted.

Jægersborg Dyreh ave nord for Kø be nhavn er
uden samme nligning Danmarks mest værdifulde
svampe loka lite t. Ialt 159 rødlistede svampearter
er kendt fra Dyrehaven . De næstbedste lok alit e
ter i landet bed øm t ud fra denne målestok er
Århus Sydskove med 91 og Møns Klinteskov
med 79 rødlistearter.

Det der gør Jæger sborg D yreh ave så spec iel,
er dels den rige for ekomst af sjældne træbo ende
svampe og del s de mange sjældne overdrevs
svampe. I svampe rø dliste n (Knudse n & Vester
holt 1990) er de vigtigste dan ske lok alit et er for
disse to svampe kategorier op regnet.

Top-lokalit et erne for svampe knytte t til store,
tykke stammer af løvtræ er opregnet udfra fore
komsten af 24 sjældne og iøjn efald ende arter.
Jæger sborg Dyrehave placer er sig på en suveræn
førsteplads med hel e 18 af disse arter. De 4 efter
følgende lok alit et er halter lan gt efte r med hen
holdsvis 10, 7, 6 og 5 arte r.

D e vigtigste lokalitet er for svampe kn yttet til
overdrev og skove nge er på tilsvarende vis udpe
ge t ud fra fore ko ms te n af 20 sjældne art er fra
denne lokalitet stype. H er kommer Jægersborg
D yreh ave igen ud på en meget klar fø rste plads
med 11 art er. Ingen andre lok alit et er i land et har
mere end 4!

Di sse kendsgerninger siger med al ønskelig ty
deligh ed , at Jæger sborg Dyreh ave er en særde les
værdifuld svampe loka lite t.

26 akut truede svampearter i Dyrehaven
I Skov- og Na turs tyreisens "Rø dliste '90" (1991),
indg år en svamperø dliste , der for enke lte arte rs
vedkommende er ajourført i for hold til den
svarnperødliste, svampeforeningen udsendte åre t
forinden. I R ødli ste '90 har 151 art er fået bet eg
nelsen ,akut truet '. Ialt 23 af disse er kendt fra
T~apr"hnra nvrp,h ~ vp. Tren lnk~litp.t i n~J1TY).;Hk
førs teplads med hele 18 af disse ar ter. D e 4 etter-O
fø lgende lokalit et er halt er langt efter med hen
holdsvis 10, 7, 6 og 5 arte r.

D e vigtigste lokalitet er for svampe kn yttet til
overdrev og skovenge er på tilsvarende vis udpe
get ud fra forekomsten af 20 sjældne arter fr a



der har det næsthøjeste anta l akut tru ede art er, er
Møns Klinteskov med 17 arter. I Klint eskoven er
der fortrinsvis tale om kalkelskende arter på jord ,
her ibland t adskillige pigsvamp e tilhørend e Fryn 
sesvamp -ord enen (Th elephoraceae). Kun 2 akut
tru ede art er er fælles for Dyrehaven og Klint e
skove n.

Århus Sydskove kommer et godt stykke nede
af listen med ialt 10 akut tru ede ar ter. Denn e no
get lavere placer ing skyldes især manglen på me
get gamle træer i Østjylland. Århus-skove nes
ældste træer er således fra begyndelsen af 1800
tallet.

Situationen i Jægersborg Dyrehave er ganske
anderledes. Her har man land ets største bestand
af gamle bøge og ege (Fr iis Møller 1988). Gen
nem århundre der har den henligget som "konge
lig jagt- og lystskov", stort set uden fors tlige ind
gre b, og dett e er fork lar ingen på, at dens svam
peflora er så enes tående , ikke blot i dansk men
også i nordeuropæisk sammenhæng.

At lokaliteten også er enestående som over 
drevsloka litet skyldes, at den gennem mere end
200 år har været vedvarende græsset af hjorte. De
sjældnes te af vores overdrevssvamp e findes kun
på lokaliteter, der gennem århundreder har hen
ligget på denn e måde, fr iholdt fra gødskning og
dyrkning.

Af oversigten nedenfor fremgår det , at 13 af
de 26 akut tru ede svampe arter, der er funde t i

På gamle stammer af løvtræ:
Sej Fedtporesvamp (Aurantioporus fissilis)
Egetunge (Buglossoporus quercinus)
Kæmpep igsvamp (Climacodon septentrionalis)
Pigget Grynskælhat (Flammulaster muricatus)
Gyldenbrun Lakporesvamp

(Ganoderma resinaceum)
Tømmer-Korkhat (Gloeophyllum trabeum)
Løv-Tjæreporesvamp (Ischnoderma resinosum)
Børstehåret Savbladhat (Lentinellus castoreus)
'poresvamp' (Pachykytospora tuberculosa)
'poresvamp' (Perenniporia fraxinea) .
Okkerblad (Phyllotopsis nidulans)
'poresvamp' (Spongipellis deleetans)

På gamle stammer af nåletræ:
Stødrørhat (Pulveroboletus lignicola)

Jægersborg Dyrehave, er træboende . Heraf er de
12 knyttet til løvtræ, mens en er fundet på et gam
melt lærkestød. 10 art er vokser på overdrev, og 3
art er er knytt et til kalkholdig jordbund i skove .
Med Ralds (1992) nyfund af den løvtr æsboend e
Vellugt ende Skælha t (Pho liota squarrosoides) i
Jægersborg Dyrehave skulle antallet af truede ar
ter på stedet måske forhøjes til 27.

Ændret forstlig drift af Dyrehaven
Jægersborg Dyrehave indtager som nævnt en su
veræn førsteplads for svampe kn ytte t til gamle
løvtræer og svamp e på over drev og skovenge. Da
disse to kategorier ud gør de stærke st truede
svampe i Danm ark, siger det sig selv, at bevarin
gen af Jæger sborg Dyrehaves kva liteter er af
overordentlig stor bet ydning for disse arte rs
overlevelse her i landet. Og her ser det desværre
ikke så lyst ud. I driften af denn e lokalitet er man
meget langt fra at have indset, hvor alvorlig situ
ationen er for de truede ar ter på stede t.

I ok tober 1991 besluttede Dyreha veud valget ,
at fjern e et ant al gamle træer, dels af hensyn til
publikum s sikke rhe d, dels af såkaldt æste tiske
hensyn. D yrehaveu dvalget har en rådgiven de
funktion. Det er det forum, hvor de man ge for
ske lligea rtede interesser, der er i tilknytning til
driften, skal kunne kom me til udtryk.

Baggrunden for udvalgets beslutning om at
fjerne gamle træer skal ses i en beklagelig hænd-

På overdrev og skovenge:
Røggrå Køllesvamp (Ciavaria fumosa)
Purpur-Køllesvamp (Clavaria zollingeri)
Sødlig Rødblad (Entoloma ameides)
Orangegylden Vokshat

(Hygrocybe aurantiosplendens)
Grøngul Vokshat (Hygrocybe citrinovirens)
Jensens Vokshat (Hygrocybe ingrata)
Trævlet Vokshat (Hygrocybe intermedia)
Rødmende Vokshat (Hygrocybe ovina)
Rundsporet Vokshat (Hygrocybe subglobispora)
Rødmende Alfehat (Porpoloma metapodium)

På kalkholdig jordbund i skove:
'knoldslørhat' (Cortinarius subarquatus)
Vortet stjernebold (Geastrum berkeleyi)
Stjernebæger (Sarcosphaera coronaria)

Jægersborg Dyrehaves akut truede svampearter - dvs. arter der i dag er akut truet på landsplan . Flere af dis
se er forsvundet fra Dyrehaven, enten fordi de stammer de voksede på er blevet fældet og fjernet , eller fordi
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de 26 akut trued e svampearter, der er funde t i fjern e gamle træer skal ses i en beklag elig hænd-

På gamle stammer af løvtræ:
Sej Fedtporesvamp (Aurantioporus fissilis)
Egetunge (Buglossoporus quercinus)

På overdrev og skovenge:
Røggrå Køllesvamp (Clavaria fumosa)
Purpur-Køllesvamp (Clavaria zollingeri)



De sørgelige res ter af en gammel, død bøg. Træet skulle naturligvis have fået lov at dø og rådne i fred, til gavn
for svampe , fugle og insekt er.. Foto: E. Rald .

else, der indtraf i et and et nordsjællandsk stats
skovdistrikt. Her blev en forbipasserende person
invalid eret efter at være blevet ramt af en nedfal
dende gren . Begivenheden ske te på offentlig vej,
og der blev indgået et retsligt forlig , der indebar
udbetaling af en meget stor er statning til den
uheldige skovgæst.

På Dyrehaveudvalgets møde den 14. oktober
1991 var man på baggrund af denne sag meget
bekymrede over, hvad der kunne ske i Dyreha
ven, hvor der både er mange gamle træer og et
stor t publikum at tage hensyn til.

Man besluttede derfor, "at døende træer, der
skønnes at udgøre en fare for publikum, skal fje r
nes", og at det ville være" hensigt smæssigt at ryd
de op i forbindelse med nedfaldne grene og stam
medel e" .

Statssko vrider K. Waage SØrensen ønskede
endvidere udvalgets vurdering af, om død e træer,
der ikke udgør nogen fare for publikum, skal fæl
des af æstetiske grunde. Her kunne udvalgets for
mand, direktør Karen Westerbye-Juhl - ud en
tvivl i overensstemmelse skovriderens ønske 
konkludere den efterfølgende diskussion såled es,
"at i Dyrehaven bør de æstetiske hens yn veje tun-
-_ _- b~ ~ • .......,-b · .c;..o._ 0 1:_,, _ f" · · .Jt: c.,.. ,. b . -J '

og der blev indgået et retsligt forlig, der indebar
udbetaling af en meg et stor ers tatning til den
uheldige skovgæst.

På Dyrehaveudvalgets møde den 14. oktober
1991 var man på bag grund af denne sag meget
h p v urnrprl p ,",u pr h U<lrl rl pr v " n np "V P i n urph <l_

stø rre samlede grupper af døde træer, men at det
er vigtigt, at der efterlades enke lte, når de fa lder
harmonisk ind i omgivelsern e " (refer at fra møde
i Dyrehaveudvalget d. 14.10.1991).

Denne kyniske indstilling til de naturrnæssige
værdier kan virke forste mmende, når de udtryk
kes af det forum , der elle rs er til for at hindre
denn e slags fejldi spo sistioner. Forklaringen må
være , at flert allet af udvalget s medl emmer har
været uden forudsætnin ger eller int eresse for at
tage de uerstatt elige naturværd ier i forsva r. Det
er tilsyneladende kun repræsent ante n for Dan
marks Naturfredningsforenings komite fra Lyng
by-Taarb æk, der har følt et ansvar i denn e sam
menhæng , men indflydelsen har desværr e ikk e
rakt længere end til at få sine forbehold udt rykt i
udvalgsmødern es referater og til at orienter e an
dre naturorganisationer på et tidspunkt, hvor det
tilsyneladend e er for sent at ændre beslutninger
ne.

At forringel sen af Dyrehavens naturværdi er
reelt har stået på i et par årtier er en ringe tr øst i
denne sammenhæng. Med vid ereførelsen og
skærpelsen af den hidtig e driftspraksis er der ud
sigt til, at lokaliteten i løbet af få år vil stå tilbage
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Denn e kyniske indstilling til de naturrnæssige
værdier kan virke fors temmende , når de udtryk
kes af det forum , der ellers er til for at hind re
denn e slags fejldi sposistioner. Forklar inge n må
være , at flertallet af udvalget s medl emmer har
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des fra andre parker i ho ved st ad sområd et - og
ikk e mer e end det.

Og så ov erdrevs-svampefloraen i D yrehaven
går en uvis fre mtid i mød e. Ganske vist skulle na
turbeskytt elsesloven s §3 med virkning fra 1. juli
1992 give overdrev på mere end 2500 m2 automa
tisk beskytt el se , men dette giver ingen ab solut
sikkerhed. Ma n kan frygte , at der via dispensati 
oner (som ka n bevilges af Skov- og Na turstyre l
sen) vil blive åbnet mulighed for en for tsættelse
de senes te årt iers inddragelse af overdrevsar ealer
til nyplantninger af tr æer eller havre. D et er tidl i
ge re gået ud over no gle af D yr ehaven s bed st e
arealer for overdrevssvampe, og hvem kan føle
sig sikker på , at det ikk e næste gang er det sidste
af de rigtigt værdifulde arealer, der bliver tilpl an
tet?

Indsigelse fra Svampeforeningen
Nat ur ligvis har D yreh aveudvalgets senes te dis
po sitioner medført reaktioner fra for skellige for
eninger og institutioner. Sko v- og Naturstyrelsen
har i denne sag modtaget indsigel ser fra D an 
mar ks Naturfre dningsfore nings lok alkomite for
Lyngby-Taarbæk , D an sk Ornitologisk Forening,
Entomo log isk Fre dningsudva lg, Botani sk Muse 
um og Foreninge n til Sva mpe kundska be ns Frem
me , der hver især har red egjort for , hvorl ed es for
ske llige organi smegrupper i D yreh aven ville bli
ve ber ørt af de trufne dispositioner. D esværre la
der ind sigelserne ikk e til at hav e gjort det store
indtryk . Af sva re ne, der er stor t se t enslyde nde ,
fre mgår det , at man af hensyn til D yreh aveudval 
ge ts eks iste nsberett ige lse men er, at det er der,
ind vendingerne skal fre mføres , og at inter esseor
ganisatione rne bør Øve der es indflyde lse derigen
nem og ikk e via indsigelser.

I svare t til Svampeforeningen hedder det: "De
kan være helt tr yg ved , at også de int er esser, som
Foreningen til Svampekundskaben s Fremme va
re tage r, er rep ræsenter et i udvalget ogj eg kan an
befale , at D e ve d løb ende kontakt til ud valgs
medl emmerne lad er D em ori entere om den sam
led e afve jning af æste tiske, naturviden skab elige,
re kreative og økonomiske hen syn , som ud valget
og Skov- og Na turs ty re lse n foretager i tilrette
læggelsen af D yrehavens drift. "

D et er klart, at den vægt, svampen e tillæg ges
ved denne afvejning, er alde les util strækkelig be
dømt ud fra en målsætning om at sikre de trued e
,..H \'..\"..-1 .1.1 6 '"" V.16UJ..l.l~.l .l.lv5J. U f-l }J\...Il 1 1.-'Y 1 vu a V \..111 v lUv U l 1 -

ve ber ørt af de trufne dispositioner. D esværre la
der indsige lse rne ikke til at ha ve gjo rt det store
indtryk . Af sva re ne , der er stort se t enslyde nde ,
fre mgår det , at man af hens yn til D yrehaveudval
gets ek sist en sberettigel se mener, at det er der,

En af Jægersborg D yreh aves gamle kæmpe r "Vorte
egen ". Fo to: J . Albertsen.

Forudsætningerne for at en truet
svampeart kan overleve
I dag er situa tione n den , at de sjældne , tr æboende
arter kun find es på ganske få træer på ganske få
lok alit et er. Gennem de senes te år har driften af
mange lok alit et er - ikk e kun Jæger sborg D yreh a
ve - bet ydet , at antallet af gamle tr æer er blevet
reduceret væsentligt.

Forudsætningen for , at en sjæld en træboende
svamp kan overl eve på kort sigt er selvsag t, at de
træer eller træstammer, den vokse r på, få r lov til
at blive stående - eller liggende i de tilfæld e , hvor
der er ta le om sva mpe på faldne sta mme r. Men
dette alene vil ikk e være nok til at sikre en over
levelse på længere sigt.

H ver svampeart er kn ytt et til et bestemt stadie
i et tr æs udviklingsforløb eller i en fald en stam
mes nedbrydningsforløb. Når dette st adie er
overstået , vil svampen for svinde , fordi den ikke
kan finde tilstrækkelig næring, elle r fordi den bli 
ver udkonkurreret af andre sva mpearte r. På det
te tid spunkt er det nød vendigt for sva m pe nes
overlevelse , at der find es andre passende sta m
mer, der kan koloniseres .

Svampe former er sig via spredning af sporer.
Diss e dannes i millionvis på svampenes frugtlege
mer og spredes med vinden. Forudsætningen for
dannelsen af et nyt svampeindivid er, at spore rn e
lander på og formår at spire på e t passende sub-
i c.u uc.cr c r Vce;:, c; l1 Lll~ L.

Forudsætningen for , at en sjælde n tr æboende
svamp kan overl eve på kort sigt er selvsagt, at de
træer eller træst ammer, den vokser på, får lov til
at blive stående - eller liggende i de tilfæld e, hvor
der er tal e om svampe på faldn e stammer. Men



sporer af mod sat køn lande nær hinanden på
samme, egnede substrat. Hvor afstanden mellem
den sporeproducerende svamp og det nærmeste,
poten tielle voksested er meget stor, er chancen
for koloni sering nærmest at betegne som teore-
tisk. .

I en skov, hvor der findes mang e træer i for 
ske llige aldre, vil en ny generation let kunne
etablere sig, og den sjældne svampearts livsbetin
gelser er i sådanne tilfælde gode og stabile.

Desværre er det i dag sådan, at anta llet af eg
nede, gamle træer er ganske begrænset, og at den
indb yrdes afstand mellem træern e er stor og sti
gend e. Derfor er der en alvorlig risiko for, at det
aldr ig vil lykkes for de akut tru ede arters sporer
at finde vej til egnede nye substrater - selv om
sådanne måske stadig findes enkelte steder i lan
det.

Man må forudse , at mange af de akut tru ede
art er vil udd ø i løbet af nogle få årtier. Tilsvaren
de vil en stor del af de sår bare art er ant agelig
skulle skifte kategori til akut tru et - blandt andet
som resultat af den måde, Danm arks vigtigs te
svampelokalitet forvaltes på.

Skov - og Naturstyreis ens ellers udm ærk ed e
initiativ, som består i at udlægge arealer som na
tur skov, mister på denne måde en stor del af sin
værdi. Hvad glæde har man eksempelvis af den
naturskov, hvor stammerne får til lov til at ligge,
hvis arterne, man ville tilgodese, i mellemtiden er
udr yddet? Genindvandring synes ikke mulig, for
de få andre lokaliteter i Europa, der stadig mått e
have de pågældend e ar ter, ligger for langt væk.

Hvordan beskytter man svampelokali
teter?
I Svamp e 23 kunn e Rald (1991) under overskrif
ten "Hv orda n beskytt er man svampelokalite
ter? " give 4 eksempler på, hvorled es Svamp efor
ening en eller enk eltp ersoner fra svampefor enin
gen genn em formelle eller uformelle henvendel
ser havde opnået resultater, der bidrog til at be
skytte lokaliteter med tru ede svampe.

Når sådanne henvend elser i mange tilfælde
kan give resultater, er det fordi, de der driver sko
vene helt generelt har en positiv indstilling over
for henvendelser, der sigter på bevaring af natur
værdier. Det er sjældent ond vilje eller økonomi
ske kalkul er, der udgør den største trussel mod de
mest værdifulde småbiotoper i vore skove. Det er

hvis arterne , man ville tilgodese, i mellemtid en er
udryddet? Genindvandring synes ikke mulig, for
de få andre lokaliteter i Europa, der stadig måtte
have de pågældend e arter, ligger for langt væk.

gelig, plejer der derfor at være god lydhørh ed 
både hos forvalterne af statslige, kommunale og
private skove.

Desværre er forva lterne af Jægersborg Dyre
have - Danmarks mest betydningfulde svampe lo
kalitet - ikke indstillet på at tage naturorganisati
onernes nødråb alvorligt. Her skal hensynet til de
naturbevaringsmæssige værdier med formanden
for Dyrehaveudvalgets egne ord und erordnes de
såkaldt æste tiske hensyn (jfr. ove nnævnte citat
fra udvalgets møde d. 14.10.1991).

I det svar, Svampeforeningen fik på sin hen 
vendelse til Sko v- og Na turstyre lsen, hed det:
"Vor generation har en forpli gtigelse til at sørge
for, at der også er træer i Dyrehaven til vore børn
og børn ebørn ." Ja , naturligvis! Men det er ikke
arten Bøg eller arten Eg, der er tru et af udr yddel
se. Det er til gengæld arterne Kæmpepigsvamp,
Gyldenbrun Lakporesvamp , Vellugtende Skæl
hat , Sej Fedtporesvamp og Egetung e - blot for at
give nogle eksempler. Dem kommer vore børn e
børn nok ikke til at se.

Desværre drives Dyreha ven i dag med årlige
nytilplantninger, oftest tillige med årlige fældnin
ger. Målsætningen om at skabe en jævn aldersfor
deling blandt træern e kan umiddelbart synes ri
melig, men i den konkrete situation er der et ud
talt behov for, at man i en periode på i hvert fald
15-20 år undlader den skemafastlagte fældning af
gamle løvtræer, og at man helt undlader at nytil
plante værdifulde overdrevsarealer. At der vil bli
ve fældet eller beskåret et mindre antal tr æer
langs de mere befærdede veje i Dyrehaven , kan
ses som et velbegrundet kompromis, men at fore
tage fældninger, der rækker ud over dette, synes
helt uansvarligt. Om 100 år vil ingen bemærke, at
der ikke fandt væsentlige fældninger eller nytil
plantninger sted i Dyreh aven i perioden fra 1993
til 2010. Og måske kan det redde en række truede
poresvampe, smældere og hulrugende fugle fra at
uddø.

Det unaturligt høje antal hjorte i Dyrehaven
er på en måde også en del af problemet. De med
føre r et meget højt græsningstryk, der gør det
vanskeligt at have en opvækst af yngre træer mel
lem de ældre . De er også anledningen til, at der
gødskes for at få korn op på Eremitagesletten.
En vis reduktion i ant allet af hjorte kunne derfor
bidrage til en løsning af problemet.

Dyrehaven , som vi ser den i dag , er blevet en
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gamle løvtræer, og at man helt undlader at nytil
plante værdifulde overdrevsarealer. At der vil bli
ve fældet eller beskåret et mindre antal tr æer
langs de mere befærdede veje i Dyrehaven, kan
ses som et velbegr undet kompromis, men at fore
t :HY~ fældnin cer. der rækker ud over dette. svnes



være begrænset for stlig drift gennem århundre
der. Det er menn esket selv, der har givet Dyreha
ven et for spring frem for andre skovlokalite te r.
Det tager op mod 300 år at få opbygget et egnet
substrat for en Ege tunge, men det tager få minut
ter at øde lægge det . Alder ssamme nsætningen
blandt Dyrehavens træer er skæv i dag, og det er
netop derfor, lokaliteten er så værdifuld. Det vil
være uansvarligt at ændre på dette forhold, hvis
omko stningen er udr yddelse af et anta l arter, der
er truede , ikke blot her men i hele Nordeurop a.

