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Notes on rare fungi collected in Denmark
The first Danish record of Inocybe stenospora is presented. It represents a form without pigment – and thus
caused some initial ID problems. It was collected on pure sand in a former lignite mine. Also Coprinellus ver
rucispermus is recorded as new to Denmark – from exposed wet clay in a beech forest on the island of Lolland.
The Danish status of Mycoaciella (Phlebia) bispora is reviewed, and based on recent records it is suggested that
it may have been overlooked in the past. It prefers very boggy woodland. The asexual ascomycote Stephanoma
tetracoccum is reported as new to Denmark based on material from both Trichoglossum and Geoglossum. Two
new records of Jaapia argillacea are reported – the first since 1975. A bunch of new records of Tetragoniomyces
uliginosus has come to light and is listed. It is now known from quite a variety of habitat types stretching from
harvested wheat fields via reed swamps to moist scrubs with Alnus and Hippophaë. The first Danish record was
from a tussock of Dactylis and a new collection in a similar situation is also reported. Climacodon septentrionalis
has been rediscovered in 2016 with the latest record from around 1983. Both the new and the latest records are
from old beech, the new one from a very old but still healthy looking tree with the trunk exposed to sunlight. A
new southern bolete, Butyriboletus fuscoroseus, has come to light in bulk in one site in 2016 and after that it was
discovered that older records from the same site plus another site lurked in the depths of the databases. One
of the sites is on stiff clay and the bolete grew in mixed Fagus, Carpinus and Quercus stands in association with
fungi such as Amanita franchetii, Boletus aereus, Suillellus queletii, Entoloma sinuatum, Caloboletus radicans,
Leccinellum carpini, Hemileccinum impolitum etc. In September probably around ten individual mycelia fruited.
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Kæmpepigsvamp (Climacodon septentrionalis) med sine mange taglagte piggede konsoller. Genfundet efter 33
års fravær. Foto Jens H. Petersen.

Her fokuseres atter på en blandet flok af
spændende fund, de fleste fra 2016. Det er
med særlig stor glæde at den genfundne
Kæmpepigsvamp præsenteres.
Kæmpepigsvamp (Climacodon septentrionalis) genfundet efter 33 års fravær i
Danmark
Det startede med et indlæg af Kristian Graubæk på Facebookgruppen Svampeatlas. En stor,
taglagt, flødefarvet svamp på en bøg. En masse smalle hatte på en nærmest resupinat (flad)
bundpude. Kunne det være en svovlporesvamp?
Et nærliggende skud, men de få af os, der har
set Kæmpepigsvampen i dens vælde, fik anelser.
Det lignede unægtelig denne store svamp, som
ikke er set i Danmark siden midt i firserne. En
uddød art, altså.
Svampe 75, 2017

Kristian beretter efterfølgende, at han er lidt
flov over sin tankegang i tidsrummet fra han ser
at svampen er stor og flot, til arten endelig bliver bekræftet. Dels at han glædede sig over at
have fundet over 5 kg lækker spisesvamp, dels at
han godt undrede sig, da han tog billedet, over
at den forventede poresvamp havde pigge. Den
information kom aldrig videre til Svampeatlas´
facebookgruppe. Måske det alligevel var ok, da
det skabte en del spænding i fire-fem timer.
Stedet var privat og lidt hemmeligt, men
to af os fik den 23. september lov til at besøge
svampen sammen med Kristian Graubæk for at
verificere og dokumentere fundet. Og ganske
rigtigt: Et sted nær Mørkøv på Vestsjælland stod
et meget gammelt bøgetræ omgivet af lidt nåletræer og småkrat. Træet havde solindfald fra
sydvest, og netop her sad det 0,6 meter store
frugtlegeme. De mange smalle hatte var ganske rigtigt beklædt med lyse pigge på undersi33

