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POKALMORKEL

(Helvella acetabulum).

Finnes spredt over hele landet, men er ikke vanlig.
F~rste gang funnet i 0stfold
1956; -- n~ kjent
fra flere steder i Ons~y kommune, og fra enkeltfunn
i kommunene Borge og Kr~ker~y.
En typisk forsommersopp p~ kalkrik mark.

SCALE : 1/1

Geastrum fornicatum (Huds,ex Pers.) Hook.
Norge, 0stfold fylke, Kraker¢y kommune.
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REDAKSJONELT
I skrivende stund, ennA mens morkelsesongen sAvidt har begynt
mottar vi det triste budskap at vAr fremste inspirator og
amat~rmykolog
Wilhelm Ramm har gAtt bort, knapt 61 Ar gammel.
5. mai d~de han etter noen fA dagers sykeleie. sA alt for tidlig,- og for oss som l~rte ham A kjenne blir tapet av en god
venn tungt A b~re. Han gAr over i historien som en av de helt
store soppkjennere og for oss blir det en stor oppgave A f~re
hans arv videre. Det var sA uendelig mye han ennA hadde A l~re
bort til oss yngere som skal ivareta hans interesser. Ikke destomindre er det tilfredsstillende A vite hva han har gitt oss av
kunnskaper.
Jeg er ogsA oppriktig glad for at vi i hvertfall fikk anledning
til A vise ham litt oppmerksomhet pA hans 60 Ars dag i fjor, ved
utgivelsen av Agarica nr 3/4 - 1981.
Flere av hans gamle venr1er har uttrykt sin dypeste beklagelse
ved hans bortgang.
Ramm vil spesielt v~re velkjent for sin meget gode kjennskap til
kremler hvor han m~ysommelig gjennom mer enn 20 Ar samlet og
beskrev over 100 forskjellige kremler i vArt distrikt. Hans omfattende eksikat-samling er nA overlatt til Fredrikstad Soppforening og vi hAper med tiden A fA offentliggjort en del av hans
resultater.
SA over til de mer trivlige nyheter. Fremdeles mottar vi bestillinger pA Agarica nr. 3/4-1981 bl.a. fra "the grand old man"
Nils Suber,- og f.eks. fra Gr~nland! Restopplaget ser ut til A
forsvinne i l~pet av Aret, og sAledes vil det totalt ha blitt
distribuert ca. 350 eksemplarer, overveiende fordelt pA Norge,
Sverige og Danmark. Matsoppnummeret (nr. 5 jan. 1982) ble"revet
bort; men opplaget var knapt 100 eksemplarer.
VArsesongen i Ar har v~rt "enorm",- allerede i midten av mars
dukket de f~rste artene opp, lenge f~r sn~en hadde forsvunnet.
Nettopp denne Arstiden er interessant og spennende (og fors~mt!),og vi har registrert
ca. 100 arter f~r mai-mAned er avsluttet. Ikke alle er vArsopper, og det viser at ogsA enkelte
h~stsopper faktisk kan opptre n~r sagt nAr som helst, bare betingelsene er til stede. Funnet av de· fjorArsgamle eksemplarer
av den sjeldne jordstjernen, Geastrum forni~atum, vakte beh~rig
oppsikt og vil v~re kjent bAde fra lokalpressen, og flere Oslo-
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aviser, og det ble ogsA nevnt i 0stlands-sendingen. Det er
allerede antydet at Nordens fremste jordstjerneekspert,
Stellan Sunhede ved Botaniska TradgArden, G")!llteborg,- vi! foreta
en befaring av forekomsten kommende h(llst. Slikt er morsomt!
0g jeg hAper at flere av vAre medlemmer inspireres til A gA pA
"jakt". Utvilsomt er det ennA mange "jomfruelige" sopper som
venter pA sin oppdager! Det er slike funn som gj¢r jakten spennende,- og gir verdifulle bidrag til kjennskapen om vAr soppflora. Det viktigste er A gj¢re et funn ( eller flere ) ,- bestemmelser vil alltid kunne gj(llres av en eller flere eksperter,inn - eller utland. Det vil imidlertid aldri ha noen ¢konomisk
betydning for finneren,- man vil aldri kunne tjene pA det, men
hvorfor i all verden skal man alltid tjene penger pA noe man er
interessert i? Det er selve gleden og tilfredsheten som teller,det at man har f¢lelsen av A utf¢re et "pionerarbeid",- og gitt
bidrag til vitenskapen. Det er sA uendelig mye vi ennA ikke vet
om soppfloraen vAr. Hvorfor er det sA av betydning A bedre kjennskapen til vAr soppflora? Vi vil jo aldri kunne tjene noe pA
det rent ¢konomisk bortsett fra "storinnsamlinger" av matsopp
for salg. Hva er nyttig og unyttig? Betyr det noe om vi utvider vAr kjennskap til soppfloraen? Utvilsomt ja,- rent plantegeografisk, men ogsA pA mange andre mAter. Hvorfor titter ornitologen pA fugler? Hvorfor samler botanikeren blomster? Enkelte
mennesker lider av en nesten lidenskaplig nysgjerrighetstrang,og takk for det,- ellers hadde vi vel fremdeles levd pA stenaldernivA! Hva betyr det vel om Fredrikstad Fotballklubb vinner
2 - 0 over Rosenborg eller andre? Det vil alltid v~re diskutabelt
og individuellt hva som er nyttig og ikke nyttig, morsomt eller
spennende.
Vi har nA blitt anerkjent av Fredrikstad kulturstyre og en grunnst¢nad er bevilget, noe vi sArt trenger om vi skal fortsette A
utgi Agarica.
Det foreliggende nummer vil ogsA fortone seg noe avansert, hvilket
er belt pA linje med vAre intensjoner, nemlig A presentere mer
jomfruelig stoff. Det er ogsA gledelig A konstatere at flere
bidragsytere har kommet til, men det er fremdeles (llnskelig at
flere bidrar for A avlaste de gamle "travere". Redaksjonen er
behjelpelig med forslag til emner, og utforming av manuskripter.
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Morkelsesongen har v~rt enestAende, og flere hundre eksemplarer
er funnet i vArt distrikt, inkludert ogsA to funn av rundmorkler
i resp. KrAker~y og Ons~y kommune. Rundmorklene er som kjent
langt mer sjeldne enn spissmorkler. Sandmorklene er 6g sterkt
framme i Ar, men faktum er at vi har flere funn av spissmorkel
enn sandmorkel! Spissmorklene har v~rt s~rlig hyppig langs
Glomma - vassdraget.
En rekke turer og arrangementer ser ut til A bli aktuelle innfor
den kommende h~stsesongen, bAde vanlige soppturer for foreningen,
turer for spesielt interesserte, og det vil ogsA bli arrangert
fellesturer med andre soppforeninger, samt foredragsvirksomhet
og sopp-kurs.
Et endelig program vil bli utsendt senere.
En riktig god sommer til dere alle!

Hilsen Red.
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Sl¢rsopper - ikke bare spiss giftsl¢rsopp!
Dette var tittelen pA foredraget pA et at h¢st.m¢tene i
1981 i Fredrikstad Soppforening (referert i l.nummer av
Agarica for 1982).
I f¢lge referatet tok foredraget ogsA opp "noen av de
virkelige gode, spiselige artene •••• "
Et slikt referat kan lett misforstAs.

S~rlig

for ny-

begynnere vi! dette med spiselige sl¢rsopper virke

sv~rt

forvirrende, siden de fleste moderne soppb¢ker og soppkurs-ledere pApeker at sl¢rsopp ikke er matsopp!
I "Minimumskrav for soppsakkyndige" utgitt av Nyttevekstforeningen, revidert 1980, stAr det f¢lgende om sl¢rsopper:
"Ingen sl¢rsopper skal godkjennes for salg, og kandidaten
skal i det minste ha teoretisk kjennskap til at det finnes
d¢delig giftige sl¢rsopper i Norden (spesielt i Norge

€; speciosissimus (spiss giftsl¢rsopp) .

Den soppsakkyndige b¢r

vite at flere sl¢rsopper kan spises, men pA grunn av de store
vanskene med A kjenne artene fra hverandre, skal den sakkyndige
f¢lge den praksis ikke A anbefale sl¢rsopper til mat."

Dette

ble i f¢lge foredrags-holderen ogsA pApekt pA foredraget.
Helt siden Christian F.B¢hmes dager har den gyldne regelen blant
norske soppsakkyndige og sopplukkere
skal brukes til mat.

v~rt

at sl¢rsopper ikke

Denne regelen har sikkert spart flere

menneskeliv; og idag, nAr vi vet hvor vanlig spiss giftsl¢rsopp
er i Norge, skulle det

v~re

liten grunn til A myke opp regelen.

For ordens skyld vi! jeg nevne at spiss giftsl¢rsopp hittil har
forArsaket Atte kjente forgiftstilfeller her i landet, hvorav ett
med d¢delig utgang!

Klaus H¢iland
Botanisk

Ha~e

og Museum,

Trondheimsvn. 23 B, OSLO 5
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Svar til Klaus

H~iland.

Vi er selvsagt enig i Klaus H~ilands betenkeligheter ved 4 gi
uttrykk for at sl~rsopper er spiselige, hvis dette formuleres
som et generelt utsagn, eller uten sammenheng med faremomentene
ved denne slekten.
Vi kan imidlertid ikke fullt ut dele hans syn hvis han mener at
enkelte sl~rsopperes spiselighet skal v~re "hysj-hysj" for v!rt
lands matsoppentusiaster.
Vi tror de fleste matsopp-plukkere ikke er slektsorientert, men
f~rst og fremst vurderer hver enkelt sopp i en spiselig eller
ikke spiselig sammenhenq.
S4ledes er det lite interessant om en spiselig sopp tilh~rer
sl~rsoppene eller en annen slekt, men om soppen er lett 4 forveksle med andre giftige arter. Selv ville vi f~le det sv~rt
utidig om vi ikke skulle bli informert om gode matsopper fordi
en eller annen anser at vi da utsettes for en risiko som vi ikke
er kompetente til 4 vurdere selv.
NAr slike opplysninger inng!r i en klar sammenheng med p!pekning av faremomenter ved forvekslingsmuligheter etc., mener vi
det m! v~re en frihet enhver b~r ha om han vil tilegne seg
den artskunnskap som er p!krevet for at han skal skille arten
fra andre sopper.
S~vf~lgelig gjelder til enhver tid regelen om 100% sikkerhet,
noe som innprentes p! ethvert soppkurs.
Hvis man ikke skal fortelle at f.eks. enkelte relativt karakteristiske sl~rsopper kan spises, tror vi en.logisk konsekvens m!
v~re at man heller ikke b~r gi opplysninger om spiselighet for
flere arter og slekter som idag tas med p! ethvert soppkurs.
Dette gjelder bl.a stubbeskjellsopp, honningsopp, sjampinjonger,
enkelte musseronger, traksopper etc.
Vi tror heller ikke problemet med forgiftningstilfeller skyldes
"lettsindige" opplysninger i v!re soppforeninger,·men heller at
de mennesker som rammes ikke s~ker den kunnskap som foreninger,
soppkontroller o.l. formidler.
Vi synes det er beklagelig hvis forgiftningstilfeller av spiss
giftsl~rsopp skal resultere i at man overhodet ikke i noen sammenheni og p! noe niv! skal nevne spiseligheten av andre arter
i en s stor og uensartet gruppe som sl~rsoppene representerer.
Vi vil ogs! understreke at enkelte sl~rsoppers spiselighet n~r
mest ble nevnt i en bisetring i det aktuelle kAseri i forhold
til det ~vrige innhold, o~ at dette punkt ble tatt med etter
sterkt ~nske fra enkelte i foreningens styre.
Muligens fikk punktet en for "journalistisk" plass i referatet.
Farene med sl~rsopp - og ikke minst spiss giftsl~rsopp-ble selvsagt presisert sterkt p! m~tet.
Til slutt vil vi for ordens skyld presisere at vi aldri godkjenner sl~rsopper som spiselige pA v!re 'soppkontroller og begynnerkurs. Og der er vi enige, Klaus. dette prinsipp ~r man ikke rokke ved!
Redaksjonen
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- 31. MAl 1981,

