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UNDERSØGELSER
OVER STORSVAMPE-VEGETATIONEN PAA ET

'TESTJYDSK HEDEOMRAADE
Af POUL LARSEN

I nærværende Afhandling har Forfatteren tilstræbt at give en

fuldstændig Fortegnelse over Storsvampene paa det til Undersø

gelsen valgte Omraade: Grindstedfladens Hedeslette og Bakkeøer
(Plantager, Egekrat, Pilekrat, Hedemoser og Heder) samt Rand

morænen øst for denne F lade (Plantager og Løvskove).
Følgende 7 Lokaliteter er undersøgte: Gyttegaards Plantage,

Utoft Plantage, Grindsted P lantage, Paabøl Plantage, Baastlund
Krat, Frederikshaabs Plantage og Aast Skov; Calluna- Hedens
Svampe findes opført i et særligt Afsnit. I ' Slutningen af Afhand

lingen er givet Bidrag til de undersøgte Svampesamfunds Økologi;")

FORTEGNELSE

over anvendte Forkortelser af hyppigt forekommende Udtryk:

m. a. meget almindelig

a. = almindelig

r. a. ret almindelig

h. h. hist og her

r . sj, ret sjælden

sj, sjælden

Udtrykkene "paa Naaledækket" og "blandt (eller mellem) Mos" an

vendt som Lokalitetsbetegnelse betyder, at Frugtlegemerne bryder frem

af Jorden mellem Naalene eller mellem Mosplanterne, hvorimod "paa

Naale" og "paa Mos" betyder, at Frugtlegemerne vokser herpaa.

*) Et Uddrag af denne Meddelelse har tidligere været publiceret i "Jydsk
Forening for Naturvidenskab, Aarhus, gennem 25 Aar 1903-1928",
pp. 41-53, 1928.
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A. DE UNDERSØGTE LOKALITETER

L

Gyttegaards Plantage.
Undersøgelsen fandt Sted den 316, 28 /8 , 2°/ 8, 30 / 8 , 2-~/10 og '25/10 1925

og den 22 / 5, 1 /10, 2/ 1 0 og 3/ 1 0 i 1926.

Pl antagen dækker ca . 550 ha, hvoraf ca. % ligger paa Hejnsvig
Bakkeø, og bestaar næsten udelukkend e af Rødgran, plantet fo l' ca .
25 Aar siden. - Resten af P lantag en lig ger pa a Hedeslet ten langs
Sydsiden af Grene Aa og pa a en stor F lyvesandstrækn ing , der dæk
ker: dels Partier af Hed esletten, dels en nordvestlig Udløber f ra
Hejnsvig Bakkeø. Plantagen bestaar hel' væsentlig af 20 til 25 Aar
gamle Bjergfyr, der overalt dækk er undtagen paa de Pletter, hvo r
Sandet er føget bort og kun har efter ladt en mager , gruset Bund .
-- Bakkeøen har imod Nord-Nord øst et stej lt Affald ned imod Hede
sletten, og paa en Strækning af ca . 1 km er .denne kilderige Skraa
ning bevokset med Pilekrat. Ved Foden af Skraaningen ligger en
Hedemose med flere lavvandede Smaasøer . -

Hele Omraadet f ald er derfor naturli gt i 4 Afdelinger :

a. Rødgranplantagen paa Hejnsvig Bakkeø.
b. F yrreplantagen paa Flyvesandet og Hed esletten.
c. Pilekrattene paa Bakkeøens Nor dskraaning .
d. Hedemosen .

Et fe mt e lyngbevokset Parti midt i den sydlige Del af Pl antagen
mangler Storsvampe - ligesom alle andre ege ntlige Calluneter.

a. Granplantagen paa H ejns1.Jig B akkeø.

P lantagen er tæt. Bunden er t ilsy neladende død og kun dækk et
af Naale. Hist og her - paa Brandlinier. Vej e eller der, hvor en
stærkere Udhugning har fundet Sted - er Bunden dækket af et
tæt Mostæppe. Paa denne sidste Lokalitet er Svampefloret rigt, men
i det svage Lys og paa det tørre Naaledække vokser kun faa Arter,
om end disse undertiden optræder i stor Mængde. Dette gælder sær
ligt Arter af Slægterne Cantharellus; Clitocube, Collybia, H ypholoma,

Muraemiue og Lucoperdon, - Følgende Liste indeholder en Forteg
nelse over de Hy menomyceter og Gasteromyceter, der er fundet i
Granplan tagen.
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LISTE 1.

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr. Paa Granstubbe. a .

Thelephora terrestris Ehrh. Paa Naalebunden og blandt Mos paa aabne

Steder. a.

Clavaria corniculata Schaeff. Blandt Mos og Græs ved Vejkanter. h. h .

Hydnum zonatum Batsch. Paa Naaledækket under tæt te Graner. h. h .

Boletus edulis (Bull.) Fr. Paa Naalebund og bla ndt Mos. h. h.

luteus L. Paa Vejkanter og Brandlinier. a.

piperatus (Bull.). Blandt Mos paa aabne Ste der. r . a.

Po lyporus amorphus Fr. Paa Granstubbe. a .

fragilis Fr. Paa raadnende Stammer og Stubbe af Graner. a .

Amanit a mu scaria (L.) Fr. Under tætte Graner. h. h.

porphyrea (A lb. et Schw.) Fr. Blandt Mos. h . h .

rubescens (Pers.) Fr. Langs Vejkanter og under aabne Graner. h . h .

Armillaria f ocalis F r. Under tætte Graner. sj .

Canth arellus umbonatus Fr. Blandt Mos paa Skovveje. sj.

Clitocybe in ver sa (Scop.) Fr. Under tætte Graner i store F lokke. a.

me t achroa (Fr.) Quel . Mellem Mos og paa Naaledækket. r . a.

nebularis (Batsch) Que l. Under tætte Graner i store F lokke. a .

obolus (Fr.) Gill. Under tætte Graner. sj .

pityophila Fr. Paa Naaledækket i Flokke. h . h .

squamulosa (Pers.) Fr. Langs Vejkante r, men ogsaa paa Naale

dækket under tætte Graner.

suaveolens (Schum .) Fr. Under tætte Grane r og ved Vejkanter.

Spredt. r . a .

tuba Fr. Under tætte Graner paa Naaledækket. h. h .

vibecina F r . Under tætte Graner. r . a .

Collybia as ema Fr. Paa Naaledækket og blandt Mos . r . a .

butyracea (Bull.) Fr. Paa Naaledækket og blandt Mos . r. a .

maculata (Alb. et Schw.) Fr. Paa Naaledække t i sto re Flokke

(Ringe) . r. a.

tenaeella (Pers.) Fr. Paa dyb t begravede Grankogler . Spredt. r . a .

Cor t inar ius anomalus Fr. Bland t Mos ved Ve jkanter . a.

caninus Fr. Blandt Mos i de aabne Dele af Pl antagen. h. h.

cinnamomeus (L .) Fr. Baade blandt Mos og paa Naaledækket. a .

decipiens (Pers. ) F r . Blandt Mos ved Vejkant er . h. h .

genti lis F r . Blandt Mos ved Vejkanter. h. h .
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parti, og imellem Klit terne ligger der afblæste, gr usede P letter, hvor
Bjergfyrren voks er daarlig t og lan gt fra dækker Bunden, der i Reg
len er uden Bundvegetation, na ar undtages smaa, fugtige P letter,
som er bevokset med Hedemoseplanter: Ca rex-Arter, Calluna, Dro
sera, Erica, Eriophorum, Heleooharis, Na rthecium, Rhyncospora,
Sc irpus og Vticcinium,

Sto rsvampene paa dette Omraade er optegnet i fø lgende Liste:

LISTE 2.

Hydnum im brica tum L. Paa de udækkede Partier. r. a.

fe rrugineum Fr. Paa Bunden, hvor Fyrren er sluttet. h. h.

zonat um Bat sch . I Udkan ten af P lantagen og lan gs Veje mellem

Lyng. h. h .

Boletus bovinus L. H yppigst i den claar lige Del af Plantagen . m . a.

edulis (Bull .) Fr. subs p. pinicola Vitt. Paa de aabne Pletter. sj .

lut eus L. Baad e i P lantagen og i Lyn gen uden f or denne, dog

kun i en Afstand af 10-20 m fra Plantagen .

piperatus (BuH.) I he le Plantagen. Spredt . r . a .

variegatus Swartz. Paa dækket Bund. m. a.

Polyporus amor phus Fr. Paa Stubbe. a .

Arn anita mappa (Batsch) Fr. Kun under et lill e Part i af gamle Skovf yr

i den nordlige Del af P lantagen, blandt hv ilke der er plantet

Løvtr æer.

mu scaria (L.) Per s. Under Fyr, især paa F lyvesand. h. h.

Armillaria focalis Fr. U nde r Fyr paa Flyvesan dsomraadet. a.

Cantharellus aurantia cus (W ulf.) F r. Paa Naalebunclen og blandt Mos. a .

cibarius Fr< I Smaaflokke lang s Udkanten. h. h.

Cortinarius anomalus Fr. Langs Vejkanter blandt Mos og Lyn g . a .

cinnamomeu s (L .) F r. I de aabne Del e af P lan tagen paa Naale 

dækket og blandt Mos. a.

elatior F r. Ved Vejkanter og paa Naaledækket, h. h.

gentili s Fr. Overalt i P lanta gen. h. h.

muco su s (B uH.) Fr. I de fugtige , mo sgroede Dele af P lantagen. a.

semisanguineus (Bri g.) Gill. Overalt i Plantagen. r . a.

Collybia conigena (Pers.) Bres. Paa F yrrekogler, dels fri tliggende og dels

begravede. h . h.

Galera mycenopsi s F r . Blandt MOJ 'le d Vejk anter. a .

Gomphidius glut inosus (Sc haeff.) Fr. Ved Vejkanter blandt Mos. r . a.

roseus Fr. Paa Naaledække t. h. h.

...
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Inocybe carpta (Scop.) Br. Paa sandede Vej e i Pla ntagen. h. h.

lacer a Fr. Vejkanter. h. h.

Lactarius rufus (Scop.) Fr. Domi nerende i den dække nde Del af Planta-

gen . m. a .

Lepiota amianthina (Scop.) Fr. I hele P la ntagen. a.

Limacium hypothe jum F r . Overalt i Fyrreplantagen (sent paa Efter 

aaret ). m. a .

Marasmi us androsace us (L.) F r . P aa Naale , Gre ne og Mos . a.

perforans (Hoffm.) Fr. Paa Naalelaget voksende paa Naale. r . a.

peronatus (Bo lt.) F r . Paa Naalelaget. r. a .

Psilocybe elon gata (Pers.) Fr. I Smaamoserne melle m Klit terne. a.

Russul a emetica (Schaeff.) Fr. Overalt i Plantagen. Spredt. h . h .

nigricans (B ull.) Fr. I he le P lantagen. h. h.

Russu liop si s laccata (Scop .) Schroet. var. ro sella (Batsch) . Overalt i Plan

t agen . a .

Tr icholoma equestre (L.) Fr. Overalt i P lantagen paa Flyve sand . m. a.

saponaceum (F'r .) Quel. Overalt i P lantagen, men hyppigst paa

F lyvesand. a .

Lycoperdon gemmatum Batsch . I he le Pla ntagen paa Naale dække t, men

med mindre Tæthed en d i Granp lantagen .

c. Pil ekrattene paa No rdsler ænieti af H ejnsvi g Bakkeø.

Buskene i dette Krat bestaar væsent lig af Pil (Sa lix aurita og
Siciner eo.) med enke lte Fremaula og Juniperus samt Partier af
Ji.1" yrica.

Af Urter er de mest fremtrædende : Blechnum , Equisetum si lva
ticum , Desclumupsia f lexuosa, Molin ia, Trientalis og Viota. palus tris.

Her vokse r fø lgende Hymenom ycet er :

LISTE 3.

Boletus subt oment osus L. Under Buskene . h . h.

Amanita rubescens (Pers.) . Under Pi lene. h . h.

Collybia dr yophila (Bull .) Quel. Melle m Blad ene under Pile. r . a .

Cortinarius anomalus Fr. E n stor gul F orm. Denne og Hebeloma glu-

t inosum er domine re nde under P ilene.

ste mmat us Fr. Blandt vissent Løv under P ilene. a .

Hebeloma glutinosum (Lindgren) Rick. Under P ilen e. m. a.

Inocybe praetervisa Quel . Kun paa et enke lt Ste d (under P il).

Lactariu s mi tissimus Fr. Under Buskene. Flokk evis. h. h .
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Lepiota amianthina (Scop.) Fr. Mellem Mos i Kr attet. h . h .

Mycena epipterygia (S cop). Fr. em. R. Maire. ,I Smaaf lokke blandt vis

sent Løv. h. h.

flavoalba Fr. Mellem Græs og Blade i Kratt et . r. a.

Nolanea clandestina (Fr.) Bres. Del s paa Jord og dels paa raaddent

Træ. h. h.

Russula nigricans (Bull.) Fr. Under Pilene. a.

Russuliopsis laccata (Scop.) Schroet. var. amethystina (B olt.) Schroet.

Mellem det vi sne Løv. a.

Tubaria furfuracea (Pers.) W. G. Sm. Blandt og paa Pinde og Blad e

Krattene. a.

d. Hedemosen.

Hedemosen er dannet i en Sø, hvoraf der endnu er Rester , og
desuden findes en Del Tørvegrave. - Den er stæ rkt sumpet lan gs
Foden af Skrænten, som er omtalt i den almindelige Besk ri velse af
Plantagen. Længere ude har Mosen Karakter af Højmose og er be
vokset med Lyng.

Mosens vigtigste Planter er føl gende: Andromeda, Calluna, E rica,
My rica, Oxucoccus, Salix repens og Vaccinium uliginosum. Af Urter
vokser der: Carex canes cens, C. Goodenoughii , C. Oederi, C. panic ea,
Eriophorum polysta chyum, E. vagina tum, Gentiana pneumonanthe,
H eleocharis palustris, Juncus conglom eratus, J . ef fusus, J . squar
rosus, Montia verna, Myo sotis caespito sa, M. scorpioides, N arthe
cium , Orchis latifolia, O. maculata, Pedicularis silvatica, Pinguicula
vulgaris, Pot ent illa erecta, P. palustris, Ramumculue flammula, Rhyn
cospora alba, Sagina nodosa, S . procumbens , T eesdalia og Vi ola
palustris.