den; der var ingen tvivl, Kæmpepigsvamp var
genfundet i Danmark. Svampen voksede indtil
frosten kom i november, og på det tidspunkt var
den ca. 65 cm i diameter og 25 cm tyk, der hvor
den havde sit gropunkt fra hullet i træet.
Den store bøg, som huser det nye fund, er
vel en 2-400 år gammel, og træet er tydeligt deformeret af svampen. Vi har ikke fundet andre
vedspisende svampe på træet ud over Stor Kulsvamp (Kretzschmaria deusta) på en kronegren.
Desuden er løvsætningen fornuftig, så med lidt
held er der mange år tilbage i det træ.
Der er næppe tvivl om at Kæmpepigsvampen har dannet frugtlegemer på stammen i årtier, ja måske århundreder. Så meget for dens
status som uddød – det fortæller jo noget om
hvor mangelfuld vor viden om den danske natur i virkeligheden er. Vi ved meget om udvalgte
lokaliteter, hvor der er stor aktivitet af naturinteresserede: skovene omkring vore store byer
og omkring sommerhusområder samt områder
hvor der foregår forskning. Men i det mere diffuse mosaiklandskab af marker, småskove, alleer og enkeltstående træer er vores viden ofte
helt sporadisk. Hvor ofte har man ikke tænkt, at
denne lille skov burde man egentlig engang undersøge? Det gjorde Kristian Graubæk, endda
så grundigt, at han også har set svampen på stedet i 2014 og 15. Så sejt!
Kæmpepigsvamp er en art, som ikke passer
særlig godt ind i vore normale svampekategorier.
I størrelse og voksested ligner den gruppen Vedpigsvampe i slægten Hericium (Koralpigsvamp,
Pindsvinepigsvamp osv.), men i modsætning til
disses knoldformede eller forgrenede frugtlegemer danner den en resupinat basis hvorfra
den sætter en række hyldeformede hatte med
pigge på undersiden. Også mikroskopisk afviger
den fra disse bl.a. ved at have 3,5-6 x 1,5-2,5 µm
store, glatte, hyaline, inamyloide sporer og dimitisk kød med skelethyfer (se i øvrigt Knudsen &
Pedersen 1984). Vedpigsvampene har amyloide,
fint piggede sporer, er monomitiske og har mange oliehyfer i kødet. Den art, den af udseende
ligner mest, er nok den meget sjældne Æblepig (Sarcodontia crocea), som ligeledes danner
meget tykke, hyldeformede hatte med pigge på
undersiden. Slægtskabsmæssigt hører Kæmpepigsvamp også mere eller mindre sammen med
Æblepig samt med en del andre bark- og pore34

Billedet af træet uden løv er taget på ca. 80 meters afstand og viser hvor stor svampen er. 20 dec. 2016. Foto:
Kristian Graubæk

svampe, fx Åresvamp (Phlebia), Fedtporesvamp
(Aurantiporus), Sodporesvamp (Bjerkandera)
og Pastelporesvamp (Ceriporiopsis m.fl.).
I Danmark findes Kæmpepigsvamp helt
overvejende på bøg, dog med et enkelt fund fra
Hestekastanie (Winge 1945). I udlandet vokser
svampen på mange forskellige løvtræer, dog
med en præference for Spids-Løn (Acer plata
noides). Den foretrækker i reglen træer med soleksponeret bark, fx allétræer, og kan lave frugtlegemer ganske højt oppe i træerne.
Arten er i Danmark kun kendt fra Sjælland
og Lolland med Jægersborg Dyrehave som det
tidligere hotspot, hvor den i hvert fald er kendt
fra 1924 til 1976. Den seneste forekomst inden
dens formodede eller postulerede uddøen var
på en stor bøgestamme i Store Bøgeskov i starten af firserne med sidste dokumenterede fund i
1983. Den var formodentlig til stede endnu nogle få år (Knud Flensted pers. medd.). Store Bøgeskov er i øvrigt under 20 km fra det nye fund,

En albinoform af Projektilsporet Trævlhat (Inocybe stenospora) – fra brunkulslejerne i Søby. 7. aug. 2016, DMS-9169795. Foto Jens Mårbjerg.
Indsat sporefoto Thomas Læssøe.

