Usædvanlige danske svampefund

red. Thomas Læssøe

Nedløbende Fnugfod (Hydropus moserianus), Eskebjerg Enghave, atlas TS2015-718422. Foto Thomas Læssøe.

Som vanligt har selv den ret ringe sæson 2015
bragt mange spændende fund frem i lyset, og en
god håndfuld rapporteres her ud over diverse
fund fra tidligere år. Hele fem nye poresvampe
er omtalt, men der er formodentlig flere at finde
derude, så det er bare at klø på. Det bliver spændende at se hvad 2016 byder på.

Nedløbende Fnugfod (Hydropus moserianus) ny art i Danmark baseret på et nyt
og et gammelt fund
I forbindelse med indlægning af gamle noter og
lister i Svampeatlas faldt jeg i foråret 2015 over
en ret grundig beskrivelse af et fund gjort af

mig selv på Kringelrøn (Læsø) i 1999. Dengang
antog jeg, at svampen var en Huesvamp i slægten Mycena, men nu gik det op for mig at materialet passede perfekt med en art af Fnugfod
(Hydropus) beskrevet fra Holland (Bas 1983).
Det er ikke mindst kombinationen af amyloide
sporer og et ikke-dextrinoidt lameltrama plus
store, simpelt opbyggede cheilo- og pleurocystider, der passer på Hydropus frem for Mycena.
Jeg tilføjede H. moserianus til vores taxonbase
og krydsede DK-til stede-boksen af. Og det var
så det. Men senere på året dukkede svampen
sørme op igen. Denne gang i en rigelig og smuk
kollektion, som blev fundet af undertegnede og
Tom Smidth i en Biowide-prøveflade i den sydlige del af Eskebjerg Vesterlyng i Vestsjælland.
Prøvefladen er ret lavtliggende og har en stor
forekomst af Liden Ulvefod, men også en del
opvækst af især Birk og Fyr. Svampen groede på
et ret åbent areal med unge Revling, lidt mosser og laver. En meter eller to derfra fandt vi
apotecier af Spooneromyces laeticolor og på birkeblade en for mig ukendt huesvamp (Mycena)
med karakterer hen ad Trådfin Huesvamp (M.
capillaris). Så lidt af et hotspot.
Her en kort beskrivelse af det nye fund fra
Eskebjerg Vesterlyng: Af udseende lidt som en
lille Vokshat (Cuphophyllus) eller som en mørk
Hemimycena mairei. Hat 4-8 (-11) mm bred, sodgrå (ca. 9F4 til noget lysere med mere gråt; Kornerup & Wanscher), ± hvælvet, lidt kegleformet
til næsten affladet med opbrættede sider, stribet,
tør, overflade svagt plysset a la visse skærmhatte og nonnehatte. Lameller ± trekantede, dybt
nedløbende, hvide yderst, lysegrå mod bunden,
ret tykke og fjerne, L: ca. 18, med et varierende
antal smålameller der grener og anastomoserer.
Stok 8-14 x 0,8-2 mm, meget lysere end hatten,

tæt dækket af fine hår (caulocystider). Ingen lugt
erkendt. Smag ikke testet.
Basidier 4-sporede. Sporer ret forskelligformede, dråbeformede til ± ellipsoidiske, glatte,
amyloide. Trama ikke dextrinoidt. Cheilocystider
blandede med basidier; pleurocystider i massevis.
Et par notater om Læsø-fundet (1 ex): Hat 10
mm, navlet, tør, fint dunet, musegrå, stribet. Lameller tykke, brede, buet nedløbende, L: 12, l: 1.
Stok horngrå, 20 x 1 mm, cylindrisk.
Cheilocystider (og pleuro-) langhalsede. Tramaceller store, bredt tenformede. Sporer amyloide, næsten cylindriske set forfra, svagt bønneformede set fra siden.
Arten er ud over Holland (en del fund fra
fire kvadrater; http://www.verspreidingsatlas.
nl/0058030) også fundet i Frankrig (fx http://
projet.aulnaies.free.fr/index.html) og Belgien
(Flandern; http://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/10684). Et norsk fund
er måske lidt afvigende (http://artskart.artsdatabanken.no) – jeg var med på finderholdet. Af
størst interesse er måske to fund fra SchleswigHolstein (http://www.pilze-deutschland.de/).
De oprindelige hollandske fund blev gjort i
ret forskellige habitattyper, men i hvert fald et
af dem synes at ligne Eskebjerg-habitatet ganske meget. I Bimosen (Sorø Sønderskov) har
Jacob Heilmann-Clausen fundet en meget lignende, men også afvigende art af Fnugfod som
stadig afventer bestemmelse eller nybeskrivelse.
Materiale: Danmark, Læsø, Kringelrøn, 10.X.1999,
dybt i græs på gul engmyretue på strandeng, T. Læssøe Atlas tl1999-705482; Vestsjælland, Eskebjerg Enghave, 24.IX.2015, på fin tørvejord blandet med sand, T.
Smidth & T. Læssøe, Atlas TS2015-718422 (C).

Thomas Læssøe

David Boertmann, Institut for Bioscience, Afd. Arktisk Miljø, Århus Universitet, Frederiksborgvej 399, 4000
Roskilde; dmb@bios.au.dk
Tobias Bøllingtoft, Krakasvej 38, 2800 Kgs. Lyngby; tboellingtoft@gmail.com
Annegrete Eriksen, Langdalsvej 26, 9900 Frederikshavn; annegrete.eriksen@yahoo.com
Jacob Heilmann-Clausen, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; jheilmann-clausen@snm.ku.dk
Margaretha Liebmann, Strandvejen 87, 7120 Vejle; superm_1@hotmail.com
Thomas Læssøe, Biologisk Institut/Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø;
thomasl@bio.ku.dk
Ole Martin, Glentevej 8, 3390 Hundested; entoconsult@gmail.com
Erik Rald, Viborggade 15 st.tv., 2100 København Ø; erikrald@gmail.com