0yvind Weholt
Fredrikstad soppforening

De to siste sesongene har Arets vArtur i Fredrikstad soppforening gAtt til Alby-omrAdet pa Jel~ya ved Moss. stedet er
valgt f~rst og fremst ut fra matnyttige interesser, da det
pa de kalkrike omradene er store sjanser for A finne varens
kanskje st~rste delikatesse - VArfagerhatten (Calocybe gambosa).
Selv om det ikke har blitt "mat til alle", sA er det dog heller
ikke blitt bomtur i sa mAte, og de fleste av vAre turmedlemmer
begynner vel nA A f~le seg "dus" med arten.
En annen grunn til at Jel~ya er valgt, er muligheten for interessante funn tidlig i sesongen.
Vegetasjonstypen i omrAdet kan grovt skilles i to kategorier:
A. Naleskog med noe blandskog, mest Picea og Betula,
men med mer Pinus i deler av randsonen.
B. Edell~vskog med hovedsakelig Quercus og Fagus.
OgsA spredt Betula, dessuten en sone med Tilia.
Begge kategorier er karakterisert av et relativt kalkrikt
jordsmonn.
Vi tar sikte pa at denne turen skal bli en Arlig tradisjon i
foreningen, og at dette ogsA skal kunne resultere i en viss
kartlegging av Alby-omrAdets varsoppflora, d.v.s. floraen i
overgangen mai-juni.
NA vil artsantallet selvsagt pAvirkes av de klimatiske forhold
i perioden, og ogsA til en viss grad i den forutgAende periode. For at dette forhold skal kunne komme med i vurderingen,
er det s! langt som mulig fors~kt innhentet temperatur- og
nedb~rsdata for manedene april-mai. Da vi ikke har kunnet oppspore noen som foretar slike malinger i selve registreringsomradet, og heller ikke ellers pa Jel~ya, har vi mattet innhente vare opplysninger fra Moss. Dette burde imidlertid gi
et tilstrekkelig representativt bilde, da avstanden til Alby
bare er 2-3 km.
Sa langt som mulig vil vi fors~ke a artsbestemme de funn som
gj~res. Hvis dette viser seg a bli vellykket vil vi arlig presentere en artsliste i Agarica.
Dette er saledes den f~rste liste som foreligger. Som det fremgar her, har vi fors~kt A registrere sa mange funn som mulig,
bade blandt skivesopper, barksopper, kjuker, sekksporesopper
etc.
Selv om vi vil legge vekten pa "vArsopper", har vii det minste i den f~rste listen funnet det hensiktsmessig ogsa a ta
med funn av "helarssopper" og andre arter som kan fremkomme
ogsa ellers i sesongen.
I de kommende lister vil imidlertid de sistnevnte ikke registreres pa nytt, og utelukkende nye arter vil inkluderes i
oversikten. Vi tror imidlertid det er verdifullt og repetere
funn av typiske varsopper, eller spesielt sjeldne arter som
ikke overvintrer, men kommer frem i varsesongen.
Na vil det selvsagt alltid v~re en del arter som forblir ube-
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stemt, da man n¢dvendigvis havner i soppgrupper som er sv~rt
kompliserte og relativt lite kjent eller studert.
Dette gjelder spesielt en del av de mindre sekkesporesopper
(ascomyceter), og i s~rdeleshet arter innen den sAkalte inoperkulate gruppen.
Enkelte skivesopper som det denne gangen ikke har +yktes oss
A fA oppklart, hAper vi A gjenfinne slik at et nytt fors~k
kan gj~res en annen gang. Enkelte av disse vil vi dessuten
driste oss til A f~re opp med et "cf", der vi mener A ha foretatt en rimelig avgrensning av arten. Vi vil ogsA for enkelte
arter, som vi mener kan ha en spesiell interesse, foreta en
mer fyldig beskrivelse.
Dette er imidlertid ikke pAtenkt som hovedintensjonen, den er
prim~rt en ren artsregistrering.
Vi ville selvsagt ikke ha hatt muligheter for en sA fyldig
artsliste uten en sv~rt velvillig hjelp fra profesjonelle mykologer og spesialister.
Til deres tr~st rnA vi hApe at vi av deres assistanse har l~rt
en hel del, og at vi i de kommende sesonger skal bli noe mer
"selvhjulpne".
Vi vil sAledes rette en hjertelig takk til f~lgende personer:
Konservator S. Sivertsen, DKNVS, Trondheim.
M. Marcel ·Bon, Lille, Frankr.Lke:
Amanuensis J~ ·Ryvarden, Bocanisk Laboratorium,
Oslo.
Dr. M. Norderloos, Rijksherbarium, Holland.
VJERRAPPORT •
Temperatur- og nedb~rsdata for april og mai 1981 er vist i
fig. 1-3. MAlingene er utf¢rt ved Moss Brannstasjon, og vi
retter herved en takk til stasjonen for velvillig hjelp ved
A frembringe data.
Varen hadde v~rt relativt kald. Selv om nedb~rsmenqden i mai
ikke hadde v~rt spesielt stor, rnA den betegnes som-tilstrekkelig til A skape en gjennomfuktet jordbunn.
Av fig.3 fremgAr det at april var sv~rt nedb¢rsfattig, men
trolig har smeltevann allikevel holdt jorden tilstrekkelig
vat til at grunnlaget var tilfredsstillende. SAledes falt det
bare 7,6 mm nedb¢r i april, mens det tilsvarende var 56,1 mm
i mai mAned. Mai var relativt kj¢lig, med muligens gjennomgaende noe for l-ave nattetemperaturer.
Som fig. 2 viser var h¢yestg morgentemperatur i mai 14°C, mens
den pa dagen knapt nAdde 20 c.
Gjennomsnittlig morggntemperatur var 9,5°C, mens dagtemperaturen lA pA ca. 15,5 C.
I de siste 4 dager fg~: turen var tilsvarende temperaturer
h • h • v. 1 2 , 2 e og 1 6 , 5 c .
Selve ekskursjonsdagen hadde en temperatur rundt 15 0 C, og
solen var fremme etter et heftig regnv~r tidligere i uken.
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ARTSLISTE FRA JEL0YA
31. MAI 1981.

====:;:~======

Arter merket * er spesielt beskrevPt.
Artsnavn (latin)

Art.snr.

Artsnavn (norsk)

SKIVESOPPER (AGARICALES)
J1/81

Agrocybe sphaeleromorpha

J2/81

Bolbitius vitellinus

Halmsopp

JJ/81

Calocybe gambosa

Varfagerhatt

J4/81

Collybia dryophila

Blek flathatt

exculpta

JS/81
J6/81

*Coprinus domesticus/xanthothrix "Husblekksopp"
micaceus

J7/81
J8/81
J9/81
J10/81

Entoloma aprile
Kuehneromyces mutabilis

Stubbeskjellsopp

*Mycena luteoalcalina ss Moser

J13/81

alcalina

J14/81
J15/81

purpureofusca
sp. (Hemimycena?)

J16/81

speirea

J17/81

galericulata

J18/81

*Pluteus nanus

J19/81

*

Luthette

Kvisthette
Rynkehette
Dvergskjermsopp

podospileus
atrocapillus

J20/81
J21 I 81

Aprilr~dskivesopp

*Entoloma sp. ad aprile

J11/81
J12/81

Glimmerblekksopp

cf. radians

*

Vanlig skjermsopp

?sathyrella candolleana

Hvit

J22/81

Resupinatus applicatus

Dvergmuslingsopp

J23/81

Strobilurus stephanocystis
esculent us

J24/81

spr~sopp

Furukonglehatt
Grankonglehatt

IKKE SKIVESOPPER (APHYLLOPHORALES)
J25/81

Crucibulum laeve

Vanlig br¢dkorgsopp

J26/81

Exidia glandulosa

Svartbevre

J27/81

recisa

J28/81

truncata

Seljebevre
Eikebevre

thuretiana

Opalbevre

J29/81

~foiia~iaa
-{;alf··r~:,
.Jr.
,. t . •-· ..... ~~

JJ0/81

C"> -

v

'

Bladgelesopp
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Artsnr.

Artsnavn(latin)

J31 /81
J32/81
J33/81
J34/81
J35/81
J36/81
J37/81
J38/81
J39/81
J40/81
J41/81
J42/81

Byssomerulinus corium
Dadelea quercina
Dichomitis campestris

L<ernettsopp
Eikemusling

FomitopsJ,S-fimi~dla p;kiut.~

J43/81
J44/81
J45/81
J46/81
J47/81

varius
Schizopora paradoxa
Stereum hirsutum
- rugosum
Trametes zonata

R!6drandkjuke
Knuskkjuke
Flatkjuke
Rotkjuke
Kanalkjuke
Kreftkjuke
Ospekjuke
Svart ildkjuke
Finporet vinterstilk-kjuke
Sokk-kjuke
Klolyvporesopp
Raggl;ersopp
Skorpel<ersopp
Beltekjuke

Fomes fom~tarius
Ganoderma applanatum
Heterobasidion annosum
Hapalopilus nidulans
Inonotus obliquus
rheades
Phellinus nigricans
Polyporus ciliatus

-

SEKKESPORESOPPER (ASCOMYCETER)
J48/81
Diatrype disciformis
Hypoxylon fuscum
J49/81
fragiforme
JS0/81
Ustulina deusta
J51 /81
Ceratiomyxa fructiculosa (
J52/81
Dasyscyphussp.
J53/81
J54/81
JSS/81
J56/81
J57/81
J58/81
J59/81
J60/81

Artsnavn(norsk)

B!llkerundskorpe
Hasselkullskorpe
B¢kekullskorpe
Kullskorpe
Myx~t )

Hymenoscyphus sp. I
Hymenoscyphus sp. II
Dasyscyphus sp.(n¢tter av Fagus)
Mollisia cf. cinerea
Propolis versicolor
Rutstroemia conformata
Scutellinia scutellata

GraskU

R!6dt krans¢ye

10

FIG.1

Temperaturiwrver for april

.15 ~--------,---------,-----------,---------,---------,---------,

,

I

\

,
- --.

I

I

I
I
\ I
..L.., ___'tJ
_

\ P

I

....

, I

II

r-,'

",q.
'W
\

I"

·5~'-------+-----~--~--------~--

!o
·2

5.

10.

kL 0700
FIG. 2

15.

30.

20.

------- kl.1200

Temperaturkurver for mai 1981

-- -

·25

,~ \
\

,

/

/ la\
I

,,

\

\

\

\ I

_.._--

I

I

I

I
I

~

I

Q

.15

,
I

I

,,J
.10
I

,,~\,

; ,
\

·s
I

I

J

!O

5.

kI.0700

10.

15

-------kL 1200

20.

25.

dato

30.

11

FIG.3

Nedb.rldata for april og mal 1981
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april 7,6 mm

~ mal 56,1 mm

BESKRIVELSER.
J6/81 Coprinus domesticus/xanthothrix.

xl / 2

av sl(!)r.