så man kunne jo håbe på, at der stadig findes
en mindre bestand af arten i dette midt-vestsjællandske område.
Arten har en kontinental udbredelse og er
ikke kendt fra f.eks. Storbritannien og Holland.
Den er kendt fra et pænt antal tyske fund, bl.a.
lige syd for Femern. I Norge er den velkendt i
Oslo-regionen, og der er også pænt med svenske
fund, især omkring og øst for de store søer. Den
er opført som NT (næsten truet) på den svenske rødliste. Mod øst bliver den langsomt mere
og mere almindelig, og den er ganske hyppig i
f.eks. Estland. Den er også kendt fra Japan og
Nordamerika.
Kristians fund blev også omtalt på www.naturguide.dk den 21. September 2016.
Jens H. Petersen, Kristian Graubæk &
Thomas Læssøe
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Projektilsporet Trævlhat (Inocybe
stenospora) – en „albino-trævlhat“ fra de
tidligere brunkulslejer i Søby
Den 7. august var jeg på ekskursion med Jydsk
Naturhistorisk Forening. Vi skulle „på jagt efter
resterne af brunkulslejerne i Midtjylland“. Jeg
har altid en indsamlingsæske med på den slags
ture. Man ved jo aldrig, om der skulle vise sig et
eller andet af interesse, f.eks. en svamp.
På turen besteg vi Naturstyrelsens udsigtspunkt, der ligger på toppen af en bunke sand, der
i sin tid blev gravet op af en brunkulsgrav, der nu
er blevet til en smuk, grønvandet sø. Efter at have
nydt udsigten gav vi os til at lede efter vindslebne
sten, og da dukkede tre små hvide frugtlegemer
op i det hvide sand et par meter fra en bevoksning
af fyr og gran. Hatdiameteren og stoklængden var
et par cm, og de var stærkt hårede på hat og stok.
Min første tanke var små parasolhatte, men lamellerne så ud til at være tilhæftede. Svampene
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Endnu en ny dansk blækhat: Vortesporet
Blækhat (Coprinellus verrucispermus)

Det er ikke første gang at Erik Arnfred Thomsen offentliggør nye blækhatte i Svampe. Nu er Vortesporet Blækhat (Coprinellus verrucispermus) også fundet i Danmark. Lolland, Vindeby Skov, 27. sept. 2016, DMS-9176175.
Foto Erik Arnfred Thomsen.

kom i æsken til nærmere undersøgelse.
Under mikroskopet bemærkede jeg især de
store, aflange sporer, ca. 14 x 5 μm, men kom det
ikke nærmere. Et billede, jeg lagde på Svampeatlas, var ikke nok til at løse problemet, og da jeg
oven i købet nævnte, at jeg ikke kunne se cystider (selv om de senere viste sig at være til stede),
var forvirringen total.
Jeg tørrede den og lagde den til side, og da
Thomas Læssøe et par uger efter mailede, at han
gerne ville se den, blev den sendt over. Straks efter lagde han et mikrofoto med tydelige cystider
op og skrev følgende:
„Ja, folket med hang til „albino-trævlhat-teorien“ ser ud til at have vundet. Sporerne er måske lige det korteste for Projektilsporet Trævlhat,
og nogle af cystiderne er lidt tykvæggede, men
ellers synes alt at passe fint med Projektilsporet
Trævlhat. Sporerne reagerer ikke med Melzer,
men er stort set farveløse, så der er tilsyneladende slukket effektivt ned for pigmenteringen.“
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Altså Inocybe stenospora Stangl & Bresinsky, en hvid form af en normalt brun trævlhat
fra Mallocybe-gruppen med store sporer med en
sidestillet apikulus – deraf navnet „stenospora“,
og på dansk „projektilsporet“. Arten er ny for
Danmark og muligvis det andet fund i Skandinavien. Og i øvrigt en meget dårligt kendt art, der
blev beskrevet fra Bayern i Tyskland i 1983 („am
Rand einer Binnendüne aus miozänen Sanden
und weitgehend vegetationsfreien Stellen“)
(Stangl 1989). Jukka Vauras (en af Skandinaviens supereksperter i Inocybe) har aldrig selv fundet arten, men der er et kendt fund fra Skandinavien (Finland), og hans kollega Ellen Larsson
har fundet arten i Ungarn (Vauras pers. medd.).
Materiale: Danmark, Jylland, Søby Brunkulslejer,
7.VIII.2016, på ren sandbund med Pinus og Picea i
nærheden, J. Maarbjerg DMS-9169795 (C).