Notes on rare fungi collected in Denmark
Two records from consecutive days of Entoloma pluteisimilis are reported – both from Fagus logs and from two
localities in central and northern Zealand. This constitutes a new species record for the country. Five species of
polypores are reported as new species records: Ceriporiopsis herbicola (on stems of Fallopia japonica, abundant
in one site near Vejle in Jutland), Frantisekia mentschulensis (on Fagus, several sites in Gribskov, NE Zealand,
and one site in central Jutland), Ceriporia griseoviolascens (on Salix caprea in NW Jutland), Funalia trogii (on
Fagus on Møn, SE Denmark) and Rhodonia placenta (on a conifer stump in northern Jutland). Two records of
Hydropus moserianus constitute the first for the country – one from a saline meadow with yellow ants (the island
Læsø in Kattegat) and one from semi-exposed soil (sand with humus) at the border of a dune slack in western
Zealand.
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Skærmhatagtig Rødblad (Entoloma pluteisimilis), Suserup, atlas TOB2015-727809. Foto Tobias Bøllingtoft.

Skærmhatagtig Rødblad (Entoloma
pluteisimilis) ny for Danmark – to steder
på to dage

Selvom der hvert år bliver fundet svampearter, der
er nye for Danmark, hører det til sjældenhederne,
at dette sker ved to uafhængige fund på to forskellige lokaliteter med en dags mellemrum. Dette var
imidlertid tilfældet 26. og 27. oktober 2015, hvor vi
hver især fandt Entoloma pluteisimilis Noordel. &
C.E. Hermos. i henholdsvis Gribskov og Suserup
Skov. Begge lokaliteter hører til landets svampemæssigt bedst undersøgte, men Gribskov er dog
langt større end Suserup Skov. Fundene blev gjort
i forbindelse med to forskellige forskningsprojekter ved Københavns Universitet, begge støttet af
15. Juni Fonden. Begge projekter har fokus på betydningen af urørt skov for bevarelse af truet biodiversitet, hvilket gav anledning til udfærdigelse af
en pressemeddelelse fra Københavns Universitet
om fundet i Gribskov. Da arten tilmed er meget
sjælden i Europa, fik fundene stor omtale i både
nationale og internationale medier. Nedenfor omtales omstændighederne omkring de to fund, og
der gives en beskrivelse af artens karakterer, økologi og udbredelse.
Her følger først Jacobs beskrivelse af fundet i
Gribskov, der blev gjort i en længe urørt bevoksning fra 1778 lige nord for Kagerup i forbindelse
med projektet med det lidt omstændelige navn
„Urørt skov eller naturnær skovdrift – hvad skal
der til for at bevare biodiversiteten i Danmarks
Skove?“:
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Jeg havde netop spist min frokost, da jeg fik
øje på en lille flok gråbrune svampe, der voksede
på en ret nedbrudt bøgekævle tæt ved den parkerede institutbil. Umiddelbart tænkte jeg på
Grå Tragthat (Clitocybe metachroa), der en sjælden gang kan vokse på råddent ved. Men lamellerne var tydelig udrandede, hvilket er usædvanligt blandt tragthatte, og der var også noget ved
svampens generelle fremtoning, der var galt. På
et symposium om europæiske urskovssvampe i
Tjekkiet havde jeg i september hørt om en for
mig helt ukendt svamp, Trichocybe puberula, der
netop skulle vokse på dødt ved af Bøg. Og de fotos jeg havde set af denne lidt mytiske art, passede efter hukommelsen meget godt på de svampe,
jeg stod med i hånden, og som røg i samleboksen
sammen med store forventninger om en ny dansk
svampeslægt. Da jeg sent om aftenen tjekkede
svampen i mikroskopet, blev jeg meget forvirret
over, at sporerne nærmest var kuglerunde, men
tydeligt buklede. Det passede slet ikke med T. puberula og gav i det hele taget ikke meget mening
umiddelbart. Så svampen røg på tørreapparatet
med lidt noter, og jeg gik meget træt og lidt forvirret i seng. Først et par dage efter fik jeg vendt
fundet med Thomas Læssøe, som kom med det
indlysende bud, at det måtte være en art i slægten
Troldhat (Rhodocybe) jeg havde fundet, for denne slægt er netop kendetegnet ved de buklede,
ofte næsten runde sporer. Jeg kunne imidlertid
ikke komme i tanke om nogen vedboende troldhatte med gråbrune farver, men til gengæld kom

jeg i tanke om den mærkelige, næsten glatsporede vedboende Rødblad Entoloma pluteisimilis,
som jeg havde været med til at samle ti år før i
Spanien (Heilmann-Clausen & Walleyn 2007).
På trods af de atypiske sporer har et fylogenetisk
studie vist at arten er en rigtig Rødblad, der godt
nok står ret isoleret i slægten, men langt væk fra
troldhattene (Co-David m.fl. 2009).
Kort efter vores snak sendte Thomas Læssøe
en email med et foto af nogle svampesporer, som
passede 100 pct. med mit fund. Manden bag det
nye fund var Tobias, som havde sendt de tørrede
svampe til Thomas.
Nedenfor fortæller Tobias om sin fundoplevelse: Den 27. oktober var jeg sammen med Erik
Rald og Jørn Kofod på feltarbejde i Suserup Skov
ved Sorø i forbindelse med vores ansættelse på
projektet „Biodiversitet i naturskov“, der styres
fra Institut for Geovidenskab og Naturressourcer på Københavns Universitet. Lidt over middag undersøgte jeg en stor liggende bøgestamme
og så en flok skærmhatte-lignende svampe med
tydeligt hygrofan hat. Jeg kunne hurtigt konstatere, at der ikke var tale om en skærmhatte, da
svampene ikke havde frie lameller. Sporefarven
var der endnu tvivl om. Jeg tog en række billeder
som dokumentation og indsamlede to frugtlegemer. Lidt efter nåede de andre frem, men der var
stadig usikkerhed om bestemmelsen, om end der
kom flere bud på en art – bl.a. Stor Skyggehat
(Simocybe sumptuosa), hvad der i felten blev betragtet som den mest brugbare arbejdshypotese.
På Svampeatlas ønskede Thomas Læssøe resultaterne af en mikroskopisk undersøgelse af fundet,
samtidig kommenterede Thomas det glatte hygrofane aspekt, der er lidt atypisk for Stor Skyggehat. En uges tid efter fik jeg tid til at mikroskopere det nu tørrede materiale, og kunne med
glæde konstatere, at der i hvert fald var masser
af modne sporer, men jeg kunne samtidig øjeblikkeligt se på sporernes form og farve, at der
ikke var tale om en Skyggehat eller nogen anden
brunsporet art. Jeg sendte billeder af sporerne til
Thomas Læssøe, der straks videresendte meddelelsen til Jacob grundet mistanken om sammenfald med Gribskov-svampen. Herefter gik det
stærkt fremad mod de 15 minutters berømmelse,
som langt de færreste gråbrune svampe oplever.
Som det nok fremgår, er E. pluteisimilis ikke en
spektakulær svamp, men da den tilsyneladende ofSvampe 73, 2016