Sporer :
8,4-8,9/ 5, 2 -5,8

Hatt: Gul til gulbrun, relativt lys men m¢rkere med mer domi
nans av brunt mot sentrum, sterkt furet, rynket mot sentrum,
konisk, obtus kjegleformet, e tterhvert med noe utbrettet, opp
sprukket hattkant n ar den blekker, tydelig granende etterhvert.
Skiver: Lyse som unge, snart m¢rke, mer eller mindre svarte.
Stilk: Hvit, glatt, skinnende, skj¢r/spr¢, noe utvidet, n~rmest
knollformet ved basis.
Voksested: Pa jord, i gress, ikke spesielt pinner, kant en av
kornaker.
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J8/81 Coprinus ef. radians.

Sporer:

8,2-9,5/5,3-5,8

Hatt: M~rke brune fnugg/korn med lysere bakgrunn, tykt "sl~r~
lag", n~rmest skjellet, Lepiota-lignende som ung, "sl~r" hvit
tradet, glinsende pa noen eldre fruktlegmer, sprekker opp til
lyse fnugg pa brun/m~rkebrun hattoverflate, som er noe, men
ikke sterkt stripet, ung n~rmest rund til noe oval, eldre
mer avrundet kjegleformet, ikke spesielt spiss. -1,5 em bred.
Skiver: Lyse, etter hvert m~rkere, blekker lett.
Stilk: Lys brunlig, m~rkner, tydelig "filtet" pa unge frukt
legmer, fint pruin~s-melet pa eldre, tykk filtet, n~rmest
slireaktig/sklerotieaktig oppsvulming ved basis, "slire" sitter
fast pa substrat (mosegrodd gren) , hvit. 3-4,5/0,25.
Voksested: Pa mosegrodd bark pa nedfallen gren av l~vtre, Fraxi
nus/Salix-kratt.
~: Roy Kristiansen
Jl0/81 Entoloma sp. ad aprile.

Sporer:
6,3-9,3/6,1-7,9

Hatt: Gra-grabrun, matt ogsa som t~rr, hygrofan, konisk-kon
veks med mer eller mindre spiss umbo, kant nedb~yd, -2,7 em.
Skiver: Hvite med svakt gralig skj~r, tilvokst til utrandet
med liten tann.
Stilk: Lys, nesten hvit med gralig skj~r (synes a forsterkes
ved henstand ) , svakt skinnende, relativt spinkel, jevntykk til
noe utvidet mo t bas i s . - 3, 1 /0,5.
Lukt: Syrlig, tydelig " f r ukt aktig", aromatisk, behagelig, over
hode ingen melkomponent.
Voksested: I noe fuktig l~vskogkratt, flere sammen, men ikke
direkte i klynge.
Leg.: 0. Weholt .
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J12/81 Myeena luteo_al~J,J na S6 Moser,
(=M.viridimarginata ss~ubiekova & Klan)

~/J9d
X 1/2

Cheilocystider
Pileipelli s

Hatt: Vakkert gulbrun, olivenskj~r, m¢rkere mot hattspiss,
innvevde m¢rkere fibre, noe stripet/rynket i hattkant, matt,
fint "vattert" i lupe. - 2 em.
Skiver: Hvite med graskj~r, buktet, avrundet, nesten fri,
sterkt markerte, muligens gragr¢nn farget skiveegg, sterkt
inntrykk av kontrast med hatt og stilk.
Stilk: Av hattens farge, m¢rkere ved basis (som hattsentrum) ,
tydelig filtet ved basis, hul, glatt, noe glinsende. 4,9/0,2.
Lukt: Svakt alkalisk, eller mer jordaktig.
VOkSested: Pa morken stubbe av l¢vtre.
~: 0. Weholt.

J16/81 Myeena speirea

}~~2 0~n~
Skive-egg

Hatt: Hvit/grahvit med svakt o livenskj~r, tydelig stripet, av
rundet, n~rmest halvkuleformet, fint haret under lupe. ea. 0,5 em.
Skiver: Relativt brede, svakt nedl¢pende, hvite.
Stilk: Farge som hatt eller lysere, hyali n , med fine har, basis
med enkelte spredte utstAende sma h ar .
Voks e sted : P a bark av l¢vtre (Fr ax inus ?)
~: Roy Kristiansen.
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J18/81 Pluteus nanus .

. X1/2
Sporer

6,3-6,8/5,2-5,5
Pleurocystider

Hatt: Brun med svakt olivenskj~r, flat til bredt kjegleformet,
m¢rkere i midte n, noe stripet i hattkant, t y d elig rynket, spe
sielt mot sentrum , matt, men ik k e direkte "veluraktig". -2,1 cm.
Skiver: Lyse, nes t en hvite med rosa tone, fri, relativt brede,
tette og "myke".
Stilk: Skittenhvit med brunlig, "hyalint" preg, meget spr¢,
rett, jevntykk (uten brurie prikker). -2,5/0 , 2 .
Voksested: Ved bekkekant pa jord i l¢vskog. Fraxinus, Salix etc.,
samme lokalitet som J19/81.

J19/81 Pluteus podospileus.

Sporer :

6,1-7 ,4/4,8-6,3

Pileipellis
(pigmentert)

Cheilo cystider

Hatt : M¢rk daddelbrun -brun, noe b¢lget uregelmessig, matt,
fint "veluraktig ", noe oppsprukket slik at kontrast med hvit
underhud synes. - 1 , 6 cm.
Skiver: Lyse, tydelig med rosa tone, trolig hvite f¢r spore
modning, tette, fri, "myke" som ofte plute1ls- arter er.
Stilk: Lys, brunli g , noe stripet, fint brunt kornet helt til
spissen, synes nesten som sma fibre, jevntykk, mUligens noe
utvidet ved basis, to stilker samrnenvokst. 1,6/0,2.
Voksested: I fuktig l¢vskogkratt, pa jord . Salix, Alnus etc.
Leg. :' Roy Kristiansen
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KOMMENTARER:
De fleste arter rna anses som vanlige i distriktet. Vi vil spesielt nevne de to Coprinus-arter, C. domesticus og C.radians.
Disse star sv~rt n~r hverandre, og representere en gruppe som
opplagt ikke er tilstrekkelig utredet, og som sadan er relativt komplisert a artsbestemme. F.eks. har C.domesticus og
c.xanthothrix ofte v~rt sammenblandet. Vi t~r ikke her ta noe
standpunkt, men artene er oversendt Prof. Kemp i Skottland.
De to kollekter var imidlertid sa ulike at vi har vanskelig
for a tro det er samme art.
Det synes mest sannsynlig at det ene er C.domesticus, sorn rna
anses som sv~rt vanlig i store deler av sesonaen, mens den
andre er bedre i overenstemmelse med C.radians.
Hele 6 Mycena-arter ble funnet, de fleste vanlige.
En art vil vi allikevel fremheve, da den bade er omdiskutert og ogsa sjelden.
J 12/81 stemmer meget godt med Moser's M.luteoalcalina.
Den star n~r r-Lviridimarginata, og er
ogsA nylig kalt dette
av Kubickova og Klan i Ceska-Mykoloqie 35, 1981.
En liten Mycena-lignende art pa bladnerve (J15/81) er trolig
en Hemimycena. Det n~rmeste vi kommer er H.delectabilis.
Dette haper vi a fa oppklart i 1982 ved gjenfunn.
De to Pluteus-arter er trolig ikke spesielt sjeldene i distriktet, spesielt ikke P.nanus.
P.podospileus har vi ogsa funnet de siste sesonger, dog sv~rt
sporadisk, og utelukkende 1-2 fruktlegmer hver gang.
P.nanus synes a v~re sv~rt variabel, og ~uligens rommer den
flere varianter, eller endog arter. Vi er tilb~yelig til a
benytte "ss lato"-betegnelse, da ingen Pluteus-arter i litteraturen synes a stemme helt - selv ikke P.nanus. Muligens kan
var art kalles P.pallescens. Den noe lyse fargen og den tydelig
stripete hattkant kan tale for dette. Mikroskopiske karakterer
stemmer imidlertid bedre med P.nanus.
Tidlige Entoloma-arter er vanlige, som E.clypeatus, E.bahusiense og E.aprile.
Bare den siste ble imidlertid funnet pa Jel~ya.
Imidlertid ble en noe skj~r, velluktende art funnet som vi ikke ha greid a finne noe navn pa. Opprinnelig tenkte vi pa
E.ameides, .men dette synes utelukket.
Arten er i frisk tilstand sendt Dr.Norderloos, uten at han
synes a kunne gi noe klar konklusjon. Den skal imidlertid ha
mikrokarakterer som plasserer den n~r E.aprile, og det synes
for oss n~rligg~nde a tro at det kan v~re en varitet av
denne.
Vi er imidlertid overbevist om at dette ikke representerer den
vanlige E.aprile, da vi har hatt rikelig anledning til a studere denne art siste sesong.
Vi har valgt arbeidsnavnet "E.aprile var. odoratum".
Av ~vrige basidiomyceter skal ogsa den lille, trolig ikke sjeldne Resupinatus applicatus nevnes, samt gelesoppene Exidia
truncata og Exidia thuretiana.
E.truncat.GJ.
ble funnet pa Tilia, et substrat som rna v~re
meget uvanlig. Fruktlegmene var praktfulle og uvanlig store.
Ingen av de to nevnte gelesopper kan betegnes som vanlige.
Av ascomycetene er det arter fra problemslekter som har blitt
staende ubestemte. Artene er imidlertid trolig ikke sjeldne.
Vi skal imidlertid fremheve Rutstroemia conformata.
En del av de omtalte arter er belagt ved herbariet i Trondheim
eller privat.
Skulle det v~re interesse for ytterligere opplysninger bes det
om at undertegnede kontaktes.
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LACTARIUS AZONITES BULL.EX.GMELIN - ET NYTT BIDRAG
TIL NORGE$ RISKEFLORA.
THOR DYBHAVN ~FREDRIKSTAD SOPPFORENING
Ingen vet med sikkerhet hvor mange riskearter det fins i Norge.
I Norske Soppnavn (1976) nevnes 39 arter, Listen over Lactarius fra sesongen 1980 i 0stfold - gjengitt i Agarica nr. 3/4 omfatter 41 arter, mens 36-37 arter skal vrere funnet i Vestfold
(jfr, Helvella nr, 1, 1982). Imidlertid antas det at man'idag kan
regne med 70-80 norske arter. I denne forbindelse im0teses med
interesse resultatene av det felles nordiske mykologiske prosjekt som er under arbeid, For Sverige oppgir Ursing (1968) "ett
40-tal arter", mens det f.eks, i Storbritannia na er registrert
56 (Philips 1981). Til sammenligning kan nevnes at Smith/Healer
anerkjenner over 250 arter fra Nordamerika (1979). Det kan vel
med sikkerhet sies at det gjenstar a finne ihvertfall noen nye
arter for Norge. ·Funnet av L. azonites som omtalt i det f0lgende
representerer etter alt a d0mme en nyhet i vart land, da denne
art savidt vites ikke er rapportert funnet her tidligere. Selv
om en rekke arter alt er klarlagt i Norge, er flare av dem lite
eller darlig utredet, og det kan herske uklarhet om artsoppfatninger og gruppeinndelinger,
L. azonites Bull. ex Gmelin er relativt lett a gruppere blant
riskene pga. den karakteristiske r0dfarvning av melkesaft/kj0tt
ved eksponering i luft, Dette har den mer eller mindre til fellas med flere andre arter, og disse kan sies a utgj0re en naturlig gruppe som stilles sammen hos alle toneangivende moderne mykologer, Vi kommer mer tilbake til dette. L, azonites (= "riaken med den usonede hattoverflate") ble f0rste gan~ beskrevet av
Bulliard (1791), senere av Gmelin (1825), av begge under slektsnavnet Agaricus. Fries· (1838) benytter navnet Lactarius azonites.
Etterhanden opptradte forskere med andre benevnelser for antatt
samme art. Saledes ble den navrerende r0ykriske (L. fuliginosus
ss. Neuhoff) av flere identifisert med L. azonites. Lange intr0duserte L. albipes og flere varieteter av L. fuliginosus (Flora
Agaricina Danica 1935-40). Neuhoff benytter igjen L. azonites
(1939), og frem til Moser (1978) synes denne benevnelse aha festnet seg, Men srerlig franske mykologer (Romagnesi, Bon, Marchand,
Blum) som har utvidet og systematisert denne riskegruppen ytterli~ere, o~ererer tildels med avvikende nomenklatur. Neuhoff hevder (1956) at Langes L. fuliginosus, f. virginea bekrefter forekomsten av hans egen L. azonites i Danmark. De vanlige svenske
floraer av idag nevner savidt man kan se ikke L. azonites eller
L,albipes med belegg fra Sverige, Men i Finland oppgir Tuomikoski (1955} at arten skal finnes spredt i Syd-Finland, og svensk
forekomst er vel da ogsa h0yst sannsynlig, Pa Kontinentet fins
den representert i flare land (Tyskland, Frankrike, Italia etc.)
I Nordamerika har man sa sent som i 1979 (Hesler/Smith, etter
studier tilbake fra 1962) fortsatt vansker med a definere L.azo~ i relasjon til L. fuliginosus og L. fumosus, og operererikke med et sikkert artsbegrep.
Standardbeskrivelsen av L.azonites pr. idag er praktisk talt sammenfallende hos forfattere som Neuhoff, Moser, Michael/Hennig,
Marchand (under navn av L. albipes Lange) og Philips. Makrosko-
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pisk legges vekt pa den blekgra. eller blasst r~kgra til brungra
hatt uten sonering eller rynket hatthud. Skivene er middels tette
til tette, ofte anastomoserende i bunnen, og de har elfenbensfarve
hos unge eks. - senere noe m~rkere, og de er enten tilvokst, svakt
utrandet eller noe nedl~pende. De har gjerne en litt skitten gulrotfarve pa steder hvor melkesaft har vrert utgydt. Stilken er lys
eller hvit, middels tykk til krafti~, tett, ved basis ofte sammenvokst med et annat individ (Neuhoff). Kj~tt lyst og mildt, melkesaft
mild til svakt bitter, aldri direkte skarp. I kontakt med kj~ttet
anl~per den fra hvit til rosa og etterhvert til teglstensfarve, isolert fra kj~ttet forandres ikke den hvite farven. Kj~ttet r~dner
langsomt (etter 2-5 min.), spesielt ide ytre lag, midtvartiet forblir neaten uten farveforandring. R~dfarven i kj~ttet gar ogsa gradvis over fra rosa til gulrot/teglstensfarve. Sporepulver av lys
oker farve. Mikroskopisk : Rundaktige sporer, 8-9/7,5-8 my (Neuhoff)
med tydelige nettformede lister pa overflaten. 4-sporige basidier.
Ingen pleurocystider, sparsomt med cheilocystider. Epikutis i hatthuden med karakteristiske sphaerocyster, hvorfra utgar korte sylindriske hir eller utl~pere (sikalt "vireseens-struktur"). 0kologi :
Srerlig bundet til eik v/ mykorrhiza, fra juli til oktober.
Beskrivelse av eget funn.
Sted : Ved Tomb kirke, Rade.