I Forsommeren er Kanten af Tørv egravene paa de Ste der, hvor
Lyngen hænger ned i Vandet , smykket med et orangegult Bælte,
sammensat af de talrige Frugtlegemer, tilhør end e Ascomyceten
Mitrula paludosa, der bryder frem paa de druknede Lyn ggrene.

Paa Hymenomyceter og Gasteromycet er er denn e Mose - som
for øvrigt alle Moser - fattig . Kun smaa Hatsvampe, hvi s Mycelium
lever overfladisk i de døde Mosplanter, ses hi st og her blandt Sp hag
num og andre Mosser, og kun ganske enkelte som Om phalia umbel
lifera, Psilo cybe elongata og .Naucoria ru fa" kan vokse paa nøgen
Tørvejord.

Følgende Hymenomyceter vokser i Mosen:
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LISTE 4.

Clavaria inaequ ali s (Miiller) Quel. Mellem Gr æs. h . h.

Cantharellus au r antiacu s (Wulf.) var . albidus Rea. Mellem Mosser og

Græsser. h. h.

Collybia clus ilis F r. Melle m Sphagnum. h. h.

Galera mycenopsis F r. Mellem Sphagnum. a .

my cenopsis Fr. va r . brevipes n. var. Paa nøgen Tørvejord. h. h.

Anm. Denne kortstokkede Varietet er ret alm. paa samme Loka

litet i andre Hedem oser.

Hygrophorus chlorophanus F r. Mellem Gr æs. h. h.

coccineus (Schaeff.) F r . Paa en Vej gennem Mosen.

conicus (Scop.) F r. Mellem Græs. h. h.

miniatus (Scop.) Schroet . Mellem Græs paa Vejkanten. a.

niveu s Cooke. Mellem Græs og Lyng paa højere Steder i Mosen. h. h.

psittacinus (Schaeff.) Fr. Mellem Græs ved Mosevejen. h. h.

Naucoria myo sotis Fr. Omkring Tørvegrave og i Sumpe mellem Mos og

Græs. h. h .

r ufa n . sp. P aa nøgen Tørvejord ved Kanten af Tørvegraven 

ogsaa mellem Lyng. h. h. *)

Nolanea pascua (Pers.) Fr. Blandt Græs. h. h.

Omphalia umbellifera (L.) Fr. Paa nøgen Tørvejord ved Kanten af Tør

vegrave. a.

P si locybe elongata (Pers.) Fr. Mellem Sphagnum og paa Kanten af Tør

vegrave. a.

II.

Utoft Plantage.
Undersøgt den 1 / 11 1925 og den 11/ 9 1926.

Denne Pl an tage dækker et Areal paa ca. 400 ha, der ligger dels
paa Grindsted Hedeslette paa begge Sider af Grindsted Aa og dels
- Plantagens sydvestlige og sydlige Del - paa den nordvestlige
Udløber fra Hejrisvig Bakkeø, som ogsaa her er dækket af Flyve
sa nd. Der er kun undersøgt den Del af Plantagen, der ligger paa
Hedesletten , og som er anlagt i de første Aar af dette Aarhundrede,
endvidere et lille Birkeparti ved Grindsted Aa. Plantagen er en
Blanding væsentlig af Rødgran, Hvidgran og Bjergfyr.

*) En Artsbeskri velse vil senere fremkomme i "Friesia".
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a. Plantagen .

LISTE 5.

Stereum sang uinolentum (Alb. et Schw.) Fr. Paa Stubbe af Gran og

Fyr. r. a.

Thelephora terrestris Ehrh. Paa Naaledækket og mellem Lyng paa Veje. a.

Hydnum scrobiculatum Fr. Paa Naaledække t under Gran og Fyr . h. h .

Boletus ba dius Fr. Under Graner. h. h .

bovinus (L .) Fr. Under Fyr. a.

edulis (Bull.) Fr. Un der Graner , hvor Bun den er dækket med

Gre ne af Bjergfyr. h. h.

luteus (L.) Fr. Under Graner og blandt Lyng paa aabne Pletter. a .

var iegatus Schwartz. Under Fyr. a .

Amanita muscaria (L.) Pers. Under Gran og Fyr. r. a .

rubescens (Pers.) Under Graner og ved Vejkanter. a.

Cantharellus aurantiacus (Wulff.) Fr. Paa Naaledækket baade under

Gran og Fyr. a .

Clitocybe inversa (Scop.) Fr. Paa Naaledække t under t ætte Graner. Flok

kevis. a .

nebularis (Batsch ) F r. Under tæt te Gran er . Flokkevis. a .

odora (Bull.) Fr. Un der Graner blandt Mos og paa Naaledækket. a.

pityophila (Fr .) Gill . Paa Naaledækket under tætte Graner. Flok

kevis. r. a .

suaveolens (Schum.) Fr. Paa Naaledækket. h. h .

vibecina Fr. Paa Naaledækket. r. a.

Collybia butyracea (Bull.) Quel. Flokkevis under Gr an . a .

cirrhata (Schum.) Quel. Udgaaende fra Scler otier pa a gamle

Bladhatte. h. h.

maculata (Alb. et Schw.) Quel. Flokkevi s un der Gran og Fyr. a .

te naeella (Per s.) Fr. Paa dybt begravede Grankogler. Spredt. r. a.

tesquorum F r . Vejkanter me llem Lyng og Mos. sj .

Cortinarius anomalus Fr. Un der Gran og Fyr. r. a.

brunneus (Pers.) Fr. Under Gran og Fyr. h . h .

caninus Fr. Mellem Mos i Udkanter, særlig under Gran. h. h.

cinnamomeus (L .) Fr. Under Graner og Fyr, særlig langs Vej

kanten. a.

decumbens (Pers.) Fr. Under Fyr og Gran. r . sj .

foetidus Karst. Under Graner. sj.
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Cortinarius gentilis Fr. Under Graner og F yr. r . a.

impennis Fr. Under Graner blandt Mos. r. a.

leucopus (Bull.) F r. Blandt Mos under Graner. h . h.

muco sus (Bull.) Fr. Under Fyr. a.

rigidu s (Scop.) Fr. Paa Naaledække t og blandt Mos. r . a .

seandens Fr. Blandt Mos under Gran. I F lokke og Klynger. r. a.

semisanguineus (Brig.) Gill. Under Fyr. a .

Eecilia rusticaides (Gill.) Rick. Paa Vejkanter me llem Lyng og Mos. sj .

Galera hypnorum (S chrank ) Fr. Under Graner og ved Vejkanter me llem

Mos. a.

mycenopsi s F r . Mellem Mos ved Vejkanter . a.

t enera (Schaef f. ) F r . Naaledækket under F yr. sj .

Gomphidius glutinosu s ( Schaeff.) F r. Mell em Mos under Graner, særlig

lan gs Veje. a.

Hebelama me sophaeum Fr. Under smaa aabne Grane r og Fyr. a .

Hygrophorus conicus (Scop.) Fr. Melle m Mos og Gr æs ved Ve jkanter. sj.

Hypholom a capnoide s F r. Paa og ved Stubb e af Gran. m. a.

In ocybe re licina (Fr.) sens u Schr oet . Ved Vejkanter. h . h.

Laetarius deliciosu s (L.) Fr. Ba ade bland t Gr æs og Mos ved Vejkanter

og paa Naaledække t under Graner. a.

rufus (Scop.) Fr. Under Gran og Fyr me llem Lyng og Mos. m. a.

Lepiota amianthina (Scop.) Karst. Mellem Mos under Gran og Fyr. a.

ca r char ias (Pers.) Ka rst. Under Grane r ba ad e paa Naaledækket

og blandt Mos. r . a.

Li macium agathosmum (Fr .) Schroet. Under Graner blandt Mos, sær lig

langs Vej e. m. a.

hypothejum (Alb. et Schw .) Schroet. Under Fyr paa Naaledækket

og blandt Mos. a.

Maras mius andr osaceus (L.) F r . Paa Naaledækket og mellem Mos baade

und er Fyr og Gran. r . a .

perforans Fr. Paa Naaledækket under Graner. Stor T æthed. a.

Mycena alcalina Fr. sensu Ricken. Under Gran mellem Mos. a.

epipterygia (S cop .) R. Maire. Under Gran og Fyr mellem Mos . a.

lact ea (Pers.) Fr. var. pit hya Fr. P aa Grannaale . sj.

sanguinolen ta (Alb. et Schw.) Fr. P aa Grannaale. a.

vulgaris (Pers.) Fr. Mellem Grannaale og Mos. r. a.

Paxillus involutus (Batsch) Fr. I a abne Part ier af P lantagen baade under

Gran og Fyr. h . h.
Pholiota marginata (Batsch) Fr. Paa Pinde og Naale under Gran og F yr . a.

Pieurotus mitis Berk, Paa død e Grangrene. m. a.
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Psalliota arvensis (Schaeff.) Fr. Under t æt te Graner. r. a.

Psilocybe semi lanceata Fr. Mellem raadnende Grene af Bjergfyr i Ud

hu gnin ger . sj ,

Russula emetica (Schaeff.) Fr. Hyppigst paa Mostæppet under aabne

Graner . a.

nauseosa (Pers.) Bres. Under Graner paa Naaledækket og blandt

Mos . a .

Queletii Fr. Blandt Mos ved Vejkanter under Graner. a.

St r opharia aeruginosa (Curt .) Karst. Mellem raadnende Gre ne af Bjerg

fyr i Udhugninger. h . h .

caput-Medusae (Bull. ) Rick, Paa raadnende Granstubbe. sj.

semiglobata (Batsch) Fr. Paa Plantageveje. h . h.

'I'richoloma nudum (Bull .) Quel, Under tætte Graner. Flokkevis . a.

r ut ilans (Schaeff. ) Quel. Paa og ve d Granstubbe. a .

Lycoperdon gemmatum Batsch. Paa Naaledækket und er Gran og Fyr. m. a.

uter if or me Bull . Under tætte Graner. r. a.

b. Birkepartiet i Grindsted Aadal.

~ISTE 6.

Boletus scaber Bull. Mellem Græs og Løv. a .

Cor t inar ius hemitrichus Fr. Mellem Pi nd e og Løv. r. a.

Crepidot us variabilis (Pers.) Quel. Paa døde Grene. a.

He beloma crustulini f orme (Bull.) Fr. Mellem Græs. a.

In ocybe sindonia F r . Melle m Brændenælder og Græs. r. a.

Laetarius glyc iosm us Fr. Mellem Græs og Løv. a.

Lepiota c1ypeolaria (Bull.) Que1. Melle m Græs og Løv. h . h.

Ru ssul a sp. (af Gruppen Decolor antes R. Maire) . Melle m Mos og Løv. r. a .

Ru ssuliopsis laccat a (Scop.) Schroet. var. amethystina (Bolt.) Schroet.

Mell em Græs og Løv. a .

'I'richoloma flavobrunneum Fr. Mellem Græs og Løv. h . h.

III.

Grindsted Plantage.
Undersøgt den 11/ 9, 1/10 og 11/ 10 1925.

Grindsted Plan tage ligger paa Hedesletten Nord fo r Gr indste d
mellem Sønderkær Bæk og Simmelbæk og dækker et Areal paa ca.
250 ha. Den nordlige Del af Plantagen er 20 t il 25 Aar ga mmel, den



- 169 -

syd lige er noget yng re . - Den bestaar af Rødgran, Hvidgran og
Bjergfyr, saaledes at den største Del er en Blanding af Gran og Fyr.

I den ældre Del af Pl antagen, hvor Bj ergfyr ren delvis er hu gget
bort, er Bunden dækket af et Mostæ ppe, i den yngre Del er Bunden
i Reg len kun dækket af Naale, dog hi st og her - især ved Udkan
t ern e og lan gs Veje o.g Brand lin ier - af Mostæ ppe eller Lyng.

Pl an tagens Storsvampe er f ølgend e:

LISTE 7.

Stereum sanguino lentum (A lb. et Schw .) F r. Paa Grans tubbe. r . a .

Thelep hora terrestris Ehrh. Paa Jord, især mellem unge Graner og Fyr,

dog ogsaa mellem Lyng og paa Veje. a.

Pterula multifida F r . Melle m Naale og r aadnende Grene. sj .

Hydnum repandum (L.) Fr. Paa Brandlinier . h. h.

Boletus bovinus (L.) F r . Under F yr. a .

luteu s (L .) F r . Blanding af F yr og Gran. a.

piperatus (Bull.) Un der . Fyr og Gran. Spredt. r . a.

Amanita muscaria (L.) Pers. Baade un der Fyr og Gran. r . a.

r ubescens (Pers.) F r. Under Gran og Fyr. h. h.

CanthareIlus aurant iac us (W ulf .) F r . Under Fyr og Gran. m. a .

Clitocybe angust iss ima (Lasch ) F r.? Blandt Naale under Graner. sj.

pithyophil a (Fr.) Gill. Paa Naaledækket, især under Gran. m. a.

vibecina Fr. Blandt Mos og Naal e under Graner. a.

Collybia butyracea (Bull.) Quel. Under Graner. a .

conigena (Per s. ) Bres. Paa Fyrrekogler, der ligger paa Mos i

J orden. h. h .

maculat a (Alb. et Schw .) Quel . Under Fyr og Gran i store

F lokke. a.

t enaeeIla (Pers.) Quel. Paa dybt begravede Grankogler. r. a.

velut ipes (Curt .). Quel, Paa Granstød. sj.

Cor tmarius anomalus F r. Under Fyr og Gran. a.

cast an eus (Bull.) F r. Blandt Mos under Graner. h. h.

cinnam omeus (L.) F r. Overalt i Plantagen. a .

gentilis Fr. Under Graner og Fyr. r. a.

impennis Fr. Blandt Mos under Graner og ved Vejkanten. r. a.

Junghuhnii Fr. Blandt Mos under Gr aner. h . h .

leucopu s (Pers.) Fr. Bla ndt Mos under Gran og Fyr. r. a.
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Cortinarius mueo su s (Bull.) Fr. Blandt Mos og paa Naaledækk et, især

under Fyr. a.

obtusus Fr. Under Gran og Fyr, blandt Mos ved Vejkanter. a.

seandens Fr. Blandt Mos ved Vejkanter og under Fyr. r. a.

semisanguineus (Brig.) Gill. Især under Fyr. m. a.

Galera hypnorum (Sehrank) Fr. Blandt Mos under Fyr og Gran, især

ved Vejkanter. a.

mycenopsis (F'r.) Quel. Mell em Mos ved Vejkanter. a.

Gomphidius glutinosu s (Schaeff.) Fr. Mellem Mos ved Vejkanter. a .

ro seus F r. Paa Na aledækket under Fyr. h. h.