te vokser i småknipper, er den til at få øje på. Den
er oprindelig beskrevet fra Spanien (Noordeloos
2004), men siden tillige rapporteret fra Ungarn
(Noordeloos & Hausknecht 2009) og fra Italien,
hvor der ligger en fyldig omtale, og er glimrende
fotos af arten på internetsiden for Forum di Micologia AMB Gruppo di Muggia e del Carso (http://
www.ambmuggia.it/forum/topic/5940-entolomapluteisimilis/). Desuden er der på den nye tyske
atlasportal (http://www.pilze-deutschland.de) sat
en prik for arten i Schleswig-Holstein i det nordlige Tyskland. Alle fund er fra dødt ved, og bortset fra typen, der blev fundet på Fyr, er de kendte
fund gjort på løvtræ: Bøg i Italien, Tyskland og
Danmark og Poppel i Ungarn. Baggrunden for
artens tilsyneladende ekspansion i Europa er
ukendt, men både klimaændringer, øget eftersøgning og mere dødt ved i de vesteuropæiske skove
kan spille en rolle. I Danmark vurderer vi, at arten
højst sandsynligt er forholdsvis nyindvandret. Da
Jacob sammen med Morten Christensen meget
aktivt undersøgte vedboende svampe omkring år
2000, blev den i hvert fald ikke bemærket på trods
af omfattende feltstudier, bl.a. i Suserup Skov. Det
må antages, at vi ikke har fundet de to eneste forekomster af arten i Danmark, og vi opfordrer til at
arten eftersøges i egnede miljøer. Man skal se efter en gråbrun svamp med hatdiameter op til ca.
5 cm, med en hygrofan, men kun svagt randstribet hat og udrandede beige til svagt rosatonede
lameller. I sammenligning med andre rødblade er
lamelfarven ikke særlig rosa, heller ikke på modne
eksemplarer. Som det fremgår, havde ingen af os
den rette slægt på lystavlen i felten.
Materiale: Nordøstsjælland: Gribskov, Trustrup Skov, 26.X.2015, på bøgekævle (Fagus), Jacob
Heilmann-Clausen, Atlas jhc2015-730773 (C); Midtsjælland: Suserup Skov, 27.X.2015, på bøgestamme (Fagus),
Tobias Bøllingtoft, Atlas TOB2015-727809 (C).

Tobias Bøllingtoft &
Jacob Heilmann-Clausen

Pjaltet Læderpigsvamp (Phellodon confluens) ny for Sjælland
Mens flere gammelkendte arter af Kød-, Korkog Læderpigsvampe nu synes at være forsvundet
fra Sjælland, sker det omvendt yderst sjældent,
at der opdages nye arter inden for disse slægter
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Pjaltet Læderpigsvamp (Phellodon confluens), Kondiøen, Spurveskjulskoven; atlas TOB2015-724039. Foto Tobias Bøllingtoft.

på østsiden af Storebælt. Dette skete imidlertid i
oktober 2015, hvor Pjaltet Læderpigsvamp blev
fundet som ny for Sjælland på lokaliteten „Kondiøen“ i Spurveskjulskoven nord for København under Erik Ralds og Tobias Bøllingtofts
besøg på øen. Herunder beskrives omstændighederne omkring fundet og bestemmelsen.
Hvis man studerer listerne over fund fra
Spurveskjulskoven i Danmarks Svampeatlas,
ser man hurtigt, at der i denne skov er fundet
en række interessante arter af pigsvampe. Ved
de fleste fund er der i kommentarfeltet noteret
Kondiøen, og finderen er ofte Erik Rald. Fundene stopper dog omkring år 2000. Jeg (TB) kommer hyppigt i Spurveskjulskoven, men var ikke
helt sikker på hvilket sted Kondiøen refererede
til. Jeg drøftede emnet med Erik, der nok mente
han kunne genfinde stedet, selvom det var adskillige år siden, han sidst havde besøgt lokaliteten.
Den 13. oktober bevægede vi os i silende
regn igennem skoven, og det tog Erik nogen
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tid at huske vejen. Endelig lykkedes det dog
at finde Kondiøen, et sted jeg talrige gange er
gået over, men uden at finde særligt interessante svampe. Erik udpegede de to specifikke steder, hvor han tidligere havde fundet flere arter
af Kød- og Læderpigsvampe. Til at starte med
kunne vi ikke se noget, men efter at have børstet
blade væk helt nede i kanten af de nu næsten
udtørrede kanaler, der omkranser øen, fandt jeg
pludselig en lille flok svampe med lys, let filtet
hat og mørke pigge, de største med hatdiameter
på ca. 10 cm. Ved plukning af et frugtlegeme viste det sig hurtigt at være en flot læderpigsvamp,
og en meter derfra kunne Erik børste endnu en
mindre gruppe frem af samme art. Ingen af os
var dog sikre på arten, og derfor fotograferede
vi fundet og hjembragte belæg.
Efter studier af billederne og mikroskopi
kunne Morten Strandberg og Torbjørn Borgen
fastslå, at der var tale om den sjældne Pjaltet Læderpigsvamp, som hidtil kun har været kendt fra
en håndfuld jyske lokaliteter og to fynske. Fun-