Dato : 30/7-81.

Pi gammel, t~rr plen med relativt kort grass (jevnlig klipping) ble
funnet to middels store og ett lite eks. av en sopp som ved f~rste
~yekast kunne minne om R. nigricans eller R. densifolia. Soppene sto
dypt i plenen, 4-5 m fra flare gamle, plantede eiketrrer. Bare hattenes overside var synlig. De to st~rste eks. var kraftige i stilk og
hatt, og alle tre var sammenvokst nederst ved stilkbasis. Ved en nrermere betraktning kunne valget kun sta mellom riske eller kremle. Eks •.
ble f~rst forevist W. Ramm. Ved gjennomskjrering av kj~ttet piplet melkesaft frem. Den karakteristiske r~dfarvning av melk og kj~tt samme~
samt soppenes ~vrige habitus f~rte omgaende til at Ramm bestemte dem
til arten L. azonites Bull. ex Gmelin, som han kjente fra litteraturen (Neuhoff),men aldri hadde sett eller funnet. Riskene ble f0rst
gransket makroskopisk, deretter fotografert. Sa ble exsiecatene mikroskopert (Weholt, Dybhavn), og tatt vare pi.
Nrermere makroskopisk beskrivelse av eget funn ( Ramm, Dybhavn)
Hatt: Lys r~kgra til brungra , nrermest ensfarvet uten markerte sjatteringer eller overganger. Ingen sonering, men en smal, hvit, noe
krenulert randsone. T~rr og jevn overflate, matt og glatt uten tendens til rynket hatthud sentralt eller perifert. Ujevnt buklet oa
tilnrermet konveks, avrundet butt til skjevt subumbonat. Diam. 5-6
em. Hard og fast. Hattkant ikke eller ubetydelig innrullet, ujevn
men ikke oppsprukket, fint pruin~s under lupe (Ramm).
Skiver: Lyse, nrermest elfenben/fl~tegule, middels tettstilte med enkelte kortere innimellom. Til dels skittenrosa flekket etter innt0rket melkesaft. Skivestilling mot stilk buktet avrundet til noe
utrandet, til dels med tydelige anastomoser nrer stilken.
Stilk: Tykk og kraftig, helt lys nrermest hvit, jevntykk eller noe
tykkere mot basis. Glatt og matt overflate, endel skitten grabrunt
anl¢pet mot basis etter h~ndtering. Hard. Mal: 5-6/1,5-2 em. Sammenvokst ved basis med de andre eks. Skitten gulrotfarve i brudd~late etter atskillelse.
Kj0tt og melkesaft: Hvitt, typisk riskekj0tt (spr~tt, osteaktig)
med fast konsistens. I bruddflater eller ved overskjrering antok
kj0ttets ytre deler i l~pet av 2-4 min. en vakker rosa farve (i
!o~m av tett~tiende sma prikker), som etterhvert gikk over i gul-
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rot/teglstensfarve - ganske langsomt. I stilkens og hattens indre
deler skjedde ingen eller helt ubetydelig farveforandring. Det var
tydelig av farvingen skyldtes oksydering av melkesaften i kj¢ttet.
Den var opprinnelig hvit, og beholdt sin hvite farve hvis den ble
f'ernet fra k' tt eller skiver. Den hadde mild smak, men med en
slags bitter snerpende ettersmak, uten a ga over i det virkelig
skarpe. Tilsvarende for kj0ttet, men her var ikke ettersmaken sa
pafallende. Lukt svak, eller "fruktaktig og krydret" (RAmm).
Mikroskopering.
Man tok her i f0rste rekke sikte pa a iaktta sporenes st¢rrelse,
form og overflatestruktur. Sporene var praktisk talt runde av
form, med st¢rrelse 7-9 my. I periferien sas tydelig vortedannelser, med 2-5 my mellom hver. De raget 1/2-1 1/2 my ut fra overflaten, og viste ofte forbindelse med retikul~re lister som krysset i forskjellige m0nstre rundt sporene (jfr. fig.) Sporebildet
stemte meget godt overens med det tilh¢rende L. azonites slik det
er gjengitt hos f.eks Marchand og Blum under L. albipes.
Avgrensning av slekt og arter. Gruppemessig tilh¢righet.
Det har gjennom de siste 150-200 ar vrert gjort diverse fors¢k pa
a definere riskene som naturlig slekt taxonomisk, i hovedsak inntil de senere ar basert pa den europeiske flora. Som f¢lge av den
generelle utvikling innen naturvitenskap og teknikk har det etterhanden lykkes mykologene a avgrense slekten Lactarius ganske eksakt
innen familien Russulaceae. Selve slektsnavnet Lactarius - basert
pa riskenes melkesaft - har hevd tilbake fra S.F. Gray (1821), selv
om Persoon allerede i 1797 anvendte betegnelsen under formen Lactaria. Imidlertid bygger alle moderne naturlige inndelinger av riskene i utgangspunktet pa Fries' modell fra 1830-arene, selv om hans
inndeling i fire tribus (Piperites, Dapetes, Russularia og Pleuropus) etterhvert er blitt videre bearbeidet og modifisert. Av nyere
forslag til inndeling fremhever Quelet 1 s seg ved a ga ut fra hatthudens beskaffenhet, mens Fries baserte seg pa egenskaper ved skiver,
melkesaft og stilkens plasering. Quelet (1888) stiller saledes opp
tre seksjoner (Glutinosi, Pruinosi og Velutini). Senere har andre,
som Bataille, Konrad og Favre delt disse videre inn i underseksjoner, eller utarbeidet egne modeller. Helt opp i nyere tid marker
man seg KUhner & Romagnesi's inndeling (i Flore analytique, 1953),
Neuhoff's (1956), Singer's fra 1962 som ogsa baserer seg pa nordog sydamerikanske arter og saledes "sprenger" de gamle skjemaer med
sine 105 arter, i ,likhet med Helm's som ogsa omfatter en rekke tropiske arter. Endelig kan nevnes Healer/Smith's inndeling fra NordAmerika (1979) med 200 arter o~ 60 varieteter, og Bon's n0kkel fra
1980 (i Documents Mycologiques~, hvor ogsa en rekke nyere arter er
presentert.
Nar det gjelder plaseringen av L. azonites Bull. ex Gmelin innen
Lactarius er den som tidligere nevnt relntivt grei. Som f0lge av
den egenskap at melkesaft og/eller kj0tt r¢dner ved oksydering, kan
den henf0res sammen med en rekke andre arter med lignende egenskaper til en naturlig gruppe. Neuhoff (1956) f0rte gruppen Azonites
under sub-seksjon Dictyosporini (risker m/ nettm0nstrede sporer)
av sin seksjon III Rhysocybe ("rynkehatter"). Singer (1942 og -62)
velger benevnelsen Plinthogali (= med teglstensfarvet melkesaft")
paden tilsvarende seksjon (Jfr. Burlingham 1908). Han deler denne
inn i sub-seksjon Fuliginosi for den nordlige halvkule, og en annen for Florida. Singers benevnelse synes a ha fatt hevd, og ogsa
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Moser (1978) og Hesler/Smith anvender den. Men Bon benytter igjen
Neuhoff's betegnelse Rhysocybe i sin nye n¢kkel, som subgenus-navn.
Av Neuhoff's 69 arter omfatter Azonites-gruppen 6. Hos Moser og
Blum er det 8 i den tilsvarende gruppe, og Marchand har ca. 10
arter. Ved innlemmelse av oversj¢iske arter (Singer, Healer/Smith
etc.) gar gruppen fort opp i langt over 20 arter. Vi vil her i det
f¢lgende gi en kortfattet omtale av de seks "klassiske" arter fra
Neuhoffs monografi, nemlig L. azonites, L. pterosporus, L.acris,
L. fuliginosus, L, lignyotus og L. picinus - alle ss. Neuhoff. Men
det gj¢res igjen oppmerksom pa at franske og andre mykologer har
arbeidet videre med artsinndeling innen denne del av riskefloraen,
og av de opprinnelig europeiske arter har serlig pterosporus/fuliginosus-komplekset vert gjenstand for redefinering og videreinndeling (Romagnesi, Bon m. fl.). Enkelte autorer har o~sa funnet behov for a heve gruppen til seksjonsniva (Plinthogali {Burl.) Sing.
1942, sanest benyttet av Bon 1980), med nye sub-seksjoner eller
grupper.
F¢r vi nevner litt om de enkelte arter skal vi se litt pa visse
hovedtrekk hos dem. Grovt sett kan vi stille opp f¢lgende oversikt over viktige karakterer for Azonites/Plinthogali-artene
1) Hvit melkesaft som i st¢rre eller mindre grad oksyderer til
nyanser av r¢dt/rosa/oransje, enten alene (L.acris) eller bare i
kontakt med kj¢tt/skiver. Kj¢ttets r¢dning varierer tilsvarende
hos de forskjellige arter. Melkesaften kan vere fra mild (L.lig~.
nyotus) til brennende skarp (L,acris)
2) Som oftest t¢rr hattoverflate uten livlige farver (fra blass/
lys til m¢rk brunsvart). L.acris har dog klebrig/slimet hatthud,
srerlig utpreget i fuktig vrer. Enkelte andre (L.pterosporus f.eks.)
kan ogsa ha lignende beskaffenhet under samme verforhold. Hattens
epicutis har hos mange av artene en struktur som minner sterkt om
den man finner hos kremler innen R. virescens-gruppen, med rundaktige caller (sphaerocyster) hvorfra utgar harlignende utl¢pere
(Marchand) eller hvorimellom langaktige hyfer stikker frem, nermest vinkelrett pa hattoverflaten (Neuhoff). Dette gir disse arter
en fin, fl¢yelsaktig hatthud (jfr. trichoderm), som hos L.lignyotus, L.fuliginosus, L.picinus og L.pterosporus.
3) Lyst oker sporepulver m/ rundaktige (7-9 my), nettm¢nstrede sporer (L.pterosporus m/ kraftige "vinger")
4) Skiver uten pleurocystider, evt. sparsomt m/ cheilocystider. For flere arter vanskelig a finne cystider overhodet (Marchand).
5) Sphaerocystene , i hatthuden inneholder et m¢rkt intracellulrert pigment (Marchand).
Sa litt om de enkelte arter:
L.azonites Bull.ex Gmelin (= L. albipes Lange,el. L.fuliginosus Fr.
var. albipes (Lgel Bon). Her anses hovedtypus for a vere eksakt definert, men varieteter eller sideformer har vert beskrevet (f.eks.
f.virginea Lange). Det henvises til tidligere artsbeskrivelse. Arten har tidligere ikke vert funnet i Norge.
L. pterosporus Romagn. er ikke med i Norske Soppnavn av 1976, men
den skal vrere funnet flere ganger pa Kraker¢y tidligere (Ramm),
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selv om artsoppfatningen ikke er 100 % sikker. I likhet med L.azonites og L.acris har den mer eller mindre lys/blass farve pa stilken. Hatten gar mer i bruntoner, er t0rr (men kan vrere klebrig i
fuktig vrer) og oftest radirert rynket i midtpartiet, hvor den kan vrere nedtrykt og/eller ha en mindre pukkel. Tettstilte skiver, ulike
lange, av oker til r0dlig oker farve. Melkesaft skarp, isolert fra
kj0tt uforanderlig hvit, i kontakt med kj¢tt r¢dnende innen 1/2 min.
til karminrosa, som gar over i teglstensr¢dt (6-10 min.), og etter
6 timer med brunlig farvetone. Selve kj0ttet har relativt mild smak.
Sporer globulrere, lys oker, 7-8 my, med kraftige, vingeaktige lister. L¢vskogsform (b¢k/eik), angis som uspiselig (Michael/Hennig).
Juli-okt. Siden Romagnesi beskrev arten i 1949 har han tydelig definert den i relasjon til L, fuliginosus og den nye L. ruginosus(1956)
Romagn •• L.pterosporus star artsmessig nrermest sistnevnte, og de utgj¢r sammen med den lille L,terenopus Romagn. subseksjon Ruginosi
hos Bon.
L. acris Bolt ex Fr. skal tidligere vrore angitt fra Nor~e to eanger
(sanest Blytt 1905), men kjennes ikke under norsk navn. Neuhoff (op.
cit.) anerkjenner ikke disse funn som sikre, sa deter mulig at Weholts kollekter fra 1979/80 kan vrere f0rstegangsfunn for Norge (jfr.
Agarica nr. J/4, 1981). Det dreier seg her om en lysstilket art med
grabrun til m¢rk kastanjebrun hatt, ofte avblasset til oliven, eller
med hvitaktige eller okerfarvede flekker. Hatten kan vrore noe nedtrykt eller med bred, butt pukkel, med slimete overflate, spesielt
i fuktig vmr. Meget skarp, hvit melkesaft som r¢dner omgaende til
· karminrosa ogsa uten kontakt med kj¢tt, men som senere blekner. Kj0tt
r0dner i bruddsteder, minst i den sentrale del. Middels tette skiver
av elfenben/oker farve som kan tone over i r¢dt eller r¢dgult etter
hvert, og som ofte kan ha ulike sjatteringer i r¢dt etter eksponert
latex. Runde sporer m/ nettaktig ornamentering (7-9 my). Muligens
forekommer en albino-form (Weholt, Ramm 1979), noe for¢vrig Bon gj¢r
oppmerksom pa i sin nye n¢kkel ("il s~mble qu'il puisse exister des
fo. albiniques de quelques especes colorees"). L¢vskogsform, helst
b¢k, gjerne pa kalkrik grunn. Uspiselig, angis av Michael/Hennig som
giftig I Neuhoff hevder at L.acris er den mest sjeldne av de lysstilkede arter innen gruppen. Juli-nov.