Hypholoma eapnoides Fr. Paa og ved Granstubbe. m. a.

Inoeybe relieina (Fr.?) Seh r oet. Paa de sandede Veje i Pl an t agen . r . a .

Laetarius delieiosus (L.) Fr. Under Graner, særlig ved Vejkanter. a.

helvus Fr. Mellem Lyng paa Mosebund i Plantagen. h. h .

rufus (Scop.) Fr. Paa Naaledækket under Gran og Fyr. m. a .

Lepiota amianthina (Scop.) Karst. Mellem Mos. a .

eareharias (Pers.) Karst. Mellem Naale og Mos und er Gran og

Fyr. a.

Limacium agathosmum (Fr.) Sehr oet . Blandt Mos under Graner og ved

Vej kanter. a .

hypothejum (Fr.) Sehroet. Under Fyr. m. a.

Marasmius androsaeeus (L.) Fr. Paa Naale under Gran og Fyr. r. a .

perforan s (Hoffm.) Fr. Paa Grannaale. Flokkevis. a .

peronatus (Bolt.) F r. Under Gran og Fyr. a .

Mycena al calina Fr. Paa Naaledækket og blandt Mos. a .

atroalba (Bolt.) F r. Mellem Naale og Mos . h. h .

lineata (Bull.) Fr. Mellem Naale og Mos. Spredt. h. h.

sanguinolenta (Alb. et Sehw.) Fr. Paa og mellem Naale, overalt

i Plantagen. a.

viseosa (S ecr.) R. Maire. Paa Naaledækket under Gran og Fyr. h.h.

vulgaris (Pers. ) Fr. Mellem Naale og blandt Mos und er Fyr og

Gran. a.

Nolanea eetrata (F'r.) Quel. Blandt Mos under Fyr og Gran. Spredt. r. a.

Omphalia fibula (Bull.) Fr. Mellem Mos ved Vejkanter. h . h.

muralis (Sow.) Fr. Mellem Lyng og lave Mosser ved Vejkanter. r.a.

striaepilea Fr. Mellem Mos under Graner. h. h.

Pholiota flammans Fr. Paa Granstubbe. h. h.

marginata (Batseh) Quel, Paa Stubbe og Kviste af Gran" men

ogsaa blandt Lyng paa Mosebund. a .

unieolor (Fl. Dan.) Fr. Paa Smaakviste af Gran. r. a.
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Pleurotus mi tis (Pers.) Fr. Paa døde Grene og Stammer af Gran. a.

P sil ocybe atrorufa (Schaeff.) Fr. Mellem Mos og Lyng ved Vejkanter. h. h.

uda (Per s. ) F r. Paa fugtig Mosebund i Plantagen. sj.

Russula emetica (Schaeff.) Fr. Paa Mostæppet under Graner. a.

nau seosa (Pers.) Bres. Paa Naaledækket under Graner. a.

Russuliops is · laccata (Scop. ) Schr oet. var . r osella (Batsch). Mellem

Naale og Mos under Fyr og Gran. a.

Tricholoma alb obrunneum (Pers.) Quel . Under Graner ved Vejkanter. s j ,

im bricatum (F'r.) Quel. Under Fyr. Flokkevis. sj.

rutilans (Schaeff.) F r . .Paa Granstubbe. a.

saponaceum (F'r.) Quel. Under Fyr. a .

vac cinum (Pers.) Fr. Under aabne Fyr og Gran. h. h.

Lycoperdon gemmatum Batsch. Under Graner, især ældre og tætte, hvor

den optræder i stor Mæng de .

IV.

Paabøl Plantage.
Undersøgt den 2/ 1 0, 3110 og 4 / 10 1925.

Paab øl P lantage dækk er et Areal paa ca. 350 ha. Den større Del
af Plantagen ligger paa Østs kraaninge n af Bakkeøen mellem Hoven
Aa og Gundesb øl Aa, der delvis lukker af for Grindsted Hedeslette
imod Vest, og en mindre Del strækker sig ud paa Hedesletten langs
Hoven Aa. Den er i Hovedsagen en Blanding af Bjergfyr og Rød
gran, dog er der ogsaa mindre Stykker med ublandet Skovfyr. 
Plantagen indeslutter to mindre Egekrat, et i den sydlige Del og et,
der ligger paa Tisbj erg i den nordlige Ende af Plantagen. Endvidere
findes et lille Parti Birke i den Del af Plantagen, som gaar ud paa
Hedesletten paa denn es Affald mod Dalen ved Hoven Aa.

a. Gran- og F yrreplantagen.

LISTE 8.

Thelephora terrestris. (Ehrh. ) Fr. Paa Jord under Gran og Fyr og paa

Veje . a .

Hydnum melaleucum Fr. Mellem Mos og Naale under Fyr. Flokkevis. h. h.

r epandum (L.) Fr. Under Rødgran. sj.

Boletus badius Fr. Under Rødgran. h. h .
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Boletus bovinus L. Under Fyr. m. a.

edulis (Bull.) Fr. Under Hvidgran. r . a.

seaber (BuH.) F r. Under Rødgran. sj .

variegatus Swartz. Under Fyr. a.

P olyporus amorphus Fr. Paa Stubbe af Gran . a .

eae sius (Sehrad.) Fr. Paa Stubbe af Gran. h. h.

fragilis Fr. Paa Granstubbe. a .

perennis (L.) Fr. Paa Veje i Plantagen. h. h.

Amanita musearia (L.) Fr. Under Gran og Fyr. h. h.

rubeseens (Pers.) Fr. Under Gran og Fyr. h. h.

Armillaria foeali s Fr. I Blanding af Gran og Fyr. r. sj .

Canthare llu s aurantiaeus (Wulf.) Fr. Under Gran og Fyr. m. a .

cibarius Fr. Under Rødgran. sj.

Clitoeybe inv ersa (Seo p.) Fr. Paa Naaledækket under tætte Graner.

I Flokke. a.

nebularis (Batseh) Quel. Paa Naaledækket under tætte Graner.

F lokkevis. r . a.

vibe eina Fr. Paa Naaledækket. a .

Collybia asema Fr. Paa Mostæppet og Naaledækket under Graner. a.

maeulata (Alb. et Sehw.) Fr. Under Graner og Fyr i store

F lokke (Ringe). r. a.

tenaeella (Pers.) Fr. Paa Grankogler begravede Naalelaget.

Spredt. a.

Cortinarius eausticus (Fr.) R. Mai re. Under Rødgran. sj.

einnamomeus (L.) Fr. Især langs Veje gennem Rødgraner. m. a.

decipiens (Pers.) Fr. Under Graner i Mos. h. h.

f lexipes Fr. Mellem Udhugst af Gran og Fyr. sj.

glandicolor Fr. Blandt Mos under Rødgraner. h . h.

helvo lus Fr. Ved Vejkanter i Mos. sj ,

impennis Fr. Blandt Mos under Gran. r. a.

leueopus (Bull.) Fr. Under Graner i Mos. h. h.

limonius Fr. Under Gran og Fyr. h. h.

rigens (Pers.) Fr. Under Rødgran blandt Mos. h. h.

seandens Fr. Under Graner og Fyr blandt Mos. r. a.

semis anguineus (Brig.) R. Maire. Især under Fyr og Blanding af

Fyr og Gran. a.

traganus Fr. Paa Naaledækket under Graner. h. h.

Flammula inopus Fr. Paa og ved Granstubbe. h. h.

scamba Fr. Granstubbe og Grangrene. sj.
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Galera hypnorum (Sehrank ) F r. Mellem Mos ved Vejkanter. a.

Hypholoma eapnoides Fr. Paa Stubbe af Gran og Fyr; ogsaa paa Jord i

f ri ske Grøftekanter, hvor Trærødderne er blottede - maaske

stammende fra Mykorrhizer.

Laetar iu s deliciosus (L.) Fr. Under Graner, særlig i Udkanten og langs

Veje. a .

helvu s F r. Under Hvidgran paa Mosebund (tæt ved Hoven Aa);

her: a.

rufus (Scop.) F r . Under Gran og Fyr. m. a.

Lepiota amianthina (Scop.) Karst. Blandt Mos under Gran og Fyr. a.

eareharias (Per s.) Karst. Paa Naaledækket og blandt Mos under

Gran og F yr. r . a .

seminuda (Laseh) F r. Mellem Mos under Gran. sj .

Marasmius androsaeeus (L .) Fr. Paa Naale og Grankviste. h . h .

perforans F r . Paa Naale under Graner. F lokkevis. m. a .

peronatus (Bolt.) Fr. Under Gran. h. h .

Mycena alea lina Fr. Mellem Naale og Mos. m. a.

epipterygia (Scop.) R. Maire. Mellem Mos under Gran og ' Fyr.

Flokkevis. a.

vis eosa (Secr .) R. Maire. Melle m Mos, Naale og Gren e. h . h.

Paxillus involutus (Batseh ) Fr. Under Hvidgran. h . h.

Pholiota f la mmans Fr. Paa Granstubbe. h. h.

unieolor (Flor. Dan.) Fr. Paa Naale og Grankviste. a .

Pleurotus mitis (Pers.) Fr. Paa døde Gr ene og St ammer af Gran. a .

P salliot a arvens is (Schaeff .) Fr. Under Gran. r. a .

Russula oehroleuea (Per s.) Fr. Under Rødgran. Flokkevis. a .

Queletii Fr. Blandt Mos under Rødgran , hyppigst paa Vejene. a.

Rus suliopsis laeeata (Scop.) Sehr oet . var. rosella (Batsch) . I hele Plan

tagen. m. a.

Stropharia aeruginosa (Curt .) Kar st. Melle m Udhugst af Gran og Fyr .

Flokkevis. h. h.

eaput-Medusae (Fr.) Rick, Paa raadnende Granstubbe. sj .

squamosa (Pers.) Karst. Under Graner. h. h.

Trieholoma equestre (L.) Fr. Kun under Fyr. Her i st ore Flokke. r. a .

nudum (Bull .) Fr. Under Graner. Flokkevis . r. a.

portentosum Fr. Under Gran. h . h .

quinquepartitum Fr. Paa Naalebunden under Bjergfyr. sj.

rutilans (Pers.) Fr. Paa og ved Stubbe af Gran. a .

virgatum Fr. Under Rødgran. r. a.
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Lycoperdon cae latum BuH. Paa Veje og Brandlinier. h. h.

gemmatum Batsch. Paa Naalelaget under tætte Graner. m. a .

uteri f orme BuH. Paa Naalelaget und er tætte Graner. r. a .

Scleroderma vulgare Hornem. Ved Vejkanter. r . a .

b. Eg ekrattene.

Begge E gekratt ene ligger paa Bakkeøens Skraaninger ned mod
Hedesletten . Medens det nordlige - det, som ligger paa Tisbj erg 
er omdannet ti l et Lystanlæg med Vej e og Stier, overalt gennemplan
tet med Fyr Og Gran og der for har tabt sin Karakter som Egekrat,
er det syd lige, i hvert F ald paa visse Steder , uberørt og har bevaret
mere af sin oprindelige Underskov og Bundvegetation. Und er skoven
bes taar af Tyst, Asp og Ene. Skovbunden er - i hvert Fald paa
denne Aarstid - næsten nøgen. Hist og her findes smaa Lyngpartier
med Vaccinium vitis ida ea, ingen V. m srrti llu«; paa Steder med Væld
Molinia-Tuer med meterhøje Straa; paa t ørre Steder vokser der
Holcus mollis, en Del Convalla ria, men kun faa Majanthemum. Bun
den er overvejende sandet Kratmuld.

LISTE 9.

Hypochnus ferrugineus (Pers.) Fr. Paa døde Egegrene. h. h .

St ereum rugosum (Pers.) F r. Paa døde Egegrene og Egestubbe. a.

Polyporus applanatus (Pers.) Fr. Paa og ved Stubbe af Asp. h. h.

Ama nita mappa (Bat sch ) F r . Paa J ord under Eg og Asp. a .

Cantharellus infundibuliformis (Scop.) Fr. Paa Skovbunden under Eg. h. h .

Cor t inarius anomalus Fr. Under Eg og Asp. h. h.

dilu tus (Pers.) Fr. Under Eg. r. sj,

Cre pidotus variabilis (Pers.) Quel, Paa døde Grene af Asp . h. h.

Hyph oloma sublateritium (Sc haeff.) Fr. Omkr ing Stubbe af Eg og Asp. h. h.

In ocybe sabuletorum (Berk. et Curt.) Rick. Paa sandet Jord under Eg. h. h .

Laetar iu s chrysorrheus F r . Paa Skovbunden under Eg. r. a.

ser if luus (DC.) F r . Under Eg paa fugtige Steder. h . h.

quietus F r. Under Eg. a.

vellereus F r. Paa Skovbunden under Eg. a.

Lepiota granulosa (Batsch) Fr. Paa Jord under Eg (dog nær ved Gran) . sj.

Marasmius peronatus (Bolt.) Fr. Blandt Løvet . r. a.

Mycena galericula ta (Scop.) Fr. Paa Egestubbe. a.
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Mycena polygramma (Bull.) F r. Dels paa Egestub be, dels paa Jord. a.

Nyctalis parasitica (BuH. ) F r. Paa Russu la adusta. sj .

Pholiota spectabilis F r. Ve d Egestubbe. sj.

Tricholo ma conglobat um (F' r. ) Rick. I Kl yn ger ved Stubbe og paa J ord. sj.

saponaceum Fr. Paa Jord under Eg. a .

T ubaria furfuracea (Pers. ) W. G. Sm. Mellem Egepinde. h. h .

c. Birkepartiet .

Birkepartiet bærer ikke Præg af at være oprinde lig t. Dog er Lo
ka liteten - Kærbund paa Hedes let tens Affa ld mod Aa dalen - en
naturlig Birkebund. Svampefloraen viser et særligt Præg, skønt hele
Omraadet kun er ca. 200 m? stort.

LISTE 10.

Boletus scaber (B uH.) Fr.

Armillaria me llea (Vahl) Quel.

Clitocybe cand icans (Per s.) Fr.

Cortinarius delibutus Fr.

hemitrichus Fr.

pholideus Fr.

raphanoides (Pers.) Fr.

Lactarius blennius F r . var. viridis (Schr ad. )

glyciosmus Fr.

torminos us (Schaeff.) Fr.

turpis CWeinm .) Fr.

Tricho loma flavobrunne um Fr.

V.

Baastlund Krat.
Undersøgt den 1 8 / 9 og lO /lO 1926.