Knoldet Stødsvamp (Xylaria bulbosa), Helligkilde, Mols Bjerge, atlas TL2015-714624. Foto Thomas Læssøe.

det er et bevis på, at Kondiøen stadig rummer
betydelige mykologiske værdier, og foreningens
fredningsudvalg har efterfølgende taget kontakt
til Frederiksdal Slot, der ejer Spurveskjulskoven, om langsigtet beskyttelse af stedet.
Materiale: Danmark, Sjælland, Spurveskjulskoven,
Kondiøen, 13.X.2015, på lille åbrink, under bøgeløv
(Fagus), T. Bøllingtoft & E. Rald, atlas TOB2015724039 (C).

Tobias Bøllingtoft og Erik Rald

Knoldet Stødsvamp (Xylaria bulbosa)
genfundet efter godt 150 år

I forbindelse med det omfattende Biowide-inventeringsarbejde i 2015 var vi nået til prøveflade nr. 057 Helligkilde beliggende i Mols Bjerge.
Vi var undertegnede plus mine frivillige Rasmus
Ejrnæs og dagens helt Jesper Erenskjold Moeslund. Prøvefladen er en ret stejl skråning, der afgræsses af får og køer, men er præget af ret tætte
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krat domineret af Enebær. Fladen er meget artsrig hvad angår svampe, men Jesper blev mobbet
og derefter jaget ind i et tykt og mørkt enebærkrat, hvorpå han kom ud med noget helt uventet
– en håndfuld stødsvampe. Og i et splitsekund gik
det op for mig, at han havde genfundet den gådefulde Xylaria bulbosa (Pers.) Berk. & Broome,
som jeg selv havde været inde over i forbindelse
med mit ph.d.-arbejde (Læssøe 1992).
Arten er blot kendt fra ét dansk fund fra
Klingstrup (ell. Skårup) på Fyn og fundet af Emil
Rostrup i 1864. Svampen blev beskrevet allerede
i 1791 af en de mest berømte fortidige mykologer, nemlig Christiaan Hendrik Persoon baseret
på et fund fra Göttingen i Tyskland. I forbindelse med mine studier lykkedes det yderligere
at lokalisere fund fra England (perioden 18591866), Frankrig (fire fund, 1870-1877) og så det
rostrupske fund fra Fyn. Det var det. Og siden synes der ikke at være dukket nye fund op. I hvert
fald skriver Jacques Fournier i sin opsummering
af de europæiske stødsvampe (Fournier 2014), at
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han ikke kender til yderligere fund.
Tilbage til det aktuelle fund. Jeg kravlede tilbage i Jespers spor for at se om han havde efterladt nogle eksemplarer derinde i dybet, og det
havde han heldigvis, så jeg med ærefrygt kunne
fotografere svampen in situ og også ved selvsyn
konstatere, at der kun var enebærnåleførne under den knoldede basis – intet ved. Vi har altså at
gøre med en Stødsvamp der på ingen måde gror
på stød, men er specialiseret i at nedbryde nåle
fra diverse nåletræer.
Arten er karakteriseret ved den tykke, knoldformede, næsten sklerotieagtige basis, og måske
kan den danne sklerotier i nåledækket, der siden
giver ophav til stromata; det vides ikke med sikkerhed. Rostrup (1866) foretog på trods af titlen
på hans afhandling, hvor hans fund omtales, ingen forsøg med stødsvampen, men dog med en
række andre sklerotiedannende svampe. Derudover er stromaets overflade tynd, ret brun i tonen og glat ved fuld modenhed med ret tydelige
konturer fra de underliggende peritecier. Sporerne er små, 9,2-11,9 (-13,9) x 3,4-4,6 (-5,3) µm, ret
lyst sodgrå til brune og med en relativt utydelig
spirefure i næsten fuld længde på den mest flade
side af de asymmetrisk ellipsoidiske sporer. Det
indre af stromaet er hvidt, i hvert fald på det friske materiale fra Helligkilde. Men noget af herbariematerialet har et nærmest gult indre og også
en noget farvet hyfemåtte ved basis af knolden.
Materiale: Danmark, Mols Bjerge, Helligkilde, Biowide 057, 3.IX.2015, på førne under Enebær (Juniperus communis), Jesper Erenskjold Moeslund, Rasmus
Ejrnæs & Thomas Læssøe, atlas tl2015-714624 (C);
Fyn, Klingstrup (formodentlig Klingstrup Skov) [givet som „Granplantage ved Skaarup“ i Rostrup 1866],
20.XI.1864, på førne af Rødgran (Picea abies), E. Rostrup, Atlas ERO1864-730834 (C, CP).