l. fuliginosus Fr. (=L. s?eciosus (Lge)Romagn., = fuliginosus ss.
Neuhoff, = romagnesii Bon), med det norske navn R¢ykriske er pavist flere steder ogsa i Norge, og gjengis i flere nyere norske
floraer. Den utgj¢r sammen med de to neste arter (lignyotus og picinus) den m¢rkstilkeae del av gruppen. Hatt ~jerne m¢rk brun,men
aldri svart, av og til noe lysere flekket, t0rr ogsa i fuktig vrer,
matt og glatt, so~ eldre med nedsunket, gjerne noe rynket midte, Skiver elfenben/gulaktige, ofte fjernstilte, tilvokst til svakt nedl¢pende.Stilk relativt slank, tilspisset mot basis, lysere enn hatten.
Melkesaft bitter men ikke direkte skarp, hvit men r¢dner langsomt
sammen med kj0tt ved eksponering. Farven blir aldri karminr¢d, heller nrermere laksr¢d eller safran. Kj¢tt lyst, r¢dner langsomt i ytre partier til blek laksrosa ved overskjrering. Sporer rundaktige,
7-8 my, med retikulrore lister. Utpreget "virescens"-struktur i hatthuden, L¢vskogsform (eik/b¢k), men ogsa i blandet l¢v/granskog. Ganske utbredt i Nordeuropa, mer sjelden sydpa. Spiselig men ingen god
matsopp. Juli-okt. Meget tyder pa at bade L.fuliginosus Fr. og ~
romagnesii Bon er a betrakte som separate arter, og ikke synonymer
(Marchand, Bon).
L. lignyotus Fr. (sotriske) er en meget vakker sopp som er relativt
alminnelig i gammel moserik granskog pa 0stlandet. Hatt og stilk har
lik m¢rk brun til svartbrun farve. Hatthuden er fint fl¢yelsaktig
filtet, gjerne radirert rynket og med en spiss, litt nedsunket puk-
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kel sentralt. Skiver hvite til oker (med alderen), gjerne noe nedl~pende, middels tette. Skivene gar ofte over i et kannelert parti
~verst pa stilken. Denne kan v~re utpreget lang og med langsgaende
riller som gir den et sammentrykket preg, og er lysere og noe avspisset nederst ved basis.Melkesaft hvit og mild med svakt bitter
ettersmak, r~dner langsomt sammen med kj~tt. Kj~ttet er mildt med
svakt bitter bismak, hvitt. Det r~dner langsomt i bruddflater fra
lys rosa til lys laksrosa, men blie etter hvert mer okergult eller
r~daktig. Sporer omtrent som L. fuliginosus. En ganske god matsopp.
Pga. dens s~rpregede identitet har artsbegrepet statt uforandret
siden Fries beskrev den i 1855. Aug.-okt. i sur, gammel, gjerne
berglendt granskog blant mose og morkne stammer.
L, picinus (Fr.) Quel.1886- Romagn.1949. Pa Kontinentet er'dette
en typisk h~yfjellssopp, som pa vekslende jordsmonn opptrer i granskog eller blandet barskog. I de sveitsiske alper er den pavist i
1850 m h~yde (Favre 1960). Flere autorer har regnet den som en varietet eller subspecies av L.fuliginosus (ss. Neuhoff!). Arten har
navn etter sin m~rke hattfarve (picinus = beksvart), som kan ga
fra det m~rkt brune med innslag av oliven eller sepia, over i helt
svart. Hatten har matt, jevn overflate, fint fl~yelsfiltet, ikke
direkte rynket, unntatt tidvis i midten rundt en flat pukkel eller
depresjon. Tette skiver, tilvokst eller noe nedl~pende, okerfarvet,
her og der med r~dskj~r av oksydert melkesaft. Stilk med samme farve som hatten eller noe lysere, tett, sammentrykt, avsmalnende mot
basis. Melkesaft ganske rikelig, hvit, forandrer kun farve sammen
med kj~tt. Den kjennes f~rst mild, sa skarp og brennende. Kj~ttet
r~dner langsomt ved overskj~ring og antar blek rosa til laksr~d farve, spesielt i ytre lag. Neaten uten lukt. Soppen er spiselii men
ingen god matsopp (Michael/Hennig). Arten skal v~re pavist i Norge, men norsk navn savnes forel~pig. Aug.-okt., sies ofte a "avl~se"
R~ykriske i h~ytliggende terreng.

Kommentar.
8ett i mer global sammenheng er det uten videre apenbart at alle
eldre europeiske grupperinger av Azonites/Plinthogali-artene er
h~yst utilstrekkelige, da de kun var basert pa arter i Europa. I
Healer/Smith's Lactarius-monografi over nordamerikanske arter fra
1979 (op.cit.) omfatter bare subgenus Plinthogalus ca. 35 arter
fordelt pa to seksjoner. M.Bon har ogsa innarbeidet flere oversj~
iske arter i sin nye n~kkel. Ovenstaende oversikt over Neuhoff's
"klassiske" Azonites-gruppe var derfor bare tatt med for a kunne
plasere funnet av L.azonites i en noe st~rre sammenheng. For norske forhold kan det tenkes at den et stykke pa vei vil v~re tilstrekkelig, i det minste ut fra det vi vet idag.
Navnsetting.
Savidt vites har L.azonites ikke enna fatt norsk navn. 1 Tidligere
har man innen Lactarius ofte benyttet hattfarve som utgangspunkt.
Den aktuelle art gar gjerne i gra og brungra sjatteringer, men fra
f~r er bade sot-, r~k-, gra, grafiolett etc. benyttet. Det er ogsa
vanskelig a se at andre vanlige ytre kjennetegn kan vmre til hjelp.
Kj~ttets og melkesaftens r~dnende egenskap gjelder dessuten mer
eller mindre hele Plinthogali-gruppen, og lukt~smak er ikke pafallende. Tilknytninl til eik er heller ikke enestaende, Men et kjennetegn som ofte gar igjen (Neuhoff) for L.azonites er at ett eks.
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ofte er sammenvokst ved stilkbasis med et annet tilsvarende eks.
Det stammer ogsa godt med det funn som er omtalt fra Norge. Et
navneforslag som harmed lanseres kunne derfor tenkes a v~re
tvilling-riske.