I Danm ark kan vi samle penge til at opkø be
uerstatt elige naturværdier i Costa Rica for at hin
dre, at de bliver ødelag t af lokalb efolknin gens
man glende indsigt og forståe lse eller af økonomi
ske interesser. Men forvalterne af vores egen vig
tigste svampe lokalite t har vi paradoksalt nok
utrolig svært ved at få i tale.
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Rødmende furehatte (Leucocoprinus sekt. Anomali) i Danmark
Jacob Heilmann-Clausen, Johannevej 9, 5000 Odense C.

Som nævnt indledningsvis i "Introduktion til pa 
rasolhatte" (Heilmann-Clausen, Lange & Rald
1992) andetsteds i dette nummer af Svampe, er
det tanken at bringe en række artikler omhand
lende forskellige parasolhattegrupper her i bla
det. I denne første artikel behandles de rødmen
de arter indenfor slægten Furehat (Leucocopri
nus) i Danmark.

I "D anske storsvampe" (Petersen & Vester
holt 1990) medtages 4 arter af Furehat, hvoraf
mindst den ene - Gul Parasolhat (Leucocopri
nus birnbaumii) er indført til Danmark fra var
mere himmelstrøg. Arten er således relativt hyp
pig indendørs i varme drivhuse og i urtepotter
men findes ikke på naturlige habitater i det fri .
De øvrige 3 arter er alle anført i rødlisten (Knud
sen & Vesterholt 1990), 2 endog som uddøde!
Selvom denne sidste påstand nok er lidt dristig,
da begge arter kun er kendt fra et dansk fund
hver, kan man med rimelighed betegne slægten
som en af de sjældneste i Danmark og for øvrigt
også i det øvrige Nordeuropa.

Af de 2 arter, der behandles i denne artikel, er
den ene, L. croceovelutinus, ikke tidligere angi
vet fra Danmark, mens den anden, Rødmende
Parasolhat (L. badhamii), er fundet ialt ca . 5
gange. Som dansk navn til L. croceovelutinus fo
reslås her Safran-Parasolhat på grund af artens
kraftige rødmen ved berøring.

I løbet af 2 dage i efteråret 1991 fandt jeg sam
men med Christian Lange begge de omtalte ar
ter, og havde rig lejlighed til at sammenligne ken
detegnene. Beskrivelser og akvareller er udfær
digede udfra disse fund, endvidere er materialet
på Botanisk Museum i København (C) af Rød
mende Parasolhat gennemgået og opført i mate
rialelisten.

Systematik
Slægten Leucocoprinus i snæver forstand udgør
en ganske velafgrænset gruppe . Makroskopisk
karakteristisk er de små, gracile frugtlegemer,
der på grund af den længe lukkede, radiærfurede
hat kan minde om blækhatte (Coprinus), Denne
lighed afspejles faktisk i det latiske navn - Leu-
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vet fra Danmark, mens den anden, Rødmende
Parasolhat (L. badhamii), er fundet ialt ca. 5
gange. Som dansk navn til L. croceovelutinus fo
reslås her Safran-Parasolhat på grund af artens
kraftige rødmen ved berøring.

Tløbet af 2 daze i efteråret 1991 fandt jeg sarn-

ne på hatten og den hudagtige ring viser klart, at
furehattne er parasolhatte.

Mikroskopisk er de metachromatiske sporer
med spirepore karakteristiske i forhold til Para
solhat-slægten Lepiota, mens Parasolchampig
non (Leucoagaricus) mikroskopisk er næsten
identisk. Makroskopisk kendes de egentlige pa
rasolchampignons dog let på den kraftige, cham
pignon-agtige statur og den næsten glatte, hvidli
ge hat.

Den gruppe af stærkt rødmende arter, der be
handles i denne artikel, synes dog at stå lige langt
fra Leucocoprinus i snæver forstand og de egent
lige Leucocagaricus-arter og ses lige ofte henført
i begge slægter. Babos (1979) , Moser (1983) og
Reid (1991) henregner således arterne til Leuco
coprinus , mens Bon (1981) , Sin ger (1986) samt
Candusso & Lanzoni (1990) har arterne i Leuco
agaricus sektion Pilosellae. For at komplettere
billedet, må det så endda nævnes , at Krieglstei
ner (1991) deler de rødmende arter mellem beg
ge de ovennævnte slægter!

Fælles for arterne i gruppen, der her alle - i
overensstemmelse med dansk tradition - hen
regnes til Leucocoprinus, er rødmende reaktion
ved berøring og en ganske karakteristisk statur.
Stokken er kølleformet og ringen hudagtig som
hos de små furehatte (Leucocoprinus s.str.) ,
mens den indvokset skællede hatoverfiade og
den ofte ret kraftige statur minder mere om pa
rasolhatte i slægten Lepiota eller endog Kæmpe
parasolhat (Macrolepiota).

Mikroskopisk er slægten meget heterogen. En
del arter er ret spinkle og har sporer kortere end
8 umuden spirepore, mens den anden halvdel er
kraftigere med sporer længere end Sum med spi
repore. Det er især dette forhold , der får Kriegl
steiner til at dele gruppen midtover.

Hvis man betragter den førstnævnte gruppe 
heriblandt Safran-Parasolhat og Rødmende Pa
rasolhat -- er det væsentligste , at sporernes
manglende spirepore passer lige dårligt i Leuco
coprinus og Leucoagaricus. Arterne i Lepiota
har altid sporer uden spirepore, men disse ertil
gengæld traditionelt ikke metachromatiske som
hA" T mU'n,..nnr-;v/lIC' '!icc p ,;:jf ,;:j r t p r n p i Iøniota
regnes til Leucocoprinus, er rødmende reaktion
ved berøring og en ganske karakteristisk statur.
Stokken er kølleformet og ringen hudagtig som
hos de små furehatte (Leucocoprinus s.str.) ,
mens den indvokset skællede hatoverfiade og
den ofte ret kraftige statur minder mere om pa-



sektion Lilaceae, deriblandt Lillabrun Parasol
hat (Lepiota lilacea) har dog i realiteten meta
chromatiske sporer (Candusso & Lanzoni 1990),
men hathuden er lidt afvigende - hymeniderm
hos Lepiota sektion Lilacea - trichoderm med
meget lange endeeeller hos Leucocoprinus og
Leucoagaricus. Makroskopisk er ligheden mel 
lem de her diskuterede arter og henholdsvis de
små "ægte" furehatte (Leucocoprinus s.str.) og
arterne i Lepiota sektion Lilacea nogenlunde
lige store. Det er således er spørgsmål, om hvad
der vægtes højest - spore- eller hathudsmorfolo
gi - der afgør, om de her interessante arter bør
behandles i Lepiota , Leucocoprinus eller evt.
Leucoagaricus.

Den anden gruppe af rødmende furehatte , ar
terne med sporer med spirepore, har de mikro
skopiske karakterer til fælles med både Leu
cocoprinus og Leucoagaricus , mens arterne i
Macrolepiota , der makroskopisk har en vise lig
hed, afviger især hvad angår hathudens opbyg
ning - hymeniderm hos Macrolepiota og igen tri
choderm hos Leucocoprinus og Leucoagaricus.
Det er således vanskeligt at afgøre, hvor disse ar
ter hører bedst hjemme - i Leucocoprinus eller i
Leucoagaricus, der makroskopisk er ret afvigen
de eller i Macrolepiota - der overfladisk ligner en
del - men dog afviger mikroskopisk.

At alle arterne i denne artikel behandles sam
let i Leucocoprinus er således ikke et resultat af
dybereliggende systematiske overvejelser, men
mere et udtryk for et ønske om - trods alt - at be
holde en makroskopisk velafgrænset parasolhat
te-gruppe samlet, så længe ingen på overbevisen
de måde har udredt de taksonomiske problemer.

Rødmende Parasolhat (Leucoprinus
badhamii (Berk. & Br.) Locq.)
Beskrivelse: Rat 2,5-3 cm bred, hvælvet , ikke ra
diært furet , hvidlig med fine, indvoksede, mørkt
violetbrune skæl , som inderst danner et mørkt
øje , øjeblikkeligt stærkt rødmende ved berøring,
men den livlige farve skifter efter 1-2 minutter til
mørkt violetbrun. Lameller frie , tætte, hvidlige,
ved berøring først stærkt rødmende, siden violet
brunt anløbende, med ammoniak grumset blåg
rønt anløbende. Stok 3-4,5 x 0,4-0,5 cm, køllefor
met, nederst 0,9-1,0 cm tyk , hvidlig til lyst grålig,
ved berøring stærkt rødmende, men snart violet
brun, med kraftig, afsat, udstående, hudagtig,
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let i Leucocoprinus er således ikke et resultat af
dybereliggende systematiske overvejelser, men
mere et udtryk for et ønske om - trods alt - at be
holde en makroskopisk velafgrænset parasolhat
te-gruppe samlet, så længe ingen på overbevisen
de måde har udredt de taksonomiske problemer.

Sporer og cheilocystider af Rødmende Parasolhat
(L eucocoprinus badhamii),

gennemskæring som resten af svampen.
Sporer 5,5-6,5-7,5 x 3-3,6-4,5 um , mandelfor

mede, sjældnere citronformede, tykvæggede, lyst
gullige i KOR, dextrinoide, ifølge litteraturen
metachromatiske, uden spirepore. Cheilocysti
der rigelige , 35-50 x 8-13 urn (alt inkl.) , køllefor
mede, de fleste med pæreformet til uregelmæs
sigt udtrukket eller sjældnere kugleformet ap
pendix, 7,5-18 x 5-7 um, lyst olivengrønne i
KOR. Endeeeller i hathuden 150-300 x 8-15 um ,
±cylindriske, lyst til mættet olivengrønne i KOR.

Økologi: Arten er i Danmark fundet på muld
bund i løvskove. Fundet i Skjoldhøj Skov blev
gjort på fed , sort muld mellem Skvalderkål (Ae
gopodium) , under Ask (Fraxinus) , Elm (Ulmus)
og Ahorn (Acer). I umiddelbar nærhed groede
flere andre parasolhatte, bl.a . Vinrød Parasolhat
(L. fuscovinacea) og Silkehvid Parasolhat (Seri
ceomyces sericifera).

Materiale: Ø-lyll.: Skjoldhøj Skov ved Brabrand,
11.10.1991, l . Heilmann-Clausen & C. Lange (JHC91
706)(C) - Falster: Virket Sø , 25.10.1949, F. H. Møller
(C) - Møn: Fanefjord Skov 29.9.1974, H . Knudsen
29.9.1974, H . Knudsen (C) .

Udbredelse: Rødmende Parasolhat er meget
sjælden i Danmark, og placeringen på rødlisten
synes velbegrundet. Ud over fundene nævnt i
materialelisten findes der to angivelser af arten i
litteraturen af Koch (1974) og Døssing (1980) fra
henholdsvis Sydsjælland og Lolland. I England
anses L. badhamii for at være den almindeligste i
gruppen (Reid 1991), mens den i Tyskland er
fundet betydeligt sjældnere end L. bresadolae
(Krieglsteiner 1991). Desuden er Rødmende Pa 
rasolhhat angivet fra de fleste andre Mellemeu
ropæiske lande.
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og Ahorn (Acer). I umiddelbar nærhed groede
flere andre parasolhatte, bl.a . Vinrød Parasolhat
(L. fuscovinacea) og Silkehvid Parasolhat (Seri 
ceomyces sericifera).

Materiale: Ø-lyll.: Skjoldhøj Skov ved Brabrand,
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øverst Rødmende Parasolhat (Leucocoprinus badhamii) , Skjoldhøj Skov 11.10.1991. - Nederst Safran-Parasolhat
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blandet med især Leucocoprinus bresadolae
(Schulzer) Moser, som da også har en vis lighed.
Også i "Danske storsvampe" er der sket en for
veksling, idet beskrivelsen angiver ret overdrev
ne størrelsesforhold efter Bon (1987) , ligesom
den ene anviste illustration, Cetto (1979), ikke
viser L. badhamii, men derimod L. bresadolae.
Babos (1979) , Reid (1979) og Krieglsteiner
(1991) har dog efterhånden gjort deres for at ud
rede problemerne, og det er nu klart, at navnet
L. badhamii hæfter sig på en ret lille art (hat 3-10
cm bred) med ret små sporer, mens L. bresadol
ae er en stor art (hat 6-20 cm bred) med større
sporer med spirepore. Desuden findes L. bresa
dolae mest på stærkt kulturpåvirkede, varmebe
gunstigede habitater, f.eks . kompostbunker og
gærende savsmuld , mens L. badhamii findes på
naturlige habitater.

Meget tyder i øvrigt på, at L. bresadolae tidli
gere har vokset i Danmark. Erik Rald har såle
des venligst gjort mig opmærksom på en angivel
se hos Lange (1915) af L. meleagris (Sow.)
Locq.), der af Krieglsteiner (1991) anses for sy
nonym til L. bresadolae. Lange angiver arten fra
drivhuse, hvor han fandt den groende på bark fra
garverier, senest i 1903. Den er hverken medta
get hos Knudsen (1977) , Knudsen & Vesterholt
(1990) eller Petersen & Vesterholt (1990) , og må
regnes som uddød i Danmark. L. bresadolae er
dog for nylig fundet i Norge og Sverige (Reid
1991) , og der er derfor grund til at lede efter den,
også her i landet. Gærende flisdynger og lignen
de kunne være et muligt voksested for arten.

Andre forvekslingsmuligheder er L. georgi
nae (W.G .Smith) Wasser, som dog er mindre, fra
begyndelsen rent hvid og med afvigende hathud.
L. jubilaei (Joss.) Wasser er en anden nærtståen
de art med rødmende kød og purpurplettet hat.
Hatten hos denne art anløber imidertid ikke rødt
ved berøring men højst citrongult og den rød
mende reaktion ved brydning af kødet er af for
bigående karakter. L. pilatinanus (Demoulin)
Bon & Boiffard skulle afvige ved ikke at anløbe
rødt men brunligt ved berøring, men er dog af
Krieglsteiner (1991) synonymiseret med L. ba
dhamii. En illustration af arten med medfølgen
de beskrivelse hos Migliozzi & Perrone (1989)
synes dog at vise en god art. Derudover udgør L.
croceovelutinus en mulig forvekslingsmulighed 
se omtalen af denne art nedenfor. I det hele taget
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dog for nylig fundet i Norge og Sverige (Reid
1991) , og der er derfor grund til at lede efter den,
også her i landet. Gærende flisdynger og lignen
de kunne være et muligt voksested for arten.

Andre forvekslingsmuligheder er L. georgi
VlI10 (W n~mith'I W~<;:<;:pr crvrn rlna p:r mindre . fra

- ikke mindst på grund af arternes store sjælden
hed.

I øvrigt kan hverken Rødmende Parasolhat
eller Safran-Parasolhat udnøgles til korrekt slægt
hos Petersen & Vesterholt (1990). Da begge ar
ter mangler den furede hatrand , ryger man
uvægerligt i Lepiota-nøglen! Den meget stærke
rødmen hos de 2 arter er dog et så godt kende
tegn, at de uden besvær kan kendes fra arterne i
Lepiota, der højst rødmer svagt og langsomt.

Safran-Parasolhat (Leucocoprinus
croceovelutinus Bon & Boiffard)
Beskrivelse: Hat 1,5-3 cm bred , hvælvet til ud
bredt eller nedtrykt, med svag, bred pukkel,
næppe randfuret, inderst filtet eller småskællet,
violetbrun, udefter med grove, noget udstående,
violetbrune skæl på hvidlig til matrød bund, ved
berøring og med alderen orangerødt til noget
brunrødt anløbende. Lameller frie , tætte, hvide
til bleggule, øjeblikkeligt stærkt rødmende ved
berøring og ved tilsætning af ammoniak. Stok
2,5-3,5 x 0,3-0,4 cm , cylindrisk med kølleformet
udvidet, 0,6-0,8 cm tyk basis, grundfarve hvidlig,
med alderen og ved berøring øjeblikkeligt stærkt
rødmende, mod basis efterhånden mørkt brun
rød, med tydelig , afsat , hvidlig til brunrosa ,
opstigende ring. Kød rødmende , uden særlig
lugt.

Sporer 5,5-6,5-8 x 3-3,6 -4,3 um, lyst gule i
KOH, mandelformede til citronformede, tyk
væggede, dextrinoide, ifølge litteraturen meta
chromatiske, uden spirepore. Cheilocystidier 35
50 x 7-15 um (alt inkl.) , fiaskeformede til kølle
formede , ofte med kugleformet til tøndeformet
appendix, 3,7-7,5 x 3,5-6,5 um, lyst rødbrune i
KOH. Endeceller i hathuden 50-100 x 7,5-15 um ,
cylindriske til cigarformede, rødbrune i KOH.

Økologi: Arten synes at have særlig forkærlig
hed for løvskove og krat på næringsrig, sandet
muld, i Mellemeuropa især under Robinie (Bon
& Boiffard 1972, Babos 1979) . På Karlskold gro
ede arter på nøgen, muldrig sandbund i kratskov
af Æble (Malus), Tjørn (Crataegus) og Hyld
(Sambucus). En noget lignende habitat er angi
vet af Schreurs (1982) fra Holland.

Materiale: Ø-lyll.: Samsø, Karlskold , 10.10.1991, l.
Heilmann-Clausen & C. Lange (JHC91-693)(C).

Udbredelse: Hidtil er arten kendt fra England,
~(,..J _ 1 ~ _ . ~ _ TT • __ TT .....l1~~,J In ..... ;,.:J 10n()\,....~ T+nl~

Sporer 5,5-6,5-8 x 3-3,6 -4,3 um, lyst gule i
KOH, mandelformede til citronformede, tyk
væggede, dextrinoide, ifølge litteraturen meta
chromatiske, uden spirepore. Cheilocystidier 35
50 x 7-15 um (alt inkl.), fiaskeformede til kølle
formede. ofte med kugleformet til tøndeformet
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badham ii - well know n but very rare in Denmark - was
found in a mixed fores t of Fraxinus, Ulmus , and Acer
on heavy black soil. A thi rd species - L. me lagris (=L.
bresadolae?) - was found in Denmark in 1903, but is
gen erally overlooked in modem danish lit erature.

Further, the taxonomy of th e sec tion in gene ra l is
discussed , and it is concluded th at the limitis towards
other genera - especiaIly L epiota, L eucoagaricus, and
Macrolepio ta is hardly definabl e.

Summary:
On the basis of recent tindings, the reddening spec ies
of L eucocoprinus sect. Anomali ss. Mo ser known to
Denmark are tr eated in detail - with regard to other
European species. L. croceovelutinus is recorded as
new to Denmark - the spe cies was found in a scru b of
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stø rre hatm ål. Babos (1979) angive r såled es en
hatbredde på 1,8-6 cm , og Candusso & Lanzoni
(1990) nævner 3-6 cm. Desud en ligger sporestø r
relsen en smule under det normalt angivne, lige
som faconen er mindre udpræget citronformet
end normalt. Den danske indsarnlinz danner

en (Ca ndusso & Lanzoni 1990), men synes over
alt at være meget sjælde n. Det danske fund er det
førs te fra Ska ndinav ien.

Diskussion: Safra n-Pa ras olha t ka n umiddel
bart minde om flere andre furehatte med rø d
mende kø d, sær ligt R ødmende Parasolhat og
den ikke fra D anmark ke ndte L. georginae.Beg
ge ar ter er do g finere skællet på hatten og bliver
efter berøring snart mørkt viole tbr une . Desud en
anløbe r begge arter blågrønt til oliven ved tilsæt
ning af ammoniak, hvor Safran-Parasolhat anta 
ger en rød farve. Efter virkninger af disse farve 
reaktioner kan i øvr igt iagttages ved mikrosko
pering i KOH - se under beskrivelserne af mi
krokarakter er.

D en dan ske ind samling af Safran-Para solh at
ste mme r ret godt over ens med udenl andsk mate
riale , næst en samtlige kilder angiver do g lidt
større hatmål. Babos (1979) angiver således en
hatbredde på 1,8-6 cm , og Candusso & Lanzoni
(1990) nævner 3-6 cm. Desuden ligger sporestø r
re isen en smule under det normalt angivne , lige
som fa cone n er mindre udpræget citronfor met
end normalt. D en dan ske indsamling danner
dermed overg ang til varie te ten divers isp orus be
skr evet af R eid (1990) .

Til sidst en stor tak til Henning Knudsen, Erik
Rald & Christian Lange for hjælp med fremskaf
felse af litteratur og for diskussioner omkring pa
ras olhattene s systematik. Jeg er meget interesse
ret i at hør e om fund af de ovenfor behandled e
arte r. Send gerne tørret mat eri ale med beskri vel
se og eve ntue lt foto .

s um 110 llm

Spo rer og cheilocystider af Safra n-Parasolhat (L.
croceovelutinus) .



Usædvanlige danske svampefund red.: Jan Vesterholt

Christian Lange

Geastrum floriforme fundet i Danmark
Fund af nye svampearter for D anmark er ikke så
usædvanlige, men en "ny" stjernebold er bestemt
ikke hverdagskost. De dekorative stjernebolde
vækker berettiget interesse, når de bliver fundet
og ryger derfor sjældent over skulderen, når kur
ven tømmes efter en svampetur.

I januar spurgte en af mine bekendte, om jeg
ville kigge på en stjernebold, han havde fundet i
sin brors ligusterhæk. Han synes ikke, de lignede
dem på billederne, hvilket var ganske forståeligt ,
da det viste sig at være Geastrum floriforme Vitt. ,
der ud over at være ny for landet også er en gan
ske sjælden art med kun 6 fund i Skandinavien.
Den ligner meget Steppe-Stjernebold, Geastrum
corollinum (Batsch) Hollos (se billede i Ryman
& Holmåsen 1984), hvilket jeg også først antog
dette fund for at være.

Men der var noget galt! Steppe-Stjernebold
findes nu kun på Samsø, hvor den vokser i gamle,
tætte krat. Samsø ligger i det såkaldte 'store
bæltsklima' med ringere nedbør og flere solskin
stimer end resten af landet. Et klima, der minder
om artens hjemland, de sydøsteuropæiske step
per. Hvad de har til fælles med en ligusterhæk i
Skjern var mig en gåde.