Thomas Læssøe

Fem nye danske poresvampe
Abrikosporesvamp (Frantisekia mentschulensis) – en ny dansk poresvamp
En fototur den 3. november 2013 efter billeder
af svampe, bl.a. den sjældne Pindsvinepigsvamp,
og biller i Tinghus Plantage i den nordlige del
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af Gribskov-komplekset gav et meget overraskende svampefund ved inspektion af en måske
glemt og ret skjult stabel af gamle bøgekævler,
som lå opstablet langs en skovvej. Da jeg ikke er
særlig svampekyndig, men alligevel har beskæftiget mig en del med svampe fra dødt ved gennem mange år i forbindelse med undersøgelse
af saproxyliske biller [biller tilknyttet dødt ved;
red.] og i særdeleshed trælevende smældere, støder jeg ofte på nedbrydende poresvampe. Men
denne ret store og iøjnefaldende svamp, som
fandtes på endeflader af nogle få af bøgekævlerne, havde jeg ikke tidligere opdaget (se foto).
Min observation blev med foto lagt på sitet
Fugleognatur, hvor jeg i forum – men uden resultat – spurgte om navn på arten. Torbjørn Borgen rådede mig dog heldigvis til også at lægge
fundet på Danmarks Svampeatlas. Her blev mit
vedhæftede foto bestemt af Jacob HeilmannClausen, som oplyste, at arten ikke tidligere var
registreret i Danmark. Fundstedet fremviste jeg
umiddelbart efter til Thomas Læssøe, som ved
selvsyn kunne bekræfte, at det drejede sig om
denne art, og han fik samtidig taget belæg. Efterfølgende har også andre svampeinteresserede besøgt stedet og lagt fund ind på Danmarks
Svampeatlas og Fugleognatur.
Efter det første fund har jeg de følgende par
år fulgt svampens udvikling og forekomst på levestedet, og så sent som 13. oktober 2015 så jeg,
at arten stadig lever på de opstablede bøgekævler, og meget glædeligt, at den havde bredt sig
til en gammel, væltet bøg i nærheden. Desuden
har Jacob meddelt mig, at han ligeledes i 2015
har fundet svampen to steder i Strøgårdsvang i
den sydlige del af Gribskov. For at det ikke skal
være løgn har det endda vist sig at arten blev
fundet allerede i 2010 på Velling Kalv i Midtjylland. Indsamlingen, som blev gjort af Agnete
Juul, har i mellemtiden samlet støv i Jacobs kasse med interessante og vanskelige poresvampe
fra Danmarks Svampeatlas, men blev hentet ud
af glemslen ved lidt af en tilfældighed.
Den følgende kortfattede beskrivelse, forekomst og udbredelse samt økologi er især hentet
fra den seneste svenske rødliste fra 2015 (ArtsDatabanken 2015) baseret på oplysninger fra
Artfakta (Manktelow 2012):
En ret stor og kødfuld poresvamp, som ofte
danner taglagte frugtlegemer på undersiden af

Abrikosporesvamp (Frantisekia mentschulensis), Tinghus Plantage, atlas OMA2013-655450. Foto Ole Martin.

bøgestammer. Hattene kan være op mod 5 cm
brede og 1,5 cm tykke. Kan også danne helt resupinate, men ret kødede frugtlegemer som kan
blive op mod 20 cm brede. Hatoversiden er først
flødefarvet, men gulner med alderen og bliver
til sidst orange eller orangebrun, af og til med
en mørk rand. Porerne er kantede og fine, 5-7 pr.
mm, og danner et op til 10 mm tykt porelag. Poremundingerne er typisk lidt lysere end hatten,
men med tilsvarende varme, gullige til orange
farvetoner. Smagen er noget bitter. Arten kan
især forveksles med Sej Fedtporesvamp (Aurantiporus fissilis), som dog er mere hvid, og Rosa
Fedtporesvamp (Aurantiporus alborubescens),
der, som navnet siger, har smudsigt rosa farver.
Begge arter danner desuden mere markante
hatte uden større resupinate partier.
Abrikosporesvamp er vidt udbredt i Europa. Uden for Danmark er dens nærmeste forekomster i Nordtyskland og Sydsverige, og ellers
er den især kendt fra det østlige Centraleuropa
(Polen, Ukraine, hvorfra arten er beskrevet, HviSvampe 73, 2016

derusland, Tjekkiet, Slovakiet) samt Sydeuropa
(Kroatien, Italien og Spanien). Da arten er ret
stor og iøjnefaldende, og gamle bøgeskove er ret
velundersøgte, er det ikke sandsynligt, at den er
specielt overset. De aktuelle, danske fund i Nordsjælland er formentlig et resultat af nyindvandring
fra Sydsverige (Halland), hvor den de seneste 1015 år er fundet i gamle bøgeskove på omkring et
dusin lokaliteter bl.a. af Jacob Heilmann-Clausen
(Heilmann-Clausen 2006). Den er sjælden i hele
sit udbredelsesområde og betragtes f.eks. i Sverige som stærkt truet (EN) i den seneste rødliste
(ArtDatabanken 2015). I Sverige og i det øvrige
Europa er alle fundsteder underlagt en form for
naturbeskyttelse. I Danmark er arten endnu ikke
rødlistevurderet, og der er ikke truffet særlige beskyttelsesforanstaltninger for lokaliteten i Tinghus Plantage. Dog har jeg underrettet Naturstyrelsen i Nordsjælland om fundet og anmodet om
at stablen med de gamle bøgekævler kan forblive
i skoven. Det ene af de to nye voksesteder i Strøgårdsvang er beskyttet som urørt skov.
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Småsporet Filtporesvamp (Funalia trogii), Fontainebleau, Frankrig. Foto Morten Christensen

Småsporet Filtporesvamp (Funalia trogii), nærbillede af hatoverfladen. Foto Jens H. Petersen.