Jens Maarbjerg

Atlaslejren gik i september 2016 til Bursø Naturskole ved Maribo Søndersø på Lolland. Det
var ret tørt, og vi gik alle og håbede på regn inden lejren, men sådan skulle det desværre ikke
gå. Det betød, at der skulle ledes grundigt efter
svampene, og at de store tørketolerante rørhatte
klarede sig noget bedre end små blækhatte og
huesvampe, som jeg havde håbet at skulle bruge
lidt tid på. En enkelt skov ved Knuthenborg gav
dog en del fund, selv med mindre arter som parasolhatte og blækhatte. Det betød, at flere forsøgte sig med at køre mod nordvest på øen. Margot Nielsen og jeg valgte at køre efter Købelev
Skov, som vi mente var en gammel naturskov
beliggende på vestsiden af Onsevig Fjord på det
nordvestlige Lolland. Skoven viste sig dog at
være konverteret til en ung løvskov med fasaner
i mængder, så vi søgte videre og forsøgte os med
Vindeby Skov på østsiden af Fjorden. Skoven
havde 50-70-årige bøge, men var tilsyneladende
lige så tør som resten af øen. Et par hjulspor
gennem en askebevoksning fremstod dog med
fugtige pletter af ler, og her stod der pludselig
nogle forskellige små svampe, bl.a. SommerHuesvamp (Mycena abramsii) og en Dunstokket Blækhat (Coprinopsis lagopus). Stedet viste
sig pludselig at være et lille hotspot for blækhatte, bl.a. en lille grynet-pudret Coprinopsis,
som lugtede fælt. Det viste sig at være den relativt sjældne Latrin-Blækhat (C. narcoticus),
og så stod der en lille Coprinellus, som lignede
noget omkring Coprinellus subdisseminatus og
en anden, der lignede en Udspilet Blækhat (C.
hiascens). Endelig var der en ret markant lille
Coprinellus med meget dunet stok og mange
vanddråber fanget i hårene, som havde et lidt
grøn-brunligt skær. Den lignede klart en art, jeg
ikke tidligere havde set, så den blev fotograferet
og indsamlet. Hjemme under mikroskopet nøglede den hurtigt ud som C. amphithallus, men
jeg havde overset de ru sporer. Thomas Læssøe
fik mig hurtigt på rette vej, og så var der kun
en art i nøglen, nemlig Vortesporet Blækhat (C.
verrucispermus). Arten blev beskrevet af Josserand tilbage i 1944, men uden den krævede
latinske diagnose. Siden blev navnet valideret
af ham selv i forening med Manfred Enderle i
1988 (Bender & Enderle 1988, Uljé 2005). Arten
Svampe 75, 2017

anses for sjælden overalt, og den er ikke kendt
fra Sverige og Norge. Der er angivet en del fund
fra Holland, og arten er også kendt fra England,
Frankrig og Tyskland mv.
Vindeby Skov er tidligere kendt for en række fine overdrevssvampe som Sødlig Rødblad
(Entoloma ameides), Gråbrun Vokshat (Cuph
ophyllus fornicatus) og Punktstokket Vokshat
(Hodophilus atropunctus) fundet tilbage i perioden mellem 1940 og 1955 af F.H. Møller og N.
Juul Nielsen. De fandt også en række rødlistede
løvskovsarter som Grøngul Ridderhat (Tricho
loma sejunctum), Gråviolet Mælkehat (Lacta
rius violascens) og Dunet Pælerodshat (Para
xerula caussei) i samme periode. Nu er skoven
så også kendt for to sjældne blækhatte, men det
er jo nok tvivlsomt om mange af de andre arter
stadig findes i skoven.
Materiale: Danmark, Lolland, Vindeby Skov, 25. &
27.IX.2016, på leret, fugtig jord i askebevoksning, Erik
Arnfred Thomsen DMS-9175599 & DMS-9176175 (C).

Erik Arnfred Thomsen

Nye fund af Stalaktit-Vokspig (Mycoaciella (Phlebia) bispora)
Denne prægtige, resupinate, piggede barksvamp
blev tidligere regnet for meget sjælden i Danmark, og på C ligger der kun fund fra otte lokaliteter fra perioden 1956-1979. Fra 2008 til 2016
foreligger der 13 fund (ti lokaliteter) på Svampeatlas (heraf er mindst seks deponeret på C)
og desuden syv fund fra rødlistedatabasen (primært de nævnte fund på C).
Spørgsmålet er så om vi har overset den,
eller den reelt er blevet hyppigere? Den forekommer meget fugtigt, så fugtigt at det kan være
svært at komme ud til den – selv i lange gummistøvler, og det kan være en faktor. En anden
mulighed er, at den er fejlbestemt til enten Citrongul Vokspig (Phlebia (Mycoacia) uda) eller
snarere Lang Vokspig (P. (M.) aurea).
Arten genkendes på de meget lange, tætsiddende pigge, og i mikroskopet på at have såkaldte skelethyfer i kødet – lange, tykvæggede
hyfer uden tværvægge. De to lignende arter har
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Stalaktit-Vokspig (Mycoaciella (Phlebia) bispora) kan blandt andet kendes på de lange tætsiddende pigge. Der
er så meget som 13 fund på Svampeatlas i perioden 2008-2016. Horreby Lyng, 2. sept. 2014, DMS-676188 (C).
Foto Thomas Læssøe.