•
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Summary.
L. azonites Bull. ex Gmelin has not hitherto been recorded from
Norway. The author refers to a discovery of this species from a
locality in the south-eastern part of this country last summer.
A fairly detailed description including microscopical characters
is given. The L. azonites is treated taxonomically within the
Plinthogali group, and the main European species of this group are
given some attention. The development of the Plintho~ali ~roup in
Europe and the U.S. during the recent years is mentioned,
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SJELDNE OG KRITISKE ARTER INNEN SLEKTEN
LACTARIUS <RISKER> I NORGE.
t Wilhelm Ramm og 0yvind Weholt
Fredrikstad soppforening
21 rare and critical species and one new form (L.acris
f.albus), primarily from the district of Fredrikstad,
0stfold, South-East Norway are reported.
Several species are "not previously reported from Norway.
Further investigations of Norwegian species should be
performed, with special attention to the sections Alball• Plinthogali, Russulares and Tabidi.
--The nomenclature used is in accordance with M.Bon's
"Cle Monographique du Genre Lactarius" in Documents
Mycologiques, t.x- 40, 1980.

Det er registrert omlag 70 arter innen slekten Lactarius i Norden. Av disse er ca. 50 arter belagt ved norske herbarier.
Saledes kan det hevdes at Norge har et relativt artsrikt utvalg
av denne vanlige slekten.
De fleste nordiske arter kan finnes over hele Skandinavia, men
det finnes enkelte arter med kritisk utbredelse bade m.h.t. mer
alpine biotoper og mer varmekj~re str~k.
I den f~rste gruppen kan nevnes L.nanus Favre, L.lapponicus Harm.
og L.groenlandicus Terkelsen. Alle disse arter er funnet i Norge.
I den varrnekj~re gruppen flnnes arter som spesielt er tilknyttet
edell~vskog, s~rlig Quercus(eik) og Fagus(~k).
Her finner vi bl.a. L.chrysorrheus Fr., L.pallidus Fr., L.pterosporus Romagn. og L.acris Fr.
Naturlig nok har disse sin sterkeste utbredelse i Danmark og sydlige deler av Sverige, men de er ogsa funnet i Quercus/Fagus-vegctasjon enkelte steder lar.gs Norges sydkyst.
Norske belegg er imidlertid sparsomme, eller endog mangler helt.
Lactarius anses ofte som en "enkel" slekt. Den er karakterisert
av store sopper, dog uten alltid de i~ynefallende farger som man
ofte finner hos Russula (kremler), den andre slekten i familien
Russulaceae.
Generelt volder nok ogsA Russula st~rre artsmessige problemer,
noe som ikke minst skyldes den manglende fargekonstans innen samme artsutvalg.
Men ingen slekt er problemfri - det hadde v~rt for godt til A
v~re sant. Ogsa Lactar.ius har v;ert gjenstand for forvirrende artsoppfatntpg opp sjen?Om mykologiens historie. De mangfoldige synonymbetegnelser og "sensu"-oppfatninger viser dette.
Men i motsetning ti·l Russula-artenes kameleonopptreden ligger
de store taksonom1ske Lactariusproblemer i grupper som utviser
sma eller ingen fargevariasjoner, og med makroskpiske karakterer
som er n~rmest marginale og vanskelige A differensiere.
Selv de mikroskopiske karakterer er ikke alltid entydige.
En av de grupper som idag synes A v~re gjenstand for st~rst diskusjon og uenighet er den hvite Albati-gruppen som omfatter bade
L.piperatus (pepperriske) og L.vellereus (lodden hvitriske).
Flere forfattere ha~. tatt for seg denne gru~pen de siste arene
( Romagnesi, 1980, ·. Schaefer, 1 97 9) , og det er na dukket opp. flere
"nye" fors~ag til hvite arter. Enighet synes det imidlertid ikke
a herske.
En annen gruppe som byr pa vanskeligheter omfatter de mindre,
tildels skj~re arter som gar 1 brune-r¢dbrune fargespill. Her
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finner vi f.eks. Russulares- og Tabidi-gruppen.
L.theiogalus-problernatikken er velkjent for enhver sorn har beskjeftiget seg litt rned Lactariusslekten. Hvor mange har ikke
sett den lille okerbrune til r~brune risken rned svakt gulnende
rnelkesaft?
Selv de st~rste eksperter synes ofte A ha en tendens til A benytte rnerkelappen L.theiogalus (gulrnelks~triske). Til n~ vil en
slik' lettsindighet kunne forsvares ut fra en "sensu lato"-oppfatning. Noen sikker artsbesternrnelse er det ikke. Gruppen er tross
alt sA godt unders~kt idag, at det ikke skulle v~re noen unnskyldning for ikke a g! mer i dybden der "thiogalus"-begrepet er tvilsornt.
Beleggene fra norske herbarier gjenspeiler da ogs!. denne forvi.rring sorn har v~rt- og eksisterer - rundt· de srn! brune Lactariusarter. Utvilsornt vil en liten innsats kunne frernvi~e adskillige
nye opplysninger om flere arter sorn til na har v~rt ansett sorn
sjeldne i denne kategori (vurdert ut fra registrerte/rapporterte
funn og belegg).
Vi skal i det f~lgende referere en del Lactarius-arter - ikke bare i de nevnte grupper - sorn vi prirn~rt har funnet i 0stfold og
spesielt Fredrikstaddistriktet.
Opplysningene er i hovedsak basert pa rnangearige studier av denne
slekten av en av oss (W.R.).
·
De fleste arter er ikke belagt ved norske herbarier, andre i det
hele tatt ikke rapportert fra Norge tidligere - s! langt vi har
kjennskap til.
Det er ogsA tatt rned enkelte kritiske arter sorn vi rnener na b~r
aksepteres sorn "gode" arter.
Dessverre er ogsa de orntalte arter bare i liten grad belagt i
vAre egne herbarier. Dette vil bli fors~kt rettet pa i kornrnende
sesonger, da forhapentligvis flere arter kan gjenfinnes.
Det er rnerket rned stjerne (*) foran artsnavnet der vi sitter inne
rned belegg.
Da sorn nevnt artsoppfatningen ofte er orndiskutert og uryddig,
har vi ansett det sorn vesentlig A referere v!re artsbetegnelser
til en eksisterende standardoppfatning. Da den siste og rnest ornfattende n~kkel for Lactarius er utarbeidet av Marcel Bon (1980),
har vi valgt A benytte denne sorn referanse. Enkelte av de orntalte
art~r rna saledes betegnes rned "ss Bon".
Bons n~kkel virker irnidlertid godt gjennornarbeidet, og vi har
tillit til at denne sarnlet sett representerer den rnest korrekte
artsvurdering i dag.
Vi har s!ledes ogsA valgt ! f~lge Bons taksonorniske inndeling.
For eventuelle le'sere sorn er ukjent rned Bons n~kkel, har vi
funnet det hensiktsrnessig ogs! ! referere til synonyrner og enkelte
andre oppfatninger.
Norske navn er anf~rt der disse finnes. Vi har ikke funnet grunn
til ! gi detaljerte beskrivelser av hvert funn, men i f~rste rekke
referere ti.'!.enkelte typiske artskarakterer sorn ble observert p!
vare funn. Visse trekk sorn skiller n~rstAende arter er rnedtatt, og
vi har ogs! for enkelte arter inkludert fullstendige beskrivelser
av v!re funn.
Vi vil presisere at det ikke har v~rt intensjonen A gi en fyllestgj~rende orntale av de enkelte arter. Det sorn presenteres rna ses
pA sorn ren inforrnasjon om funn av de refererte arter, og sorn et
grunnlag A g! videre p! for ytterligere unders~kelser.
Vi rnener at spesielt seksjonene Albati, Plinthogali, Russulares
og Tabidi b~r studeres n~rrnere.
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Vi ville sette pris pA andre oppfatninger eller kommentarer til
de omtalte funn samt oppfatninger som fremkommer.
I forbindelse med billedreferansene er f~lgende forkortelser benyttet:
Nhf -Neuhoff, W : Die Milchlinge
L
-Lange, J.E.: Fl. Agaricina Danica
Md - Marchand,A.: Champignons du Nord et Midi
DD
Dahnke et o!hnke: 700 Pilze
MH - Michael, E. et Hennig, B. : Handbuch fur Pilzfreunde
Ri - Rieken, A. : Die Blatterpilze
FRIC -Fungorum Rariorum leones Coloratea
Seksjon ALBATI(Bat.)Sing.
Underseksjon PIPERATI(Fr.)Konr.
1.*Lactarius pergamenus Fr.
(=glaucescens ss Nhf.)
Albatigruppen har v~rt gjenstand for stor forvirring i den siste
tiden. Schaefer ( 1979) omarbeidet d.elvis gruppen ved a innfQire
den nye arten L.eburneus Z.Sch. i stedet for L.pergamenus sw.ex Fr.
Han beholdt imidlertid L. glaucescens Crossl.
L.glaucescens ble opprinnelig beskrevet av Crossland i 1900 som
en varietet av L.pergamenus p.g.a. ·kj~ttets gr~nnaktige fargeendring i kontakt med luft. Dette karaktertrekk var imidlertid allerede pA et tidligere tidspunkt beskrevet !Or bAde L.piperatus og
L.pergamenus.
L.glaucescens ble senere opphQiyd til egen art bAde av Pearson(1950)
og Neuhoff(1956). Romagnesi har senere fulgt i samme fotspor, men
mente at L.pergamenus Fr. var identisk med L.piperatus ss Neuhoff,
og at Neuhoffs L.glaucescens var synonym med L.piperatus Fr.
Blum bar senere(1966) igjen kalt L.pergamenus ss Romagnesi for
L.piperatus og L.piperatus ss Romagnesi for L.glaucescens.
For ham ble L.pergamenus en tredje art.
SA kom Schaefer (1979) og -som sagt- forkastet L.pergamenus og
innfQirte artsnavnet L.eburneus.
Romagnesi(1980) hadde innvendinger bAde mot Schaefer og Blum.
Vi skal ikke her fordype oss-ytterligere i dette kompleks, og
heller ikke ta stilling til verken artsoppfatninger eller nomenklatur for disse opplagte meget kritiske arter.
Vi vil allikevel hevde at vi et par ganger har funnet en art som
kan vokse sammen med L.p~peratus, men som skiller seg tydelig fra
denne. Dette i fQirste rekke fordi melkesaften fAr en tydelig gulorange farge med kalilut (KOH), samtidig med at den blir klart
grAgrQinPl·i"Jtontakt med luft.
Da skivene er meget tette synes kollektene A samsvare godt med
L.pergamenus Fr,ss Blum.
Denne skal iflg. Bon (l.c) v~re synonym med L.glaucescens ss Nhf.
Bon holder seg her til Blums oppfatning bAde nAr det gjelder L.pergamenus og L.glaucescens.
\..___
Vi skal gjQire oppmerksom pA at dette ikke er Romagnesis L.perga~· da denne som sagt er identisk med Blums L.piperatus.
L.pergamenus (slik vi finner denne) synes A v~re knyttet til Quercus og er funnet i slike lokaliteter ved Lunde, KrakerQiy og i
Borregaardsparken,, Sarpsborg.
Det er vanskelig a antyde om denne arten er belagt ved norske
herbarier,.da den trolig har v~rt synonymisert med L.piperatus.
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Etter antall funn viI vi anse L.pergamenus som relativt sjelden
i Fredrikstaddistriktet.
Avb ildninger: Md 50 2, MH 5:2, Nh f 1 :2.
L.~amenus
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Ched.lo
cystider
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Sporer: 6,8-8,4

~m/5,6-7,2
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Seksjon TRICHOLOMOIDEI Fr.
2. Lactarius pubescens Schrad. ex Fr.

(Blek skjeggriske).