Arten er i lidt ældre europæisk litteratur kendt
som Antrodiella fissiliformis som oprindelig er
beskrevet fra Nordamerika. Spirin & Zmitrovich (2007) påviste imidlertid, at den ikke passede godt i denne slægt, og de fandt desuden, at
den europæiske art var forskellig fra den nordamerikanske. De oprettede derfor den nye slægt
Frantisekia og fandt et ældre navn for den europæiske art, som de kombinerede ind i slægten
som Frantisekia mentschulensis (Pilát ex Pilát)
Spirin. Senere molekylære studier (Yuan 2014)
har bekræftet at Frantisekia evolutionært er
vel adskilt fra Antrodiella, tilsyneladende med
Krybende Blødporesvamp (Tyromyces wynnei),
som en relativt nær slægtning. Arten er knyttet
til gamle løvskove med naturskovspræg i et ret
fugtigt og skyggefuldt miljø, hvor den som nedbryder lever af fugtigt ved på gamle, udgåede
stammer og højstubbe af forskellige løvtræer. I
Danmark er den hidtil kun fundet på Bøg, men
i udlandet er den også kendt fra Avnbøg, Løn,
Lind og Bævreasp.

på stranden og dræbte en fransk turist. I området
ligger flere meget solbagte bøgestammer, og på en
af disse sad talrige frugtlegemer af en lidt underlig poresvamp. Den voksede sammen med Håret
Læderporesvamp (Trametes hirsuta), som den lignede en del. Den var dog markant mere brunligt
farvet, og jeg var straks klar over, at det kunne
være Småsporet Filtporesvamp, som jeg kendte
fra feltarbejde syd for Danmark. Et senere tjek af
sporerne bekræftede denne bestemmelse.
Arten er vidt udbredt på den nordlige halvkugle og findes i samtlige af vores nabolande bortset fra England (Ryvarden & Melo 2014). Det er
en svamp jeg længe har ønsket at finde i Danmark,
og som jeg ofte har kigget efter på solbeskinnede
stammer. I Sverige kendes den kun fra to lokaliteter i de sommervarme egne omkring Stockholm, og den er listet som kritisk truet (CR) på
den svenske rødliste (ArtsDatabanken 2015). I
det sydlige Norge er den noget mere udbredt, især
på sydvendte skrænter i Telemark Fylke, hvor den
er udvalgt som særlig ansvarsart for Bø kommune
(Miljødirektoratet, uden dato). Nationalt har den
status som sårbar (VU) i Norge. Sydpå i Europa er
den betydelig mere almindelig (Bernicchia 2005).

Materiale og observationer: Danmark, Nordøstsjælland, Gribskov, Tinghus Plantage, på bøgekævler

28

(Fagus), 3.XI.2013, Ole Martin, Atlas OMA2013655450; ibid., 17.XI.2013, Thomas Læssøe og Ole Martin, Atlas tl2013-655451 (C); Gribskov, Strøgårdsvang,
Toggerup Kilde, 20.X.2015, på bøgestamme (Fagus),
Jacob Heilmann-Clausen, Atlas jhc2015-730771 (C);
Gribskov, Strøgårdsvang, Brændemose, 22.X.2015, på
bøgestamme (Fagus), Jacob Heilmann-Clausen, Atlas jhc2015-730770 (C); Østjylland, Velling Kalv, 10.
XI.2010, på tyk nedfalden bøgegren, Agnete Juul, Atlas jhc2010-733499 (C).

Jacob Heilmann-Clausen takkes for kritisk gennemlæsning af manuskriptet og supplerende
taksonomiske oplysninger.
Ole Martin

Småsporet Filtporesvamp (Funalia trogii) en længe ventet ny dansk poresvamp
En familietur til Møns Klint med blomstrende orkideer og flot forsommerskov, men uden de store
svampeambitioner, endte alligevel med lidt af et
poresvampehit. Fundet blev gjort i det store udskredsområde fra 2007 ved Store Taler, hvor op
imod 500.000 tons kridt og 100 bøgetræer endte
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Arten har forkærlighed for varme, solbeskinnede
levesteder, og fundet på Møn var derfor ikke helt
uventet. Den bør eftersøges på lignende voksesteder langs de danske kyster. Bleg Filtporesvamp
er i øvrigt ikke specielt selektiv i valget af træart,
men foretrækker løvtræ. Den er kun få gange fundet på ved af nåletræer og angives som særlig almindelig på Pil og Poppel.
Som nævnt ligner Bleg Filtporesvamp en brunlig udgave af Håret Læderporesvamp. Den mest
oplagte forvekslingsmulighed er den nærtstående
Storsporet Filtporesvamp (Funalia gallica), som
har en mere grå hatoverflade, mørkere brunt kød
og større sporer. Den er udbredt syd for Danmark,
men findes også i Sverige og kan potentielt også
dukke op i Danmark. En tredje forvekslingsmulighed er Grågul Sodporesvamp (Bjerkandera fumosa), som kan være farvet ligesom Bleg Filtporesvamp. Den mangler dog det markante tottede
filtlag, som findes hos Bleg Filtporesvamp, men de
eksemplarer jeg fandt, var faktisk så eroderede
af vejr og vind, at jeg først turde afvise Sodporesvampen efter et tjek af sporerne, som er langt
mindre hos denne art.
Rent slægtsmæssigt har Bleg Filtporesvamp
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Rødlig Kødporesvamp (Rhodonia placenta), Ålbæk Klitplantage, atlas AE2015-712643. Foto Annegrete Eriksen.

levet en noget omflakkende tilværelse, hvor skiftende mykologer har kombineret den ind i mindst
otte forskellige poresvampe-slægter, inklusive Læderporesvamp (Trametes) og slægten Coriolopsis,
hvortil arten er henført i mange nyere svampebøger. Et nyligt molekylært studie (Justo & Hibbett
2011) har imidlertid vist at Småsporet Filtporesvamp, sammen med Storsporet Filtporesvamp,
ikke er nært beslægtet med Læderporesvamp eller
med Coriolopsis polyzona, som er type-arten for
slægten Coriolopsis. De nærmeste slægtninge skal
dermod findes blandt fx Stilkporesvampe (Polyporus) og Tigerhat (Lentinus). Slægten Funalia er
beskrevet med en type fra Sydøstasien (Funalia
mons-veneris), som endnu ikke er sekventeret, så
det er endnu for tidligt at konkludere at Bleg Filtporesvamp hører hjemme her.
Materiale: Danmark, Møn, Store Klinteskov, stranden ved Store Taler, 6.IV.2015, på solbeskinnet stamme af Bøg (Fagus) på skrivekridt, J. Heilmann-Clausen, Atlas jhc2015-705504 (C).