almindelige generative hyfer i kødet – tyndvæggede med tværvægge. Og Citrongul Vokspig bliver nærmest kirsebærrød med KOH.
De videnskabelige navne er for tiden ustabile også inden for denne gruppe svampe og
muligvis ender de nævnte arter i tre slægter og
ingen af dem i slægten Phlebia.
Udvalgt materiale: Danmark, Falster, Farnæs
Skov, T. Læssøe, 7.X.2008, på fugtigt liggende pileved
(Salix), DMS-513587 (C); Horreby Lyng, 2.IX.2014, på
fugtigt liggende birkeved (Betula), T. Læssøe DMS676188 (C); Sjælland, Fairy Hill, 23.X.2016, på fugtigt
liggende Selje-Pil (Salix caprea), Hanne Petra Katballe og David Boertmann, DMS-9179901 (C).

Thomas Læssøe

38

Ny snylter på jordtunger i Danmark:
Ørespore-Snylteskorpe (Stephanoma
tetracoccum).

Det er ikke så sjældent, at man finder jordtunger,
netop fordi de er parasiterede og derfor fremtræder med lys skimmel på overfladen, hvilket gør
dem lettere at få øje på. Hidtil har sådanne eksemplarer vist sig at være inficeret af JordtungeSnylteskorpe (Hypomyces papulasporae), der
dog normalt kun optræder som en ukønnet skimmel, altså uden peritecier. I forbindelse med mit
arbejde med Biowide-inventeringen (2014-2015)
tog jeg rutinemæssigt nogle inficerede jordtunger
med tilbage og opdagede til min overraskelse, at
konidierne lignede Mickey Mouse-hoveder og
ikke de mangecellede konidier hos JordtungeSnylteskorpe. „Ørerne“ er glatte, men „hovedet“
er fint pigget. Efter lidt roden i litteraturen og en
email-kontakt til Kadri Pooldma i Tartu, Estland
– en af de førende eksperter i svampeparasitter –

De Mickey Mouse-hoved-formede konidier hos Ørespore-Snylteskorpe (Stephanoma tetracoccum) som snylter
på jordtunger. Odderholm (nær Mossø), 1. sept. 2015, DMS-714279 (C). Foto Thomas Læssøe.

blev svampen bestemt til Ørespore-Snylteskorpe (Stephanoma tetracoccum Zind.-Bakker), der
ikke har et kendt kønnet stadie (Zinderen-Bakker 1934, Rogerson & Samuels 1985).
Materiale: Danmark, Østjylland, Biowide 061 Odderholm (nær Mossø), 1.IX.2015, på Slank Jordtunge
(Geoglossum umbratile) og på Trichoglossum sp., T.
Læssøe, DMS-714279 (C); Vestsjælland,Biowide 091
Malles Næs (Saltbæk Vig), 21.IX.2015, på Trichoglos
sum sp. på strandeng, T. Læssøe & T. Smidth, DMS717825 (C).

Thomas Læssøe

Genfund af Lerfarvet Sumpspind (Jaapia
argillacea)

Dette er en meget kryptisk barksvamp, der danner små, uanselige, blegt brune, skimmelagtige
frugtlegemer på meget fugtigt liggende ved, f.eks.
i mosekanter, søbredder osv.
Svampe 75, 2017