Krattet ligger paa Bakkeøen Nord for Billund og dækker et Areal
paa ca . 20 ha. Det veks ler med tætte og aa bne Partier. De tætte
Dele af Krattet er lav Egeskov - Tr æerne naar en Højde paa
7-8 m - de aabne bes taar af Egepur med mellemliggende Lyng
hede.

Bunden af Egeskoven er næste n overalt dæk ket af Descham peia
f lexuosa. Hovedbestandd elen af Træer er Eg - Quercus sessili f lora,

ingen Q. robur - der stedvis afbrydes af Aspepartier. E ndvidere
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nogle spredt staaende Sor bus aucuparia og et Par B eiula verrucosa.
Midt igennem Krattet er plantet et sma lt Bælte af Rødgr an , kun
bestaaende af en halv Snes Rækker. Underskoven bestaar næsten
ude lukkende af F rang ula alnus, kun ganske enkelte Juniperus og i
Udkanten hist og her Sa lix capr ea. -

Paa de aabne Pl etter mellem E gepur rene dominerer A retoste
phy los, Empetrum, Calluna og Vacciniurn vitis idaea med spredt.
staaende Genist a anglica og G. pilosa - i et lille Parti af Egeskoven
er der indvandret Vaccinium myrtillus .

Af Urter voks er der i Krattet: Aira fl exuos«, Car ex m on toma,
C. pilulifera, Convallaria (ret sparsom), Dactyli s (spredt) , Ho lcus
m ollis (meget lidt) , Luzula pilosa (dækkende større Partier) , Luco
podium selago, Ma,janthemum (overalt), Polygonatum ojjicinole
(Gr upper hist og her ) og Seirpue caespitosus , Indstrøede endvidere :
Cam.pcmula rotundi f olia, Hieracium tridentatum, H. umbellatum,
H yp ericum montanum, H . pulchrum, Lathyru s m on tanus, Pim pinella
saxijraga, Potentilla erecta, So lidago, Sueeisa og Viola silvatica.

I Krattet er note re t f ølgende Storsvampe :

LI STE 11.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. P aa nedfaldne Egegrene . h . h.

Hydnum re pandum L. I Skovbund en un der Eg. r . a.

Radulum que reinum F r. ? P aa nedfaldne Egegrene. a .

Boletus edulis (BuH.) F r . Under Eg. r . a.

sea ber (BuH.) F r . Under Eg. h. h.

subto ment osus (L .) F r . Under Eg. r. a .

versipellis F r. Under A sp . h . h .

P olyporus perennis (L.) Fr. Paa en Vej langs med Krattet. sj.

Amanita mappa (Batseh) Fr. I hele Egekrattet . h. h.

porphyrea Alb. et Schw . I den tætte Del af Egekrattet. r. a.

rubeseens (Pers.) F r. Under Eg. sj .

vaginata (Bull.) var. fulva (Sehaeff.) I hele Egekrattet. a .

virosa (Seer.) Fr. I den t ættere Del af E gekrattet. a.

Clitoeybe candiean s (Per s.) Quel. Vokser paa Blade i Sko vbun den. h . h .

elav ipes (Pers.) Quel. Blandt Løvet under Eg. a.

infundibuliformis (Sehaeff.) Quel, Mellem Løvet under E g. r . a.

odora (BuH.) Quel. Baade- under Eg og Gran er i Granbæltet. a .
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Clitocybe phyllophila (Pers.) Quel. I E geløv et . a.

Collybia dryophila (Bull. ) Quel. Blandt Løvet under Eg. a.

maculata (Alb. et Schw .) Quel. Blandt Løvet under Eg. Flokkevis. a .

tuber osa (Bull.) Quel. Paa halvraadne Hatsvampe. r. a.

Cor t inarius acutus (Pers.) F r. Blandt Løvet under Eg. h. h.

anomalus Fr. Baad e under Eg og i Lyngen ved Egepur. a.

bolaris (Pers.) F r . I Løvet under Eg. sj.

br unneus (Per s. ) F r. I Klyn ge r mellem Løvet. r . sj.

call isteus F r . I Granbæltet. sj.

cinnamomeus (L.) F r. Under Asp. h . h .

collinitus (Sow.) Under Eg.· sj .

delibutus F r. Under Eg. r. a.

elatior Fr. Under Eg. a .

f lexipes Fr. Und er Eg. h . h.

hemitrichu s F r . Under E g. h. h

obtusus F r. Blandt Løvet under Eg. r . a .

sanguineus (Wulf .) F r. I tæt Græs under E g. Flokkevis. sj ,

Crepidotus variabilis (Pers.) Quel. Paa Ege- og Aspegrene. r . a.

Entoloma tur bidum (Fr. ) Rick. Under E g, men tæt ved Granbæltet. sj.

F la mmula lenta (Per s.) Fr. Blandt Grene og Løv under Eg. a.

Galera hypnorum (Sc hrank) F r. Mellem Mos i Skovbunden. a.

Hypholoma fasciculare (Huds.) Sacc. Paa og ved Træstubbe af E g og Asp . a.

Inocybe deglubens Fr. I Granbæltet. h. h.

lanuginosa (Bull.) Bres. Under E g. r. sj.

Lactarius chr ysorrheus Fr. Alm. sa ave l i det te som i andre midtjyd ske

Egekrat og Egeskove. Uden f or disse næppe iagttaget i Danmark.

mitissimus F r . Under E g. h . h.

qui etus F r . Under Eg. a ..

ser if luus (DC. ) Fr. Under Eg. h. h.

subdulcis (Bull.) F r. Melle m Løvet under Eg og Asp. r . a.

Lepi ota amianthina (Scop.) Kar st. Melle m Mos paa Lyngpletterne mel

lem E gepur. a.

granulosa (B atsch ). Under Eg. sj .

Maras mius androsaceu s (L.) Fr. Paa halvraaddent Løv. h. h .

Mycena epipte rygia (Scop.) R. Maire. I den aabne Del af Krattet blandt

Lyng. a.

hiemalis (Osbeck) Quel. Paa Egebark. a .

polygramma (Bull .) Fr. Paa Stubbe og Jord under Eg. r. a.

Nolanea pascua (Pers.) Quel. Under Eg. h . h.

Nyctalis as t ero phora F r . P aa Ru ssul a ni gr ican s. h . h.

Friesia I 12



- 178 -

Nyetalis parasitica (B ull .) Fr. Paa Ru ssula nigricans og R. adusta. h. h.

Pholiot a caperata (P er s. ) F r . Under Eg. sj .

Russula adusta (Per s.) Fr. Under E g . r . a .

a trorubens Que l. I Granbæltet. a.

depallens (Pers.) Fr. Mellem Løvet under Eg. sj .

fallax (Schaeff. ) . Under Eg. h. h .

fragilis (Pers.) Fr. U nder Eg, især ved Stubbe. r. a.

lutea (Huds.) Fr. Mellem Løvet under Eg. h. h.

nigricans (B ull .) Fr. Under Eg og Asp. r. a.

serotina Que l. Melle m Løvet under Eg. sj ,

Russuliopsis laccat a (Scop.) Schroet. var amethystina (Bo lt.) Schroet,

U nder Eg. a.

Stropharia aeruginosa (Curt.) Karst. Mellem Grene paa Skovbunden. h. h.

Tricho loma argyraceum (B ull.) Qu el. Under Eg, m en nær ved Granbæltet. s j.

Tubar ia f urfuracea (Pers.) "'T. G. Sm. Mellem Pinde i Sk ovbunden. h . h.

Lycope r don gemmat um Batsch. I he le Krattet. a.

Scleroderma v ulgare Hornem. Ved Vejkanter. h. h .

VI.

Frederikshaabs Plantage.
Un dersøgt den 12/ u og 1 3/ u 1925 og .1/ 9 1926.

Frederikshaabs P lan tage blev anlagt i 1804 og dækker et Areal
paa ca. 600 ha. Dette Areal er et sandet og bakket Randmoræneland
skab, der mod Vest gaar over i Grindsted Hedeslette. Pl antagens
Træbestan d er væsentl ig Rødgran, Skovfyr og Bjergfyr. Da Plan
tagen pa a Gr und af Udhugning er ret aaben, er Bun den gennem
gaaende dækket af et tykt Moslag. og Sva mpef loret er mere ligelig
udbredt i hele P lantagen end i de yngre, hvor Svampene er langt
tal ri gere paa Vej e, Brandlin ier og i Udkanter end inde i Grantyk
niri gerne. -

Storsvampe i Frederiks haabs P lantage:

LI ST.E 12.

Thelephor a t er restri s (Ehrh .) Fr. Paa Jord omkring Graner. a.

Bole t us bovinus (L. ) F r. Under F yr. m. a .

cyanescens (Bull.) F r . Under Graner paa udpr æget Sandbund. sj .

edulis (B ull.) F r . I Granpartierne. a.
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Boletus luteus (L.) Fr. Under Gran og Fyr . a.

piperatus (Bull .) Fr. I Granskov. h . h .

sub tomentosus (L.) F r . Under Gran og Fyr. r. a.

variegatus Swartz. Under Fyr. m. a.

Polyporus amorphus Fr. Paa Granstubbe. a.

fragi lis Fr. Paa Granstubbe . a .

Lenzites saepiaria (Wulf.) Fr. Paa Snitfladen af oversavede Tr æstam

mer. h. h.

Amanita mu scaria (L .) Fr. Un der Gran og Fyr. a.

porphyrea (A lb. et Schw.) Fr. Under Gran. h. h .

rubescens (Pers.) Fr. Under Graner. a .

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr. Under Gran og Fyr . m. a.

Clitocybe clavipes (Pers.) Que1. Mellem Mos under Graner. r . a .

fragan s (So w.) Quel. Paa Naaledækket. h. h.

Collybia cirrhata (Schum.) Quel. Paa raadnende Hatsvampe (Scler ot ier ) . r .a.

maculata (A lb. et Schw .) Quel. Paa Naaledækket og blandt Mos

under Gran og Fyr. F lokkevis. a.

te naeella (Per s.) Quel. Paa Grankogler (dybt begravede). h. h.

tuberosa (Bull.) Quel, Paa raadnende Hatsvampe (Scleratier). r . a.

Cortinarius callisteus F r. Under Gran og F yr . h . h .

cinnamomeus (L.) Fr. Under Gran og Fyr. a.

elatior Fr. Under Graner. a.

muco sus (Bull.) Fr. Under Fyr. a .

multiformis Fr. Under Graner. h. h.

obtusus Fr. Blandt Mos un der Gran og F yr. a.

semisanguineus (Brig.) R. Maire. Under Fyr. a .

traganus Fr. Under Graner. Fl okkevis. h . h

Entoloma turbidum (F'r.) Rick. Blandt Mos under Graner. r. a .

Flammula inopus Fr. Ved Stubbe af Gran og Fyr. h. h.

Galera hypnorum (Sc hrank) F r . Melle m Mos under Gr an og Fyr. a .

mycenopsis F r. Paa Mosbund. a.

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. Ved Vejkanter under Graner. a .

ro seu s (Fr.) Que l. Under F yr . h. h.

viscidu s (L.) F r . Un der F yr. h . h.

Hygrophorus obrusseus Fr. Mellem Græs ved Vejkanter i Plantagen. sj.

- capnoides Fr. Ved og paa Granstubbe. m. a.

HypholO~ fascicula re (Huds. ) Fr. Ved og paa Grans tubb e. r. sj.

Inocybe geophylla (Sow.) Fr. Under Graner paa Naaleb und. h. h.

praetervisa Quel. Langs Vejkanter i Plantagen. h. h.
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Inocybe toment osa (Jungh.) Que1. Under Graner . r . sj.

Lactarius deliciosus (L.) F r . Under Gran og langs Veje . a .

helvu s Fr. Under Graner paa Mosebund med Lyng. a.

quietus F r . Under en Række Ege plantet paa en af Brand

linierne. a .

r uf us (Scop.) Fr. Under Gran og Fyr. m. a.

tur pis (Weinm.) Fr. Under Graner (ingen Birk !). F lokkevis. sj ,

Lepiota amianthina (Scop.) Fr. Bla ndt Mos under Gran og Fyr. m . a .

c1ypeolaria (Bull.) Quel , Paa Naale- og Mosbund under Gran. h. h.

cristata (Bolt.) Quel. Paa Naalebund under Gran. h . h .

procera (Scop.) Fr. Ved en Vejkant mellem Gr æs. sj .

Marasmius androsaceus (L.) Fr. Paa Naale af Gran og F yr. r . a .

foetidus (Sow. ) Fr. Paa Grangrene. sj .

perforans F r . Paa Naale af Gran og Fyr. Store, tætte Flokke. a.

scorodonius Fr. Mellem Lyng paa Vej kanter. h. h.

r ubromarginata Fr. Paa Naale under Graner. sj .

Mycena sanguinolenta (Alb. et Schw.) Fr. Paa Naale under Graner. a .

vulgar is (Pers.) F r. Blandt Mos under Graner. a.

Nolanea cetrata (F'r.) Quel, Paa Mosbund under Gran. h. h .

Paxillus a trotomento sus (Batsch) Fr. Ved Granstubbe. h . h.

involutus (Batsch) Fr. Ved Vejkan t er i Plantagen . r . a.

Pholiot a f lammans Fr. Paa Granstubbe. h . h.

marginata (Batsch) Fr. Paa Naale og Grankviste. r . a .

P salliota amethystina Quel. Mellem Naale under Gran. h. h.

arvensis (Schaeff.) F r. Under Graner. r. a.

Psathyra gossypina (Bull.) Fr. Mellem Grene i Udhugst. h. h .

Psathyrella gracilis Fr. Under Graner. sj.

Russula decolorans (Pers. ) Fr. va r . sepe r ina (Dupain ). I la vtliggende,

fugtig Granskov. Kun paa et enkelt Sted, men der i sto r Mængde.

emetica (Schaeff ) . Fr. Mellem Mos under Graner. m. a.

fallax (Sc haeff.) Mass. Under Gran. r. a.

nauseosa (Pers.) Bres. Under Graner. m. a .

nigricans (Bull.) Fr. Under Graner. h . h.

Russuliopsis laccata (Scop.) Schroet. var. ro sella (Batsch) Schroet. Under

Gran. a .

Stropharia aeruginosa (Curt.) Karst. Mellem Grene i U dhugst af Gran og

F yr. h. h.