Arten h¢rer til den gruppen som pi norsk kalles ·skjeggrisker".
L.pubescens er den minste arten i gruppen. Soppen er meget lys,
vanligvis helt hvit eller skittenhvit.
Typisk biotop er fuktig l¢vskogsterreng med Betula, Salix etc.
Den finnes ofte i store klynger. Melken er hvit og skarp, muligens
med langsom og svak gulning i kontakt med skivene.
Bon (l.c.) har na skilt ut en egen art - L.blumii (se neste) 
som tidligere er henf¢rt til L.pubescens.
L. pubescens skiller seg klart ut fra L.tormi nos u s (Sch. ex Fr.)Fr.
(skjeggriske) ved sine lyse farger og spinklere hab itus, samt en
fuktigere ¢kologi.
L.torminosus har dessuten en noe tydligere skjegget hattkant, mens
L.pubescens ofte karakteriseres som mer ·u l lhlret".
Denne arten er av Lange (1935- 4 0) kalt L.torm inosus var . qraci l

llma.....

Vi skal ogsl v~re kl ar over at L . p ubescens ss Nhf. nl h a r fltt
betegnelsen L. blumii Bon.
L.pubescens kan sporadis k finnes i fuktige l¢vtrekratt i Fredrik
staddist r l ktet , og s y n es ik ke d irek te vanlig.
Den er troli g be lag t s ammen med L . blumii.
Avbi l dninger: L 169-E, Md 508.
3. Lactarius bl um ii Bo n.
(= torminosus ss Lange = p ube scens ss Nhf . )
So m n e vn t er de nn e ar te n ti d li gere in k l ude r t i nav net L. p ubesce ns.
Vi h a r k lar t samme o p p f a t n i ng s o m Bo n a t de n ne b¢r sk i lI e s ut som
e ge n ar t , oa d en bide av utsee nde og ¢ko logi skil l er seg ut fra
den foran omtalte a r t.
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Vi finner arten alltid under Betula pa t~rre, !pne og lyse steder,
ofte pa svakt kalkholdig jordsmonn. Arten er aldri sa lys som
L.pubescens, og har alltid et tydelig rosa-inkarnat skj~r. Den er
dessuten mer robust.
Arten er av Lange(l.c.) kalt L.torminosus ogden er ogs! identisk
med L.pubescens ss Nhf.
Den kan ogs! karakteriseres som en mellomform mellom L.torminosus
og L.pubescens, men med mindre sporer enn den f~rste. (Lik~
hescef!s!.

Arten m! karakteriseres som temmelig vanlig i Betularike parkomr!der i Fredrikstaddistriktet.
P.g.a. den nylige utskillelse av arten er den trolig belagt sammen med L.pubescens.
Vi mener den avblldede L.pubescens i Dahnke og Dahnke (1980) er
L.blumii.
En n~rst!ende art er L.mairai med sterkere farger som aldri domineres av rosa. Det eneste nordiske funn vi kjenner til (L.mairai
var. zonatus) er rapportert fra Danmark (Boertmann, 1981)
Avbildninger: L 169-A, Md 509, DO 529.
Underseksjon SCROBICULINI Hesl.
4. Lactarius citriolens Pouz.
(=cilicioides ss Nhf.)
Arten star n~r L.scrobiculatus Fr. (svovelriske), og har som denne
melkesaft som gulner. Gulningen er imidlertid svakere, men synes
til gjengjeld a skje hurtigere.
Hattkanten er likeledes skjeggete som L.scrobiculatus, men den
sistnevnte er sterkere i den gule hattfargen.
L.citriolens kan s!ledes karakteriseres som et mellomledd mellom
L.resimus Fr. og L.scrobiculatus Fr.
Lukten er syrlig/krydret (skal mlnne om sitronskall, derav navnet).
Arten er funnet i Fuglevik, Kraker~y, men ogs! i Namsosomradet.
Den synes a foretrekke noe fuktig ter~eng, med et visst kalkinnhold.
Et av funnene ble gjort iet myromrade·med innblandet muslingkalk
n~r Picea. Cantharellus xanthopus (gul trompetkantarell) vokste
i n~rheten.
L.citriolensPouz. ble f~rst beskrevet som egen art i !968 og arten er av flere forfattere henf~rt til L.resimus, og Neuhoff betegner den L.cilicioides.
Neuhoff's avbildninger er for~vrig ypperlige, mens Marchand viser
noe for m~rk hattfarge.
Arten er ikke tidligere rapportert fra Norge og er sjelden i hele ftordel\.
Avbildninger: Md SI-2, Nhf 3:9.
Seksjon ZONARI Quel.
5. Lactarius acerrimus Br.itz.
(= insulsus ss Rieken)
BATT: Ung lyst halmgul til lyst okergullig, rand hvitfiltet, etterhvert m~rkere okergulbrun og stedvis urent brun-brunr~d, tydelig sonet, som t~rr med utpreget hvitaktig glinsende rim, stor, 6-12 em bred, ung
flat konveks med dyp navle og innrullet kant, til slutt
tr.aktformet med randen vedvarende innrullet eller nedbrettet, oftest svzrt uregelmessig buktet-lappet eller
b~lget, f.eks. med den ene siden ofte nedbrettet til
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stilkens basis, ofte eksentrisk til noe sidestilt.
Fast, gamle solsvidde eksemplarer kan anta orangebrune
toner, men er alltid tydelig forskjellig fra de livlige orangefarger hos L.bresadolianus.
SKIVER: Elfenbenshvite, senere leiroker, blekoker
med kj-ttrosa skjer, pa qamle t-rre eksemplarer til
slutt lik skivene pa Entoloma sinuosum, det kj-ttr-de skjer i det hele tatt tydelig unntatt pa belt unge
sopper og iser sterkt pa t-rre individer, nedl~pende
og pa stilken ofte anastomiserende eller kruset sammenvokste, middels tette til relativt fjerne.
STILK: Kort, tykk, hard, 2,5-4,0 x 1,0-3,0 em, f-rst
hvit og fint fnugget-dunet, senere blasst okergullig,
brunlig anl-pet med m~rkere platter og flekker, ekte
grubeflekker ingen eller fa oq lite fremtredende.
KJ0TT: Rvitaktig, uforandret i brudd, fast.
MELK: Rvit, uforandret, brennende skarp.
LUKT: Iser i brudd sterk, nermest fruktaktig som hos
sa mange sltarpe risker og kremler.
VOKSESTED: Apent gressbevokst skogsl-kke med spredte
eiketrzr, leirjord med muslingkalk, sammen med L.pterosporus og R.pelargonia, massevis, bade enkeltvis og
i tette sammentrengte knipper med eksemplarer med
h-yst uregelmessig form.
Bj-rnevagen, Kraker~y, 0stfold 27/8 Og 9/9-1967 f-rste funn i Fredrikstaddistriktet.
BASIDIER: 2-sporige
SPORER: Store, runde, 11 1/4 - 12 1/2, mest 12 1/2 x
12 1/2.:ny.

Dette er en av de vanligste risker i Mellom-Europa, men den m!
betegnes som sjelden i Norden. Den er f.eks. ikke nevnt i Tuomikoski's oversikt over Lactarius-arter i Finland(I9SJ).
Arten h~rer til en gruppe med tydelig sonet hatt og hvit melkesaft som er brennende skarp.
Hatten g!r i det gule til okergulbrune, men avbildningen i Marchand er noe for lyst. (Muligens b~r denne refereres til den n~r
stAende L.insulsus ss str.) •.
Et godt karaktertrekk er den meget tydelige anastomisering ~verst
p! stilken mot skivefestet. (Kfr. Russula heterophylla).
Mikroskopisk kan den adskilles fra de ~vrige "sonerisker" ved
to-sporige basidier, og s!ledes s~s store sporer, helt opp til
ISxii flm.
Arten er av bl.a. Rieken (I9IS) og Lange (l.c.) kalt L. insulsus.
L.acerrimus er funnet p! to lokaliteter p! Kr!ker0y (Bj~rnev!gen,
Vennersberg), senest i !980.
Den vokser ofte som noe forkr0plete eksemplarer med korte stilker,
i knipper, 2-3 sammen. Den er alltid funnet p! kalkri~ grunn under
Quercus, bl.a. sammen med Russula pseudointegra og L.pterosporus.
Avbildninger: L !73-F, Nhf 4:!6, Md SIS?
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Seksjon UVIDI (Kon r. )Bon.
6 •• Lactarius aspideus Fr.

(Vierri s ke ) .