Der forelå kun tre danske fund indtil 2015,
hvor arten blev fundet i to Biowide-flader. Den
ene, Tømmerby Fjord, er en meget fugtig mose
med en meget høj diversitet af vedplanter, andre
planter og ikke mindst svampe. Den anden lokalitet, Rapskær nær Vandet Sø, er derimod en kedelig, lidt forsumpet ung fyrreplantage på mager
bund.
Det der gør arten speciel, er sporerne, der ved
modenhed og i Melzer fremtræder trecellede.
Midten (langt den største del) er dybt rødbrun
(dextrinoid), mens enderne fremtræder farveløse
– der er dog ingen egentlige vægge mellem den
dextrinoide del og de farveløse ender. Sporerne
er lidt tenformede og også ret store og måler 1620 x 5-7 µm. Derudover er svampen forsynet med
meget lange, tykvæggede, cylindriske cystider.
Der findes yderligere en art af Sumpspind,
Blegokker Sumpspind (Jaapia ochroleuca) i
Danmark, der tilsyneladende er klart mere al39

De modne sporer hos Lerfarvet Sumphinde (Jaapia
argillacea) fremtræder trecellede i Melzers reagens.
Tømmerby Fjord, 19. okt. 2015, DMS-726330 (ikke
gemt). Foto Thomas Læssøe,

Der er kommet ret mange nye fund af Sklerotie-Snyltehjerne (Tetragoniomyces uliginosus) siden den første gang blev rapporteret i 2009. Kjul Strand, 3. okt.
2015, Thomas Læssøe & Annegrete Eriksen, DMS721943 (C). Foto T. Læssøe.

mindelig end Lerfarvet Sumpspind, da den er
fundet hele 13 gange i Biowide-runderne (20142015).

havstranden i Jammerbugten. Den er også genfundet i hundegræstuer som ved det første fund.
I materialelisten er planteværten angivet,
men det antages at dette reelt er værten for
svampen der parasiteres af Sklerotie-Snyltehjerne.

Materiale: Danmark, Nordjylland, Biowide 013
Tømmerby Fjord, 19.X.2015, på ved af gran (Picea),
parasiteret af en Syzygospora sp., T. Læssøe, DMS726330 (ikke gemt); Biowide 012 Rapskær, 20.X.2015,
på ved af nåletræ sammen med Hypochnicium geoge
nium, T. Læssøe, DMS-726279 (C).

Thomas Læssøe

Sklerotie-Snyltehjerne (Tetragoniomyces
uliginosus) – nye fund
I Svampe 59 (Petersen 2009) blev det første
danske fund af Sklerotie-Snyltehjerne publiceret, men siden er der kommet en del til, bl.a. i
forbindelse med Atlas 1.0 og projektet Biowide,
hvor der blev inventeret for svampe i 130 1600
m2 store prøveflader i 2014 og 2015. Arten har
tilsyneladende en meget vid økologi, og om det
indikerer, at den snylter på en række værter, er
lidt usikkert, men jo nok sandsynligt. Den er blevet fundet i så forskellige miljøer som på stubben i høstede hvedemarker, i tagrørssumpe og i
et krat bestående af el og havtorn lige inden for
40

Materiale:
Danmark,
Sjælland,
Hyrdehøj,
1.XII.2009, på urtestængler og græsstrå – meget ungt
materiale, Tom Smidth, DMS-84968; Store Vrøj,
23.VII.2011, på Tagrør (Phragmites), T. Læssøe, DMS84968 (C); Nordjylland, Svenstrup, 31.VII.2012, på
Tagrør (Phragmites), Erik Arnfred Thomsen, DMS451979 (C); Ålborg, Sølyst, 1.VIII.2012, på Rørhvene (Calamagrostis), Erik Arnfred Thomsen, DMS454450; Als, Nørreskov, 18.VIII.2012, på Star-førne
(Carex), Steen A. Elborne, DMS-455078 (SAE herb);
Tirstrup, Nøruplundvej 2, 24.VI.2015, på Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata), Jens H. Petersen; Biowide 007 Kjul Strand, 3.X.2015, på elle-blade (Alnus),
Thomas Læssøe & Annegrete Eriksen, DMS-721943
(C); Lolland, Biowide 115 Bursø, 25.IX.2014, på hvedestrå (Triticum), Thomas Læssøe & Tom Smidth,
DMS-718702 (C); Skejten, 9.VII.2016, på Eng-Havre
(Avenula pratensis), T. Læssøe, DMS-9167093; Nøbbet Østerskov, 25.IX.2016, på Hvede-strå (Triticum),
DMS-9175644.

Thomas Læssøe

Det er ikke hver dag der opdages nye ædle Rørhatte i den danske natur. Brunrosa Rørhat (Butyriboletus fusco
roseus) har at dømme ud fra de mange frugtlegemer/individer i Egeskov, Lolland, stået i mange år og ventet på
at blive opdaget. Lolland, Egeskov, 26. sept. 2016. Foto Jens H. Petersen.