Tricholoma argyraceum (Bull .) Quel. Paa Naalebund under Gran. r . a .

inodermeum Fr. Under Gran. sj.
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Tricholoma quinquepartitum Fr. Under Bjergfyr. I Flokke. sj .

rutilans (Schaeff. ) Quel. Paa Granstubbe. a.

vaccinum (Pers.) F r . Under Gran og Fyr. h. h.

virgatum (Fr.) Gil1. Under Gran. h. h.

Lycoperdon gemmatum Batsch. Under Gran og Fyr. m. a.

uteriforme BuH. Under Gran. a .

VII.

Aast Skov, c. 250 ha.
Undersøgt den 4/ 9, 5/ 9 og 6/ 9 1925 .

Randmoræn elandskabet ø st for Grindsted Hedeslette er omkring
Gjødsbøl og Aa st dækket af en udpræget Blandingsskov af Eg og

Bøg, hvor dog E gen er stæ r kes t re præsente re t i den nordvestlige
og Bøg en i den sydøstlige Halvdel. - Skov en er under Kultur og

har derfor t ab t meget af sit oprindeli ge Præg, sæ r lig paa Grund
af de mange Rødgrankulturer, der er spredt over hele Skovomraadet.

Der findes begge E gearter i Skoven, men Stilk-Egen dominerer.
I Skovsumpene er der mange Birke, hvoraf B etula pub escen s i visse

P artier er overvej ende. I Sumpene findes endvidere mange Rødæl,
og sp redt over hele Skoven Røn ( SOTbu s aucupar ia) og Asp.

Underskoven bestaar af Hassel , Selj epil - i Sumpene Graapil og
øret Pil - Tj ørn, Tyst, E ne, Kristtorn, Gedeblad, Vedbend, Hind

bær og Brombær.

Urteformationerne i Skovbunden veks ler fra Sted til Sted, snart
Muldbunds- og snar t Mor bundsplante r . Der ses Partier dækkede af
A sperula, Dactylis, Deecham os ia caes pi tosa, H epatica, M elica uni

flo ra, Miiium , og der er andre Partier med Halvbusken Vaccinium

myrtillus og Urterne Descham psia fl exuo sa, Majanthem um og Trien

talis. A n emo ne nemoroso. og Convallaria findes overalt. Blandt Car ex

Arter skal fremh æves den for højtliggende, midtjydske Skove karak

teristiske Carex montana.

De hyppigste Bregner er: Blechnum spicant, Druopteri s dilatat a,

D . spinulosa, Polypodium vu lgare og P teridium. aquilinum.

Med Hensyn til efterfølgende Liste over Skovens Hymenomyceter

og Gasteromyceter maa det bemærkes, at en Del sildige Arter særlig
af Slægterne: Clitocub e, Collybia, Cortinariue, Tricholoma og Polu

porus endnu (Begyndelsen af September) sandsynligvis ikke var

kommet frem.

Storsvampene i Aast Skov findes opførte i oms taacndc Liste.
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LI STE 13.

Stereum rugosum (Pers.) F r. P aa Stammer og Stubbe af Bøg, Eg og E l. a.

Hydnum repandum (L .) F r. Under E g og Bøg. a .

Boletus ba dius F r. Under Eg og Gran me llem Blaabær. h. h.

chrysenter on (Bull. ) Fr. Under Eg blandt Blaabær. h . h .

edulis (Bull. ) F r . Under Bøg og Gran. a . .

erythropus Krombh . sensu Winge. Mellem Græs und er Bøg. a.

luridus (Sch aeff.) sensu Winge. Un der Gran . sj .

luteus (L) F r. Under Gran. a.

scaber (Bull .) F r. Under Birk. a.

subt omentosus (L.) Fr. Under Bøg, Eg og Gran. a.

versipe llis Fr. Under Birk og Asp. h. h .

Daedalea gibbosa Per s. Paa Bøgestubbe. a.

quer cina (L.) Pers. Paa Egestubbe. a.

P olyp orus adus tus (Willd.) Fr. Paa Bøgestubbe. a.

applanatus (Per s.) Wall r . Paa Egest ubbe . sj .

brumalis (Pers.) F r . Paa St ubbe af Rødel. h. h.

ferruginosus (Schrad.) Fr. Paa nedfaldne Egegrene. h. h.

radiatus ( Sow. ) F r. Paa raadnende E llestammer. h. h.

var ius (Pers.) Fr. Paa Stubbe af Eg og Bøg. r . a.

versicolor (L. ) F r. Paa Bøgestubbe. a .

Amani ta mappa (Bat sch ) Fr. Under Eg og Bøg. a.

rubescens (Pers.) F r. Under Bøg, Eg og Gran. a.

vaginata (Bull.) var. fulva (Schaeff.) UnderBirkogEg, spredt . r. a .

Armillari a mell ea (Vahl) Quel . Paa Stubbe af Bøg, Eg og Rødel. h . h.

mucida (Schrad.) Que l, Paa døde Bøgegrene. h. h.

Cant ha rellus aur antiacus (Wulf.) Fr. Under Gran. a.

cibar ius Fr. Under Bøg og Eg almindelig, sjældnere under Gran .

infundibuliformis (Scop .) Fr. Under Bøg og Eg. r . a.

Clitocybe clavipes (Pers. ) Quel , Under Bøg og Gr an. h. h.

odora (Bull. ) Quel. Under Birk, Asp og Pil. r . a.

squamulosa (Pers.) Quel. Under Gran. r . a.

Clitopi lus prunulus (S cop .) Quel. Mellem Græs og Mos ved Vejkanter

Skoven. h. h .

Collybia as ema (Fr.) Gill. Under Bøg. a.

butyracea (Bull.) Quel, Under Gran. a.

cirrhata (Schum.) Qu el. Blandt Løv (r aaddent) og paa raad

nende Hatsvampe . h. h.
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Collybia confluens (Pers.) Fr. Mellem Løv Pilekrat. h . h.

dryophila (Bull.) Quel . Under Bøg og Gran blandt Løv og Naale. a .

platyphylla (Pers.) Quel. Under Bøg. h. h.

radicata (Relhan ) Que l. Under Bøg. Spredt . a .

tenaeella (Pers.) Quel. Under Gran paa begravede Grankogler. r. a.

Cor t inar ius anomalus Fr. Under Bøg, Eg og Gran. a.

cinnamomeus (L.) Fr. Under Gran. a .

elatior Fr. Under Bøg og Gran. a .

obtusus Fr. Under Bøg og Gran. r. a .

raphanoides (Pers.) Fr. Under Birk. h. h.

rigidus (Scop.) Fr. Under Birk og Gran. h. h.

saniosus Fr. Ved Udkanten af Graner. h. h .

Entoloma rhodopolium (Fr.) Gill. Melle m Bøgeløv . r. a.

ser iceum Bull. Fr. Mellem Græs under Graner. sj .

turbidum (Fr .) Rick. Under Birk og Gran. r. a.

Galera hypnorum (Schrank) Fr. Mellem Mos, især under Graner. r. a.

Gomphidius glutinosus (S chaeff.) Fr. Blandt Mos under Gran. a.

Hypholoma capnoides Fr. Paa og ved Granstubbe. m. a.

dispersum Fr. Under Graner. r . a.

fasciculare (Huds.) Fr. Paa og ved Stubbe af Bøg, Eg, E l og

Hassel. m. a .

subla ter it ium (Sc haeff.) Fr. Paa og ved Bøgestub be . a.

In ocybe deglubens Fr. Under Graner. h. h.

descissa Fr. Under Graner. h. h.

ge ophylla (So w.) Fr. Under Bøge og Graner. a.

praetervisa Quel. Paa Kant er af Veje gennem Graner. h. h.

umbrina Bres. Under Bøge og Graner. sj.

Lactarius blennius Fr. Under Bøg. a .

chrysorrheus Fr. Under E g. h . h.

deliciosus (L .) Fr. Under Graner. a .

fuliginosus Fr. Under Eg og Bøg. h . h.

helvus Fr. Blandt Lyn g paa et Skovdige. sj

pa llid us (Pers.) Fr. Under Bøg. a .

piperatus (Scop.) Fr. Under Bøg og Eg. a.

quietus Fr. Under Eg og Bøg (Morbund) . a.

r uf us (Scop.) F r . Under Gran. m. a.

subdulcis (Bull.) Fr. Under Bøg. a.

turpis (Weinm .) Fr. Under Birk. a .

vietus Fr. I Birkemoserne. a.

vellerens F r. Under Bøg. a.
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Laetarius volemus Fr. Under Bøg og Gran. h. h .

. Lentinus cochleatus (Pe rs. ) F r . Ved Bøgestubbe. h. h.

Lepi ota amianthina (Scop.) Karst. Mellem Mos under Gran. a.

cinnabari na (Al b. et Schw .) Fr. Under Gran. sj.

Lept onia sericella (Fr.) Quel. Paa et Skovdige mellem Lyng og Græs. sj .

Limacium agathosmum (Fr.) Schroet . .Un der Gran. a.

Marasmius perforans Fr. Paa Grannaale. I st ore Flokke. m. a.

per onatus (Bolt.) Fr. Under Bøg , Eg og Gran. r. a .

ramealis (Bull.) Fr. Paa døde Grene og Kviste. r. a.

rotula (Scop. ) Fr. Paa døde Kvi ste. r. a.

scorodonius Fr. Paa Skovvej gennem Graner. h. h.

Mycena calopus (Fr.) Ricle Paa Stubbe af Eg. h. h.

epipterygia (Scop.) R. Maire. Under Gran. a.

ga lericula ta (Scop. ) Fr. Paa Stubbe af Bøg, Asp og Eg. h. h.

pura (Pers.) Fr. Under Bøg, Eg og Birk. a.

sanguinolenta (A lb. et Schw.) Fr. Under Bøg, men især paa

Naale under Gran. a.

Nolanea cetrata (Fr.) Quel. Blandt Mos under Graner. h. h.

Omph alia fib ula (Bull .) Fr. Mellem Mos ved Vejkanter. h. h.

Paxillus involut us (Batsch) F r . Un der Bøg , Eg og Birk. a.

involutus (Batsch) Fr. var. excentricus Fr. Under Birk. sj.

Pholiota mutabilis (Schaeff.) Fr. Paa Bøgestubbe. a .

Pluteus cervinus (Schaeff.) Fr. Paa Bøgestubbe. h .h.

nanus (Pers.) Fr. Paa Bøge- og Birkestubbe. r. sj.

Psalliota arvensis (Schaeff.) Fr. Under Gran. a.

campestris (L.) Fr. Ved Vejkanter paa Skovveje. sj.

haemorrhoidaria Kalchbr. Under Gran ret hyppig, sj ældnere

under E g.

Ru ssul a adus ta (Pers. ) Fr. Under Eg og Bøg . h. h.

al utacea (Pers.) Fr. Under Bøg. a.

chama eleontina ]'1'. ? Un der Bøg. r. a.

cyanoxantha (Sc haeff.) Fr. Under Bøg. r. a.

depallens (Pers. ) F r . Under Bøg og Eg. sj.

delica Fr. Un der Bøg. a.

f allax (S chaeff. ) F r . Under Bøg og Gran. h . h.

fe lle a F r. Under Pil og Bøg. h . h.

foet ens (Per s.) Fr. Under Bøg. r. a .

f ragilis (Pers.) F r . Under Bøg . a.

lepida F r. Under Bøg. a.

lutea (Huds .) F r . Under Bøg og Eg. h. h.
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Russula nigricans (B ull .) Fr. Under Eg, Bøg og Gran. a.

ochracea (Alb . et Schw.) Fr. Under Gran. sj .

ochroleuca (Pers.) Fr. Under Gran. r . a.

Queletii Fr. Under Gran . a.

vesca Fr. sens u Gill. Under Bøg og Birk. h . h.

virescens (Schaeff.) Fr. Under Eg og Asp. h. h .

Russuliopsis laccat a (Scop.) Schroet. var. amethystina (B ull .) Schroet.

Under Bøg, Eg og Birk. a .

laccata (Scop.) Schroet. var. rosella (Batsch) Schroet. Under

Gran. m. a.

Stropharia semiglobata (Batsch) Fr. Paa en Skovvej (Gødning). sj ,

squamosa (Pers.) Fr. Mellem Bøgeløv. h . h .

Tricholoma su lphureum (Bull.) Que l.Under Bøg. h . h .

Tubaria furfuracea (Pers.) W. G. Sm. Mellem og paa Grene og andet

Træaffald. h. h.

Lycoperdon echinatum Pers. Under Bøg og Gran. r . sj.

gemmatum Batsch. Overalt. a.

piriforme Schaeff. Paa og ved Træstubbe. r. a .

Phallus imp ud icus L. Under Bøg, Birk og Gran. r . a.

VIII.

Callunahederne.

Det egentlige Callunetum saavel paa Bakkeøerne som paa Hede
sletterne er saa godt som uden Storsvampe. Kun , hvor Lynghederne
støder op t il P lan tager, ses enkelte Forløbere for disses Storsvampe ;
f . Eks. Boletus luteus, B. vaTiegc(,tus, Conthorelius «uromtiacue, Col
lybia iesquorum, Cortinarius cinnarnorneus, C. elatior, Hebelorna
mesophaeum , Mycena alcclina Nolanea cetraia, N . pascua, Russuliop
sis laccata var. roselut.

F jerner man sig blot en Snes Meter f ra Træerne, forsvinder ef
tcrhaanden disse Svampe, og paa den egentlige He de har jeg ku n
set enkelte og meget spre dt staaende Eksemplarer af M arosmius
cmdroeaceue, M. scorodonius, Ornphalia rustica, Russuliopsis laccata
og Thelephora terreetris.

Naar Heden paa Grund af ti ltagende Vandindhold i Jordbunden
gaar over i Hedemose. med mere eller mindre tæt Bevoksning af
Mosser og Hedemose-Phan erogamer, optr æder der st raks adskillige
andre Storsvampe og med betydelig stø r re Tæthed, som det vi l ses
af Liste 4.
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B. STORSVAMPENES AFHÆNGIGHED AF TR ÆAHTEN

I det følg end e Afsnit skal gives en Sammenstilling af de Svam
pearter, der ifølge de foranstaaend e Lister fortrinsvi s slutter sig
til bestemte Træarter , i hvert F ald paa det Omraad e, som Under
søgelsen har haft til Objekt. Listerne (14-20) er rent alfabetiske.

Svampe, der alene eller fortrinsvis slut te r sig til Betula.

LISTE 14.

Cortinarius ph olideus

raphanoides

In ocyb e sindonia

Lactarius blennius var. viridis

Laetarius glyciosmus

to r minosus

Tri choloma flavobrunn eum

Svampe, der slutter sig til Quercus.