Svampene blev vist til Henry Dissing, der
straks foreslog, at det var G. fioriforme i stedet
for . En nøje sammenligning af de to arters mun
dingstype og sporestørrelse bekræftede dette. G.
corollinum har en munding afgrænset med en

Skjern var mig en gåde.
Svampene blev vist til Henry Dissing, der

straks foreslog, at det var G. fioriforme i stedet
for . En nøje sammenligning af de to arters mun
dingstype og sporestørrelse bekræftede dette . G.
rrirnllinurn har e.n m n nrl in o aforænser merl en

ring, mens G. fioriforme kun har diffus afgræns
ning. Sporerne hos G. corollinum er 4,5 -5 um,
mens de hos G. fioriforme er 5.5-7 um i diameter,
altså lige et nummer større. Samme karakterer
anfører Sunhede (1989) som vigtige skillekarak
terer. Ellers er der ikke ret meget forskel på de to
arter. De er begge ret små , op til ca. 4 cm i diame
ter, har "ustilket" bold og er begge hygroskopi
ske (ruller sig sammen, når de er tørre) , hvilket
gør, at de kan være svære at finde i tør tilstand.

Begge disse små arter er meget sjældne i
Nordeuropa og er rødlistede i flere lande. G.
fioriforme bør da også medtages på den danske
rødliste. selvom biotopen ikke er naturlig. I
England er arten i øvrigt fundet under Cypres
(B . Ing, pers. medd.) , så muligvis foretrækker
den haver og havelignende voksesteder her ved
ydergrænsen af dens udbredelse . Som dansk
navn vil jeg foreslå Blomster-Stjernebold, da
floriforme betyder blomsterlignende.

Materiale: NV-lyll.: Skjern, Marupvej , 27.12.1991, L.
l. Grønbjerg.

Nye fund af Pigget og Flosset Fluesvamp
Pigget Fluesvamp (Amanita solitaria (Bull .: Fr.)
Merat) og Flosset Fluesvamp (A . strobiliformis
(Vitt.) Ouel.) har tidligere været behandlet i
Svampe. I Svampe 17:39 vistes et sort-hvid foto af
Flosset Fluesvamp - desværre uden kommentarer
i teksten (Knudsen & SØrensen 1987) , og i Svam-
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Pigget Fluesvamp (Amanita solitaria (Bull .: Fr.)
Merat) og Flosset Fluesvamp (A . strobilijormis
(Vitt.) Ouel.) har tidligere været behandlet i
Svampe. I Svampe 17:39 vistes et sort-hvid foto af
Flosset Fluesvamp - desværre uden kommentarer
i teksten (Knudsen & SØrensen 1987). 02: i Svam-



Flosset Flues vamp (A manita strobilijormis). Foto: Jens H . Petersen .

pe 22: 1-2 rapporteredes Pigget Fluesvamp for
første gang fra Danmark (Lange & Læssøe 1990).
Begge art er har tilsyneladend e sydlige udbredel
ser, og forekommer hos os i varme perioder i sen
sommeren og det tid lige efterår på relativt
næringsrig eller kalkholdig bund. Der er efter de
seneste varme somre gjort adskillige nye fund:

Det andet danske fund af Pigget Fluesvamp
blev gjort i efteråret 1991 af Benny Lar sen i Staks 
rode Skov ved Vejle Fjord. Skoven er domineret
af Bøg (Fagus) , der i det mykologisk interessante
kystområde vokser på plastisk ler. Der er i områ
det fundet mange andre spændende arter, bl.a. Sa
tan s Rørhat (Boletus satanas) , Bleg Koralsvamp
(R amaria pallida) , Blodplettet Koralsvamp (R .
sanguinea) og Sorthvid Skørhat (Rus sula alboni
gra). Pigget Fluesvamp er hermed fundet på to
jordbundsmæssigt ret forskellige danske lokalite
ter , nemlig en hvor jorden er domineret af skrive
kridt (Møns Klinteskov) og en med plastisk ler.

Flosset Flues vamp er gennem årene rapporte
ret fra 12 lokaliteter, heraf 5 på Sjælland , 2 på Lol
land (se Møller & Nielsen 1965), 1 på Fyn og 5 i
Jylland. De jyske fund , der alle er fra bøgeskov,
strækker sig fra de østjyske kystskove - hvor arten

ret tykt humuslag - til Buderupholm i Rold Skov,
hvor skr ivekridtet ligger nogle få cm und er jordo
verfladen. Fundet ved Bud erupholm er nok nær
artens nordgrænse i Europa.

Forekomsten på henholdsvis kridt og lerbund
under bøgetræer tyder på at arterne har en næsten
ens økologi. Dett e und erstreges af at en anden
sjælden art - Satans Rørhat - findes på fire af de
samme lokalit eter, nemlig på Møn og i Staksrode
Skov - sammen med Pigget Fluesv amp - samt ved
Treide Vesterskov og Thorsmølle ved Århus med
Flosset Fluesvamp. På de tre jydsk e lokaliteter
vokser fluesvampen og rørhatten oven i købet
praktisk talt oven i hinanden! Det må tilskrives
tilfældet , at de to fluesvampe endnu ikke er fun
det på samme lokalitet.

De to Fluesvampe har også store morfologisk e
lighedspunkter, idet de begge er grålige til hvidli 
ge og har en tilspidset og ganske dybt rodslående
stok. Der er imidlertid også et ant al gode skilleka
rakterer: Flosset Fluesvamp er stor, gerne med en
8-20 cm bred hat og en 2-3 (-5) cm tyk stok, den
har få, store, gråhvide , vatagtige, flade skælflager
på hatten , hvide lameller og lugter ikke påfalden
de. Pigget Fluesvamp er mindr e, med en op til ca.

sommeren og det tidlig e efterår på relativt
næringsrig eller kalkholdig bund. Der er efter de
seneste varme somre gjort adskillige nye fund:

Det and et danske fund af Pigget Fluesvamp
blev gjort i efteråret 1991 af Benny Larsen i Staks
rod e Skov ved Vejle Fjord. Skoven er domineret

Forekomsten på henholdsvis kridt og lerbund
under bøgetræer tyder på at arterne har en næsten
ens økologi. Dett e understreges af at en anden
sjælden art - Satans Rørhat - findes på fire af de
samme lokalit eter, nemlig på Møn og i Staksrode
Skov - sammen med Pi eset Flu esvarnn - samt ved



me, pyramideform ede, grå lige til smudsigt gul
grønne lameller og en påfaldende lugt af tang el
ler gammel kælder.

Ma teriale af Pigget Flu esvamp (Amanita solitaria):
Ø-Jyll.: Staksrode Sko v, 16.9.1991, B.S. Larsen - Møn:
Møns Klint eskov, Forehammers Pynt , 24.8. 1989, C.
Lange; samme sted, 9.9.1989, T. Læssøe (TL -2019).
Materialet er tilgængeligt genne m C.

Ma teriale af Flosse t Flu esvamp (Amanita strobili
[ormis) :NØ -Jyll.: Bje rgeskoven , Bud erupholm ,
12.9.1991, J.H. Peter sen & C. Lange (1HP-5 0.91) - ø
Jyll.: Mindeparken ved Århus, 13.9.1980, Y. Villadse n;
Tho rsmø lle ved Århus, 5.8.1982, J.H. Petersen (1HP
104.82); vest for Thorsmølle ved Århus, 25.8.1987, J .H.
Pe tersen (JHP-42.87) ; 16.8.1989, J .H . Petersen;
Ørnerede n ved Århus, 25.8.1991, FY. Larsen (intet
mater iale); Trel de Vesterskov, 27.8.1991, B.S. Larsen,
27.8.1991 - Fyn: H esselagergård , 25.8.1978, M. Lange
NØ -Sjæll.: Arresøda l Skov, 15.8.1985, O . Lomh olt;
18.8.1985, B. Rønne; 17.8.1 996, B. Rønn e; 18.8.1991,
B. Rønn e; Jægersbo rg Hegn, 19.8.1980, r. Koch ;
26.9.1981, r.Koch ; Jæger sborg Dyrehave, 8.78, E .B.
H ansen ; 9.1980, H. Knudsen ; Allindelille Fredsskov,
24.8.1961, M. Lange - S-Sjæll.: Vallø Slotspark ,
1.9.1939, M.P. Christiansen ; Vallø, 10.7. 1990, F
E ke lund. - Lolland: Mar ibo ved Darnpmøllen , 7.1962,
FH_Møller & N.J . Nielsen ; Ryde (Kristianssæde)
Skov, 8.1925/8.1926/ 9.1933/8.1936, FH. Møller & N.J .
Nielsen (inte t ma terial e, se Møller & Nielsen 1965).
,.., J ~ _ - ~ , _ _ J __. .,:,. T.J_ _D _ A - --"" ~ __ .

Mø ns Klinteskov, Forehamm ers Pynt , 24.8. 1989, C.
Lange; samme ste d, 9.9.1989, T. Læssøe (TL-2019) .
Materialet er tilgængeligt genne m C.

Materiale af Flosse t Flu esvamp (Amanita strobili 
[ormis):NØ -Jyll.: Bjergeskoven , Buderupholm ,
12.9.1991, J .H . Petersen fk c.Lange (1HP -50.91) - ø-

Hat-Tandsvamp (Irpex lacteus) genfundet
D en 9. april 1992 var jeg på Vest volden ved
Glo strup for at lede efter nye mycelier for Ryn
ket Klokkemorkel (Verpa bohemica) .

På en nedfalden , blyantstyk gren sad et par
små kon solformede frug tlegeme r. Da jeg vend
te grenen og så, at den havde pigge på undersi
den , tog jeg den med til nærmer e undersøgelse.
H atd annende pigsvampe på træ ser man ikke
hver dag. Frugtlegemerne var 5-6 mm brede og
5-7 mm lange, tyndk ødede og med ur egelmæssi
ge 2-4 mm lange pigge på und ersiden. Det viste
sig at være Hat-Tandsvamp (Irpex lacteus Fr.:
Fr.) Fr., som ikke var set i Danmark siden 1965.
H at- Tandsvamp har i Danmark en speci el
No rdsjællandsk udbred else, idet alle 8 kendte
fund er fra Nordsjælland .

7 fund er bevar et på Botani sk Mu seum (C)
eller Landbohøjskolen (CP): Frederiksdal 1913
(C) - Jæger sborg Dyreh ave 1932 (CP) - Hor
sørø d H egn 1965 (C) - H østerkøb 1943 (CP) 
Tok kekøb Hegn 1943 (CP); samme ste d, 1946
(C) - Glostrup, Vestvolden 1992 (C).
Desuden findes en litteraturangivelse at et fund
fra Jægersborg Dyrehave 1954 (Buchwald 1959).

Ak sel Jørgensen

Summary
Geastrum fiorijorme is reported as ne w to D enmark,
Irp ex lacteus is found for th e firs t time in D enmark
since 1965, and data is given on th e danish findings of
A rnanita strobilifo rmis and A rnanita so litaria.
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Introduktion til parasolhatte
Jacob HeiImann-CIausen, Johannevej 9,5000 Odense C.
Christian Lange, Europaplads 8, 1. th., 8000 Århus C.
Erik RaId, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø.

Bestemmelse af parasolhatte er ikke helt let.
Det måtte vi sande, da vi i 1991 fandt en række
forskellige parasolhattearter, herunder flere for
Danmark nye arter. Vi måtte derfor gøre flittigt
brug af den udenlandske parasolhattelitteratur
og vil i denne artikel blandt andet forsøge at
gøre vores erfaringer herfra tilgængelige for et
bredere publikum. Vi vil desuden beskæftige os
med parasolhattenes særegne økologi og give
anvisninger på , hvor man kan finde dem. Artik
len her er også tænkt som en indledning til en
mere uddybende behandling af diverse delgrup
per af parasolhatte, som vi håber på at bringe i
kommende numre af Svampe. Den første af dis
se artikler omhandler de rødmende arter i slæg
ten Leucocoprinus.

Økologi
Parasolhattene findes ret forskellige steder. En
del arter er kun fundet indendørs i urtepotter
eller i drivhuse eller botaniske havers tropiske
væksthuse. Sådanne arter hører egentlig ikke til
den vilde danske svampeflora, men da de er me
get iøjnefaldende, medtages de gerne i svarn
pefloraerne. Det gælder bl. a . Gul Parasolhat
(Leucocoprinus birnbaumii) og Dværg-Parasol
hat (Lepiota micropholis) . Sjovt nok finder man
også Rabarber-Parasolhat (Macrolepiota rha
codes) i urtepotter i vindueskarme, såvel i Nor
ge som i Danmark, men her med ganske små
frugtlegemer. Andre er mere eller mindre al
mindelige skovbundsarter som Rabarber-Para
solhat (Macrolepiota rhacodes), Gran-Parasol
hat (Macrolepiota puellaris) og Gulfnugget Pa
rasolhat (Lepiota ventriosospora) . I haver, par
ker og træflisbede kan man finde en række arter,
bl.a. de almindelige Stinkende Parasolhat (Le
piota cristata) og de sjældnere arter Sodet Para
solhat (Melanophyllum haematospermum] og
Lillabrun Parssolhat (Lepiota lilacea). På over
drev og strandoverdrev finder man Hvid Para
solhat (Lepiota erminea (=alba)), Blegbrun Pa
rasollrat (T,r;nioto. nreadifo rmis ) M~rk.-PnrJl~ol-1
væksthuse. S ådanne arter hører egentlig Ikke ti
den vilde danske svampeflora, men da de er me
get iøjnefaldende, medtages de gerne i svam
pefloraerne. Det gælder bl. a . Gul Parasolhat
(Leucocoprinus birnbaumii) og Dværg-Parasol
hat (Lepiota micropholis). Sjovt nok finder man

hat (Macrolepiota excoriata), Puklet Parasolhat
(Macrolepiota mastoidea) og Stor Parasolhat
(Macrolepiota procera). De fleste af disse arter
kan dog også træffes i skove, hvorfor de ikke er
særlig egnede som indikatorarter for overdrev
slokaliteter, men må regnes for følgearter til
den egentlige overdrevsflora.

Den mest spændende økologiske gruppe af
parasolhatte er samtidig den artsrigeste , nemlig
gruppen af arter, der vokser på muldbund i sko
ve og krat. Disse arter er ikke almindelige, og
mange er decideret sjældne. Samtidig har de en
forbløffende evne til at finde hinanden: man
kan gå kilometer efter kilometer gennem sko
vene uden at finde nogen, men så pludselig på
en lille bitte plet er der flere arter lige ved siden
af hinanden! Det kan næppe være en tilfældig
hed, men må skyldes, at de har samme krav til
deres miljø , og de derfor kan bruges som indi
katorarter for værdifulde naturforhold.

Samler man fundlokaliteterne sammen for
nogle af parasolhattene, f. eks . arterne af Gryn
parasolhat (Cystolepiota) og Pigparasolhat
(Echinoderma) , som er opregnet hos Knudsen
(1978 , 1980), ser man, at mange af de sjældne
arter kun er fundet på de samme 15-20 lokalite
ter. Disse skove udmærker sig ved at være mul
drige , og mange af dem ligger i områder med et
stort kalkindhold i jorden. Går man ud i sådan
muldrig skov, skal man dog ikke regne med at
finde parasolhattene hvorsomhelst. Man finder
således normalt ikke de sjældnere parasolhatte
sammen med arterne af Trævlhat (Inocybe) og
bægersvampe (Pezizaceae) , som kan findes de
samme steder men kræver oprodet, frisk mine
raljord. Man skal især kikke efter parasolhatte
langs skovveje, gerne hvor der er spredte, men
ikke frodige bevoksninger af Stor Nælde (Urti
ca dioeca). Hvor nælderne vokser tæt, og der er
græs og døde plantedele på jorden, finder man
kun arter som Stinkende Parasolhat (Lepiota
cristata). På Parasolhat-pletterne er jorden sort
00- har Tp.llp.m np. snrerlr» nælnp.r 00- der v.Qk~p.r
nogle a parasolhattene, f. eks . arterne af Gryn-
parasolhat (Cystolepiota) og Pigparasolhat
(Echinoderma) , som er opregnet hos Knudsen
(1978 , 1980), ser man, at mange af de sjældne
arter kun er fundet på de samme 15-20 lokalite
ter. Disse skove udmærker sig ved at være mul-



Fig. 1. Hathudstyper hos parasolhatt e: a: trichod erm med runde celler; b: trichod erm med meget lange endeceller;
c: hyrnenid erm; d: cellulær; e: cutis (a: Echinoderma jacob ii , Åløkke Skov, 14.9.1990; b: Lepiota clypeolaria,
Åløkke Skov, 31.8.1990; c: Lepiota ochraceofulva, Suse rup Skov, 23.10.1991; d: Cystolepiota adulterina, Suserup

Skov, 7.9.1991; e: Sericeomyces sericifera, Suserup Skov, 30.10.1991). Tegning Jacob Heilmarin-Clausen.

urter som Alm. Bin gelu rt (Me rcurialis p ere n
nis) , Skvalderkå l (Aegopodium podagraria) el
ler Små blomstre t Balsamin (Impatiens
parvifiora ) . Disse forhold tyder på, at parasol
hatten e for etrækk er en fugtig jo rdbund med
hurtig stofomsætning og et stor t indhold af fos
fat og i nogen grad nit rat og kalk.

Mange af de sjældne para solh atte kan også
findes i nåleskove, men med samme regel som i
løvskovene: bestemt ikk e i enhver skov og igen
på bestemte pletter. Det er også her et spørgs
mål om stofomsætningen i skovbunden og om
skovenes stabilitet. Det er ikke i de sure nåle
skov splantager, man finder dem , men derimod
under nåletræer, hvor der tilsynelad ende er en
god om sætning af nålen e. Para solhattene er
sandsynligvis ikke særligt spe cifikke, hvad
tr æarterne angår, men de går mere efte r jord
bundsforholdene; det er ofte de samme arter,
der kan findes både und er løv- og nåletræer.

I Suserup Sko v på Midt sjælland står parasol
hattene spr edt over hele skoven, og kun få arter
er fundet sammen. Særligt for Suserup Skov er
det , at der ikke foretages forstlige indgreb af
nogen art , og træerne får lov til at stå og vælte
på roden. Derved sker der en oprodning og
sammenblanding af jordlagene, og der skabes et
substrat for svampearter, der ikke holder af den
udvaskede morbund. Mens bægersvampe og
trævlhatte foretrækker den rå, lerede mineral-

l·o ret. o år narasol hatteri e ~ft~1ir d e xteder. hvor
øvskovene : bestemt Ikke l en ver skov og Igen

på bestemte pletter. Det er også her et spørgs
mål om stofomsætninge n i skovbunden og om
sko venes stabilite t. Det er ikk e i de sure nåle
skovsplant ager, man finder dem , men derimod
under nåletræer, hvor der tilsyneladend e er en

min er aljorden s uo rgani ske næringssto ffer er
bland et me d en grundigt forarbejde t min eral
jord. I Suserup Skov finder man endog parasol
hatt e på stærkt formuldet ved, der er opblandet
med jord.

På Øerne i Stavns Fjord på Samsø finder man
- lige som i Suserup Skov - parasolhatten e
spredt over alt i krattene. Di sse Øer græsses af
hu sdyr såsom køer og får , som under der es
færd en i krattene roder den øverste del af
jordbunden op. Denne proces minder om de
væltende træer inaturskoven - og om vildsvin e
nes fremfærd på jagt efte r old en i tidliger e ti
der s Danmark. Det er vores teori , at denne
sammenblanding af underliggend e mineraljord
med overliggende muld skabe r et meg et gun
stigt miljø for parasolhatt ene.

I vore dages for stligt drevne skove finde s en
sådan langsom og kontinuerlig jordbundsdyna
mik mest langs skovvejene, hvor menneskelige
akti vitet er for årsag er oprodningen , men s selve
skovene er monokulturer uden megen iboende
dynamik. Det er vor es teori, at vejsiderne i de
modern e skove minder mest om den naturlige
dynamik, der til stadighed introduceres i natur
skovenes stabile miljø gennem dyrs fouragering
og træers væltning.

Slægtsafgrænsning
Parasolhattenes systematik er vanskelig. Tidli
,g-ere hentesnedes alle arterne til slæzten Le
tærd en i krattene roder den øvers te del at
jordbunden op . Denne proces minder om de
væltende træer inaturskoven - og om vildsvine
nes fre mfærd på jagt efte r old en i tidliger e ti
der s D anmark. Det er vores teori, at denne
sammenblanding af und erliggende mineraljord



Fig. 2. Sporefor mer hos parasolhatte: a: ellipsoidisk ,
b: skråt afskåret ved bas is (projektilformet) , c: til
spidset ved basis (tenformet) , d: ellipsoidisk med
spirepore (a: L epiota ochraceofulva , Suserup Skov
23.10.1991; b: Lepio ta su balba , Åløkke Skov, 14.9.
1990; c: L epiota oreadifo rmis , Hjorth olm, 8.10.1991;
d: Macro lepio ta rhacodes , Suserup Skov, 2.10.1991).
Tegning Jacob He ilmann-Clausen.

piota, men efterhånde n er denne store slægt
blevet splittet i en række mind re slægter. Der er
dog en kern e tilbage (Lepiota s. str.) , som stadig
er ganske omfangsrig. Grynha t (Cysto derma) er
flyttet væk fra parasolhattene og regnes i dag til
Ridderhatfamilien (Tric holoma taceae), men s
res te n af de dan ske arter sta dig reg nes til
Champignonfamilien (Agaricaceae).

Der er lan gt fra enighe d om opde linge n af
para solh atten e i mindre slægter, og næsten
hvert eneste værk har sin egen måde at for dele
art erne på. De mik ro skopiske kar akter er har
nemlig en tendens til at kombineres på kryds og
tværs me llem artsgrupperne, og slægte rne er
næsten lett ere at kend e makroskopisk end mi
kroskop isk. Vi har valgt at bruge en finer e ind
deling end Petersen og Vester holt (1990) og an
erke nder også slægterne Sericeomyces , der blev
beskrevet i 1978, og Ec hinoderma, der blev be
skrevet i 1991.

De makroskopiske karakterer til adskillelse
af slægterne omfatter især hatoverfladens struk
tur: melet , pigget , tr ådet , skællet eller glat, evt.
fedtet . Ringen s ud formning er vigtig i no gle
tilfælde: fnugget og flygtig, eller hudagtig og ud
stående, undertiden kompliceret opbygget og
siddende løst på stokken. Lamelfarve og stok
form samt alme n sta tur er af bet ydning for af
grænsning af enkelte grupper.