Jacob Heilmann-Clausen
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Rødlig Kødporesvamp (Rhodonia placenta) fundet i Vendsyssel som ny for
Danmark – i hvert fald udendørs
Den resupinate, men alligevel spektakulære Rødlig Kødporesvamp (R. placenta) står opført på
den danske rødliste som NE (ikke bedømt). Ifølge Harmsen (1982) er den ikke hjemmehørende
i Danmark, men kan forekomme i træ importeret
fra Nordamerika, fortrinsvis Douglasgran (Pseudotsuga), og den anvendes internationalt som
prøvningssvamp til bedømmelse af træbeskyttelsesmidlers effekt. Harmsen skriver, at den angriber dæksplanker m.m. i fiske- og lystfartøjer.
Steen A. Elborne har meddelt mig, at han i de 25
år, hvor han har analyseret svampe i huse og skibe, aldrig har set denne art. Det er blevet påstået,
at arten skulle være fundet indendørs i Danmark,
men denne påstand kan ikke verificeres via etiketter fra Botanisk Museum (C) (venligst tilsendt af Christian Lange). Om der eventuelt kan
ligge materiale på CP (det gamle landbohøjskolefungarium) vides ikke.

I naturen er arten vidt udbredt, men den er
generelt sjælden i Europa (Ryvarden & Melo
2014 som Oligoporus placentus). Det danske
fund blev gjort den 16. august i Ålbæk Klitplantage i Nordjylland, hvor jeg var på tur med
min datter Marie Louise. Her voksede den på
en stor, mosdækket, nedbrudt nåletræsstub –
en tyndbladet kniv trængte ca. 7 cm ind i veddet ved moderat tryk. Den iøjnefaldende farve
på frugtlegemet gør, at den er umulig at overse
samt nem at bestemme allerede i felten. Den
kan dog gro på undersiden af væltede stammer,
hvor den kan være sværere at få frem i lyset.
En kort beskrivelse af fundet følger her:
Frugtlegemet etårigt, resupinat, men meget uregelmæssigt med mange små fremspring, ca. 40 x
30 cm, ca. 2 mm tykt; porefladen lyserød til laksefarvet, med alderen skiftende til en kedelig
gråbrun farve og kan i det stadie ligne hvad som
helst; poremundinger lidt uregelmæssige, ca. 3-4/
mm. Smag mild. Lugt ikke påfaldende.
Sporer 5-7 x 2,5-3 µm, cylindriske set forfra,
lidt krumme fra siden. Hyfer med øskner. Cystider fraværende.
I sjældne tilfælde kan Rødlig Kødporesvamp
forekomme i en helt hvid form, og den kan da
forveksles med Oligoporus rancidus, der muligvis blot er en hvid form af førstnævnte, da de to
arter har næsten identiske dna-sekvenser (Ryvarden & Melo 2014). Rødlig Kødporesvamp
skal smage mildt, hvorimod O. rancidus skulle
smage bittert. Ryvarden & Melo (2014) opfører arten i Oligoporus uden at nævne Rhodonia
og skriver at arten på basis af tilstedeværelse af
skelethyfer i veddet og sekvensanalyser muligvis skal overføres til Antrodia.
Jeg har været på lokaliteten flere gange i
løbet af sæsonen. Frugtlegemet blev langsomt
mere gråbrunt og tørt for hver gang, jeg så det.
Men den 18. oktober var der nogle områder på
den gamle poreflade, hvor der voksede nye friske, laksefarvede frugtlegemer .
I den nordlige del af Ålbæk Klitplantage
har jeg fundet en del andre interessante svampe
i 2015, f.eks. Puklet Gift-Slørhat (Cortinarius rubellus), Vellugtende Læderpigsvamp (Phellodon
melaleucus), Duft-Ridderhat (Tricholoma matsutake), Orangegul Slørhat (Cortinarius limonius), Dråbe-Kødporesvamp (Oligoporus guttulatus).
Svampe 73, 2016

Materiale: Danmark, Nordjylland, Ålbæk Klitplantage (NE-del), 16.VIII.2015, på nedbrudt nåletræsstub,
Marie Louise Eriksen, Atlas AE2015-712643 (C).

Annegrete Eriksen

Urte-Pastelporesvamp (Ceriporiopsis
herbicola) – en ny dansk poresvamp på
urtestængler
Ved Tirsbæk gods, 7 km øst for Vejle, ligger en
større plads, der bruges til haveaffald m.m. og
med en bevoksning af den invasive Japansk Pileurt (Fallopia japonica) på den fede kompostmuld.
I efteråret 2009 faldt mit blik tilfældigt på
nogle Urte-Filthat (Hohenbuehelia cyphelliformis) på en død pileurtstængel, men der var også
noget mere! En resupinat, brunrosa poresvamp
som ikke lignede noget jeg havde set tidligere.
En nærmere undersøgelse viste flere stængler
med denne poresvamp, de fleste gange i nærheden af Urte-Filthatte. Den noget særprægede
farve mindede mig om Rødlig Okkerporesvamp
(Hapalopilus rutilans), så jeg dryppede lidt KOH
på, og jo, den farvedes omgående lilla! Svampen
har 1-2 porer/mm og er blot ca. 1 mm tyk.
Via Jan Vesterholt kom svampen til Jacob
Heilmann-Clausen, der efter forespørgsler hos
Leif Ryvarden i Oslo og Otto Miettinen i Helsinki
kunne bestemme den til Urte-Pastelporesvamp.
Arten blev første gang fundet på Burre (Arctium)
i England af Richard A. Fortey og siden beskrevet som en ny art (Fortey & Ryvarden 2007). Alt
tyder dog på at arten ikke hører hjemme i Ceriporiopsis, men snarere i Hapalopilus, men der
er endnu ikke publiceret en sådan kombination.
Den genfandtes i 2010 sammen med Urte-Filthat og uden denne i 2014. Ud over poresvampen og filthatten er der også fundet en række
andre svampearter på pileurtstænglerne på denne lokalitet. Den mest spændende art udgøres
nok af barksvampen Hyphodermella corrugata.
Som det fremgår i atlassets mikroforum har andre været ude at lede i andre bevoksninger af
Japansk Pileurt, men indtil videre uden held
hvad angår poresvampen. Ifølge atlasbasen er
der dog fundet og godkendt 26 svampearter på
Fallopia-pileurt. Voksporesvampen bør også ef31