En ny, ædel Rørhat fra Lolland og Fyn:
Brunrosa Rørhat (Butyriboletus fuscoroseus).

En varm sommerdag sidst i juli blev jeg (TL)
vækket af en melding, der løb ind på telefonen
via den såkaldte BirdAlarm, en tjeneste fugleartsnørder kan abonnere på. Der sad en Blå
Glente ved Gedser. Det var lidt af en ønskefugl,
og jeg havde lyst til at komme ud af storbyen, så
jeg dampede skyndsomst mod Gedser og nåede
frem først på formiddagen sammen med en flok
ligesindede og beundrede på behørig vis en af
Europas smukkeste rovfugle. Resten af dagen
var så reserveret til svampejagt på Lolland.
Først gik turen til Skejten ved Fuglsang i
det sydøstlige hjørne af øen – en af Danmarks
smukkeste lokaliteter. Der var en del skørhatSvampe 75, 2017

te fremme og en ualmindelig smuk Skinnende
Lakporesvamp (Ganoderma lucidum), men ingen Rødmende Skørhat (Russula seperina), en
art jeg stadig mangler at få set i levende live, og
netop Skejten er artens eneste kendte danske
voksested.
På et tidligere tidspunkt havde jeg lovet Jens
H. Petersen at skaffe nogle billeder af Glatstokket Indigo-Rørhat (Suillellus queletii) til vores
fælles bogprojekt, så jeg kørte til Egeskov, hvor
den lokale Flemming Rydén havde meldt arten kort forinden. Jeg trampede rundt i skoven,
og jeg fandt da også et par halvdårlige IndigoRørhatte, Brændende Mælkehat (Lactarius
acerrimus), en enkelt Bronze-Rørhat (Boletus
aereus), men ikke meget at berette hjem om. Da
jeg kunne se bilen igen, slog jeg ind i skovbrynet
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Brunrosa Rørhat (Butyriboletus fuscoroseus) blåner kraftigt ved såring og har en ofte noget tenformet, tilspidset
stok. Ved gennemskæring blåner kødet tydeligt i hatten, som det også ses hos Sølvskinnende Rørhat (Butyribole
tus fechtneri). Tenstokket Rørhat (B. appendiculatus) blåner kun på ydersiden og har uforanderligt kød. Lolland,
Egeskov, 22. jul. 2016. Foto Thomas Læssøe.

langs vejen, og der stod der til min forbløffelse
mængder af svampefrugtlegemer. Først var det
en stor, smuk gruppe af Gulrandet Fluesvamp
(Amanita franchetii) og nogle fine Bronze-Rørhatte, men så stod der også en statelig rørhat
med en smuk, men dog afdæmpet brunrosa hatfarve, og en lysende gul stok med et rosa bælte
nederst. Den sagde mig ikke spor ud over, at den
da lignede noget jeg havde beundret i bøger om
syd- og mellemeuropæiske rørhatte.
Jeg ringede til Jens, der sad ved sit righoldige rørhattebibliotek på Djursland, og vi blev
sammen enige om, at jeg havde fundet Nordens
første Butyriboletus pseudoregius. Det var jo lidt
ophidsende for en i forvejen overophedet mykolog på en meget varm sommerdag. Men jeg
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fik da taget en masse billeder og gik også videre
langs brynet, hvor det vrimlede med AvnbøgSkælrørhat (Leccinellum carpini), Glatstokket
Indigo-Rørhat, Rod-Rørhat (Caloboletus ra
dicans) og en stor forekomst af Moskølle (Eo
cronartium muscicola).
Dagen efter blev det friske materiale overdraget til Jens ved et rendezvous ved Elbæk ved
Horsens. Han fik målt sporerne (friske sporer
fra hat målt til 12,5-14 x 4,5-5 µm; middel 13,3 x
4,9; Qm=2,7) og genstuderet kødets reaktioner
efter gennemskæring, og konklusionen stod fast.
Dog viste det sig, at der var et tidligere navn, der
kunne slå B. pseudoregius, nemlig Bytyriboletus
fuscoroseus, der er baseret på Boletus fuscoro
seus Smotl. fra 1912, mens Boletus appendicula