De mikroskopiske karakter er omfatter hat
hudens opb ygning (fig. 1), spo rernes form (fig.
2) og sporevæggens eve ntue lle far ver eaktion
med forske llige reagenser, samt forekomsten af
nlc lrnpr

nemlig en tend ens til at kombineres på kryds og
tværs mellem artsgrupperne , og slægte rne er
næsten lettere at kend e makroskopisk end mi
kroskopisk. Vi har valgt at bruge en finere ind
deling end Petersen og Vesterholt (1990) og an
erkender også slægterne Sericeomyces, der blev

Slægterne M elanophyllum og Cystolep iota
har samme opbygning af hathu den , men spore
væggen og sporestøvets farve er forskellig. Det
farvede sporestøv hos Me lanophyllu m er helt
usædvanligt hos pa rasolha tte ne , hvorfor denne
slægt da også blev opstillet som en selvstændig
slægt tidligere end Cystolepiota ,

Cystolepiota og Echinoderma har begge run
de celler i hathuden, hvorfor de undertiden slås
sammen til en slægt. På den anden side er lighe 
den i hathudens opbygning hos Echinoderma
arterne me d L epiota-arterne større en d med
Cystodenna-arterne , hvorfor de ofte bibeholdes
i denne slægt. Da de imidler tid er makro- såve l
som mikroskopisk karakteristiske, har vi valgt
at følge Bon (1991) og regn e Echinoderma for
en selvstændig slægt.

L epiota sektion Lilaeeae udgør en grup pe ,
der kombinerer karaktertræk fra flere forskelli
ge grupper; den har øskner som Lepiota-arte r
ne, men furet hatrand i lighed med Leucocopri
nus-ar terne , og sporerne er ikke dextrinoide.
Lep iota sektion Fuscovinaceae er en anden
overgangsgruppe, som mangler øskner ligesom
Leucocoprinus og Leucoagaricus , men elle rs
mind er om typiske Lepiota-arte r.

Et stor t problem er afgræns ninge n af slægte r
ne Leucoagaricus og L eucocopri nus , idet disse
slægter ikk e ka n adsk illes tilfred sst illende på
mikrokarakterer. Leucocop rinus-arte rne er ge
nerelt små, tyndkød ed e og med randfuret hat
(disse karak terer hænger nært samme n!). L eu
coagaric us- arte rne er genere lt kra ftige, Cham
pignon-agtige og ikke randfur ede. Det vanske li
ge er at placere de rødmende ar te r i disse to
slægter. Nogle forfattere regner dem til Leuco
agaricus , andre til Leucocop rinus .

De hvide Macro lep iota-arte r omkring Mark
Parasolhat har mange karakter er til fælles med
L eucoagaricus , hvor for der da også har vær et
flere fors ke llige bud på afgrænsningen af disse
slægter .

Di sse problem er viser, hvor svært det er at
karakterisere slægte rne, og vi ska l der for ikke
forsværge, at parasolh atten e sidenhe n en gang
igen vil blive samle t i en enke lt slægt. D et er
også gåe t på den måde med Rødblad (E ntolo
ma j , Slørhat (Co rtinarius) og Vokshat (Hy gro
cyb e) .

mikr okarakterer. Leucocoprinus-arterne er ge
nerelt små, tyndkøded e og med rand furet hat
(disse kara kterer hænger nært samme n!). Leu
coaga ricus-arte rne er genere lt kraftige, Cham
pignon-agrige og ikke randfure de. Det vanskeli
ge er at placer e de rødmende ar ter i disse to



Nøgle til danske slægter af parasolhatte baseret på makroskopiske karakterer

1. Hat fedtet , hvid, uskællet. Frugtlegemet som ungt med store, brune dråber på hat og stok
Dråbehat (Chamaemyces)

Hat tør. Frugtlegemet uden dråber som ungt 2

2. Ring udstående, ofte fri af stokken, så den kan flyttes op og ned. Frugtlegemer middelsto
re til meget store Kæmpeparasolhat (Macrolepiota)
Ring svagt udviklet eller manglende, eller hudagtig, men da ikke bevægelig . Frugtlegemer
små til middelstore 3

3. Lameller vinrøde eller grønne. Hat melet-pudret Farveblad (Melanophyllum)
- Lameller hvide eller lillabrune. Hatoverflade evt. anderledes 4

4. Lameller lillabrune. Hat lillabrun, 0,5-1,5 cm bred Røgparasolhat (Pseudobaeospora)
Lameller hvide eller med alderen laksefarvede. Hat ofte større 5

5. Hat med oprette, kegleformede, ±isolerede pigskæl, som ofte falder let af
Pigparasolhat (Echinoderma)

Hat glat, melet-pudret, tiltrykt skællet eller med meget tynde, oprette pigge omkring mid-
~n 6

6. Stok ±kølleformet, bredest lige over basis. Hatrand kamfuret, eller frugtlegemet rødmende
ved berøring. Ring oftest veludviklet Furehat (Leucocoprinus)
Stok næppe kølleformet , oftest cylindrisk, evt. jævnt udvidet mod basis. Hatrand oftest
jævn, sjældent kamfuret. Med eller uden ring 7

7. Frugtlegemet middelstort til stort,champignonagtigt. Hat hvidlig, evt. brunt eller gråligt to
net, overflade glat eller fint skællet. Ring hudagtig

Parasolchampignon (Leucoagaricus)
Frugtlegemet lille til middelstort , næppe champignonagtigt. Hat ofte farvet, hatoverflade
melet, pudret, tydeligt skællet eller radiærfibret, sjældent glat. Med eller uden ring 8

8. Frugtlegemet hvidt. Stok med veludviklet, hudagtig ring Hat radiært fibret-trådskællet, sil-
keskinnende. Silkeparasolhat (Sericeomyces)
Frugtlegemet oftest mørkere farvet, især på hatmidten, eller hvis rent hvidt, da stok uden
hudagtig ring. Hat skællet, melet/pudret eller glat 9

9. Hat melet-pudret Grynparasolhat (Cystolepiota)
Hat glat, tiltrykt skællet eller med meget tynde, oprette pigge omkring midten

Parasolhat (Lepiota)

Artsafgrænsning
Også på artsp lan er der store problemer med dre spøgelsesagtige arter huserer i parasolhatte-
parasolhattenes systematik. Mange arter er me- litteraturen. Dertil kommer irritationen over, at
get sjældne og kun kendt fra et enkelt eller gan- de franske forfattere ikke har fulgt de internati-
ske få fund og dertil ofte mangelfuldt beskrevet. onale nomenklaturregler, hvorfor citeringen af
Go de illustrationer er en mangelvare, og over- artsnav nenes ophavs mænd bliver un ødigt kom-
sigtsvær ker baserer sig ofte på oplysninger taget pliceret. Derfor bliver især de mindre ar ter af
fra litt eratu ren og ikke fra na turen. Variationen parasolhatte da ofte også smidt ud, når svampe-
indenfor adski llige arter er således kun dårligt turens fund ska l bestemmes, til trods for deres
p.llp. r " lp.t i k k p. k p.nrlt na m~n(Jp mprp p ll p r rn i n _ &h p n l u cp clrolnh",rl rvrv c'Prr""'Pn",th ",rl

melet, pudret, tydeligt skællet eller radiærfibret, sjældent glat. Med eller uden ring 8

8. Frugtlegemet hvidt. Stok med veludviklet, hudagtig ring Hat radiært fibret-trådskællet , sil-
keskinnende. Silkeparasolhat (Sericeomyces)
Frugtlegemet oftest mørkere farvet , især på hatmidten, eller hvis rent hvidt, da stok uden
hudagtig ring. Hat skællet, melet/pudret eller glat 9



Nøgle til danske slægter af parasolhatte baseret på mikroskopiske karakterer
(tørret materiale)

1. Den indre del af sporevæggen farves med kresylblåt. Sporer med eller uden spirepore.
Hyfer og basidier oftest uden øskner 2
Den indre del af sporevæggen farves ikke selektivt med kresylblåt. Sporer uden spirepore.
Hyfer og basidier oftest med øskner 8

2. Sporer farves rødbrune med Melzers reagens. Øskner mangler eller er fåtallige. Uden
pleurocystider 3
Sporer farves ikke med Melzers reagens . Øskner meget talrige. Med pleurocystider.
Hathud en hymeniderm Chamaemyces

3. Sporer under 12 um lange 4
Sporer ove r 12 urn lange, med tydelig spi repore . Store arte r Macrolepiota p.p.

4. Hathud med oprette hyfer (trichoderm) eller celler (hymeniderm) 5
Hathud med radiære, langstrakte hyfer - evt. også med runde eller grenede celler 7

5. Hathud en hymeniderm. Øskner ti l stede, i hve rt fa ld i subhymeniet Macrolepiota p.p.
Hathud en trichoderm. Uden øskner 6

9
11

10

Leucoacoprinus p.p.Sporer uden spirepore. Frugtlegemet rødt/sort anløbent.
Sporer med spirepore. Frugtlegemet anløbent eller ikke.

Leucocoprinus p.p. eller Leucoagaricus
, (Disse slægter kan ikke adskilles tilfredsstillende på mik roskopiske kara kterer)

Hathud med runde celler og/eller med grenede celler foruden de aflange
Leucocoprinus p.p.

Sericeomyces

9.

10.

8.

Hathud udelukkende med langstrakte celler

Hathud med runde celler foruden mere aflange eller langstrakte celler
Hathud udelukkende opbygget af aflange eller langstrakte celler

Hathud med tynde, langstrakte hyfe r foruden de runde celler
Hathud med jævn overgang mellem de basale, brede, langstrakte celler og de runde
celler i spidsen af hyferne Echinoderma

Sporer farvede på tørret materiale, fint vortede på frisk materiale, farves ikke med
Melzers reagens (inamylaide) Melanophyllum
Sporer farveløse, glatte Cystolepiota

11. Hathud af liggende hyfer (cut is), hat uskæ llet Pseudobaeospora
Hathud af opstigende hyfer eller oprette endeceller (trichoderm eller hymeniderm) , hat
skællet eller uskællet Lepiota

7.

6.

Danske navne Slægten Sericeom y ces omfatter de art er af
Peter sen & Vesterholt (1990) fik den ide at give Pseudobaeospora/Leucoagaricus , der har hvid ,
de enke lte udflytt er slægter af pa rasolhatte radi ærtråd et , silkes kinne nde hat , hvor for nav-
særskilte danske navne, men bibeholde det dan- net Silke pa ras olha t er velanbragt på denne
ske slægtsnav n Pa rasolh at for artern e i de for - slægt, mens de res terende arter af Pseudob aeo-
ske llige slægter, i lighed med den måde , som de spora fores lås kaldt R øgpara solhat efter de
behandler rørhatten e på. D et give r et godt grå lige til pu rpurbrun e farver på lam ell er og
overblik over de mange småslægters særtræk og hat.
bevarer sta dig par asolh attegruppen som en Den nye slægt Echinoderma omfatter de ar-
sam l e~ ~J1r.'bQ. . ",",u 'y"u"" ' ClI ' ~ ':" ' C"U'" "Y''''' 'v, uu"",1&b 1'\9,'M J;1 eb1?~!fformede skæ l n å hatten . O Q" ,~m

Hathud med jævn overgang mellem de basale, brede, langstrakte celler og de runde
celler i spidsen af hyferne Echinoderma

10. Sporer farvede på tørret materiale, fint vortede på frisk materiale, farves ikke med
Melzers reagens (inamylaide) Melanophyllum
Sporer farveløse, glatte Cystolepiota
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Farveblad runde celler + afrundet ingen reaktion inamyloide
(Melanophyllum)

Grynparasolhat runde celler +/-0- + afrundet ingen reaktion dextrinoide/
(Cystolepiota) inamyloide

Pigparasolhat trichoderm af +/-0- + afrundet ingen reaktion dextrinoide/
(Echinoderma) runde celler inamyloide

Parasolhat trichoderm/ + + afrundet/. ingen reaktion dextrinoide
(Lepiota) hymeniderm tenf.lafst

L.sekt. Lepiota trichoderm + + tenformet ingen reaktion dextrinoide

L. sekt. Stenosporae trichoderm/ + + afstudset ingen reaktion dextrinoide
hymeniderm

L. sekt. Ovisporae trichoderm + + afrundet ingen reaktion dextrinoide

L. sekt. Fuscovinaceae trichoderm + afrundet ingen reaktion dextrinoid

L. sekt. Lilaeeae hymeniderm + + afrundet metakromatisk inamyloide

Dråbehat hymeniderm + + + afrundet metakromatisk inamyloide
(Chamaemyces)

Parasolchampignon trichoderm + afrundet -0-/+ metakromatisk dextrinoide
(Leucoagaricus)

Silkeparasolhat cutis + afrundet metakromatisk dextrinoide/
(Sericeomyces) amyloide

Røgparasolhat cutis + afrundet ingen reaktion dextrinoide
(Pseudobaeospora)

Furehat cutis/ + afrundet -0-/+ metakromatisk dextrinoide
(Leucocoprinus) runde celler

Kæmpeparasolhat trichoderm + + +/-0- afrundet + metakromatisk dextrinoide
(Macrolepiota)

Mikroskop iske karakterer hos de ni danske parasolhatteslægter, samt hos de fem sektioner inden for slægten

L. sekt. Luecoeo hymeniderm + + afrundet metakromatisk inamyloide

Dråbehat hymeniderm + + + afrundet metakromatisk inamyloide
(Chamaemyces)

Parasolchampignon trichoderm + afrundet -0-/+ metakromatisk dextrinoide



tidliger e stod i L epiota eller Cystolep iota . Det er
en let kend elig gruppe såve l makro- som mikro
skopisk, til hvilken vi foreslår det danske navn
Pigparasolh at.

D et væsentligste i vores beh andling af de
danske navne til parasolh atten e er, at vi kon se
kvent bruger Par asolhat i ar te rne s dansk e
slægtsnavne i over ensstemmelse med "Danske
svampe navne " (Knudsen & SØrensen 1985).

På ar tsplan foreslår vi, at L eucocoprinus ce
p istip es får et nyt dansk navn , nemligGulnende
Pa ras olha t , idet den elle rs ville komme til at
hedde Brunrød Parasolhat ligesom L epiota
br un neoincarna ta. Tilsvarende foreslår vi Silke
Parasolhat (Echinoderm a p erplexum) omdøbt
til Bru nskællet Parasolhat på grund af navnelig
hed en med Silke parasolha t (Se riceomyces) og
Silke hvid Parasolh at (Sericeomyces sericifera) .

Spiselighed og giftighed
Parasolh att en es spiselighed og giftighe d kendes
kun for en del af artern es vedkommende . Vi vil
dog gerne gøre opm ærksom på, at det vides , at
flere af de små arter i slægten L epiota er døde
ligt giftige , idet de ind eholder ama tox iner, som
også findes i Grøn og Snehvid Flu esvamp. Men
som Candusso & Lanzoni (1990) bemærk er : at
spise de små , sirlige parasolhatte svarer til at
fortære orkideer, liljer og alpevioler ; de, der gør
den slags, fortj ener naturens egen straf!
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Den 4. oktober er Svampenes Dag
Den førs te søndag i oktober arrangerer svam
pefor eningen 22 ture, godt spredt ud over lan
det (se sepa ra t annoncering i efte rårs program
met ). Di sse ture er et led i et initi ativ, vi kald er
Svamp enes Dag. Ideen med at lave en temadag
af denne art, ska l vi nok afstå fra at tag e ære n af,
men vi finder, at ideen kan være spænde nde ,
også for vores for enin g.

De 22 ture bliver ikk e helt almindelige svam
pefor eningsture. De afviger på to vigtige punk
ter. For det før ste har de et fælles emne , for det
andet er de åbne for offentligheden.

Det er ikk e meningen , at turene skal blive til
en jagt på spisesvampe . Emnet er truede svam
pe og beskytt elsen af vore værdifulde svampe lo
kalitet er. For to år siden udkom for første gang
en for tegnelse over tru ede svampe i Danmark ,
den såkaldte rødliste. Som det frem går af den
ne, er mange arter tru et af ud rydd else, for di de
kun findes på steder, der er trued e og i tilb age
gang. Det kan være meget gamle tr æer, det kan
være ufor styrr et jordbund i skove, og det ka n
være overdrev, blot for at give nogle ekse mpler.
Det vil vi gerne ska be br ed opmærksomhed om .
At fugle, padder og orkideer kan være trued e,
det ved mange, men at svampe også kan være
det , er det nok de færr este ud en for svampefor
eningen, der har tænkt over.

Derfor er turene er åbne for offentligheden ,
ja ikke bare det - vi laver en offensiv over for
medierne for at skabe opmærk somhed og em
net og for at få mange mennesker til at møde op
på vores 22 ture. Dette sker bl.a. gennem en
pr essemeddelelse om emne t . Især omkring de
lidt stø rr e byer er der derfor mulighed for en
god avisdækning og et meget stor t fremmøde.

Derfor kan det blive vigtigt, at der er mange
foreningsmedlemmer tilstede. Diplomtager e og
andre svampek yndig e opfordres til at møde op ,
og til at være beredte til at træde frem og hjælpe
turled erne, hvis fremmødet bliver overvælden
de. Orienter dem gerne på forhånd om jeres til
stedeværelse, så de ved, at der er personer, der
om nødvendigt er parat til at støtt e dem . All e
turledere modtager et ideoplæg og en kopi af
den udsendte pressemeddelelse, begge dele i
flere eksemplarer, og hvis henvendelse sker til
turlederne i god til , vil man kunne få en kopi, så
man har noget konkret at ho lde sig til. God tur!

Jan Vesterbolt
Dertor er turene er åbne tor offentligheden ,

ja ikk e bare det - vi laver en offensiv over for
medi erne for at skab e opmærk somhed og em
net og for at få mange mennesker til at mød e op
på vores 22 ture . Dette ske r bl.a. genne m en
pr essemeddelelse om emne t. Især omkring de
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The fungus Ar mil1aria bulbosa is amo ng th e lar 
gest and oldes t living organisms. - Na ture 356:
428-431.
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Større lse og udbred else af to ind ivider af Honning
svamp (A rmillaria bulbosa) , Kasser og prikker angi
ver hvor de ana lysere de pr øver er ta get. I det centrale
om råde, afmærke t med en rektangulær boks, blev der
indsaml et og ana lycere t 37 pr øver. Diss e viste at de to
individer ikk e overlappede. Efter Smith et al.

år, idet målinger har vist, at rhizomorfer af hon
ningsvamp en kan gro op til 20 cm om året. Til
sammenligning er de ældste mammuttræer ca.
4.000 år gamle.

Da dette er den fø rs te undersøgelse af
stø rrelse n af et komplet svampe individ ved
hjælp af genteknologi, ska l man nok regne med ,
at rekorden sliver slåe t mange gang e i den kom 
mende tid. Det er så ledes sandsy nligt , at den
størs te og ældste levend e organisme på Jorden
skal findes blandt svampene , dog ikke nødven
digvis blandt honningsvampene.

Honningsvamp - største og ældste
levende organisme?
Som bek endt har man i de sene re år benyttet
genteknologi i opklarin gen af alvor lige krimi 
nalsa ger som f.eks. mord og voldtægt. Metoden
går i grove træk ud på, at man samme nligner det
gene tiske material e i blod - eller sædplette r fra
gerningsstedet med tilsvarend e prøver fra den
mistænkt e. A lle cell er fr a samme individ har
nemli g ens gene r, og da de r ikk e eksisterer to
mennesker med ens gener (arveanlæg) - bortset
fra eenæggede tvillinger - kan man i princippet
fas tslå blod- eller sædple tternes ophavsmand
med 100% sikkerhed. I praksis undersøger man
kun en lille del af genernes DNA -molekyler og
opnår derved mindre, men dog over vældende
sikkerhe d.

Nu har canadiske fors ke re ben ytt et samme
metode i en skov i Michigan , men "forbryde
ren" er her en ar t Honningsvamp (A rmi llaria
bulbosa) . De har indsamlet myceliestrenge (rhi 
zomorfer ) og fru gtlege me r af honningsvamp e
på stø d og stamme r af løvtræ ind en for et 30
hektar stor t skovområ de og und ersøgt cellernes
gener. Derved har de opdaget , at et enkelt indi
vid var enerådende ind enfor et områd e på 15
hektar med en diameter på ca. 635 m. Udenfor
dette område fandtes honningsvamp e med afvi
gend e gener, altså fra andre individer. Forsker
ne anslår ud fra målinger i felten , at den samle
de masse af det ene individs myceliestr enge er
mere end 10 ton s, hvilket brin ger honningsvam
pen i selskab med dyre- og plant evardens abso
lutte sværvægtere: Blåhvalen , som kan blive op
til 30 m lang og veje 130 tons og den nordameri
kanske kæmpefyr, Mammuttræet (Se quoiaden
dro n giganteum), som bliver op til 85 m højt og
veje r op til 1.000 tons .

For honningsvampen s vedkomme nde har
man kun regn et med massen af rhizomorferne i
de øverste 15 cm jord, og ikke med rhizomorfer
ne dybere nede i jorden eller på træ. Myceliet i
jorden er heller ikke regnet med. Undersøgel
ser af skovjorden har vist, at rhizomorfern e kan
udgør ca. 10% af myceliets samlede masse, så
den under søgt e honningsvamp veje r snarere
100 ton s eller mere.

Forskerne har også vurderet alderen af hon 
ningsvampen. Et konservativt skøn siger 1500

ne anslår ud fra målinger i felten, at den saml e
de masse af det ene individs myceliestr enge er
mere end 10 ton s, hvilket brin ger honningsvam
pen i selskab med dyre- og plant evardens abso
lutte sværvægtere: Blåhvalen , som kan blive op
til 30 m lang og veje 130 ton s og den nordameri-
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1991 - et godt år for parasolhatte
Erik RaId, Viborggade 15 st. tv., 2100 København 0.
Jacob Heilmann-Clausen, Johannevej 9,5000 Odense C.
Christian Lange, Europaplads 8, 1. th., 8000 Århus C.

Svamp eåret 1991 var en noget frustrerende ople
velse : perioder med heftige regnskyl tegnede lo
vende for svampeflore t, men de blev brat afløst af
perioder med sol og tørke, som gjorde forh åbnin
gerne til skamme. Først hen mod midten af okto
ber stabili seredes svampefloret noget - men f. eks.
vokshatte ne udeblev næsten helt. Derimod myld
rede parasolhattene frem i mængder som sjældent
tidligere set. Hvorfor de gjorde det ved vi ikk e,
men det skyldes sikker t vejret! Også i Engl and og
i Holland har der være t godt med parasolhatte ,
høre r vi fra hhv.Thomas Læssøe og Else Vellinga.