LI STE 15.

Amanita virosa

Clitocybe phylloph ila

Cor t inar ius bolaris

fl exipes

sanguineus

Daedalea que rcina

Flammula lenta

Hypochnus fer rugine us

Lactarius chrysorrheus

Lact arius qui etus

Mycena calopus

hi emal is

polygramma

Pholiota caperata

spectabilis

Radulum quercinum?

Ru ssul a sero ti na

Svampe, der slut te r sig til Pinus silvestris og P. m onioma.

LISTE 16.

Boletus bovinus

edulis subsp. pini cola

variegatus

Collybia conigena

Gomphidius ro seus

viscidus

Hydnum fe r ru gineum

- . imbricatum

Limacium hypothejum

Tricholom a equestre

quinquepartitum.
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Svampe, der slutter si g til Picea abies og P. canadensis.

LISTE 17.

Clitocybe ditopa

inversa

metachroa

squamulosa

Cor tinari us caninus

impennis

leucopu s

seandens

t raganus

He beloma fastibile

mesophaeum

Hypholoma capnoides

Lactarius deliciosus

Limacium agat hosmum

Lycoperdon uteriforme

Paxillus atrotomentosu s

tricholoma

Pholiota flammans

marginata

Pl eurotus mitis

Polyporus fragilis

P salliota arvensi s

Ru ssula Queletii

St r ophar ia caput-Medusae

Tricholoma inodermeum

pe ssundatum

rutilans

Karakter -Svampe for Pilekrat.

LISTE 18.

Cor t inar ius stemmatus

Mycena f lavo alba

N olanea clandestina

Karakter-Svampe for Hedemose.

LISTE 19.

Can tharellus au rantiacus var.albidus

Clavar ia in aequalis

Collybia c1usilis

Galera mycenopsi s va r. brevipes

(n. var .)

N aucoria myosoti s

rufa (n. sp.)

Omphalia umbellifera

Psilocybe elongata

Svampe, som er fælles for Fyrre- og Granplantagen.

LISTE 20.

Amanita muscaria

Armillaria focalis

Boletus luteus

piperatus



Cantharellus auranti acus

Collybia butyracea

maculata

Cort inarius cinnamo meus

ge nt ilis

F la mmula inopu s

Gomphidius gluti nosus

Hydnum zonat um

Inocybe carpta

re lic ina (Schr oeter)

Laetarius r ufus

Lepiota amianthina

188 -

Marasm ius androsaceus

perforans

peronatus

Mycena epipterygia

viscosa

vu lgaris

Polyporus amorphus

Rus sula eme tica

nauseosa (Pers. ) Bres.

Russuliop sis laccat a var, ro sella

Tricholoma nud um

vaccinum

Af de Listerne 14- 20 nævnte Svampe er følgende dominere nde:

a. I Granplantag erne.

Clitocybe inversa

Cortinarius cinnamomeus

obtusu s

Hypholoma capnoides

Laetarius rufus

Lepiota amianthina

Lim acium agatho smum

Lycoperdon gemmatum

Marasmius perforans

Ru ssula emetica (dog kun i P lan

t ager me d Mostæppe ) .

Ru ssuliopsis lacca ta var. rosella

Tricholoma rutilans

Hertil kommer to Arter, der voks er i store ,
men spredte F lokke, nemlig :

Cli tocybe nebular is

Boletus bovinus

var iegatus

Laetarius r ufus

Lim acium hypotheju m

Collybia maculata

b. I FY T'1'eplcmtagerne.

Russuliopsis laccata var. r osell a

Trich oloma saponaceum

equestre (d og kun i F yrre

plantage paa F lyvesand).

Det F orhold; at bes temte Sva mpearter er knyttede t il en given
Træar t (Lis te rne 14- 20 ) , paavirkes ikke af event uelle Fo rskellig
heder i H. t. Jordbundens Ar t. Granskov paa Bakkeø (Lis te 1), He
des lette (Liste 5 og Liste 6) og Randmor æne (Liste 12) hu ser i
det væsentlige ganske de samme Svampearter. Den Forskel, der vi-
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ser sig, falder overvejende paa de sjældne Arter og kan derfor ligge
i, at en saadan Art tilfældigvis er set i den ene Plantage og ikke i
den anden; endvidere maa det er indres, at de forskellige Lokaliteter
ikke er undersøgt nøjagtigt pa a samm e Aarstid.

Det kan af de for eliggend e Undersøge lser med stor Sikkerhed
sluttes, at Storsvampene ikke direkte er bundne til en bestemt J ord
bund, men derimod t il en bestemt Vegetations-Type.

Hermed skal dog ikke væ r e sagt, at det u d e l u k k e n d 'e er
den givne Træart i en Bevoksni ng , f . Eks. Granen i Granplantagen,
der skaber de for Svampevegetationen nødvendige Betingelser; i saa
Fald maatte jo nemli g Sva mpebestanden være den sa mme over alt i
Plantagen - hvilket langt fra er Tilfældet. Som omtalt under Af
snit I er der en væsentlig Forskel pa a Svampefl ore t i den tætte Del
af Granplantagen og i de Lysninge r, som skyldes Vej e, Brandlinier,
Udhugninger m. m. I Grantykn ingen er Bunden uden Bundveget a
tion og kun dækk et af et dødt Naalelag, hvorimod der i Lysningerne
og i den aabne Bestand findes et mere eller mindre tykt Lag af Mos,
i hvilket Luftens Fugtigh edsgrad er langt st ør re end paa Naaledæk
ket und er de tætte Graner; det er sandsynligv is hele det Milieu, som
dette Most æpp e skaber, der er af stor Bet ydning for mange Svampe
ar ters Trivsel, i hvert Fald fo r Udviklingen af F'rugtlegerner. - .
Ved en Genn emgang af Liste 1 med disse Forhold fo r øj e vil ma n
se, at der paa selve Jordbunden und er t ætte Graner kun vokse r ca.
28 % af Granplantagens Svampe arter, hvorimod ca . 57 % vokse r
paa de aabne St eder i Bestanden, og Res te n - ca . 15 % - vokse r
direkte paa Stubbe, Kogler, Gre ne og Naale.

I F yrreplantag er. E gekrat, Bi rk emoser . Pilekrat og Hedemoser
er Svampearterne mer e ligelig fo rd elt ; derimod kan der være r et
stor Forskel paa den Tæth ed, hvormed F ru gtl egemerne optræde r .
I Fyrreplantagen er Tætheden saaledes størst paa de Partier, hvor
Fyrren voks er daarligst, hvad der for øvr igt ste mmer med Gran
plantagen . I E gekrattenene er Tætheden størs t paa Mosbund.

C. STORSVAMPENES BETYDNING FOR OMSÆTNINGEN
. AF ORGANISK STOF I JORDBUNDE

Spørgsmaalet om, i hvilket Omfang Mykorrhizadannelse finder
Sted paa det und ersøgte Omraad e, ha r jeg ikke evnet at besvare. J eg
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kan kun pege paa, at Mykorrhizadannere i første Linie ma a søges
blandt de Svampe, som fortrinsvi s vokser under bestemte Træarter ,
a lts aa blandt de Svampe, som er opført i Li sterne 14, 15, 16 og 17.
Dog kan man ogsaa vente at finde Mykorrhizadanner e blandt andre
Svampe, da ifølge M e l i n s Und er søgelser samme Sva mpeart kan
danne Mykorrhizer paa f ler e Arter af Træer . - J eg har i et enkelt
Ti lfælde konstateret , at et Frugtlegeme direkte kan udspringe fra
Mykorrhizer, nemlig Frugtlegemer af 'I'richoloma quinquepartitum.
Stokkens Grunddel er dybt nedsænket i Skovbunden og er ved Hyfer
forbunden med Mykor rhizer paa Bj er gfyr , hvad der kan iagttages
ved at tage Frugtlegemet op med J ordklump og forsigtigt f jerne
J orden . En Mængde af de over skaarne fi ne Rodgrene viser sig da
at være forbundne med Stokkens Grunddel.

Som et "Maa l" for den Mæng de organisk Stof, Sva mpe ne om
danner , kan tages Vægtmæn gden af de F r ugtlegemer. der udvikles.
J eg har derfor i Gyttega ard s F yrreplantage udvalgt Stykker paa
hver 100 m'' og bestemt Antallet af F ru gtlegemer af de Sva mpe
a r te r , der i denne Henseend e maatte antages at yde mest , og end
videre bestemt disse Frugtl egemers Gennemsnitsvægt i frisk Til
stand. Resultatet ses af nedenstaaend e Tabel.

An tal Frugtlegemer Genn e rnsn itsvægt i Gram
i Gennemsnit pl' . 100 1112 af f rlske Frugtlegemer

Boletus bovinus ....... ........ 350

variegatus 98

Lactarius rufus 380

Tri choloma equestre 79

saponaceum 30

ca. 50

- 55

- 24

- 60

- 90

Disse 5 Ar te r optraadte dog ikke alle paa de samme 100 m''
med det opgivne Antal Frug tlege rner, da Boletus bovinus, Tricho
loma equesire og Tricholom a saponaceum er t ættest paa de aabne
Dele af Pl antagen, hvorimod Boletus variegatus og Lactarius ru fu»
ha r større Tæthed i tæ ttere Dele af denn e. - Men da disse Frugt
Iegerner va r .ti l St ede paa een Tid, og der t il an dre Ti der vi l være
andre Frugtlegemer paa det sa mme Jo rd stykke, saa vil det fremgaa
af Tabellen, at det er betydelige Mæng der af Skovbundens organiske
Stof, der ved Storsvampenes Virksomhed delvis bliver nedbrudt i
Løbet af en Periode for Dannelsen af Frugtlegemer.

Naar der trods Morlaget. som findes de fleste Steder i disse P lan
tager, kan komm e den nødvendi ge Ilt t il disse omfattende Dissimila-
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tionsprocesser, sky ldes det dels de Omvæltninger og Jordblandinger,
der foregaar ved P lantagens Anlæg, dels Trærøddernes Arbejde i
J orden og maaske ogsaa det rige fa un istiske Liv i Mostæppet. Paa
Lynghederne er Morlaget ensartet og tæt, Il t en, der kommer med
Regnvandet, bindes i Morlaget og unddrages derved Svampene. Dette
er sikkert Hovedgrunden til Lynghedens næsten totale Man gel paa
Storsvampe, i hvert Fald paa F ru gtlegemer af disse.

D. OM STORSVAMPENES INDVANDRING
I HEDEPLANTAGER

Mine Studier over Storsvampe-Vegetationen paa Gr indstedfladen
till ader mig at besvare Spørgsmaalet om, hvor længe det varer, f ør
Svampene indfinder sig eller i hvert Fald giver F rugtlegemer i en
nyanl agt P lantage paa Hedebund. Under søge lsen omfatter nem lig
saavel Hede som yngre og ældre Plantager. Frederikshaabs Plantage
er (1925 ) ca . 120 Aar gammel, Utoft P lantage kun ca . 20 Aar. Ved en
Sammenligning af Svampearterne i disse to Plantager ses der næsten
ingen Forskel. I den ælds te er der noter et 83 Arter og i den yngste
72 Arter, og det er i Hovedsagen de samme Svampearter, der findes
i de to Plantager. Paa Lyn gheden, hvor dis se to Plantager er anlagt,
har der ingen fru gtbærend e Storsvampe været. Altsaa behøver
Svampef lore t til sin fuldstændige Udvikling i en Plantage paa Hede
bund i hvert F ald ikke over 20 Aar.

ZUSAMMENFASSUNG.

Untersuchungen iiber die Macromycet-Vegetation eines Heidegebietes in

West -Jiitland.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe ges te lIt eine vollstandige
Verzeichniss der Macromyceten zu geben, welche in dem Heide
gebiete von Grindsted (Wes t-J ut land) vorkommen. - Kap. A. (P g.
158-185) enthalt die F loralisten, Kap. B. (186-189 ) behandelt die
Abhangigkeit gewisser Macromyceten von gewissen Baumarten,
Kap. C. (Pg. 189-191) die Bedentung der Macromyceten fur die
Zersetzung des or ganisehen Stoffes im Erdboden, und Kap. D. (P g.
191 ) die Einwanderung der Macromycet en in die Heidepflanzungen.
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Kapitel A. (Pg. 158-185).

Sieben Lokalitate (I-VII) sind untersucht worden, und die ge
fundenen Pilzarten sind in den Listen 1-13 (alphabet isch inner
halb der Familien Th elephoraceae, Claoariaceae, Hydnaceae, Poly 
poraceae und Aoaricaceae) aufgefuhrt," ).

I. Pflanzung von G yttegaard ( P g. 158-165 ) .
Liste 1. Picea abies-Pflanzung auf der Hugelin eel von Højn svig.

2. Pinus rnon tana-Pf lanzung auf Flugsand un d Heid e
ebene.

3. Weidengebusch e au f dem nordliehen Abhange del' Hu 

gelinsel von Hejri svi g .

4. Heidemoor.

II. p f l a n z u n g von U t o f t (Pg. 165-168).
Liste 5. Gemischte Pflanzung von Picea abies, Picea canadensis

und Pinus rnontana, auf Heideebene.
6. Birkenwaldung im Bachtale von Gr indste d.

III. Pflanzun g von Grindsted ( Pg. 168-171).
Liste 7. Gemischte Pflanzung von Picea abies, Picea canadensis

. und Pinus moniama, auf Heid eebene.

IV . Pflanzung von P aabøl (Pg. 171-175).
Liste 8. Gemischte Pflanzung von Picea abies und Pinus m on

tana, auf Hugelinsel.
9. Eichengebtische auf den Abhå ngen eine r Hugelinsøl.

10. Birkenwaldung zwischen Heid eebene und Bachtal.

V. G e b li s c h von B a a s t l u n d (P g. 175-178).
Li ste 11. Eichengebtisch auf Hugelinsel, Picea abies st re ife n

weise eingepflanzt.

VI. Pfl anzun g v o n Fr ed e r ik sh a a b ( Pg. 178-181).
Liste 12. Gemischte Pflanzung von Picea abies, Pinus eiioeetri s,

und Pinus rnontana, auf Endmorane.
VII. Wald von A a s t (Pg . 181-185).

Li ste 13. Mischwald von Eiche und Buche, mit einge mischte n
Kulturen von Picea abies. Endmorane.

Kapitel B. (Pg. 186-189) .