tus subsp. pseudoregius Huber er fra 1938.
Siden granskede vi og andre svampedatabasen, og det viste sig, at Flemming Rydén faktisk
havde fundet Brunrosa Rørhat i Egeskov allerede i 2012, og minsandten om ikke Jette Anitha
Hansen også havde den liggende som Tenstokket Rørhat på Svampeatlas fra Øksenrade Skov
ved Middelfart – også fra 2012.
Internet-stedet www.Boletales.com angiver
(som Boletus pseudoregius) arten fra Belgien,
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Makedonien, Rumænien, Rusland (Kaukasus), Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Schweiz, Tjekkiet, Ungarn og
Østrig. Et opslag på den tyske side http://www.
pilze-deutschland.de, viser at den også findes i
Tyskland med en enkelt plet i Schleswig-Holstein og en del længere sydpå. Den er derimod
ikke med på den hollandske hjemmeside over de
hollandske svampes udbredelse og heller ikke
fra de øvrige nordiske lande.
Brunrosa Rørhat er en middelstor rørhat
med hvælvet, træbrun til brunrosa, lidt filtet hat,
lysende gule rør som blåner kraftigt ved såring,
og en ofte noget tenformet-tilspidset, gulnettet,
gul stok, der ofte har et brunrosa bælte lige over
basis. Ved gennemskæring blåner kødet tydeligt
i hatten. Denne blånende karakter deler arten
med den Sølvskinnende Rørhat (Butyriboletus
fechtneri) som har en blegere, lysegrå, næsten
sølvglinsende hat. En anden dansk art, Tenstokket Rørhat (B. appendiculatus), kan ligne meget,
men denne blåner kun på ydersiden (rørmundinger, stok), hvorimod kødet er helt uforanderligt. Hatten mangler desuden udpræget brunrosa
nuancer. Arterne i dette artskompleks er i øvrigt
ikke lette at skelne fra hinanden, og Brunrosa
Rørhat er uden tvivl tidligere blevet bestemt til
en af de andre arter i gruppen. Alle har de et fast,
lidt fedtet, velsmagende kød.
Baseret på oplevelser fra atlaslejren (september 2016) med besøg i Egeskov har Brunrosa
Rørhat mindst ti mycelier i skoven. Alle var behørigt imponerede over mængden i denne ellers
totalt udtørrede skov. På det vestligste sted forekom den sammen med Bleg Rørhat (Hemilecci
num impolitum). Og langs vejen ved den østligste forekomst stod den også med Giftig Rødblad
(Entoloma sinuatum), Afblegende Kam-Fluesvamp (Amanita lividopallescens) og en masse
Svampe 75, 2017

skørhatte ud over de allerede nævnte arter.
På dansk kalder vi sommetider en smuk og
statelig art som Brunrosa Rørhat for ædel med
et noget subjektivt begreb, der siger lige så meget om brugeren af ordet, som det siger om den
ædle organisme. I Sverige bruges begrebet ‘ædel’
mere præcist om en bestemt type løvskov og de
der forekommende træer: „Ädellövträd, även
ädla lövträd eller ädellöv, är lövträd vars träslag
är särskilt ekonomiskt värdefulla och har snäva
krav på omgivningen för att frodas.“ (Wikipedia). Ädelsopp bruges så om rørhatte der kun
forekommer i denne skovtype, fx Satans Rørhat.
Materiale:
Danmark,
Lolland,
Egeskov,
9.VIII.2012, med bøg (Fagus), F. Rydén, DMS-453282;
ibid., 5.X.2013, DMS-640341; ibid. (nyt sted i skoven),
22.VII.2016, med bøg og/eller eg (Quercus), T. Læssøe, DMS-9168367 (C); ibid., 24.VII.2016, F. Rydén
DMS-9168686; ibid.; 4.VIII.2016, DMS-9169619; ibid.,
26.IX.2016, i mængder på de to klassiske steder plus
hist og her nær disse steder, S.A. Elborne, T.G. Frøslev,
C. Ingvard, T. Læssøe, M. Vestergaard, B.T. Olsen, J.H.
Petersen, F. Rydén, T. Stjernegaard Jeppesen, DMS9175857, -63, -81, -927, 9175943 (C).

Thomas Læssøe & Jens H. Petersen
Tak til: Kadri Pooldma for hjælp med jordtungeparasitten.
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