Parasolhatte kan være fremm e i en lang perio 
de gennem hele efteråret, visse arter ofte fra be
gyndelsen af juli. Men i 1991 obs erverede vi, at
flertallet af de sjældne arter kun var fremme i en
ganske kort periode i oktober måned. Fig. 13 viser
den tidsmæssige ford eling af de fund, der er opr eg
net i denn e artikel. De almindelige arter har vi i
1991 fund et i en længere period e, Stinkende Para
solhat (Lepiota cristata} således fra 1.9. til 3.11.

Vi har i 1991 i forskellige egne af Danmark,
såvel sammen som hver for sig, fundet mange
spændende arter, herunder to , som ikke tidligere
er fund et i Danmark. Herunder følger en oversigt
over alle vores fund af ret sjældne, sjældne og me
get sjældne arter i 1991. Mange andre danske my
kologer har også fundet sjældn e parasolhatte i
1991, men deres fund er ikke medtaget i denn e ar
tikel.

Vi har ladet navnet Parasolhat indgå i det dan
ske navn for alle parasolhattearternes vedkom
mende, og vi omdøber en enkelt art, hvilket er
nærmere begrundet i artiklen "Introduktion til pa
ra solhatte". Her er også vor es brug af latinske
slægtsnavne begrundede. Desuden giver vi i denn e
artikel dan ske navne til fem art er, som der ikke
tidligere har været foreslået danske navne til.

Violetstokket Parasolhat (Cystolepiota
bucknallii (Berk. & Br.) Singer & Clernencon)
Materiale: Ø-Jyl!.: Kirk eskoven ved For stbotanisk
H ave, Århus (vejkant und er Ask (Fraxinus) og Rød-El
. . - Vi nar i 1991 iforskellige egne af Danmark,
såvel samm en som hver for sig, funde t mange
spændende arter, herunder to , som ikke tidligere
er fund et i Danmark. Herunder følger en oversigt
over alle vores fund af ret sjældne , sjældne og me
get sjældne arter i 1991. Mange andre danske my-

CL). - S-Sjæll.: Suserup Skov (på muld und er Bøg
(Fagus)) , 20.10.1991, J. Heilmann- Clausen JH C91-363
(herb. JH C).

Kliddet Parasolhat
(Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer)
Material e: Ø-Jyl!.: Kirkeskoven ved For stbotanisk
H ave, Århus (på vejkant under løvtræer) , 1.10.1991, C.
Lange CL-91-45 (her b. CL) , Torskov (Marselisborg)
ved Dyrehaven (på muldri g vejkant und er BØg (Fagus)
og Ahorn (A cer pseudoplatanus)), 19.10. 1991, C.
Lange CL91-54 (herb. CL). - NØ- Sjæll.: Charlotte n
lund Skov (i parkagtig løvskov på sort muld mellem
Stor Nælde (Urtica dioeca) og Alm . Bingelurt
(Mercurialis perennis} under Hyld (Sam bucus) , E g
(Quercus}, Taks (Taxus) og Fyr (Pinus) sammen med
Boertmanns Para solhat (Echinode rma boenmannii) ,
Blegpudret Par asolhat (Cystolepio ta sistrata) og
Nub ret Para solhat (Cystolepiota pseudoasperulum},
22.10.1991, E . Raid (herb. ER).

Melet Parasolhat
(Cystolepiota adulterina (F. Møller) Bon)
Materiale: NØ -Sjæll.: Jægersbor g Dyrehave (under
Rød-El (A lnus glutinosa) i grøft ved vej i bøgeskov
med Langes Para solhat (Echinoderma jacobii)) ,
27.10.1991, E. Raid (herb. ER) . - S-Sjæl!.: Suserup
Skov (på fugtig, sort muld und er Hyld (Sambucus)) ,
7.9.1991, J. Heilrnann -Clausen JHC91-171 (herb . JHC).

Møllers Parasolhat (Cystolepiota moelleri Knudsen)
Materiale: S-Sjæl!.: Suserup Skov (på muld und er Bøg
(Fagus)), 21.10.1991, J. Heilmann-Clausen JH C91-378
(herb. JH C).

Nubret Parasolhat
(Echinoderma pseudoasperulum (Knudsen) Bon)
Materiale: Ø-Jyl!.: Torskov (Mars elisborg) ved Dyre
haven , 19.10.1991, C. Lange CL91-51 & CL91-37 (herb.
CL) - NØ-Sjæll.: Charlottenlund Sko v (i parkagtig
løvskov på sort muld mellem Stor Nælde (Urtica
dioeca) og Alm . Bingelurt (Mercurialis perennis) und er
Hyld (Sambucus), Eg (Quercus) , Taks (Taxus) og Fyr
(Pinus) sammen med Boertmanns Parasolhat
(Echinoderma boertmannii), Blegpudret Parasolh at
(Cystolepiota sistrata) og Kliddet Parasolhat
(Cystolepiota hetieri)) , 22.10.1991, E. Raid (2 col!.)
(herb. ER) - S-Sjæll.: Suserup Skov (på sort muld
mellem Stikkel sbær (Ribes uva-crispa] i ret åben
løvskov under Eg (Quercus) og Ask (Fraxinus)),
24.10.1991, J. Heilmann- Clausen JHC91-462 (herb.
med Langes Parasolhat i Ecn inoderma jacobii}) ,
27.10.1991, E. Raid (her b. ER). - S-Sjæll.: Suserup
Skov (på fugtig, sor t muld und er Hyld (Sam.bucus)) ,
7.9.1991, J. Heilmann -Clausen JHC91 -171 (herb . JHC).

Møllers Parasolhat (Cystolepiota moelleri Knudsen)
Mat erial e: S-Sjæl!.:Suserup Skov (på muld und er Bøg
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Violetstokket Parasolhat (Cystole
pi ota bucknallii). Hat 1,0-4,0 cm
bred, melet , først blåviolet, hurtigt
afblegende til gullighvid. Stok me
let , uden ring, blåviolet , afblegen
de til gul1ighvid, især i toppe n.
Lugt stærk, gasagt ig. Hathud cel
lulær. Sporer 7-9 x 3-3,5 um, ten
formede med afrundet basis, dext 

. rinoide. Che ilocystider mangler.
Fo to Chr ist ian Lange, Kirkesko
ven ved Forstbotanisk H ave,
Århus, 1.10.1991.

Kliddet Parasolhat (Cysto lep io ta
hetieri). Hat 1,0-3,0 cm bred,
stær kt grynet-fnugget, hvid , rød
brunt anløbende med alderen og
ved tørr ing. Stok grynet-me let ,
ud en ring, hvid , rø dbru nt anlø
bende med alderen og ved tørring.
Hathud cellulær. Sporer 25-40 x 6
10 um, subcylindiske-ellipsoidiske,
ikke dextr inoid e, 4,2-5,5 x 2,2-2,8
um . Chei locystider 25-40 x 6-10
um, flaskeform ede, med lang hals,
der er forsynet med 1-3 indsnørin 
ger. Foto Erik R aId , Ch arlotten
lund Skov, 22.10.1991.

Melet Parasolh at (C ystol epiota
adulterina) . Hat 2,0-5,0 cm bred,
grynet-melet , først bleg grå, siden
grå lig med blegbrunt skær, ikk e
anløbe nde. Stok gry ne t-fnugget,
hvidli g, ikk e anløbe nde . H athud
cellul ær. Sporer 4-6 x 2,0-2,6 um ,
subcylindriske , ikke dextrinoide.
Cheilocystider 20-30 x 6-10 um ,
flaskeformed e med kort til lang
hals uden indsnøringer. Foto Erik
R ald , Jægersborg D yreh ave, 27.
10.1991.

ger. Foto .bnk Kaia , L-nanonen
lund Skov, 22.10.1991.



Nubret Parasolhat (Echinoderma
pseudoasperulum). Hat 0,7-1,5 cm
bred, med 1/4-1/2 mm høje kegle
formede mørkt gråbrune skæl, der
enten alle er enkeltstående, eller i
midten danner en sammenhæn
gende plamage. Stok især nedefter
gråbrunt fnugget på lyst gråbrun
baggrund, uden ring. Hathud en
trichoderm med runde celler. Spo
rer 3,5-4,6 x 2,4-2,7 um, ellipsoidi
ske, dextrinoide. Cheilocystider
mangler (men trådformede celler
ses undertiden på lamelæggen).
Foto Erik RaId , Charlottenlund
Skov, 22.10.1991.

Boertmanns Parasolhat (Echino
derma bo ertmannii). Hat 2,0 cm
bred, med 1/4-112 mm høje, kegle
formede, mørkt gråbrune skæl,
der på hatmidten er enten spidse
eller flade. Stok nedefter med ty
delige mørke punktskæl, der er
delvi s sammenflydende i bælter.
H athud en trichoderm med runde
celler. Sporer 4,0-5,6 x 2,4-2,8 um,
ellipsoidiske, ikke dextrinoide.
Cheilocystider 25-40 x 8-11 urn,
bredt kølleformede. Foto Erik
Rald , Charlottenlund Skov ,
22.10.1991.

Langes Parasolhat (Echinoderma
jacobii) . Hat 1,0-5,0 cm bred, tæt
besat med ca. 1 mm høje, uldne,
kegleformede, mørkebrune skæl.
Stok nedefter stærkt uldet-trådet i
bælter af hattens farve. Hathud en
trichoderm med runde celler. Spo
rer 3,6-5,6 x 2,4-2,8 um, ellipsoidi
ske , dextrinoide. Cheilocystider
mangler (men trådformede celler
ses undertiden på lamelæggen) .
Foto Christian Lange, Forstbota
nisk Have, Århus, 12.10.1991.

Rald , Charlottenlund Skov ,
22.10.1991.



Boertmanns Parasolhat
(Echinoderma boertmannii (Knudsen) Bon)
M ateriale: N0-Sjæl!.: Cha rlotte nlund Sko v (på type 
lok alit et en og sikkert typemyceliet i parkagtig løvskov
på sort muld mellem Stor Nælde (Urtica dioeca) og
A lm. Bin gelurt (Mercurialis perennis) under Fy r
(Pinus), H yld (Sambucus), Taks (Taxus) og Eg
(Quercus) samme n med Blegpudret Parasolh at (Cy
stolepiota sistrata), Klidde t P ar asolhat (Cystolepiota
hetieri] og Nubre t Par asolhat (Echinoderma pseudo
asperulum) ), 22.10.1991, E. R aid (herb. E R) .

Langes Parasolhat
(Echinodermajacobii (Vellinga & Knudsenj)
(syn.: Echinoderma langei (K nudse n))
M ate riale: 0 -Jyl!.: Kirkeskoven ved Forst botanisk
H ave , Å rhus (på vejkant med grus bland et muld med
spredte Stor Nælde (Urtica dioeca) under BØg (Fagus),
A sk (Fraxinus) og Hyld (Sam bucus) samme n med
Pigget Para solhat (Echinoderma asperum] og
Viol et stokket Par asolhat (Cystolepiota bucknalliijy,
12.10 .1991, C. Lan ge CL91-47 (he rb. CL) ; Torsko v
(Ma rse lisborg) ved Dyreh aven (på vejka nt med
gru sblandet mul d med spre dte Stor Nælde (Urtica di
oeca) under Bøg (Fagus), As k (Fraxinus) og H yld
(Sambucus)), 19.10.1991, C. Lange CL91-39 (he rb.
CL ); Bed er, ved Gib er Å (på vejkant med grusblande t
muld med spred te Stor Nælde (Urtica dioeca) under
Bøg (Fagus), Ask (Fraxln us) og H yld (Sambucus[ i ,
19.10.1991, C. Lange CL91-40 (herb. CL); samme ste d
(på skovbund under Bøg (Fagus), H yld (Sambucus) og
Ask (Fraxinus) sammen med Rustbrun Par asolhat
(Lepiotafulvella)), 19.10.1991, C. Lange CL 91-41
(he rb. CL) - N0-Sjæll.: Jæger sborg Dyreh ave (unde r
R ød -El (Alnus glutiosa) i grøft ved vej i bøge sko v
samme n med Melet Parasolhat (Cystolepiota
ad ulterina) , 27.10.1991, E. Raid (he rb. E R ) - S-Sjæl!.:
Bromme Plantage, 26.10.1991, J. H eilm ann-Clausen
(JH C91-751) (herb JHC).

Pindsvine-Parasolhat
(Echinoderma echinaceum (J. Lange) Bon)
M ate riale: 0 -Jyl!.: Sams ø, Karlskold (på sandet muld
under Vrietorn (Rhamnus} , 10.10.1991, J. H eilm ann
Clausen JHC91-692 (herb . JHC) ; Sam sø, Hjortholm
(på sandet muld und er Hyld (Sambucus) og Tj ørn
(Crataegus), 10.10.1991, J . Heilmann -Clausen JHC91
699 (he rb. JHC) .

Løsskællet Parasolhat
(Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon)
Materi ale: S-Sjæll.: Suserup Sko v (på muld blandet
med nedbrudt træ), 23.9.1991, J. H eilm ann-Clausen
JHC91-235 (herb . JHC).

Flosset Parasolhat
(Lepiota clypeolaria (Bull.:Fr.) Kummer)
M ateriale: 0-Jyll.: Mols Bjerge, 20.10.1991, ekskur 
sionsde ltager, CL91-44 (he rb. CL) . - S-Sjæll.: Suserup
Skov (i bøgeløv under BØg (Fagus)), 20.10.1991, J .
R øn -El (Am:us glutios-ajl giøft ved vej i b eg esko v
samme n med Melet Parasolhat (Cystolepiota
adulterina ) , 27.10.1991, E. Raid (he rb. E R) - S-Sjæl!.:
Bromme Plantage, 26.10.1991, J. H eilm ann-Clausen
(JH C91-751) (herb JHC) .

Pindsvine-Parasolhat

Grønskællet Parasolhat
(Lepiota grangel (Eyre) J. Lange)
Materiale: 0 -Jyll.: Torsko v (M arse lisborg) ved
D yrehaven (i gru sblandet muld på lille knold ved
vejka nt mellem Skov mærke (Galium odoratum) , Stor
Nælde (Urtica dioeca) og græs under B Øg (Fagus) med
opv ækst af A horn (Acer pseudoplatanus) samme n med
Tår e-Snekkeh at (Limacella lenticularisii , 19.10.1991,
C. Lange CL-91-36 (herb. CL).

Grågrøn Parasolhat (Lepiota griseovirens Maire)
M ate riale : 0 -Jyl!.: Samsø: Hjortholm (på sandet muld i
kr at af Tjø rn (Crataegus) og Æ ble (Malus) mellem
spre dte Stor Nælde (Urtica dioeca) samme n med Hvid
bæltet Parasolhat (Lepiota su bincarnata) og Blegpud
ret Parasolh at (Cystolepiota sisu'ata)), 8.10. 1991, J.
Heilma nn-Clause n, C. La nge & E . R aId (flere koll. )
(va r. obscuray;Sam sø: Vesborg Fyr, 8.10.1991, C. La n
ge (he rb. CL) (va r. griseovirens); A nho lt By (i kr at ved
have), 16.10.1991, C. Lan ge (herb . CL) (va r. obscura).

Hvidbæltet Parasolhat
(Lepiota subincamata J. Lange)
Ma teriale: 0 -Jyll.: Sams ø: Hjor tholm (på sande t muld i
kr at af Tjø rn (Crataegus) og Æ ble (Malus), ofte
mellem spredte Stor Nælde (Urtica dioeca) og samme n
med Blegpudret Parasolhat (Cystolepiota sistrata),
Gr ågrøn Parasolhat (Lepiota griseovirens) og Steppe
Stjernebold (Geastrum corollinum)) , 8.-10.10.1991, J.
Heilmann-Clausen , C. Lan ge & E . R aid (flere koll.,
b!.a. JHC91-674); Sams ø: Karlskold (p å sandet muld
under Æ ble (Malus), Tj ørn (Crataegus) og H yld
(Sambucus), 10.10.1991, J. Heilma nn-Clausen (JHC91
691) (he rb. JHC) . Anholt By (unde r Syre n (Syringa) i
kr at ved have) , 16.10.91, C. Lan ge (he rb. CL) .

Svovl-Parasolhat (Lepiota xanthophylla Orton)
Ma te ria le: 0-Jyll.: Sam sø: Hjortholm (p å nøgen , næ
rin gsrig, sandet muld i krat af Tj ørn (Crataegus), H yld
(Sambucus) og Slåen (Prunus spinoso) samme n med
b!.a . H vidb æltet Pa rasolh at (Lep iota subincarn ata) ,
H vidlig Par asolhat (Lepiota subalba), Blegpudret
P arasolhat (Cystolepiota sistrata) og Steppe-Stj erne
bold (Geastrum corollinum)) , 9.10.1991, J . H eilmann
Clause n JHC91-683 (herb. JHC) .

Hvidlig Parasolhat (Lepiota subalba Kiihn. ex Orton)
Ma teriale : 0 -Jyll.: Samsø, Hjortholm (på sande t muld
under Tj ørn (Crataegus) og Slåen (Prunus spinosa)),
8.10.1991, J. Heilmann-Clau sen JHC91-675 (he rb.
JHC).

BIegbrun Parasolhat (Lepiota oreadiformis Velen.)
Ma teriale: 0-Jyl!.: Samsø , Hjortholm (på overdrev) ,
8.10.1991, J . H eilm ann-Claus en JHC91-673 (herb.
JHC) ; Anholt (i vejkant ved hest egræsset mark),
14.10.1991, E. R aid (-).

Finskællet Parasolhat (Lepiota setulosa J. Lange)
Mat eriale: N0-Jyl!.: Nyrnølle Bæk (unde r Ene (Juni
perus comm unis)), 26.10.1991, C. Lange CL91-59
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Svovl- Parasolhat (Lepiota xanthophylla Orton)
Materia le: 0-Jyll.: Sam sø: Hjortholm (på nøgen , næ
ringsrig, sande t muld i krat af Tj ørn (Crataegus), H yld
(Sambucus) og Slåen (Prunus spinosa) samme n med
b!.a. H vidb æltet Parasolh at (Lep iota subincarnata) ,
H vidli g Parasolhat (Lepiota su balba], Ble gpudret



Rustbrun Parasolhat (Lepiotafulvella Rea)
Materiale: Ø-Jyll.: Skjoldh øj Skov (på sort muld mel
lem Skvalderk ål (Aegopodium po dagraria) und er Ask
(Fraxinus), Elm (Ulmus) og Ahorn (Acer pseudo
platanus) , 11.10.1991, C. Lange CL91-32 (herb. CL);
Beder, ved Gib er Å (på vejkant med grusblande t muld
med spredt e Stor Nælde (Urtica dioeca) under BØg
(Fagus), Ask (Fraxinus) og Hyld (Sambucus) sammen
med Langes Parasolh at (Echinoderma jacobii),
19.10.91, C. Lange CL91-38 (her b. CL). - S-Sjæl!.:
Suserup Skov (på formulde t ved) , 3.10.1991, J .
He ilmann-Clausen JHC91-326 (her b. JHC) , ibid . (på
formuldet ved) , 23.10.1991, idem JH C91-459 (herb.
JHC), ibid . (på muld ), 30.10.1991, idem JH C91-542
(herb. JHC).

Sortskællet Parasolhat
(Lepiota felina (Pers.) Karsten)
Materiale: NW-Jyll.: Rubjerg Knud e, Rubj erg Klit
plantage (på nåled ække under Alm . Ædelgran (A bies
alba)) , 25.10.1991, C. Lange CL91-57 (herb . CL) .

Kastaniebrun Parasolhat (Lepiota castanea Quel.)
Material e: NW-Jyll.: Rubj erg Knude, Rubj erg Klit
plantage (på nåled ække und er Alm . Ædelgran (Abies
alba)), 25.10.1991, C. Lange CL91-56 (herb . CL). 
NØ-Sjæl!.: Tisvilde He gn (på muld ved hegn til have),
20.10.1991, E. RaId (he rb. ER) . - S-Sjæl!.: Bromme
Plantage (på vejka nt mellem Stor Nælde (Urtica
dioeca) und er Bøg (Fagus)), 26.10.1991, J . Heilmann
Clausen JHC91-751 (her b. JHC).

Gråbrun Parasolhat
(Lepiota pseudohelveola Hora)
Materi ale: NØ-Sj æl!.: Liseleje Plantage (i sand und er
Birk (Betula) ved kysten) , 20.10.1991, E. RaId (herb.
ER).

Sødtduftende Parasolhat
(Lepiota ochraceofulva Orton)
Materiale: S-Sjæll.: Suseru p Skov (på form ulde t ved) ,
21.10.1991, J . Heilm ann- Clausen JHC91-377 & JHC91
382 (herb. JHC) , ibid ., 23.10.1991 JHC91-460 (her b.
JHC) .

Vinrød Parasolhat
(Lepiota fuscovinacea J. Lange & F. Møller)
Materiale: Ø-J yll.: Skjoldhøj Sko v (på sort muld mel
lem Skvalderk ål (Aegopo dium podagraria) under Ask
(Fraxinus) , Elm (Ulmus) og Ahorn (Acer pseudo
platanus)) , 11.10.1991, J . Heilmann -Clausen JHC91
705 (herb. JHC); Tor skov (Marselisborg) ved
D yrehaven (på muld rig skrænt under Bøg (Fagus) og
Ahorn (Acer pseudoplatanus), 23.10.1991, C. Lange
CL91-55 (herb. CL). - S-Sjæll.: Suserup Skov (på sort
muld und er Elm (Ulmus) og Bøg (Fagus)), 30.10. 1991,
J . Heilmann-Clausen JHC91-543 (herb. JHC) .

Lillabrun Parasolhat (Lepiota liIacea Bres.)
Mater iale: NØ-Sjæll.: Ass istens Kirkegård (i græsplæne
lVl i:fl t: ll i:fIt:: l~ \U -~J a;ll . : L ISele j e r ranrage \,1 sana unaer
Birk (Betula) ved kysten), 20.10.1991, E. RaId (herb.
ER).

Sødtduftende Parasolhat
(Lepiota ochraceofulva Orton)
Materiale: S-Sjæl!.: Suserup Skov (på formuldet ved) ,
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Grånende Parasolhat
(Leucoagaricus eineraseens (Quel.) Bon & Boiff.)
Materi ale: NØ-Sj æll.: Birkerød Station (i blomster
bed) , 11.10.1991, E. RaId (herb . ER).