In diesem Kapitel ist eine Zusammenstellung der Macromyceten

*) H e i d e e b e n e = Schmelzwasserebene, "S andr". H ti g e l i n s e l =
Hiigelisches Al tmoranengebiet.
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gegeben, die (1aut der Listen 14-20) lediglich oder doch vorzugs
weise an bestimmten Baumarten gebunden sind.

Die herrschenden Arten der Fichtenpflanzungen sind Pg. 188,

Liste a, aufgefUhrt; in Liste b auf derselben Seite ist gleicherweise
die herrschenden Arten der Kiefernpflanzungen zusammengestellt.

D i e D i c h t i g k e i t d e r A r t e n variiert in der Fichtenpflan
zung mit der Dichtigkeit des Bestandes; beispielweise kommen von
den Arten der Liste 1 nul' 28 % auf dem Erdboden unter dicht
stehenden Fichten vor, wahrend 57 % auf offenen, moosigen Stellen
wachsen, und die Rest, 15 %, an Stumpfen, Zapfen, Aesten und Na
deln gebunden sind. - In Kiefernpflanzungen, E ichen- und Weiden
gebuschen, Birkenwaldungen und He idemooren sind die Arten
gleichrnassiger verteilt; dagegen kann die D i c h t i g k e i t d e r
F r Uc h t k or p e r betrachtlich variieren.

Kapitel C. (Pg. 189-191).

Die M y k o r r h i z a-B i l d u n g der Pilze ist nicht nåher uriter
sucht worden. In einem Falle ist beobachtet, das s Fruchtkcrper von
T l' ic h o lom a q u i n q u e p a r f i t u m direkt von lYIykorrhizen
ausgingen. - Als Mass f'ur die von den Macromyceten bewerk
stelligte Zersetzung des organisehen Materials kann das Gewicht der
entwickelten Fruchtkorper genommen werden. Die Tabelle Pg. 190

gibt links die Anzahl der Fruchtkorper (Durchsnitt pr. 100 m") von
einigen Macromyceten, rechts das durchschnittliche Rohgewicht der
einzelnen F'ruchtkorper. Die Aufzahlungen stammen von del' Kiefern
pflanzung von Gyttegaard (Liste 2) her.

Kapitel D. (Pg. 191).

Die E i n w a n d e r u n g d e l' M a c r o m y c e t e n in die neu
angelegten Pflanzungen geschieht recht schnell. - Die Pflanzung
von Frederikshaab (Pg. 178) ist 120 Jahre, die von Utoft
(P. 165) nul' 20 Jahre alt. Vergleicht man die Floralisten der beiden
Pflanzungen sieht man kaum irgend einen Unterschied. In der alten
Pflanzung kommen 83 Arten, in der jungen 72 Arten vor, und dieArten
sind hauptsachlieh identisch. Auf der Calluna-Heide, wo diese be iden
Pflanzungen angebaut sind, sind praktisch keine lYIacromycet-Frucht
karper vorhanden gewesen. Als Schlussfolgerung kann her geleitet
werden, dass die Macromycetflora fUr seine voltstandige Entwicklung
in Fichten- und Kiefernpflanzungen auf Heideboden hoclistens 20
J ahre notig hat.

Kolding, lYIarts 1933.

Friesia I 13



NOTITSER.

Jakob E. Langes70-Aars Dag. Den 2. April 1934 fyldte Forstander
J a k o b E. L a n g e 70 Aar, i hvilken Anledning han fra 20 danske
Mykologer modtog følgende Adresse:

"I Erkendelse af den Betydning, som Deres Forskning har haft for
Studiet af de danske Agaricaceer, og taknemmelige for de Resultater,
som herved er vundne for den mykologiske Videnskab, bringer vi under
tegnede danske Mykologer Dem vor hjerteligste Lykønskning til 70-Aars
Dagen. Vi føjer til denne Lykønskning vore oprigtigste Ønsker om, at
Deres livslange Arbejde med Udforskningen af Danmarks Agaricace
Flora maa finde sin lykkelige Afslutning og sit varige Monument i det
nu planlagte Værk: Flora Agaricina Da .nica".

Et Billede af Forstander J a k o b E. L a n g e ledsager dette Hefte af
"Friesia". R e d.

Boletus castaneus. I sandet Løvskov (Ravneholmene N. for Køben
havn) fandtes den 9. August 1933 to Eksemplarer af denne Art. Hattens
Farve var kanel-kastaniebrun (omtrent som hos L a c t a r i u s vo l e
m u s), Diameteren henholdsvis 6 og 7 % cm. Begge Individer var kort-
stokkede. ø. W i n g e.

Boletus satanas. Denne Art blev mig tilsendt (7.8.33) af Forstander
J a k o b E. L a n g e fra Tidselholt Skov ved Elsehoved, Fyn. Svampen
har hermed holdt sit Indtog i en ny dansk Landsdel, idet den tidligere
kun kendtes fra Sjælland (Marielyst Skov ved Vordingborg og Bregentved
Slotspark*), Falster (Skrænt i gammel Bøgeskov nær Havet, S. for Pomle)
og Lolland (Eriksvolde ved Maribo, Rosningen Skov ved Vesterborg og
Kongeskoven ved Nakskov) . F. H. M ø 11 er.

Russula albocitrina Barb. Denne Svamp, der er nærmere omtalt af
C. F e r d i n a n d s e n i Anledning af Artens paastaaede Identitet med
Russula solaris F. & W. (Friesia I: 112) er efter Barbiers
Angivelse at opfatte som en gul R. Q u e l e t i i. Sandsynligvis har jeg
paatruffet denne R u s s u l a-Art i en 10-15-aarig Granplantage i Vester
skov ved Nykøbing F. Der fandtes det paagældende Sted kun et enkelt
Individ, sammen med typiske R. Qu e l e t i i. Hatten er tør og glat, kraf
tigt svovlgul, mod Randen snarest mørkere, Lamellerne smalle, kun svagt
gullige, Stokken hvid. Kødet har en stærk Lugt af Æblegrød; Smagen er
skarp. Sporer med lange, fjernt stillede Pigge. Saavel dette sidste Forhold
som alle andre Karakterer (undtagen Hattens Farve) peger i Retning af
R. Qu e l e t i i. F. H. M ø 11 er.

*) Se dette Hefte, S. 196.
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fra

FORENINGEN TIL SVAM P E KU NDSKABE N S FREMME.

EKSKURSIO NER I 1933.

Sønda g den 27. August . Ekskursion til K u Il e n . Ca. 25 Delta

gere. I straalende Vej r to g man med Ør esundsbaaden fra Havnegade
Kl. 8,30 og ankom til Malle Kl. ca. 1,30 - efter at Damperen først
havd e rundet Kullen, hvorved P assagererne fik Lejlighed til a t be
undre Klippernes Lyn gflor pa a nærmere Hold. Dygtig sultne efter

den lange Sør ej se indtog man st raks Frokosten paa Hotel "Molle
berg"s Ter r asse; her slut te de to sve ns ke Gæster, Hr. og Fru P e r s

s o n f ra Halsingborg, sig til Selskabet ; de medbragte bl. a . Entolorna
lividurn, Lycoperdon caelaturn og Psallriota oarnpestris.

P aa Gr und af det stærkt fremrykkede Tidspunkt havde man kun
ca . 3 Timer til se lve Indsamlingen; denne fo r egik udelukkende paa
den østlige Side af Kull en, væsent ligt i F yrre- og Bøgeskov, som

støder op til Malle. Hverken Arts - eller Individudbyttet var sæ r lig
stor t , hvad man hell er ikke kunde. vente i Betragtning af den tørre,

varme Sommer; der f andtes godt og vel et halvt Hundrede Stor
svampe-Ar t er , af hvilke de hyppigste var: Arnanita pantherina, A .
ru bescens, CanthareUus cibarius og Russula nigricans. Blandt in

teressantere Fund kan nævnes: Arnanita vaginata f. [ uiu« ; Bolbitius
titubome ; Coluu bio. velutipes, et Knippe ved Grunden af et Bøgestød ;
Cortinarius bolaris ,. Gornphidi us viscidus, ret alm. under Skovfyr;

Hygrophorus aoachosmu«; Lactarius carnphoratu s, L . fuliginosus ,.
Polyporus arnorphus paa nedfaldne F yrrepinde ; Russula caerulea
( Pers.) Fr., en stor , smuk, violetsort, ret mild Art, der er meget
sjælden i Danmark, og Russula drimeia Cke. (R. expallens Gill. sensu

Lange ) , der udmærker sig ved sin mørkt purpurfarvede til blaarøde
Hat, som hurtigt falmer i det olivengrønne til gullige og tilsidst

bliver næsten farveløs; de to nævnte Russula-Arter er begge knyttet
til F yr .
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Efter Midd agen, der bl. a . bød paa Tjur, paa Hotel "Molleberg"
sej lede man i den milde Somm eraften tilbage til Køben hav n, hvor til
man ankom Kl. 11,15.

N. Fabl' iti us B uchwa ld.

Søndag den 10. September . Eksku rsion t il Skovene omkr ing
B r e g e n t ve d. 36 Deltagere. Deltagerne sa mledes Kl. 8 Morgen
paa Søtorvet ved Cafe de la Rein e, hvorfra man startede i to lej ede
Tu ri stbiler. Man kørte over Taastru p, Køge, Tureby, hvor 3 Delta
ger e, som var taget med Toget , stødte til , og an kom ved l O-T iden
t il Bregentved Slotspark. Man gik straks i Gang med Udforskningen
af Svam peflo ret i denne meget smukke Park, som ogsaa viste sig at
indehold e adskillige mykologi ske Rariteter.

Paa Pl æn erne lige in den for Hovedindgangen voksede i store
Flokke pyrot richum-Formen af Hyph oloma lacruma bwndum; paa en
Græsrabat under nogle ga mle Linde fandtes henved en halv Snes
Eksemplarer af B oletus satanas, et nyt F indested for denne meget
sjæ ldne Rørh at, som Kaptaj n M. P. C h r i s t i a n s e n, Køge, kort
Tid i Forvej en havde faaet opsporet ; i et Krat af Graael lan gs med
en Sø noteredes to smukke Individer af den sjæ ldne Boletus lividus,
ligeledes et nyt Findested ; af den f ørst i de senere Aar herhjemm e
bemæ rkede Boletus pulverulentus f andtes eet typisk Eksemplar; paa
flere mægti ge Bøgestød vokse de et ri gt Flor af P olyporaceer: Meru
iiue iremellosus, den sjæ ldne Polyporus cwpreo-laccatus, P. gigan
ieus i store Tuer og P . »ereico lor ; de ga mle Ege husede Daedalea
quercina og Fistulina hepatica> . langs Vejkanterne groede Sclero
derma bovista og S . uerrucoeum; endv idere f andtes følgende sjæ ldnere
Arter: Cortinarius balteatus F r. , C. hinnuleus (Sow.) ; Inocybe
brunnea Quel. : Lactarius cireellatue F r ., der er kn yttet til Avnb øg,
og Psi locube semilanceata F r. (alle bes temt af V. H e r t z); endelig
noteredes en sjæ lden Th elephora-Art , der med Tv ivl henføres t il
T. omthocephala.

Efter at have indtaget den medbrag te F rokost i Skovløberhuset
ved Bregentved kørte man Kl. 1,30 gennem Haslev By t il Haslev
Orned. Denne Skov, som bestaar af en Blanding af un ge E ge, Bøge
opvækst sa mt ga mmel Bøge- og Gran skov, skuffede stærkt, selvom
det uh yr e fa ttige Udbyt te vel nok fo r en stor Del maa t ilskrives den
meget tørre Somm er ; i Løbet af godt en Time fandtes kun 27 Stor
svampe, af hvilke kun Russula rosea Quel. (R . aurora Krombh .) ska l
nævnes ; de f undne Individer var of te stærkt fortørrede .
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Bilerne vendte derpaa tilbage til Bregentved, hvorefter det havde
være t Tanken at gennemsøge den østlige Del af Grevindeskoven.
Skønt Foreningen i Forvejen hos Forstinspektøren paa Bregentved
havde indhentet Tilladelse til Indsamling af Svampe i denne Skov,
nægtede Overjægeren dog pure at give Deltagerne Adgang.
Ved en Forespørgsel senere hos Forstinspektøren beklagede denne
det skete, som viste sig at skyldes en Misforstaaelse, og gav For
eninge n sin uforbeholdne Undskyldning. Man kørte saa til Tureby
og afs øgte herfra den nordlige, ikke afspærrede Del af Grevinde
skoven, der imidlertid vi ste sig lige saa fattig paa ' Svampe som Has
lev Orned. P aa Plænen i Tureby Krohave fandtes den lille Gelere.
pygmae o-af finis Fr. sensu Ricken (det . V. H e r t z). KI. ca. 6,30

var man atter i Københ avn . - Eksku rsionen begunstigedes af straa
lende Solskin hele Dagen.

N. F abritiu s Bu chw ald.

Søndag den 24. Sept . 1933. Ekskursion til H a r e s k o ven e og
J o n s t r u p V an g. 16 Deltagere. Dagen begyndte med jævn Regn"
der holdt ved med korte Afbrydelser under hele Ekskursionen. Fra
Udgangspunktet , Trinbrættet ved Skovbrynet, fulgtes en nogenlunde
re t Linie genn em Store Hareskov til Hareskov St. Udb ytte: 70 af
de ialt fundne 120 Arter. Derefter Frokost paa Hareskov Pa
villon, efter f ulgt af en Gennemgang af indsamlet Materiale. Paa
Grund af tiltagende Regn foreto ges Turen gennem Lille Hareskov og
J onstrup Vang tilbage til Hareskov St. i et ret hurtigt Tempo, men
dog med ri gtig godt Resultat.

Den udprægede Tørkeperiode, der gennem længere Tid havde ud
tørret Skovbunden, havde varet til midt i Ugen, hvorefter Luften
va r blevet fu gtig af let Regn , der ikke var trængt gennem Løvtaget .
F ørst om Lørdagen blødt e stæ rkere Byger rigtig ig ennem. Tager
man dette i Betragtning, maa Indsamlingen siges at være tilfreds-o
st illende. Bemærkelsesværdigt er det , at næsten alle de fundne Arter
hører til ,de almindeligst forekommende.

Ved Vej en mellem Hareskov St. og Pavillonen paavi stes atter
Vo lvaria plumulosa , som under den mykologiske Kongres i 1932
fandtes paa dette Sted.