Urte-Pastelporesvamp (Ceriporiopsis herbicola), Tirsbæk, atlas ML2014-684902. Foto Margaretha Liebmann.

tersøges på andre meget kraftige urtestængler,
fx af Burre og store skærmplanter. Ifølge den
nye europæiske poresvampefunga (Ryvarden &
Melo 2014), kendes arten stadig kun fra to lokaliteter i hele verden – typelokaliteten i England
og altså Tirsbæk. Så selvom Japansk Pileurt generelt regnes for uønsket i Danmark, bør den
aktuelle bevoksning bevares.
Jan Vesterholt skrev om mit første fund:
Sporer ellipsoidiske, ca. 4,5-5 x 2,5 µm, basidier
4-sporede, hyfesystem monomitisk, med øskner, hyfer med kraftig okkerfarvet inkrustering,
cystider ikke set. Ingen Melzer-reaktioner. Konsistens vatagtig. Lægges i bunken til JHC.
Materiale: Danmark, Vejle, Tirsbæk, 20.XI.2009, på
stængler af Japansk Pileurt (Fallopia japonica) sammen
med Hohenbuehelia cyphelliformis, M. Liebmann Atlas ML2009-83129 (C); ibid., 5.XI.2010, Atlas ML2010137049 (C); ibid., 3.X.2014, Atlas ML2014-684902.

Margaretha Liebmann

Gråviolet Voksporesvamp (Ceriporia
griseoviolascens) – ny for Danmark
Som en del af atlasindsatsen besøgte jeg den 19.
november 2011 et af de mere utilgængelige områder herhjemme, nemlig skrænterne ved Kappel Hage øst for Lemvig. Den offentlige sti og
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trappe var skredet ned, og det var lidt af en udfordring at nå ned til stranden.
Den del af skrænten jeg havde som mål,
strækker sig ca. 2 km fra Kappel Hage mod øst
og er her bevokset med et tæt og uigennemtrængeligt krat af Pil, Tjørn og Slåen. Der er her og
der smalle veksler, trådt af krondyr. Helt nede
ved stranden ligger døde stammer, og på barken
af en af disse sad en tiltrykt (resupinat), hvid
poresvamp. Den anløb orange efter berøring og
blev behørigt indsamlet, da den absolut virkede
spændende. Jeg kiggede nærmere på den i mikroskopet og lagde den ind på atlassiden som
ubestemt poresvamp, da jeg ikke kunne få den
til at passe med noget i den litteratur jeg på det
tidspunkt havde for hånden. Jacob HeilmannClausen reagerede hurtigt og skrev: „Tror det er
en Ceriporia. De har ofte hyfer med krystaller/
snask på, og som kan ligne cystider. Og så mangler de øskner. Men sporemålene er lidt mærkelige. Jeg tjekker gerne!“ Efter at have set på og
bestemt indsamlingen skrev han igen: „Det er jo
et hit! Ny for Danmark. Hidtil vist kun kendt fra
Frankrig og Italien. Type fra Salix & Populus.“
Der er tale om arten Gråviolet Voksporesvamp (Ceriporia griseoviolascens) – en resupinat poresvamp. Mit fund bestod af flere mindre
og tætsiddende frugtlegemer, hvoraf det største
var 3 x 1,6 cm. De sad på barken af en død, liggende stamme af Seljepil. Porelaget var hvidt
og blødt og blev orange ved berøring. Kanten
var nogle steder skarpt afgrænset og andre steder mere diffus og flosset. Porerne var ret store,
fra 1-3 pr. mm og op til 1 mm dybe, og her og
der smeltede de sammen og dannede en mere
netagtig overflade. Der var også tynde vatagtige
partier uden porer. Svampen havde ingen markant lugt. Under mikroskopet viste den sig at
være uden øskner og at være monomitisk. Der
var ingen veldifferentierede cystider, men her
og der sås lange udragende hyfer, som jeg først
tolkede som sådan. Flere havde pålejret materiale – krystaller og andet fnadder, og nogle
havde gulligt indhold. Bernicchia (2005) fremhæver forekomsten af sådanne hyfoide cystider
hos arten og bruger dem i udnøglingen, mens
Ryvarden & Melo (2014) ganske ignorerer deres forekomst. Sporerne var bønneformede og
målte 5,0-7,2 x 2,8-3,2 μm. Det var de relativt
brede sporer (sammenlignet med andre arter i

Gråviolet Voksporesvamp (Ceriporia
griseoviolascens), Kappel Hage, atlas
DB2011-430692. Foto David Boertmann.

slægten), som fangede Jacobs opmærksomhed.
Ifølge Ryvarden & Melo (2014) er arten ellers kun kendt fra Frankrig og Italien. De nævner desuden at den bliver brunligt rød, vinrød til
violet, og viser et foto af et frugtlegeme, der dækker et større område (> 10 cm langt). Den er beskrevet så sent som i 1997 (Pieri & Rivoire 1997).
Thomas Læssøe meddeler, at han har undersøgt to indsamlinger fra Biowide-prøvefladerne
i 2015, der også muligvis kan henføres til denne
art. Han meddeler også at Spirin (pers. medd.)
angiver, at de eksisterende nøgler ikke virker,
og at slægten i øvrigt er polyfyletisk.
Materiale: Danmark, Nordvestjylland, Lemvig, Kappel Hage, 19. XI. 2011, på barken af død, liggende
stamme af Seljepil (Salix caprea), David Boertmann,
Atlas DB2011-430692 (C).

David Boertmann
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