Rødmende Parasolhat
(Leucocoprinus badhamii (Berk. & Br.) Locq.)
Materiale: Ø-Jyll.: Skjoldh øj Skov (på sort muld mel
lem Skvalderk ål (A egopodium podagra ria) und er Ask
(Fraxinus) , Elm (Ulmus) og Ahorn (Acer pseudo 
platanus), 11.10.1991, J . Heilmann -Clausen JHC91-706
(herb. JH C) .

Safran-Parasolhat
(Leucocoprinus croceovelutinus Bon & Boiff.)
Mat erial e: Ø-Jyl!.: Samsø, Karlskold (på sandet muld
und er Æble (Malus), Tjørn (Crataegus) og H yld
(Sambucus)) , 10.10.1991, J. Heilmann- Clau sen JHC91
693 (her b. JHC).

Silkehvid Parasolhat
(Sericeomyces sericifera (Locq.) Døssing)
Ma teriale: Ø-Jyll.: Anholt By (i krat af Pil (Salix) ved
have), 16.10.1991, C. Lange s.n. (her b. CL) , ibid.
(und er hæk af Syren (Syringa)), 17.10.1991, E. RaId
(herb . ER); Mols Bjerge (på vejkant under Hyld
(Sambucus) og Tjørn (Crataegus)) , 20.10.1991, C. Lan
ge (-); Skjoldhøj Skov (på sort muld under Ask
(Fraxinus)), 11.10.1991, C. Lan ge CL91-33 (her b. CL);
Kirk eskoven ved Forstbotanisk Have, År hus (på
vejkant under Ask (Fraxinus) og R ød-El (A lnus
glutinosa) samme n med Violetstokk et Parasolh at
(Cys tolepio ta buckn allii) , 12.10.1991, C. Lange (-). - S
Sjæll.: Suserup Skov (på muld und er Bøg (Fagus),
30.10.1991, J. Heilmann-Clausen JHC91-544 (herb.
JHC).

Summary
In th e fall of 1991 a high number of species of L ep io ta
s.l. were found in vario us part s of D enmark. T he au
thors list th eir tindings of rare spe cies ; 12 spe cies are
illustr at ed in colour. L epiota xanthophy lla Orton and
L eucocoprinus croceo velutin us Bon & Boi ff. ar e re
corded as new to Denmark, and Echinoderma boert
mannii (Knudsen) Bon is reported for th e second
tim e fro m the type locality.

JHC) .

Summary
In th e fall of 1991 a high number of species of L epiota
s.l. wer e found in various parts of Denmark. The au-
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Grønskæ llet Parasolha t (Lep iota
grangei). Hat 1,0-3,0 cm bred , fint
nub ret til skællet , grågrøn til mør
kegrøn , mod ran de n opsprukken ,

~~- hvidlig. Stok nedefte r med bælte
stykke r af hatskællenes farve . Hat
hud en trichoder m med lange en
deceller. Sporer 10-12 x 3,3-4,2
um, skråt afskårne ved basis, dext
rinoide. Cheilocystider 20-36 x 8
11, kø lleformede. Foto Christian
Lange, Torskov (Moesgård) , 19.
10.1991.

Grågrøn Parasolhat (Lepiota grise
ovirens). Hat 1,0-2,0(-3,0) cm bred ,
tæt dækket af kokssor te skæl med
grønligt skær, kun visende den hvi
de hatbund mod randen. Stok med
svag, ulden ringzone, nedefter med
kraf tige, ikke bæltedann ende, sor
tagtige pun ktskæl. Ha thud en tri
choderm med lange endeeeller.
Sporer 7-9 x 3,3-4 um, skråt afskår 
ne ved basis, dextrinoide . Chei lo
cystider 22-37 x 4,5-8,0, af meget
varia be l form. Billedet viser var.
obscura Locq.; var. griseovi rens er
messinggul med grønligt skær (af
bildet i rødlisten). Foto Jacob Heil
mann -Clausen , Hjortholm, 8.10.
1991.

Svovl-Parasolhat (Lepiota xantho
phylla). Hat 1,0-2,0 cm bred , svovl
gul med gulbrune hudagtige skæl,
mod midt en mere okkerbrun med
kakaobrune, 1/4-1/2 mm høje,
spidse skæl. Sto k lyst okkerbru n,
nedefter med flosse t-ulden svovl
gul beklædning. Hathud en tr icho
derm med lange endeeelle r. Spo
rer 6,5-8,5 x 3,5-4 um, subcy lidri 
ske -ellipsoidiske og dextrinoide.
Cheilocystider 20-35 x 5-14, af me
get variabel form. Foto Jacob He 
ilmann -Clausen , Hjortholm, 9.10.
1991.

obscura Locq.; var. griseovirens er
messinggul med grøn ligt skær (af
bildet i rødlisten) . Foto Jacob Heil 
man n-Clausen, Hjortholm, 8.10.
1991.



Kastaniebrun Parasolhat (Lepiota
castanea) . Hat 2,0-4,0 cm bred,
skællet, kastaniebrun, ofte med or - \
angebrun tone , især mod randen
ses den hvide hatbund mellem
skællene. Stok med flygtig ringzo 
ne , med uregelmæssige rustbrune
skæl på orangebrun grund. Hat
hud en trichoderm med lange en
deceller. Sporer 9-13 x 3,5-4,5 um ,
skråt afskårne ved basis , dextrino
ide. Cheilocystider 30-40 x 6-8 um ,
sækformede, kølleformede og flas
keformede. Foto Christian Lange,
Rubjerg Klitplantage, 25. 10.1991.

Rustbrun Parasolhat (Lepiota
fulvella). Hat 2,0-5,0 cm bred, tæt
tiltrykt trådet-skællet, rustbrun
orangebrun. Stok nedefter med
spredte, orangebrune fnug på
hvidlig baggrund. Hathud en tri
choderm med lange endeceller.
Sporer 8-10 x 3-4/lffi, skråt afskår
ne ved basis , dextrinoide. Cheilo
cystider 18-30 x 8-13 um , bredt
kølleformede. Foto Jacob Heil
mann-Clausen, Suserup Skov,
30.10.1991.

Hvidbæltet Parasolhat (Lepiota
subincarnata). Hat 2,0-2 ,5 cm
bred, glat eller oftest i midten fint
skællet af opstående, bundtagtige
hårskæl, grårosa til kødfarvet ble
gbrun, skællene mørkere . Stok
med spredte hvidlige fnug , sjæl
dent også med hvidligt slørbælte.
på svagt mørkere baggrund. Hat
hud en trichoderm med lange en 
deceller. Sporer 6-7,2 x 3,2-4 um ,
ellipsoidiske, dextrinoide. Cheilo
cystider 20-30 x 7-10 um , køllefor
mede eller bugede. Foto Christian
Lange, Hjortholm, 8.10.1991.



En database over truede svampe
For tre år siden, da svamperødlisten var under
forberedelse , blev der indsamlet data om kend
te fund af sjældne svampearter. Dette skete ved
at gennemgå herbarierne på Botanisk Museum
og Landbohøjskolen og ved at gennemgå de
tidsskrifter og bøger, hvor der gennem årene
var blevet publiceret data om danske svampe
fund. Desuden blev en række upublicerede data
blevet gennemgået, deriblandt postmester Jen
sens meget omfattende, landsdækkende lister,
der er opbevaret på Institut for Sporeplanter i
København. Endelig blev en række aktive dan
ske mykologer opfordret til at give relevante
data på de områder, hvor de var i stand til at
tilføje yderligere oplysninger.

Disse mange data var af stor betydning for
udarbejdelsen af selve rødlisten, for det var på
baggrund af dem, der blev taget stilling til hvil
ke arter, der skulle tages med og hvilke katego
rier (uddød, akut truet, sårbar eller sjælden) , de
i givet fald skulle placeres under.

Der er sket en løbende ajourføring siden da ,
og oplysningerne er nu blevet indlagt i en data
base. Heri er der for hver enkelt rødlisteart la
vet et datakort for hver af de lokaliteter, arten
er kendt fra. På et sådant kort er angivet årstal
for fund fra denne lokalitet samt kilderne til
kortets oplysninger - dvs. tilstedeværelsen af
herbariebelæg og/eller oplysninger om skriftlige
kilder. Desuden er artens rødlistestatus anført,
og så vidt muligt også økologien.

Fra basen er det muligt at udtrække relevan
te oplysninger af forskellig art. Eksempelvis
kan man let lave en liste over hvilke lokaliteter,
en given rødlisteart er kendt fra , eller fra hvilke
årstal , der foreligger fund. Hvis man i basen
søger oplysninger om en bestemt art, kan man
se, om den eventuelt er i fremgang eller tilbage
gang og hvornår, den sidst er fundet. Man kan
også på få sekunder se, hvor mange rødlistear
ter, der er kendt fra en given lokalitet, og det
kan bidrage til , at man kan lave en prioritering i
bevarelsesmæssigt øjemed. Og man kan udskri
ve de ønskede data på en overskuelig form, hvis
det er ønskeligt i konkrete sager.

En sådan base kan være et meget nyttigt red
skab på mange måder, men værdien afhænger
naturligt nok af, hvor meget den bliver brugt.

For det første , jo mere basen anvendes , jo
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herbariebelæg og/eller oplysninger om skriftlige
kilder. Desuden er artens rødlistestatus anført,
og så vidt muligt også Økologien.

Fra basen er det muligt at udtrække relevan
te oplysninger af forskellig art. Eksempelvis
kan man let lave en liste over hvilke lokaliteter.

ningerne man før stod og manglede er nu til
gængelige . En henvendelse til en forvaltende
myndighed vil altid have større gennemslag
skraft, hvis den led sages af konkrete data , ek
sempelvis et udskrift, der viser forekomsten af
rødlistearter på stedet. Man må huske på , at
svampenes voksesteder sjældent ødelægges af
ond vilje . De ødelægges af manglende viden, og
i langt de fleste tilfælde vil skovforvaltere være
meget positive over for konkrete henvendelser,
især hvis man samtidig kan hjælpe med at udpe
ge se biotoper, hvor de sjældne svampe findes :

For det andet - hjælp med at ajourføre ba
sen! Selvom der ligger mange oplysninger på
basen allerede , ialt mere end 5.000 kort , skal
den løbende kompletteres og ajourføres. Der
for vil oplysninger, der kan supplere, være af
stor betydning for anvendeligheden fremover.
Hvis man vil gøre sit arbejde ekstra godt, kan
man - hvis det eksempelvis er en skov, det dre
jer sig om - henvende sig til forvalterne og bede
om et skovkort. På dette kort kan man indtegne
sine interssante fund , hvilket kan gøre det mu
ligt af tage helt konkrete hensyn. I de fleste
tilfælde står de sjældne arter sammen inden for
små , afgrænsede områder.

Basen har allerede været anvendt i flere sam
menhænge. Eksempelvis har den været brugt
ved udarbejdelsen af en rapport, hvori en række
af de vigtigste løvskoveslokaliteter i det vestlige
Danmark - udvalgt med hjælp af basen - er ble
vet behandlet nøjere med udpegelse af de srnåa
realer i skovene, hvor de sjældne svampe står.
Denne rapport står nu hos forvalterne i de på
gældende skove, hvor den forhåbentlig benyttes
flittigt . Basen har også givet baggrundsoplysnin
ger til adskillige artikler i bl.a. Svampe, hvor
forfatterne på denne måde har indhentet oplys
ninger om bestemte arter eller lokaliteter.

Forhåbentlig vil der fremover blive endnu
mere brug for den. Hvis man vil hente eller bi
drage med oplysninger, kan man henvende sig
til mig (se adressen på inderflappen af Svampe).
Oplysninger kan fås i udskrift. Hvis man evt. fo
retrækker at få hele basen i kopi, kan det ske ef
ter nærmere aftale og ved at sende en diskette
(basen fylder ca. 1Mb). Sidstnævnte mulighed
forudsætter dog i praksis, at man har adgang til
en Macintosh og databaseprogrammet Filerna
kerPro.
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af de vigtigste løvskoveslokaliteter i det vestlige
Danmark - udvalgt med hjælp af basen - er ble
vet behandlet nøjere med udpegelse af de småa
realer i skovene, hvor de sjældne svampe står.
Denne rapport står nu hos forvalterne i de på
gældende skove. hvor den forhåbentlig benyttes



Opbygning ,og nedbrydning af træ

Jørgen Bech-Andersen & Steen Andrew Elborne
Hussvamp Laboratoriet, Vejdammen 28, 2840 GI. Holte

Naturens kredsløb
Grundlaget for alt liv på jordkloden blev skabt i
havet , i plant ernes bladgrønt, hvor klorofyl ved
at udnytt e solene rgien dannede sukker ud fra
atmosfærens kuldioxyd (C0 2) , vand (H20) og
næringssalte fra omgivelserne und er udskillelse
af ilt.

Dyr, svampe og bakteri er, der ikke har kloro
fyl, må skaffe sig energi ved at udnytt e den
bundne solenergi i plantedele. Herved frigives
igen kuldioxyd, vand og energi und er opt agelse
af ilt. Dette ka lder vi naturens kredsløb. (Teg
ning 1).

I byggeindustr ien søger man at afbry de
kredsløbet i en årrække, fx er 50 år måske pas
sende for et hegn , 100-200 år for almin de lige
huse og 1000 år eller mere for kirker, slotte o.l.

Vi ved allere de at træ ikke angr ibes af svam
pe ved en træfugt ighed på und er 20% , og at vi
ved hjælp af kobber, tin og borforbindelser kan
hæmm e svampe angre b for en tid . Jo mere vi
ke nde r til svampe nes nedbrydningsmekanis
mer, hvor de ved hjælp af kendte og ukendte en
zyme r spa lte r fx cellulose til vandopløselige
sukkerforbindelser, der optages i svampene un
der svækkelse af træet s styrke , jo bedre.

Opbygning af træ
I havet havde planterne hverk en styr ke - elle r

Fig. 1. Træ, der synes at være en homogen masse,
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zymer spa lte r fx cellulose til vandopløselige
sukke rforbindelser, der optages i svampene un
der svække lse af træets styrke , jo bedre.

Opbygning af træ

vandtra nspor tproblemer, men efter at plan ter 
ne i løbet af 2-3 milliarder år havde dann et en
atmosfære af ilt (0 2) på 20% og yde rlige re et
lag af ozon (03) kunne de nu leve på land. De
vandre de således op på landjorden , men måtte
samtidig ændre stra teg i med hensyn til opbyg
ning.

På landjorden løste plant ern e nu styrke - og
vandtra nsportprobleme rne ved at etablere et
rørsystem af lange celler beståend e af både he
micellulo se, cellulo se og lignin .

Ser vi på et nålet ræ i dag, dann es der tenfor
me de tra ke ider, (fig. 1), der er for bunde t me d
ringporer, hvor porehinden er gennemhullet af
plasmodesmer, og med en torus, virker som en
ventil til kontro l af trykket (fig. 2) .

Ved en kerne deling i træe ts skudspids dannes
ident iske dø treceller. der efter en stræ knings
vækst, når sin endelige længde på ofte 100-1000
um .

I træets sekundære vækstlag dannes ind ad , li
geledes ved del ing , vedtra ke ider til vandtra ns
port opad , udad dannes sivæv til transport af or
ganisk e stoffer til rodzonen - alt er dækket af et
barkl ag.

De levende cell er er førs t omgivet af den
såkaldte primærvæg med stor t indhold af pek
tin. I celleprotoplasmaen aflejres hereft er i lag
op mod primærvæggen , sekundære vægge , SI ,

Fig. 2. Trakeidern e forbindes med almindelige porer
pe.~%plrt1~ JWJ1Clffitud!jr.,H ti Jl e:!.: ,~ ~Slr,~CP~bA~.n

ganiske stoffer til rod zonen - alt er dækket af et
barklag.

De levende cell er er først om givet af den
såkaldte primærvæg med stor t indhold af pek
tin. I celleprotoplasmaen aflejres herefter i lag
rH", "", ,....,-1 .......;""' m .."m~~~~ ~~ lr ,, ~ ,-I m ..~ "m~~~ C'
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Fig. 3. Oxalsyre udskilt fra hyfer har ætse t sig ind i
mørtel (Æg te Hussvamp ) og er blevet neutraliser et
til calcium oxa lat der er van duop løse ligt .

S2 og S3' fx cellulose , der består af lange kæder
af glukose (C6HI206)n, n = 1000-10000. Di sse
kæder er igen samlet i mik rofib rill er samme n
holdt af elektr iske kr æft er (Van der Waa lske
kr æfter) .

Mikrofibrillerne består til dels af krystallinsk
cellulose, hvor kæderne er ordnet helt systema
tisk , afbrudt af områder med amorf cellulose,
hvor cellulosek æderne ikk e ligger så ordned e
og ikk e er samme nholdt af Van der Waa lske
kr æfter (tegning 2).

Ce llulose mik rofib riller bliver aflejre t i for 
ske llige vinkler (tegning 2) i forhold til lodl ini
en. I de første lag i primærvæggen og i det første
lag i sekundærvæggen og SI ses spre dt lejrin g,
ide t de er trukket ud under celle rnes stræk 
ning svækst , med ens de i det tykk e S2 lag, ligger
i en vinke l på 45°, og i S3 laget ligger med en
vinke l på 90°. Inde rs t ses et vor te t lag (warty
layer, W) (Cote 1965) .

Biomasseindustrien har søg t at få de re ne
cellulose fibre frigjort; men det har været van
ske ligt, og de har vist at fibrillen er dækk et af et
lag hemicellulose , der best år af pen to saner
(CSHg04)n , n = 50-500 (G oring 1977). Di sse be
står af en rygrad og en række sidekæde r og ken
des i for m af stoffe rne arabinose og xylose m.fl.

H em icelluloser bliver und er væksten aflejret
i den levende celle omkring fibr illen og ofte ind
i de amorfe cellulose-områder. Cellulose og he
micellulose kæderne er elastiske og blød e som
vi kender det i helt un ge skud.

Landplanternes trumfkort over for den a
gressive mikroflora var her fremkomsten af lig
:SK.e l lig e v lilK.lel ~ Legulug L ) l lUlllUlU LU l U U Ulli-

en. I de første lag i primærvæggen og i det første
lag i sekundærvæggen og SI ses spre dt lejrin g,
id et de er trukket ud under celle rnes stræk 
nin gsvækst, med ens de i det tykk e S2 lag, ligger
i en vinkel på 45°, og i S3 laget ligger med en

o rvrvrv T 1 /

ne, mest i midtlam ell en og primærvæggen og
mind re i S2 laget. Da S2 laget udgør ho vedpar
ten af cellevæggen, finder vi det meste af ligni
nen her.

Lig nine n har stor trykstyrke og er ikk e
vandsugende.

Den lignificerede cellevæg har nu , foru den at
være elastisk , også fået tilføjet en større tryks
tyrke.

Når den levende celle har aflejret S3 laget og
det såkaldte "warty" lag, dør den, og protoplas
maen forsvin der.

Cellen efterlades nu som et rørstykk e for
bundet med ringporer, til reguler ing af det va 
kuum som den kraftige fordampning fra træets

Fig. 4-6. Fig. 4 (øve rst) : Br unmuld forårsaget af Gul
Tø mme rsva mp . Den dann er sprækkeklodser på ca. 1
cm længde, som dann es når cellulose og hernicellul o
se for bruges af svam pe n, og efterla der en ligninhu
mus. Fig. S (midt): Hvidm uld forårsaget af Samme n
hængend e Ildporesvamp (Phellinus contiguus) , D er
efterlades hvide cellulosefibre , efter at svampen har
nedbrudt ligninen og cellulose n delvist. F ig. 6 (ne
derst ): Gr åmuld (softrot) forårsaget af forskellige
sk imme lsva mpe . Træet bli ver os teagtigt sprødt og
.~a r et stum pt brud n<Uael~væg~ lan gsomt aen-
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top forårsager og som får vandet til at stige op i
stammen.

Cellen skal både kunne modstå dette krafti
ge vakuum, samt tyngdekraften og vindens
påvirkning.

Medens cellulose består af kæder af cellubio
seenheder der igen består af to glucosemoleky
ler, der kan spaltes af henholdsvis cellubiase- og
cellulaseenzym, så er ligninen sammensat af
cykliske phenolforbindelser, hvor kombinati
onsmulighederne er utallige. Ligninen er derfor
vanskelig nedbrydbar af mikroorganismer og
findes i muldlaget i mange hundrede år.

Nedbrydning af træ
Svampe, der nedbryder træ , kan deles i fire ho 
vedgrupper: Såkaldte brunmuldssvampe, hvid
muldssvampe, brun-/hvidmuldssvampe, og grå
muldssvampe.

Ved brunmuld (fig. 4) nedbrydes det meste af
hemicellulosen og cellulosen, der spaltes til
vandopløselige forbindelser og efterlader et
brunt sprødt materiale af ligninhumus. Det ses
som større eller mindre brune sprækkeklodser,
der udgør ca. 20-40% af tørstoffet, fx hos Ægte
Hussvamp, Hvid Tømmersvamp, Gul Tømmer
svamp eller Viftesvamp.

Ved hvidmuld (fig. 5) nedbrydes både lignin
og cellulose delvist, således at der efterlades
hvide trævler af cellulosefibre , det ses fx hos
Barksvampe, Læderporesvampe og Maste
svamp.

Ved brun-/hvidmuldssvampe finder man en
kombination af de to ovennævnte typer, fx hos
slægten Tyromyces.

Ved gråmuld (overfladeråd, softrot) nedbry
des cellulosen i STI aget i cellernes sekundær
væg på en karakteristisk måde parallelt med mi
krofibrillerne , dvs med en vinkel på 45° i for
hold til trakeidernes længderetning. Træet anta
ger en grå farve og får en blød konsistens. Det
brydes med rene snitfiader, dvs ikke trævlet.
Gråmuld dannes fx af forskellige skimmelarter
og visse kulkernesvampe (fig. 6).

Vore undersøgelser har koncentreret sig om
brunmuldsdannnelse, som beskrives nærmere
nedenfor.

Brunmuldsdannelse
Ved mikroskopering af den af svampe dannede
1 U _" _1 ~~' . .1 ~_ , ~ ...., _ c ..... _ ........_:a.-................ _ o

hvide trævler af cellulosefibre, det ses fx hos
Barksvampe, Læderporesvampe og Maste
svamp.

Ved brun-/hvidmuldssvampe finder man en
kombination af de to ovennævnte typer, fx hos
slæoren 'Tvrrvm vree

calciumoxalat (fig. 3) (Holdenrieder 1981) , og
ved undersøgelse af humuslaget i vore skove er
der ligeledes store mængder af calciumoxalat
(Graustein 1977). Det angives at være nedbryd
ningsprodukter af cellulose.