K. B j ø r n e k æ r. V. H e r t i.

Søndag den 15. Oktober. Ekskursion til Jægersborg Dyrehave -og

Bøllemosen. 25 Deltagere. Frokost i Strandmøllekroen. Hj emrejse .f r.a':
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Skodsborg ved 4-Tiden. Vejret var smukt, ejendommeligt foraars
agtigt ; i Skoven stod enkelte udsp rungne hvide Anemoner. Svampe
f loret var i det he le fatti gt; af Spi sesvampe fandtes kun enkelte
Clitocybe nebularis (Taage-Tragthat) og Tricholoma nudum. (Høst 
Musseron) samt nogle Champignoner: Psallioto. arvensis (Gulhvid
C.), P. campestris (Mark-C.) og P. sanguinaria ( Blod-C.). F ølgend e
Fund kan fremhæves:

p a a S l e t t e n: H ygrophorus pra tensis (E ng-Voksha t) og
H . obrus seue (Cit rongul V.) - i det hele fandtes meget fa a Voks
hat te.

I S k o ven: Clito cyb e vibecina (Randst r ibet Tragthat ) , My cena
crocata (Gulmælket Huesvam p) , Pieurotus ni dulans og Tricholoma
m elaleucurn,

V ed B ø Il e m o s e n : Cortimarius myrtillinus, paa Græsrabat;
Arten hører til C. anmnalus -Gruppen, lign er Tricholoma nudum. og
har ru Sporer (lO X 4,5 I")' Det. J a k o b E. L a n g e. Lactarius
gly ciosmus (Sødtduf te nde Mælkehat), L . helvus (Mose-M.) , L . vietus
(Violetgraa M.) og Ruesula versicolor, knyttet t il Birk, en Art, som
staar R. ineellaris nær, men er ska r p.

V. H e rtz.

MYKOLOGISK KONGRES I I{0BENH AVN 15.- 16. OI{TO BER 1933.

I Lighed med forrige Aar blev den mykologiske Kong res ogsaa i
1933 henlagt t il København med Arbejdsplads paa Landbohøjskolens
plantepatologiske Afdeling. Det havde oprindelig været Tanken at
afho lde Kongressen den 17.-18. September, men paa Grund af den
usædvanlig tørre Eftersommer blev den udskudt til den 15.-16. Ok
tober. Deltagerne var følgend e:

Kommunelærer K. B j ø r n e k æ r, København ; Kaptajn M. P .
C h r i s t i a n s e n, Køge; P rofessor C. F e r d i n a n d s e n, Køben
havn ; Læge V. H e r t z, Københ avn ; Forstander J. E. L a n g e,
Odense ; Adjunkt P . L a r s e n, Kolding; Kommunelærer F . H. M ø l
I e r, Nykøbing F.; st ud. ma g. H. V. R æ v s k j æ r , København, og
undertegnede.

Søndag den 15. Oktober. Den f ørste Dags Ekskursion gik t il
H o r TI b æ k P l a n t a g e, K lo s t e r r i s H e g n og H o r s e r ø d
H e g n. Man tog med Kystbanen KI. 7,10 til Helsingør og kørte der
paa i Biler t il Østenden af Hornbæk Plantage. Denne afsøgtes nu i

he le sin Længde, snar t Nord for Landevejen, snart Syd for denn e.
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Udbyttet paa denne Del af Turen var ikke ringe; Oktobers Fugtig
hed havde tydeli gvi s lokket Svampene frem efter de foregaaende
Maaneder s Tørke; ialt fandtes der 109 Storsvampe, for Størsteparten
Agaricaceer. Der noteredes bl. a. følgende interessantere Arter:

Boletus piperatus ; Clito cybe aggre gata (Schaeff .) f( sphaeroepora
Lange ; Collybia tenacella paa nedfaldne, af Mos dækkede Rødgran
kogler, meget alm., C. tub erosa; Coprinus dom esticus (Pers.); Cort i
narius mucosus (BuH.) , C. vibratilis Fr.j den meget sjældne Daeda
lea confra gosa (Bolt .) Pers. ( Trame tes ru bescens (A. et S.) Fr. )
paa væltet Stamme af Birk (ny Vært for Danmark! ); Flammula
picrea (Pers.); Gomphidius oiscidue ; Hebetoma m esophaeum Fr.;
Lepiota castanea, L . cristata , L. lent icularis, L. semimuda ; Limaoium
agat hosmum, L. hypoth ejum,o Marasmius fuscopurpureus (Pers.),
M. rotula var. phy llophila Schroet. , M. recubans Quel.; Merulius
papyrinus (M. corium) paa døde Grene af Cerasus avium (ny

Vær t for Danmark! ) ; Mycena citrino-mar qinaia Gill., M. sty lobates,
M. zephira; Naucoria carpophila Fr., N. cucumis, ret alm.; Nolomea
ceira ia F r.; Polypo ru s perenmis ; Russula jallaa: Schaeff. (R. uiolacea
Quel.), R. nau seosa F r.; Th elephora polmata; Tricholoma melaleucum ,
T . saponaceum.

Ved 12-Tiden indtoges Frokosten i Hornbæk, hvorefter man fort
sat te i Biler til den sydøstlige Udkant af Klosterris Hegn. Man spad
serede nu ig ennem den sydlige Del af Hegnet ned til Helsingør
Vejen, der fører gennem Horserød Hegn, af hvilket navnlig Partiet
Nord for Gurre Sø undersøgtes nærmere. Udbyttet i Klosterris og
Horserød Hegn , der for en stor Del bestaar af gammel Bøgeskov, var
bet ydelig r ingere end i Hornbæk Pl antage; der fandtes 85 Stor
svampe, af hvilke der kun er Grund til at omtale følgende:

Clitocybe odora var . alba Lange (C. Trogii Fr. sensu Cke.);
Cortinarius arm illatus , C. calochrous (Pers .), C. decoloratus Fr., C.
uibraiilis F r.; L eptonia seriee lle. F r . ; Psilocybe semilanceata Fr. ;
den meget sjældne Stereum bicolor (Per s.) ; Stropharia depilata, som
fandtes ba ade i Klosterris og Horserød Hegn under Rødgran ;
Tricholoma us tale Fr.

Mandag den 16. Oktober. Den næste Dag foretog man kun en
kortere Formiddags-Ekskursion til R a v n s h o l t H e g n. I denne
Ekskursion deltog tillige Malermester R. H e s t e h a v e, Torup. Ved
9-Tiden om Morgenen tog man med Nordbanen ti l Lillerød og gen
nemkryds ede derpaa i henved 3 Timer den nordlige og østlige Del
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af Ravn sholt Hegn , hvorved der bl. a . blev Lejli gh ed til Udfors kning
af nogle inte ressante Bi rke-, Ell e- og P ilemose r. Der fandtes omtrent
90 Storsvampe. af hvilk e f ølgende fortj ener at nævn es:

Armillaria me llea, en meget lys F orm; B oletus parceiticu» paa
Scleroderma aurantium; Clitocy be obsoleta (Bats ch), kn ippestillet
pa a J or d und er Hegn; Eruoloma ni dorosum F r . ; Flammula conissans
F r.: Galera teneroides ; H ym enochaete tabacina paa døde Grene af
Sa lix; Hypholoma artemisiae Pass. ( ?) sensu Lange; Inocybe
obseuro. (Pe rs.) ; Lactarius f lavidus Boud. sensu Lange, en smuk
gulhvid Mælkehat med violette Pl etter, i Mængde i fugtigt Pilekrat ;
L epiota ami'anthina, som dannede Hekseringe paa ca. 1 m i Diam et er
paa Gr ønsvær op til Rødgr an skov. L. seminuda Fr.: Mycena iris
Berk.; Omphalia abiegna B. et Br. (Huqrophoru» W ynnei B. et Br. ) ;
Pluteus cervinus, en meget kortstokket , paa Stokken tæt fnugget
Fo rm ; Polyporus f om entarius, P. radiatus, begge paa Birkestammer ;
P. ungulatus (P. marginatus) paa Bøg ; Psath yra semivestita (BIc);
Psilocybe elongata (Pe rs .) mellem Sp hagnum i Birkemose ; Russula
azurea Br es. sens u Lan ge (R. parazurea J. Schaeff) ; Tricholoma
(Colly bia) leucophaeatum Karst. ; Tu baria pellucida (Bull.) .

,:ed l -Tiden indtoges F r okost en paa Kroen i Lill er ød, hvor paa
man vendte til bage t il København, hvor Resten af Eftermi ddagen
t ilbrag tes paa Lan dbohøjskolen med et nærmere Studium af For
middagens Udbytte. Kongressen sluttede med, at F orstander L a n g e
gjor de nærmer e Rede fo r P lanerne vedrøre nde Udgivelsen af sit Bil
ledværk "F lora Agaricina Danica" .

N . Fabri t i us Bu ch w ald.

GENERALFOR SAMLING I 1934.

Den 28. F ebru ar 1934, KI. 19% afholdtes den or dinære General
fo rsamling i Botanisk Laboratoriums Auditorium, Gothersgade 140.

Kommunelærer K. B j ø r n e k æ r valgtes til Dirigent.
1. Fo rmanden, P rofessor C. F e r d i n a n d s e n aflagde Ber et 

ning om det forløbne Aars Virksomhed. Svampeaaret 1933 havd e
være t daarligt , hvilk et fo rmodentligt stod i Forbindelse med den
t ørre Somm er. Der havd e været afholdt 4 Ekskursioner, hvoraf den
ene gik t il KulIen i Sverige. En mykologisk Kongres fandt Sted i
København d. 15. og 16. Oktober ; heri deltog 9 Medlemmer. Den
finansielle Status opviste en Forbedring fra forrige Aar paa over
300 Kr. , hvad der bl. a . sky ldtes et Legat pa a 500 Kr. fra Den Let-
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terstedtske Forening. Af "F r iesia" var Hefte 1,2 (76 Sider) blevet
udgivet med Bidrag fra hele Skandinavien. Endvidere omtaltes For
arbejderne t il J. E. L a n g e s store Billedværk : Flora Agaricina
Danica, hvor t il Subskriptionsindbydelsen vilde blive udsendt omkring
Midten af Marts. Omkost ningerne ansloges til godt 100.000 Kr. Vær
kets Pris an sattes til omkring 300 Kr. (æ 15) ; det skal udgives und er
Auspicier af Foreningen til Svampekundskabens Fremm e og Dan sk
Botanisk Forening. - Foreningen var nu i Forbindelse med ad ski l
lige udenlandske Foreninger og In stitutioner , idet den modtog disses
Publikationer i Bytte for "Friesia" .

Medlemsantallet udvi ste en lille Stigning fra for r ige Aa r: 31. 12.
1932: 324; 31. 12. 1933 : 331 ; der var i Løbet af 1933 indmeldt 36
og udgaaet 29 Medlemmer; af de 331 Medlemmer er ca . 60 uden
landske Abonnenter paa "F r ies ia" . Den 25. Juni 1933 døde mag.
scient. O. R o s t r u p, som i en lan g Aarrækk e havde været Med
lem af Foreningen; en Nekrolog er optaget i F ri esia I: 137-138,
1933.

2. Kassereren, cand. mag. N. F. B u c h w a l d aflagde derpaa
Regnskabet, som balancerede med Kr. 1233.33. Kas sebeholdningen pr.
31. 12. 1933 var Kr. 63.21 ; Gælden til Bogtrykk er Thiele 31. 12. 1933
Kr. 122.92 og til Bogtrykker Hertz Kr. 450.00. Regnskabet god
kendtes. Kassereren opstillede derpaa et 'Budget for 1934, som balan
cerede med ca. 1600 Kr.

3. De afgaaende Bestyrelsesmedlemm er: Professor C. F e r d i
n a n d s e n, Ingeniør P . ' W i l k e n s og Professor ø. W i n g e
samt Supp leanten, Kommunelærer K. B j ø r n e k æ r genvalgtes
eenstemmigt.

4. Da den afgaaende Revisor, Bankbestyrer R. D a m ikke øn
skede Genvalg, va lgtes i Stedet Skattekontrollør K. A. R a n k o w.

5. Under Drøftelse af Ekskursionerne st illedes der Fo rslag om
at forsøge afholdt en Week-end Tu r til Sverige; der foreslog es
Majenfors St. (Solhage Pension ) i Småland ; endvider e besluttedes
det at lægge Foraarsturen til Ledreborg, samt at lægge en af Efter
aarsekskursionerne ti l Sydsjælland, af Hens yn til de mange Medlem
mer paa -Lolland-F'a lst er ; som en egnet Lokalitet nævn edes Mogen
strup Aas. Endelig indbød Lolland-Falsters naturhistoriske Forening
Medlemmerne t il at deltage i Foreningens Svampeekskursioner.

6. Eventuelt. Intet.

Efter Generalforsamlingen hold t Øjenlæge V. H e r t z et in ter
essant Foredrag om Giftsvampe ; af stor Inter esse var det bl. a . at
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høre, at Medicinalberetningerne ikk e opviste nog et Dødsfald af Dan
ske i Danmark som Følge af Svampeforgiftning ; derimod kendtes
der f lere Tilfælde af Dødsfald af Polakker i Danmark - og ·et en
kelt Tilfælde af Dødsfald af Danske i Sverige som F ølge af For
giftning ef ter Svampespisning.

Man samledes derpaa til f ælles Aftensbord paa "Caf e de la Rein o" .
N. F a b r i t i li S B li C h wa l d.
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Friesia udkommes i Hefter med tvangfrit Mellemrum. Ny til
trædende Medlemmer af Foreningen til Svampekundskabens Frem
me faar gratis tilstillet, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret.
Aarskontingent for saavel inden- som udenlandske Medlemmer 3 Kr.

Sekretariatets og Redaktionens Adresse er Rolighedsvej 23, Kø
benhavn V. Her modtages saavel Ind- og Udmeldelser af Forenin
gen som Anmeldelser om F iytning. AI Korrespondance vedrørende
Tidsskriftet rettes til samme Adresse.

Af det nu afsluttede "Meddelelser fra Foreningen til Svampe
kundskabens Fremme" haves endnu et Restoplag, der kan afgives
til en Pris af 5 Kr. pr. Bd. (Bd. I, 1912-15, inkompl.; Bd. II-IV,
1916-30, kompl.)

The present journal "Friesia" is a continuation of the former
periodical "Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Frem
me" (Contributions from the society for the advancement of My
cology in Denmark) , of which b a c k v o l u m e s may be obtained
at Danish crowns 5.00 per volume (Vol. I, 1912-15, incompl.; Vol.
II-IV, 1916-30, cornpl.),

Subscription price, Danish crowns 3.00 per year the Scandinavian
countries. Other countries Danish crowns 5.00 per year.

Address: Copenhagen, Rolighedsvej 23.