Konkurrencen i naturen er dog så stærk, at
der ikke sådan tilfældigvis efterlades energirigt
materiale, uden at det har en nyttevirkning, så
der burde være en fornuftig forklaring .

Det er almindelig kendt at hemicellulose hy
drolyseres (opløses) i en kraftig syre , og oxalsy
re udskilt af brunmuldsvampe kunne således
være begyndende angreb på cellevæggen, så cel
lulosenedbrydende enzymer senere kunne spal 
te cellulose til vandopløseligt sukker, der kan
optages af svampe.

Denne hypotese blev undersøgt ved at be 
handle savsmuld med oxalsyre og derefter med
enzymet cellulase. Det viste det sig at oxalsyre
behandlingen gaven større nedbrydning i for
hold til en ubehandlet kontrol og bekræfter som
sådan teorien (Bech-Andersen 1987). .

En amerikansk forskergruppe har verificeret
forsøget med brug af ren oxalsyre, og har yder
mere påvist, at træs tyrken allerede reduceres
ved oxalsyrebehandlingen, før der kan måles
vægttab i træmaterialet, og at den amorfe cellu 
lose ligeledes angribes samtidigt med hemicel
luloserne (Green et al. 1991). Samtidig viste de ,
at RØdlig Kødporesvamp (Tyromyces placenta)
nedbrød hemicellulose på et tidligt stadium ved
selv at producere oxalsyre.

En japansk forskergruppe - Mikio Shimada
m.fl. - kom til samme resultat og påviste endvi
dere et enzym, der katalyserer en spaltning af
oxaloacetat til oxalsyre og eddikesyre (Shimada
et al. 1991)

Oxaloacetat er en almindelig kendt forbin 
delse , der forekommer ved biologisk nedbryd
ning af glukose i den såkaldte citronsyrecyklus.

Forsøgene er her lavet med en svamp - Tyro 
myces palustris , der også er nært beslægtet med
de andre Kødporesvampe og Hvide Tømmer
svampe.

Oxalsyren er en lavmolekylær forbindelse
der som sådan kan trænge ind i cellevæggen og
er et godt værktøj for svampene, idet den samti
dig er en stærk syre , der kan opløse hemicellulo
sen og blotte de energirige celluloseforekom
ster. Den danner med kalk et vanduopløseligt
............. '-'uv..... ..l...I.'-' \ '-J..l.vv.1.1. vL U.1 . l ~ ./.J..J ' ,"",Ul1.ll.lU.lt; Vl\)lv UV ,

at RØdlig Kødporesvamp (Tyromyces placenta)
nedbrød hemicellulose på et tidligt stadium ved
selv at producere oxalsyre.

En japansk forskergruppe - Mikio Shimada
m.fl. - kom til samme resultat og påviste endvi-



Fig. 7-8. Fig. 7 (øverst): Brunmuldsdann else . Snit af
fyrre træ angre be t af Vif tesva mp (Paxillus panuoi
des) , der dann er brunmuld. Mycelie t ses so m rø r med
kr ystaller af calciumoxalat. Oxalsyre og enzyme r ud
skilles af hyferne og de opl øste sukkers toffe r op suges
genne m cellevæggen. (300 x for størrelse). Fig . 8 (ne
der st): H vidmuld. Tr ak eid e af fyr an greb et af Maste
sva mp (Phys isporin us vi tre us), I tr ak eid væggen ses
spo r efter en hyfe, der har ætse t sig ind i vægge n.

svampe n mulighed for at regulere surhedsgra
den ved tilstedeværelse af kalk , når den ikke har
bru g for oxalsyren mere.

Oxalsyre kan endvidere chelere med forskel
lige metaller fx jern og magnesium hvilket lige
led es regulerer pH. Disse har i for søg vist sig at
kunne erstatte calcium. Rockwool og ler, der in
deholder både calcium og jern, stimu lerer ned
br ydningsprocessen kraftigt, og omvendt stimu
leres oxa lsyreproduktionen ved tilstedeværelse
af træ. Jern og magnesium indgår endvidere i en
rækk e enzymsysteme r, der også fremmer ned
brydningen.

Brunmuldssvamp ens hemmelighed har såle
des været, at de ved hjælp af oxalsyre har kun
net fje rne belægningen af hemicellulose om
sk illes af hyferne og de opløs tesukkerstotter op suges
ge nne m cellevæggen. (300 x fors tø rre lse) . Fig. 8 (ne 
der st) : H vidm uld. Trak eid e af fyr angreb et af Maste
sva mp (Phys isporin us vitreus) . I trakeid væggen ses
spor ef te r en hyfe, der har ætse t sig ind i vægge n.

nere har kunnet spalte den energirige cellulose.
Den store mængde calciumoxalat, der findes

i formulde t tr æ (brunmuld) og i humuslaget i
jorden , er derfor res ter af de indl edend e proces
ser ved nedbrydningen af træ.

Calciumoxalaten indeholder stadig ca. 8% af
den energi, der fandtes i glukos en , og den ned 
br ydes af for skellige bakteri er fx Bacillus ox 
alaticus og Pseudomonas oxalaris (Ch andra et
al. 1975), således at kredsløbet er slutte t og kan
sta rte forfra .

COOH
I + CaC03 ---.

COOH
Neutra lisering af oxalsyre

Summary
F ungi pl ay a significan t role in nature 's cycle (lin e
drawing 1), espe cia lly regarding th e brake down of
wood. Brown ro t fungi ar e able to release approx. 70
% of th e energi bound in wood (3000 kcal per kg
woo d) , whe reas combus tion in an oven releases 4000
kcal.

Woo d is a rel ati vely resist ant m at erial to dec ay,
both through its stru cture and its chemica i composi
tion (lin edrawing 2). Th e main part of th e wood of a
co nife r is build up of cylindrical cell s with tapering
ends , call ed tr ach eid s, th at are connect ed with rin g
pores. T he wall of the trach eid con sist of several lay
ers . The main building materials of the wall are cellu
lose, hemi cellulose and lignin , which are lon g ch ains
of sugars and for the latter also cyclic phenol con:
pounds. Lignin is more resistant to deca y th an herni
cellulose and cellulose .

Fungi on woo d may be divid ed into fo ur ca tego
ries :
1. Brown -rot fung i th at br ak e do wn on ly cellulose
and hemicellulose, and leave a ligninhumus. The de
cay ed wood is brown and divided into cubes, with
both longitudinal and cro ss-cracks. Examples : Serpu
la , Co niophora and Antrodia.
2. White-rot fungi th at br ak e down both cellulose ,
hemicellulose and lignin . Th e decayed wood is whit e
and fibrous. E xamples: Co r ticiace ae, Tram etes and
Inonotu s.
3. Brown- /white-rot fun gi possess a combination of
the to types mention ed above. Example: so me spe cies
of Tyro m yces .

both thr ou gh its' structur~ and its chemi~'a( composi
tion (line drawing 2). The main part of the wood of a
conifer is build up of cylindrical cells with taperin g
ends, called tracheid s, that are connected with rin g
pores. T he wall of th e tracheid con sist of severa l lay
ers . Th e main building materials of th e wall are cellu
I r. " p h pm; f' pll111()<:p ~ n n li anin w h ir-h ::l TP. lori c chai ns



Fig. 9 Gr åmuld (softro t). Skimmelsvampe nes hyfer
vokse r inde i trakeidvæggen i S2-laget og følger cellu
losen i cellerne, der ligger i en vinke l på 4SO i for hold
til cellern es længderetning (fyr). Gråm uldsdann else
foregår langsommere end både bru nmuld og hvid
muld.

Fig. 10. Gr åmu ld. I et tværsnit af trakeider angrebe t
af gråmuldssvampe ses, at hyfern e har nedb rud t cel
lulosen og dannet et hu lrum omkring sig.

Ordliste

lignin

pektin

mikrofibriller

pentosaner

chelere

glukose

hemicellulose

katalysere

en form for kemisk binding mellem en organisk forbindelse og et metal

druesukker, en hexose

et kædeformet kulhydrat bestående af forske llige pentoser og hexoser

en kemiske proces som startes af en katalysator uden at denne selv bliver
forbrugt

en kæde- eller netformet forbindelse bestående af cykliske orangiske
forbindelser

tynde tråde af cellulose

en vandop løselig , kædeformet forbinde lse af galaktonsy re, der kendes fra
gelering af frugtsaft

højmolekylære forbindelser bestående af pentoser, kulhydrater med 5
kulstofatomer

plasmodesmer tynde tråde af cytoplasma (dvs. især bestående af proteiner)

porehinde den tynde væg invendigt i ringporen , bestående af primærvæg, som adskiller
to celler

protoplasma

ringpore

sivæv

torus

trakeider

indholdet i levende celler, dvs. cytoplasma , cellekerne og organe ller

ringformet hul i cellervæggen imellem to trakeider, som kun adskilles ved en
tynd primærvæg, porehinden

levende , langstrakte celler især bestående af sikar med stumpe ender og
adskilt af porer samlet i siplader, tyndvæggede med celleindhold. Anvendes til
transport af opløste organiske stoffer

linseformet fortykkelse af porehinden i midten af ringporen

døde, aflange vedceller med tilspidsede ender og fortykkede vægge forsynet
med ringporer. Anvendes til transport af vand og opløste uorganiske stoffer
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mikrofibriller

pektin

pentosaner

tynde tråde af cellulose

en vandop løselig , kædeformet forbindelse af galaktonsyre , der kendes fra
gelering af frugtsaft

højmolekylære forbindelser bestående af pentoser, kulhydrater med 5
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STlayer in th e tr ach eid wall in a characteristic man
ner (fig. 8). The dec ayed wood becomes grey with a
soft consistency. Examples: Fungi Imperfecti and Py
renomycet es.

O xalic acid has been show n to pl ay a significa nt
rol e in the primar y brake down processes of wood. It
is abl e to hydrolyze the hemicellulose that envelope
the cellulose and thus uneover th e cellulose to fur the r
brake do wn by cellulolytic enzymes. Th e endprodue ts
are watersoluble sugars. Oxalic acid is a low molecu
lal' subs tance th at can pen etrat e th e cell wall. With
ca lcium it fo rms an insoluble sa lt , calcium oxal at e.
T his property ena bles th e fung us to reg ula te pH, so
that th e substrat e will not become to acid. Oxalic acid
may also chelat e with differ ent metals, a fur the r op
tion for pH regulation . L ar ge quantities of calcium
oxa late is th er efor e found in conne ction with brown
rot and in the litt er layer.
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Rynket Klokkemorkel (Verpa bohemica)
- en "ny" art for Danmark

Henry Dissing, Institut for Sporeplanter, ø.Farimagsgade 2D, 1353 København K.

På Vestvolden ved København, der strækker sig
fra Brøndby Stra nd til Utterslev Mose er der gen
nem mange år rapporteret om fund af Morkler
(Morchella crassipes , M. esculenta , M. hortensis ,
M. semilibera), Klor-Bægermorkel (Disciotis
venosa) og Klokkemorkel (Verpa conica) . I 1991,
hvor Morkler , antagelig på grund af den meget
milde vinter, generelt var tidligt fremme, blev der
allerede i begyndelsen af april rapporteret om
masseforekomst af Hætte-Morkel (M. semilibe
ra). Rygterne, for når det drejer sig om attraktive
spisesvampe, er det svært at få verificeret oplys
ninger, sagde , at der var tale om hundredevis af
eksemplarer, mellem 10 og 20 kg. Heldigvis havde
enkelte findere (Mona Rasmussen og SØren Ro
sendahl) forståelse for betydningen af at depone
re svampe på Botanisk Museum i København.
Det blev her afsløret at langt hove dparten af

"Hætte-Morklerne" var en Klokkemorkel som
ikke tidligere var påvist i Danmark: Verpa bohc
mica.

Voksested og udbredelse
Ved selvsyn på Vestvolden blev Klokkemorklen
fundet spredt over et større åbent område mellem
volden og motorvejen. Især under spredte pop ler
og Tjørn, mens andre findere angiver Ahorn og
Kirsebær. I litteraturen angives fra Norge og Sve
rige , Lind, Avnbøg, Poppel og endnu flere. Fra
Nordamerika angives også nåletræer. Der synes
ikke at være bestemte krav. Men som det tilsyne
ladende forholder sig på Vestvolden betegnes fo
rekomsterne i litteraturen som sporadiske, og
ofte er der da tale om masseforekomster. I 1992
har der også været en del eksemplarer, men ikke
tilnærmelsesvis så mange som i 1991. Det er tilsy-



neladende også karakteristisk, at svampen optræ
der meget tidligt. Begge år var den fremme i slut
ningen af marts for så at kulminere i den første
halvdel af april. I slutfasen forekommer den sam
men med Verpa conica, Morehella semilibera og
Disciotis venosa. Total udbredelsen i Europa af
bildes af Lange (1974) og senere af Granmo m.fl.
(1982) og Elvebakk (1984).

Rynket Klokkemorkel
(Verpa bohemica (Krombh.) Schroter)

(syn.: Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.)
Hætten først ensfarvet brun , meget variabel, 2
4,5 cm høj , 2-4 cm bred, fra regelmæssig klokke
formet til næsten kugleformet i omrids , ure
gelmæssigt dybt, langsgående foldet -rynket,
ofte med tværribber, med alderen bliver farven
mørkere, især på de afrundede ribber. Hætten
skør, relativt tykkødet. som ung med indbøjet
rand, men kun fæstnet til stokken i toppen .
Stokken 2-10 cm lang , 1-2,5 cm bred, meget va
rierende fra mycelium til mycelium, undertiden
samme længde som hætten , andre gange 2-3
gange hættens længde , som regel trind , cylin
drisk, først løst svampet indvendig, senere hul,
meget skør, hvid - mælkehvid-flødefarvet, med
små rødlige-rustbrune skæl , der undertiden
danner koncentriske bælter på tværs af stok
kens længde.
Asci 290-315 x 20-26 um , cylindriske, tyndere
mod basis, med operculum, normalt 2-sporede.
Parafyser oprette, septerede, sjældent grenede,
foroven med svagt brunligt indhold, 6,5-9 um
brede. Sporer 65-95 x 13-20 /-lID , glatte, farve
løse , snævert ellipsoidiske, cylindriske med af
rundede poler eller en smule krumme, i asci
med små dråber ved polerne.

Navngivning
Der er ingen forskelle mellem Verpa conica og
Verpa bohemica som berettiger til en forskel på
slægtsniveau, som nogle forfattere gør. Deri
mod regner jeg V bohemica for en "god" art,
der makroskopisk kan skelnes fra V conica ved
den rynket-foldede hætte , og som mikroskopisk
kan skelnes ved kun at have to meget store spo 
rer i hver ascus, hvor V conica har otte "norma
le" sporer i hver ascus. Slægten kaldes på dansk
for Klokkemorkel, og det har tidligere været
entydigt, men nu hvor vi har to arter kan det
..m_~ "' _o-lr~ l :_ .. _ ~...l .. _ ...l ~ _ ~l r ~ _~ • •_ ~ T ~_~~

Asci 290-315 x 20-26 um, cylindriske, tyndere
mod basis , med operculum, normalt 2-sporede.
Parafyser oprette, septerede, sjældent grenede,
foroven med svagt brunligt indhold, 6,5-9 um
brede. Sporer 65-95 x 13-20 /-lID, glatte, farve
løse, snævert ellipsoidiske, cylindriske med af-

Rynket Klokkemorkel, Vestvolden ved Københ avn .
Ascosporer og parafyser i Cotton Blue , indhold i
unge spore r farves, modne spore r lyse, ufar vede.
Leg. Ruth Bruus Jakobsen & Henr y Dissing , 9. april
1992. x230.

(1990) anvender betegnelsen Rynket Klokke
morkel for Verpa bohemica (en direkte oversæt
telse af Ptycho(verpa) = foldet-rynket). Samme
fremgangsmåde er anvendt i Norge (Elvebakk,
1984: Rynka klokkemorkel) og i Sverige (Ry
man & Holmåsen, 1984: vindlad klockmurkla) .
For at være konsekvent bør man da have et
dansk artsnavn for Verpa conica. Almindelig
Klokkemorkel er dels intetsigende, dels misvi 
sende da svampen ikke er almindeligt forekom
mende (se Petersen, 1985, fig. 14 I) . Glat Klok
kemorkel foreslås , selvom hætten undertiden
kan være svagt rynket.

Ny for Danmark?
Det er uklart om Rynket Klokkemorkel virkelig
optrådte for første gang på Vestvolden i 1991. I
betragtning af de mængder, den optrådte i, den
udbredelse den fandtes i, samt at man udfra de
morfologisk meget forskellige frugtlegemer,
som for de individuelle mycelier synes konstant,
da må man skønne at arten har været på Vest
volden i nogle år, hvor man da har samlet den i
den tro at det drejede sig om Hætte-Morkel (M.
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fremgangsmåde er anvendt i Norge (Elvebakk,
1984: Rynka klokkemorkel) og i Sverige (Ry 
man & Holmåsen, 1984: vindlad klockmurkla) .
For at være konsekvent bør man da have et
dansk artsnavn for Verpa conica . Almindelig
Klokkemorkel er dels intetsigende, dels misvi -



skelne mellem Klokkemorkler og Hætte-Mor
kel. Alle tre arter er afbildet af Breitenbach &
Kranzlin (1981), Lange (1990) , Ryman &
Holmåsen (1984).

Klokkemorkler som spisesvampe
Samlere, som har spist Rynket Klokkernorkel
angiver at smagen er mild og meget behagelig.
Ingen har haft ubehagelige gener efter et mål
tid. Rym an (1984) og Lange (1990) angiver da.
også uden forbehold svampen som spiselig. Al 
ligevel vil jeg ikke undlade at nævne fra Weber's
velskrevne og velillustrerede bog (Web er ,
1988): "While this morel is apparently safe for
some people if consumed in small to mod erate
amounts, for many oth ers it definitely should be
tr eated as a poi sonous species and avoid ed. In
dividual reactions ma y vary considerably from
severe gastrointestinal upsets to temporary loss
of coordination. We recommend you do not eat
it in large quantities , if at all". Lignende advar
sel nævnes af Weber for Glat Klokkernorkel.

Summary
Verpa bohemica was found on Vestvoiden W of Co
penhagen in hundreds in March-April 1991 and again
in quantities in early 1992. Appar ently it ha s been
mistaken for Mo rehella semilibera for several years. It
has never before been reported from Denmark.
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"Svampe" elektronisk
Med udgivelsen af Rødlisten tog Svampes re
daktion sit første skridt ind i elektronikkens
verden. I stedet for at layoute Rødlisten ved
hjælp af saks , lineal og lim, begyndte vi at fær-

.diggøre tekstlayoutet på computer. Med Svam
pe 23 kom sort-hvid fotografierne med , og med
Svampe 25 også farvebillede rne . Omstillings
processen er naturligvis ikke forl øbet uden pro
blem er, idet vi især på billed siden har måttet
eksperimentere lidt , men med svampe 26 skulle
disse start-problemer være løst , og - hvis tryk
kernes guder ellers står os bi - skulle dette num
mer gerne vise sig at være kronen på omlægnin
gen .

El ektronisk montage giver flere fordele. For
det første er der penge at spare idet man sparer
en masse arbejdsgange. Tidliger e skulle Svam
pe fø rst indskrives, så udskrives på fotopapir,
derpå monteres med saks og lim, affotograferes
til film og sammenkopieres med illustrationer
ne - for til sidst at overføres til trykmaskinen.
Med vor nye teknik bliver Svampes tekst og il
lustrationer samlet elektronisk og skrevet ud di
rekte på film - med tekst, stregtegninger, udbre
delseskort og farvebilleder på plads og i orden 
for så at blive overført til trykmaskine. Vi spa
rer derved en række besværlige og dyre proces
ser, således at vi nu kan producere Svampe billi
gere - selvom bladet indeholder flere sider og
flere farvebilleder! For det andet giver den
elektroniske fremstilling en langt bedre kontrol
over sagerne. Vi kan nu nå at rundsende kor
rektur til forfatterne, og vi kan selv tage en ek
stra korrekturgang lige før udskriften. Vi har
desuden en bedre kontrol med layout-detalier,
som fx at spalterne er i register (dsv. at linierne
i spalterne står overfor hinanden) , at teksten i
figurer og tabeller er ensartet, og at billederne
er beskåret præcis som de skal. Og vi kan bruge
den sparede tid til et pudsle om æstetikken.

For den tekniske interesserede: Vi laver
Svampe på en Macintosh II med en 13" farve og
en 19" gråtoneskærm i programmerne Photo
shop og QuarkXPress. Billederne indskannes
dels på en billig flatbed scanner, dels "ude i
byen" på en tromlescanner. Et typisk nummer,
hvor alt er lavet elektronisk , fylder omkring
160 megabyte, og transporteres til sats på løse
88 Mb harddiskkasetter.
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ger e - selvom bladet indeholder flere sider og
flere farvebilleder! For det andet giver den
elektroniske fremstilling en langt bedre kontrol
over sagerne. Vi kan nu nå at rundsende kor
rektur til forfatterne , og vi kan selv tage en ek
stra korrekturgang lige før udskriften. Vi har



[ Sæsonens art af Jens H. Petersen

Filtet Rørhat-komplekset
I 1970 udkom første bind af en engelsk floraserie
(Watling 1970) , med nøgler til de engelske
rørhatte. Her "genoplives" et antal arter omkring
Filtet Rørhat (Boletus subtomentosus Fr.) , med
nye tolkninger og beskrivelser af engelsk materi
ale . Det drejer sig om arterne B. lanatus Rostk.
og B. spadiceus Fr. Denne nye snævrere artsop
fattelse accepteres af Henning Knudsen , der
(1975) , der diskuterer og rapporterer arterne fra
Danmark. Ifølge Watling er skillekaraktererne
især stokoverfladen (tilstedeværelsen af net/rib
ber) , hatoversidens reaktion med salmiakspiritus
samt hatkødets farve . I august 1988 indsamlede
og fotograferede jeg talrige frugtlegemer af arts
komplekset fra løvskovene omkring Århus. Efter
disse studier, der også involverede mikroskopi af
hathud og reaktioner med salmiakspiritus måtte
jeg (frustreret) konstatere , at jeg ikke kunne
finde ud af at adskille de tre arter. Siden har hol
lænderen G. T. Oolbekkink førsøgt at udrede
komplekset (Oolbekkink 1991). Han konstaterer
at der hverken er holdbare makro- eller mikro
skopiske forskelle imellem B. lana tus og B. spa
diceus, som så slås sammen under det ældre navn
B. [errugineus. Derimod opretholder han Filtet
Rørhat (B. subtomeniosus) som en selvstændig
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ale. Det drejer sig om arterne B. lanatus Rostk.
og B. spadiceus Fr. Denne nye snævrere artsop
fattelse accepteres af Henning Knudsen, der
(1975) , der diskuterer og rapporterer arterne fra
Danmark. Ifølge Watling er skillekaraktererne
især stokoverfladen (tilstedeværelsen af net/rib-

ne i Karl Johan-komplekset - ud til at sno sig lige
lovlig meget rundt imellem hinanden. Og lige så
forvirret så det ud i den del af slægten RØrhat
(Boletus) , der ofte splittes ud i en selvstændig
slægt (eller underslægt) ved navn Xerocomus.

Underslægt Xerocomus indeholder to hoved
grupper, nemlig gruppen omkring Rødsprukken
Rørhat (Boletus chrysenteron) og den omkring
Filtet Rørhat (B. subtomentosus), Filtet Rørhat
gruppens arter kendetegnes ved at især de unge
hatte har ret kraftigt filtet overside, og at deres
frugtlegemerne er domineret af gullige og brune
farver. Desuden reagerer hatoversiderne grønligt
eller meget mørkt brunt med salmiakspiritus.
Udover Filtet Rørhat - der omtales nedenfor - er
der i gruppen et par dårligt kendte arter, nemlig
den gullige B. leonis Reid. samt den tvivlsomme
Boletus moravicus Vacek.

Filtet Rørhat (Boletus subtomentosus) i en okker
brun udgave med kraftigt net. Her altså en kombi-. .

I min svampemæssige ungdom, hvor det generel
le indtryk af svamperiget var yderst forvirret , var
rørhattene en af de få grupper, jeg troede at man
kunne finde ud af. Rørhattene var velillustreret i
nogle af de almindelige svampebøger. der var
mange arter med i nøglen i Ferdinandsen og Win
ge (1943), og da jeg fik fat i Henning Knudsens
nøgler "De danske Rørhatte" (1974) med tilføjel
ser i 1975 og 1977, troede jeg , at tingene var ende
ligt sat på plads . Svære grupper som komplekset
omkring Karl Johan (Boletus edulis) og skæl
rørhattene (Leccinum) var endda både diskute
ret i Henning Knudsens værker, og velillustreret i
den dengang nye "Svampe i naturen" (Nilsson,
Persson & Mossberg 1977) og senere i Phillips
"Mushrooms" (1981). Jeg skulle blive klogere!

Op igennem firserne - hvor jeg jo efterhånden
så mere materiale af arterne, der følgelig blev
mere variable - og vel især med arbejdet på nøg
lerne til "Danske storsvampe" (Petersen &
Vesterholt 1990), forekom stadig flere grupper al
ligevel at være uafklarede. Først og fremmest så
de brune arter i slægten Skælrørhat - samt arter-



Filtet Rørhat (Boletus subtomentosus) i en mørkhatter version med svag nettegning på stokken. Dette er vel
nærmest denne varietet, der af Oolbekkink og andre kaldes for Boletus lanatus. I folderen "Ka' de spises? " ,
(medsendt Svampe 24), findes et foto af varianten med lys hat og glat stok (Filtet Rørhat i snævreste forstand).

ven , hvor Filtet RØrhat skulle være lædergul , ok
kerbrun, gulbrun til olivenbrun medens B. [erru
gineus har en hat domineret af rødbrune og mør
kebrune farver. Desuden skulle B. [errugineus
have en større tendens til at danne net på stok
ken . En revurdering af mit eget fotomateriale fra
især sommeren 1988 viser at såvel kraftigt som
fraværende net forekommer hos eksemplarer af
alle hatfarver, og den eneste resterende skilleka
rakter er således hatfarven. Hatfarverne i kom 
plekset graduerer imidlertid jævnt over i hinan
den , og da hatfarver iøvrigt ser ud som en stadig
mere tvivlsom karakter i slægten Rørhat (Bole
tus) , virker det ikke klogt at opretholde de to
selvstændige arter.

Filtet Rørhat (B. subtomentosus Fr.)
Der kan nu sammenstykkes en beskrivelse: Hat
3-10 cm bred, hvælvet , tæt filtet , lyst læderbrun,
lædergul, gråbrun, olivengrun, orangebrun, dybt
rødbrun. Rørmundinger erenegule til gule , brun
lige med alderen, sjældent svagt og langsomt
blånende ved tryk. Stok 4-12 x 1-1,5 (-2) cm tyk,
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gineus har en hat domineret af rødbrune og mør-
kebrune farver. Desuden skulle B. [errugineus
have en større tendens til at danne net på stok
ken. En revurdering af mit eget fotomateriale fra
især sommeren 1988 viser at såvel kraftigt som
fraværende net forekommer hos eksemplarer af

enten fint prikket, med grove, nedløbende ribber
eller med et groft net , hvidlig , gullig eller noget
rødlig , især på prikkerne/ribberne/nettet, med al
deren brunlig. Kød hvidligt til bleggult i hatten,
ofte brunrødt mod stokbasis, evt. svagt blånende.

Filtet Rørhat vokser både i løv- og nåleskov. I
løvskoven synes den især at være fremme i august
og tidligt i september. Den er en middelmådig
spisesvamp, der ligesom de andre, nærtstående
arter er blødkødet.
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Filtet Rørhat vokser både i løv- og nåleskov. I
løvskoven synes den især at være fremme i august
og tidligt i september. Den er en middelmådig



Skærmformet Stilkporesvamp (Polyporus umbellatus)

Aksel Jørgensen, Brohusgade 4, 3 th., 2200 København N.

I slutningen af 1979 fandt jeg, i en 20- 30-årig
bøgebevoksning i Mortenstrup Skov, en stor
blød poresvamp, der er bygget op næsten som et
blomkålshovede med mange grene og endestille
de hatte . Ved hjælp af Mykologisk Ekskursi
onsflora, som jeg lånte af en biologistuderende
på det kollegium, hvor jeg boede, fandt jeg hur
tigt ud af, at det var Skærformet Stilkporesvamp.
6. september 1981 genfandt jeg svampen samme
sted , men så den ellers ikke igen på samme skle
rotie før juli 1991, da en bunke grene, som havde
dækket stedet, var flyttet eller rådnet væk.

I mellemtiden havde jeg set arten flere andre
steder.

30.6.1985. Valby Hegn ved Helsinge, fundet af
en anden, som troede de t var Blomkålssvamp
(Sparassis crispa).

6.7.1985. Høbjerg Hegn, 3 frugtlegemer på 2
sklerotier, 2-300 meter imellem sklerotier.

28.7.1985. Mortenstrup Skov, 13 frugtlegemer

på 4-5 sklerotier, ca. 500 m fra det første finde 
sted.

31.8.1985. Teglstrup Hegn, sklerotiet sad tæt
op af et ca. 20-årigt bøgetræ.

1986. Mortenstrup, flere sklerotier uden frugt
legemer.

Juli 1989. Hvidesø ved Jystrup.
13.5.1990. Store Bøgeskov, sklerotium uden

frugtlegemer.
14.9.1990. Gjorslev Bøgeskov, sklerotium

uden frugtlegemer.

Svampen er let at kende på den kraftige forgre
ning , og ofte flere hundrede endestillede hatte,
hvor stokken er centralt placeret. Hattene er
gråbrune, radiærfibrede med fine skæl, størrelsen
angives til 1-5 cm cm i tværmål, de er ofte mere
uregelmæssigt fire- til sekskantede, og jeg har set
friske hatt e på 80 x 60 mm . Porelaget er rent
hvidt og langt nedløbende . Myceliet danner et

Skærmformet Stilkporesvamp (Polyporus umbellatus). To store eksemplarer voksende under Eg (Quercus) .. .
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Afb ørst et sklerotie af Skærmformet Stilkporesvamp.
Sklerotiet måler 146 x 122 cm! Foto A. Jørgensen.

sklerotium, der oftest står i forbindelse med fri
ske rødder eller gamle stubbe.

Sklerotiet er let kendeligt på sin størrelse (af
Rostrup 1889 beskrevet som Selerotium gigante
urn) , ofte 20-50 cm i diameter og sortbrune krud
rede overflade, det er hvidt til flødefarvet inven
digt. Sklerotiet ligger ofte synligt i
jordoverfladen, men kan ligge indtil 30 cm under
jordoverfladen (Ramsbottom 1953). Sklerotier
kan blive meget store. Rostrup (1899) beskriver
et sklerotium på 30 kvadratfod, og en skitse af
sklerotiets udstrækning viser et største mål på ca.
2,5 meter. Det største jeg kender til i Morten
strup Skov, har i januar 1992 en udstrækning på
146 x 122 cm vinkeltret målt.

Frugtlegemer kan findes fra juni til ind i okto
ber (Rummel 1975) . På grund af sklerotiet er
frugtlegemernes fremkomst ikke afhængig af
regn , de kan ofte findes efter 3-4 ugers tørke. Da
de enkelte frugtlegemer ikke lever længe, fik den
lange fruktifikationsperioder mig til at under
søge , om de i stedet kan fruktificere flere gange .
11989 fandt jeg på det ovenfor beskrevne sklero
tium 5 store frugtlegmer i juli og 2 små frugtleg
mer i september.

Frugtlegemer kan blive meget store, Jahn
nævner et frugtlegeme på 20 kg med en omkreds
på mere end 2 meter. Det største, jer har målt ,
havde en diameter på 55 cm, og var for vand
drukkent/råddent til at veje (september 1986) og
fandtes på samme store sklerotium.

K. Bjørnekær skriver, at han på sklerotier i
Nørreskoven ved Farum ikke har set frugtlege
mer, selvom han havde ledt efter dem , mellem
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strup Skov, har i januar 1992 en udstrækning på
146 x 122 cm vinkeltret målt.

Frugtlegemer kan findes fra juni til ind i okto
ber (Rummel 1975) . På grund af sklerotiet er
frugtlegemernes fremkomst ikke afhængig af
regn , de kan ofte findes efter 3-4 ugers tørke. Da

august. Det virker usandsynligt, at der ikke har
været fruglegerner i så lang en årr ække. I Mor
tenstrup Skov har jeg set frugtlegemer hvert år
siden 1985 undtagen i 1990, hvor jeg sandsynlig
vis kom for sent. Mange arter kom meget tidligt
det år.

Mine iagttagelser af arten i Mortenstrup Skov,
hvor der i juli 1991 var ca. 30 frugtlegemer på 12
sklerotier i løbet af 3 uger, har vist, at frugtl ege
mern e vokser frem, kaster sporer og rådner bort
igen i løbet af kun 10-12 dage . Jeg har set op til
10 frugtlegemer i forskellig udvikling samtidigt
på et sklerotium. Frugtlegmerne er stærkt søgt af
skovsnegle og andre skalløse snegle , lige som ar
ten også for mennesker angives som spiselig og
velsmagende (M. & B. Lange 1982). Den blev
bl.a. serveret til svamp efesten i Gribskov i sep
temb er 1985.

Da arten angives som sårb ar i rødli sten, bør
man ikke samle den for hårdt d.v.s. tag kun eet
frutiegerne , hvis der er flere , ellers en del af
frugtlegmet, og kun hvis det er ungt og spiseligt
Sklerotiet bør man ikke forsøge at grave op - det
er stærkt forgrenet og gennemvævet af rødder 
og er den mest sårbare del af svampen. Får skle 
roti et lov til at ligge uforstyrret. kan det danne
frugtleg emer de næste 20-30 år eller mere.

Svampen kan visse steder optræde ganske tal
rigt, Rummel angiver at have set 28 frugtlegemer
på begge sider af en vej 20/7 1955 i Årup Skov,
Sønderjylland.

Fra England og Schweiz (Ramsbottom 1953,
Breitenbach & Kranzlin 1986) angives arten at
vokse hovedsalig på rødd er af Eg (Quercus) , lige
som det tyske navn Eichhase tyder på en tilknyt
ning til Eg (Eiche). I Danmark er arten hyppigst
knyttet til Bøg (Fagus) eller Eg , men ses også
med andre løvtræer og kan findes i granskov,
hvor der tidligere har vokset Bøg (Rummel
1975). Fra U.S.A. angives arten at kunne vokse
på nåletræ (Gilbertson & Ryvarden 1987).

Skærmformet Stilkporesvamp dyrkes på
savsmuld/hølvspåner i Japan og sælges til høje
priser på markedet der (Henning Knudsen
pers .komm .). I Kina bruges sklerotiet medicinsk
(Rostrup 1899), det virker vanddrivende og an
vendes bl.a. mod vand i kroppen (Xu Shou
Zhang 1990).
Tak til Henning Knudsen og Jan Vesterholt for
gennemgang af svampeherbarierne på Botanisk
11. iG. " " ,,~ TT ..... 1.. ~...J.. ,, _. A __1.. . _ _ T T_ :. ,,,-,""_: ,,,,,,,'"
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Ordinær generalforsamling 22. februar 1992.

1. Valg af dirigen t og referent.
Ef te r fors lag fra form and en Jørgen Alb er tsen blev

Hans Folkm ar valgt til diri gent og Preben Graae
SØrensen til referent. D irigenten kon staterede, at ge
neralforsamlin gen var lovligt indkaldt, og at forsam
lingen var beslu tnin gsdygtig, idet programmet me d
dagsorden var modtaget tre uger fø r gene ra lforsa m
lingen.

2. Ber etning om foreningens virksomhe d i det for 
løbne år samt planer for det kommende år.

Forma nden ko nstaterede, at det på man ge punk
ter havde være t et usædv anli gt sva mpeår, idet der
bl.a. havde været store fors ke lle på svampeflore t i de
forske llige lan dsdele. I Jylland, på Fyn og på Sjællan d
havde floret været rime ligt , og sæso nen havde bragt
usædvanlig mange slags mo rkler og parasolh atte, me
dens Nørrejylland for det meste havde haft en elendig
sæson.

Svampe 25, der var ud sendt sammen med forår
sprogrammet, var det første nummer, som fra re da k
tion ens hånd var helt færdi g til trykning inklusive far
vebilleder og farveomslag. Den tekniske beh andling
var udført af Jens H . Pet ersen på en dat am at , og på
trod s af nogle tek niske pro blemer med farvebilleder,
havde resultatet være t tilfr edsstillende. Skø nsmæssigt
vil denn e arbejdsgang fremover medføre en bespar el
se pr nummer på ca. 10.000 kr. Det spare de bel øb vil
blive anvendt til yderlige re for bedr inger af bladet.

Nog le fora nstaltninger var i åre ts løb iværksat for
at udb red e kendskab et til foreninge n. I samar bejde
med levnedsmiddelstyrelsen var der uds endt en pjece
med titlen "Ka I de spises" , og for eningen havde fået
telefon og var optaget i telefonbogen. Alligevel havde
man må tte t ko nsta tere en medlemstilb agegang på 50.
For at imødegå for tsa t tilba gegang havde bestyrelsen
besluttet at neds ætte et PR-udvalg.

I beretningsåret havde der være t afho ldt kurser i
svampekundskab på flere nivaeuer bå de i Køb enhavn
og Århus. Det var hensigten , at kurserne skulle afho l
des igen i efteråre t 1992.

Foreningen havde også i år gennemført et omfat
tend e turprogram. Desværr e mått e foreningsturen til
Ju goslavien i efteråret 1991 aflyses på gr und af de
ur olige for hold. 0stjyllands lok alfor en ing havde af
holdt udstillin g i Ørne re den, Århus .

Kongressen på R ønshoved arr ange re t af Jan
Vesterholt i samarbejde med British Mycological So
ciety havde været en succes, omend svampeflore t hav
de være t noget magert. På Bornholm havde lok alfor
eninge n Svamp evenn ern e fejret 10 års jubilæum .

Diplomprøver har været afhold t i Køb enhavn og
Århus, og 7 medl emmer havde bestået.

Hj ælp med ekskurs ionsledere til andre foreningers
~Y~_IEE~tu~e har ud vikl et sig mer: og mere. I 1?91
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besluttet at ned sætte et PR-udvalg.



I 1992 vil foreningen søge at arranger e en 'tur i ef
terår sferien 12,-19 . oktober til en naturpark i det
nordlige Portugal. Østjysk Lokalforening vil i for år et
afholde et arr angement i stil med sva mpe dagen. Kur 
susvirksomhede n vil blive fortsa t i ef terå rss æsone n ,
og det er hen sigt en at ge nne mføre Svampe ne D ag
(tidligere kaldet D e Vild e Svampes D ag) med ekskur
sione r over hele landet for at gøre opmærksom på tru
ed e lokaliteter for sva mpe (se nærmer e side 31). Som
sædv an lig afholdes i år ud sti lling i Peter Lieps Hus
19.-20. september. Planlægningen af efte rå rs tur ene vil
for eg å på møder, der afholdes 4. ma j i Århus og
Køben havn. Øs tjysk Lokalforening afho lder en
weekendtur til det sydfynske øhav 25.-27. september.
A lle er ve lko mne. So m ekskursionsmål for den kom
mende sæson blev følgende lokal ite ter fores lået:
G anløse Orned , Lellinge Skov, Suserup Skov og
Gjorslev Bøge skov.

Johnny Momberg gjorde opmærksom p å, at be
gynderkurserne til efterår et allerede var overtegnede.
Bestyr elsen vil overveje oprettelse af endnu et kur
sus.

Formanden s beretning blev godke ndt.

3. Fremlæggel se af foreningen s revid erede årsre gn
skab.

Kas sereren Esben D ybkj ær fremlagde foreningen s
regnskab, som havde vær et udsendt samm en med
programmet. Indtægterne havde været faldende sam
menlignet med 1990 på grund af færre eksterne til
skud til Svampe, men regnskabet viste alligevel over
skud på grund af besparelser i forb indelse me d pro
duk tionen af Svampe. Kontoen for kontorudgifter
var vo kset på gru nd af indkøb af forskelligt edb-ud
styr til Jens H. Petersen. Ny var ogs å ud giften til fore
nin gens telefon. Foreningens lik vide kapital ved årets
slutning var 316 .000 kr. Nogle af foreningens bank
konti var blevet slå e t sammen, og der ha vd e vær et
indkøbt for 10.000 kr. obligationer ti l supplering af
Flora Agaricina Danica fond en. H enning Knudsen
bad om , at F lora Agaricina Danica fonden blev opført
se parat på regn skabet. R egnskab et blev godkendt.

Beretning om Svampetryks virksomhe d samt fre m
læggelse af årsregnskab.

Formanden fremlagd e regn sk ab et for Svampet
ryk . Indtægterne, hovedsalig ved salg, ha vde være t ca.
100 .000 kr. og udgifterne , ho vedsali g an skaffels e a
bøger, 80.000 kr. Værdien af bo glagret var opgjort til
18.000 kr. , en forøge lse med 6.000 kr. i forhold til
1990. Forsalget på den nordiske svampe flora var på
ca . 15.000 kr .

5. Fastsættelse af ko nt ingent for 1993.
Bestyrelsens fors lag on uændre t kontingent for

1993 på 110 kr. blev vedtaget.

duktionen af Svampe. Kontoen for kontorudgifter
var vokse t på grund af indkøb af forskelligt edb-ud
styr til Jen s H. Petersen. Ny var også udgiften til fore
nin gen s telefon. Foreningens likvide kapital ved åre ts
slu tning va r 316.000 kr. Nogle af fore ningens bank-
v n n t i \I~ r hl p \l P t " l&p t c a rrt rri ø rt n u rl pr h~ \Irlp u<Prp t

6. Behandlingen af indkomne forslag .
Best yrl esen foreslår , a t foreningen nedsætter et

perman ent PR-ud valg.
Susanne Klug-Ander sen red egjorde for PR-udval

gets funktioner , som er at komme med fors lag til be
styrelsen, bl.a. vedrør ende kontakt til pressen , fre m
stilling af en fold er om foreningen og i det hele taget
bi st å best yr el sen med synliggøre Ise af foreningen .
Medl emmer , der er int er esser ed e i at deltage i arbe j
det, bed es ringe elle r skrive til Susanne Klu g-Ander
se n.

Der var ikke indkommet yderlige re for slag til be
handling.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
E fter fors lag fra bestyr elsen genvalgt es J an

Vesterholt , Jens H. Petersen og E sbe n D ybkj ær. Met
te Toft har ønsket at tr ække sig ud af bestyrelsen. Som
nyt medlem valgtes den hidtidige supplea n t Jo an
Momber g.

8. Valg af suppleante r.
Bestyr elsens fors lag om valg af Lone Wimdrup og

genvalg af Steen A. Elborne blev godke ndt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Som revisor genvalgtes Bjarne Brøn svig og som

revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Sehe sted-Grove.

10. Eventuelt.
Lone Wimdrup foreslog, at det blev en pligt for di

p lomtagere at lede 3 ekskursioner for foreningen ,
bl.a . for at sikre at diplomtagerne ogs å var i stand til
at fo rmidle viden om svampe ti l andre. Formanden
anførte, at diplomprøven ikk e primært var indført for
at skaffe ekskursionsleder e , men for at sikre kvalite
ten af lærere ved aftenskoleundervisning om svampe .
Preben G . SØren sen mente , at formidlingsasp ektet
kunne indgå i prøven med stø rre vægt , men a t den
skr iftlige vejle dning til dip lomprøven da burde revi
deres.

J. Kruger fra levnedsmiddelstyr elsen efte r lyste 6 x
6 diapositiver af Rød Fluesvamp til en plakat. Johnny
Momber g foreslo g at skr ive en artikel til et fagbl ad
for res ta urationsb ra nchen for at advare mod fare n
ved at anvende usikkert bestemte, vilde svampe i ma 
den . Formanden var betænkelig ved hj ælp til kom
mercie l anvende lse af vild e sva mpe , da indsamling
med kommercie lt form ål var fobudt i statss kovene.
Børge Rønne efterlyste gode plakater til udstillingen
i Peter Lieps Hus. Formanden bad PR-udva lget om at
for søge at finde en god tegner til opgaven.

D ir igen te n erklærede herefter ge neralforsamling
for afsluttet.

Hans Folkmar & Preben Graae SØrensen

bl.a. for at sikr e at diplomtagerne også var i stand til
at formid le viden om sva mpe til andre. Formanden
anfø rte , at diplomprøven ikk e primært var indført for
at ska ffe ekskurs ionsle de re, men for at sikre kvalit e
ten af lærere ved aft en skoleunder visning om sva mpe.
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