L.aspideus

Pleuro
cystider
50 65/5-8 11 m

Sporer:
(7 , 3) 7 ,8 - 8,5 (10 ,5) / (5 , 8) 6 , 3 - 6 , 9 ( 7 , 4 ) ~ m

BATT: Sterkt klebrig i fuktig vz r, flat, men nedtrykt
i mi dten , lys gul, noe l y se r e f le kk et, svakt filtet
hat tk ant', dog meget utydelig (L ! ) , -2,9.
S KIVER: Ly sa, gulhvite , tydelig n ed l ¢pende, ikke gaf
feldelte, men med min d r e skive r me llom hovedskiver,
blir lan gsomt sva k t fi o le tt/grafiolett ved trykk
(mel k es a ft ! ) .
STIL K: Hv i t BV skivenes farge med gulskj~r, tilspis
sende ved bas i s, 2 , 3/0 , 6.
VOKSESTED: I fu k t l g o re skog, Skj~rviken, Borge, 12.9
81.
Leg.: Roy Kristiansen.
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Finner man en liten
fuktig Salix-kratt, halmgul riske med Violett farget melkesaft 1
kan man med stor sikkerhet betegne funnet som
L.aspideus.
Vanligvis overstiger den ikke 3-4 em, men det kan forekomme spesielt at den nar 7-8 em.
Arten star n~r L.uvidus (grafiolett riske), den vanligste art med
violettfarget melkesaft. Denne adskilles imidlertid lett fra L.aspideus pa sin hattfarge.
----Det skal ogsa finnes en n~rst!ende art med m~rkere og mer eller
mindre sonet hatt, L.flavidus Boud.
Denne er av flere forfattere betegnet som L.aspideus, og synes enna I v~re noe uklar m.h.t. klare artsavgrensnlnger vis
a vis L.aspideus. Langes L.flavidus er utvilsomt L.aspideus.
L.flavldus er bare nevnt en gang fra Norge (Gulden/Lange, 1971).
Det.er imidlertid enna tvilsomt om dette er den riktige arten.
Trolig kan det v~re en av de senere beskrevne arter, L.aspideoides eller L.aalicis-hebacea.
L.flavidus er s&ledes lkke med sikkerhet funnet i Norge.
Dette kan skyldes uklare artsoppfatninger og utilstrekkelige
studier av artsavgrensningene, da arten er oppgitt som vanlig
andre steder 1 Europa. Eller kanskje er de Mellom-Europeiske
arter rett og slett L.as~ideus?
Det synes her behov forlarere grenseoppganger.
Selv om L.aspideus er registrert fra f~rre enn ti lokaliteter
i Norge, kan arten ikke anses som direkte sjelden i Fredrikstaddistriktet, hvor den er funnet pa flere lokaliteter.
Tuomikoski (op.cit.) angir den som sjelden fra Finland- muligens oversett, men den er i det hele tatt ikke nevnt hos
Schulmann (1960).
Avbildningen 1 Marchand er usikker, da det viser en altfor
sterkt farget sopp.
Avbildninger: Nhf 3:12, L 170-F, DO 526.
Underseksjon UV1D1N1 Konr.
7.•Lactarius violascens (Otto)Fr.
(=lurldus ss Rieken)
En annen art med melkesaft som farges violett, men som rna anses
som sv~rt sjelden i hele Norden er L.violascens. Den star n~r
L.uvidus og den kan lett forveksles med denne.
Mikroskopisk skal den imidlertid kunne adskilles ved ekstracellulzr pigmentering. Hatten er noe m~rkere enn L.uvidus, og den synes
dessuten t~rrere. Fargen kan betegnes som mer r~dviolett. Soneringen er relativt tydelig, mens L.uvidus er uten soner eller
bare sv~kt sonert.
L.violasc~fis er· tidligere av flere ansett utelukkende som en •uvidus"-varietet. Andre bar betegnet den som L.luridus (Rieken, Tuomikpski).
L.luridus (Pers. ex Fr.)Gray m! imidlertid na anses som en distinkt
art forskjellig fra b&de L.violascens og L.uvidus.
Makroskopisk kan man forehklet si at L.luridus adskiller seg fra
L.uvidus ved at kj~ttet blir sterkt violettfarget, og fra L.violascens ved at batten er lysere og uten soner.
L.luridus foretrekker fuktige lokaliteter, mens L.violascens
liker seg bedre pa t~rre omr!der.
L.violascens kan sporadisk finnes under Quercus p! kalkrik, leirholdig·jord i Fredrikstaddistriktet.
Sa vidt vi vet er det eneste norske belegg herfra (Kraker~y). Den
er funnet p! samme sted som Entoloma sinuosum, Russula pseudointegra og Russula rubra ss Bres.
Avbildninger: Nhf 4:14, MH 5:15.
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Seksjon GLUTINOSI Quel.
Underseksjon PYROGALINI Sing.
a. Lactarius pallidus (Pers. ex Fr.)Fr. (Blekriske).
Denne risk~n synes A vmre relativt sjelden i bele Norden bortsett
fra Danmark og kanskje i Syd-Sveri~~. Den er f.eks. ikke rapportert fra Finland.
Den trives spesielt pa rikt, kalkholdig jordsmonn i varmekjmr l~v
skog som Quercus, Corylus og spesielt Fagus.
Den tilb~rer en gruppe med klebrig/slimet hattoverflate, alts! i
selskap med L.trivialis (hulriske) og L.flexuosus (b~lgeriske),
men enda nzrmere L.pyrogalus (basselriske).
Som navnet indikerer er fargen lys, og batten kan minne noe om
en blass rosa-lmraktig farget L.blumii uten skjegg eller bAr. Som
~.parogalus er den ikke sonert. Melkesaften er rikelig, bvit - og
mil •
·
Arten skulle ikke vmre lett A forveksle med andre bleke Lactariusarter hvis man merker seg voksested, samt den milde uforanderlige
melkesaften.
L.pallidus ble for f~rste gang p!vist oktober 1981 i R~sparken
I Halden. Voksestedet var kalkboldig jord under Fagus.
Arten skal ogs! tidligere vmre kjent fra lignende voksesteder i
Vestfold (Aase, 1982).
Avbildninger: L 175-E, Md 534.
9. Lactarius circellatus Fr.
(=pyrogalus ss z. Sch., Ri.)
L.circellatus star nmr L.flexuosus (b~lgeriske) og har som
denne tydelig sirkulmr, konsentrisk sonering p! hattoverflaten.
Vi har s!ledes funnet eksemplarer med opptil 10 tydelige soner.
Kanskje b~r arter. heller sammenlignes med L.pyrogalus (basselriske), men denne er som kjent stort sett helt uten sonering.
L.circellatus skiller seg ogs! fra hasselrisken ved tettere
og blekere skiver, samt mindre skarp melkesaft.
Arten synes svmrt sjelden i_Norden og vi bar utelukkende sett
registrert ett sikkert funn fra Norge (Blytt, 1905).
Det angitte funn av Gulden/Lange (1971) synes ikke A vmre
L.circellatus (Gulden, pers.med.).
Den er registrert i Danmark bvor den ogsA for ~vrig anses som
sjelden.
I Fredrikstaddistriktet er tre funnsteder registrert, Mmrrapanna i Ons~y, og to p! Enhus, Kr!ker~y.
Voksested'et er kalkrikt Quercus/Corylus-terreng, og synes A
tilsvare det som er angitt fra utlandet.
FUnnene har alitid batt melkesaft som farges tydelig gult sammen med kalilut (KOH).
Nyere litteratur angir imidlertid som sikkert kriterium at
melkesaften hos L.circellatus skal forbli uforandret. Vi synes ikke dette punktet er tilstrekkelig overbevisende.
Neuhoff(1956) har referert at Dr. Haas har hatt samme erfaring
som oss, en klar gulfarge med KOH. Imidlertid badde denne
reaksjon forsvunnet da Neuhoff mottok de samme kollekter.
V!re kollekter har s!ledes alle typiske karakterer beskrevet
for L.circellatus, i.e. sonering, skivefarge, melkesaftens
svake skarphet - bortsett fra beskrivelsen av ikke-gulnende
melkesaft med KOH,
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Problemet med L.circellatus kompliseres ytterligere ved at
Schaefer (1972) ikke i det hele tatt aksepterer dette navn,
men kaller arten L.pyrogalus, mens den vanligvis benevnte
L.pyrogalus bar fAtt navnet L.hortensis Velen. var. hortensis.
L.hortensis (hovedform) skal ha sterk gulorange melkesaftreaksjon med KOH, og den er angitt som sonet ("zonig").
Imidlertid skal L.hortensis var. olivaceus Z.Sch. vzre usonet,
men med samme melkesaft.
L.pyrogalus (=L.circellatus) er angitt med svak KOH-reaksjon.
L.pyrogalus var polyzonus Sch. skal ikke ha-KBH-reaksjon.
Ut fra dette synes vlr art 1 vzre L.hortensis Velen. var. olivaceus Sch.
Vi fastholder allikevel - da det synes l vzre nzrmere vanlig
oppfatning - l kalle vlre funn for L.circellatus, men vii
anse at Schaefer kan ha rett i sine betraktninger, evnt. at
det finnes mellomformer mellom L.pyrogalus og L.circellatus.
Funnene fra 0stfold er ikke belagt.
Avbildninger: DD 544, L 172-D, M 537, Nhf. 8:31.
Seksjon COLORATI
Underseksjon COLORATINI (Bat.)Sing.
10.Lactarius mammosus Fr.
L.mammosus finnes ofte angitt som synonym til L.fuscus Roll.
I Fries' originalbeskrivelse skal imidlertid L.mammosus ikke
ha kokoslukt, og det synes slledes som den norske betegnelse
"m~rk kokosriske" b~r forbeholdes L.fuscus.
Problemet "Lactarius mammosus" er behandlet i en interessant
artikkel av Moser (1967), som hevder at L.mammosus er en
distinkt art med klare artsavgrensninger fra L.fuscus.
Moser bar ogsA funnet Fries' art pA hans klassiske lokalitet
i Femsj~.
Den.synes A vzre mer grA i fargen enn L.fuscus. Hatten er
flat, men med tydelig spiss pukkel, og den er usonert. Skivene
er dessuten mer grlhvite, og den er noe mindre enn L.fuscus.
Randen er karakteristisk filtet, silkeaktig.
L.mammosus er nevnt hos Schulmann (1960), og deter der spesielt bemerket at den ikke hadde kokoslukt. Det er imidlertid
stilt sp~rsmAl ved om dette kan vzre et trekk ved unge eksemplarer av L.,lyciosmus (lys kokosriske).
Arten er ogs angitt fra Troms av Lange/Skifte (1967). Vi ser
ikke bort fra at den ogsA er funnet andre steder i Norge, men
belagt under feil navn.
Arten er funnet i store mengder i Torp i Borge pA bar sand1ord i·~landingsskog, muligens med forkjzrlighet for Betula,
noe ·som for ~vrig er i samsvar med Mosers angivelser (I.e.).
Arten' er opplagt sjelden i Fredrikstaddistriktet.
L.mammosus er angitt avbildet i FRIC 4:29 (1969) og hos Marchand (1980). Vier imidlertid ikke overbevist om dette er den
"riktige" L.mammosus. I FRIC er lukten angitt som kokosaktig.
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Seksjon RUSSULARES Fr.
Underseksjon SUBDULCINI (Bat.)Sinq.
11. Lactarius decipiens Quel.
(=theloqalus ss Rl.)
Arten omfattes av de tidliqere nevnte okerbrqne til r~dbrune artef
ofte henf~rt· til samleqruppen "L.theioqalus" fordi den har en
melkesaft som i kontakt med luft utvikler en svak qulninq.
Det er imidlertid ikke tvil om at det her foreliqqer en rekke distinkte arter. Grovt kan de inndeles etter melkesaftens frav~r
eller ikke !rav~r av qulninq.
L.deci?iens h~rer til den qulnenede qruppen, oq er .som s!dan av
flere orfattere beteqnet med L.theioqalus. Slledes er f.eks ·
L.decipiens cL.theioqalus ss Rieken.
En forenklet beskrivelse kan beteqne arten som en stor theioqalus", med noe sterkere qulninq oq skarpere smak. Ofte synes det
oqs! som L.decipiens hat en relativt bred ned~yd hattkant.
Voksestedet synes alltid ! v~re relativt t~rre steder i l~s,
lett jord som ikke er for sur.
Som kjent vil man ofte finne L.theioqalus i fuktiq, men surt oq
n~rinqsfattiq terrenq.
Arten synes ! foretrekke l~vskoq i n~rheten, men er oqs! funnet
i spredt Picea blandet med Betula. Den skal ha en svak, men tydeliq lukt av Pelarqonium.
L.decipiens finnes hvert !r i Ulfenq-traktene i Borqe kommune
utenfor Fredrikstad.
Den er oqs! de siste sesonqer reqistrert i Bamble kommune i Telamark av en av oss (0W).
Avbildninqer: Md 553, MH 5:53, Nhf 15:58.
12. Lactarius sphagneti (Fr.)Nhf.
BATT: 2i-6 em, ung flatt konveks med smalt innb-yd
kant og med spiss vortepukkel, eldre med nedtrykt sentrum, dypt r•dbrun med nesten svart sentrum, noe
glinsende, fint nuppet-rynket ru, som t•rr leirbrun
til lerfarget ytre del og med m•rkere, brunaktig til
nesten svart sentrum, matt og under lupen mot kanten
tiltrykt filtet.
SKIVER: Tette, svert ulike lange, loddrette med ned1-pende tann, f•rst nesten bvite, til slutt lyst kj-ttbrunlige og lysere pudret.
STILK: Blekt kj-ttbrunlig, f•rst mye lysere enn batten og lysest 1 spissen og mot basis, m•rkere med alderen, fint melet med bvitgult filtet basis, mest
svakt tykkere nedover, lenge fylt, S-7 x· 0,5-1,0 em.
KJ0TT: Lyst brunaktig i batt og stilk ogsa som belt
ung og fuktig, uforandret i snitt.
MELX: Rikelig, bvit, ~en tynn,·mild, uforandret.
LUKT: Utydelig, nzrmest 0.
VOKSESTBD: Barskog, blant bj-rnemose under furu.
Kraker•y, Stralsund,

Arten stAr n~r den forriqe, men finnes bare i fuktiq terrenq n~r
myrkanter, ofte i Sphagnum.
Den skilles oqs! lett ved at melkesaften ikke qulner, den har
en sterk r~brun hatt, .oq den er n~~est luktl~s. Den har habitus som L.mammosus, med en spiss pukkel i ~entrum som er m~rkere
enahatten for ~vriq.
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Arten er med sikkerhet funnet flere gan g er !
F~dri ks t addistrik
tet (Stralsund, Kraker¢y), og er trolig i kke sjelde n, men oyer
sett og forvekslet med L .theio ~ alus etc.
Arte n synes ikke a ViEr e med sIkerhet belagt for Norge, "og vi
h ar heller ikke sett den rapportert t i d ligE/re. '
Avbildninge r: 11d 554, Mh 5 :51, Nhf 15:61.
Seksjon PLINTHOGALI(Burl.)S i n g.
For en mer detaljert omtale av de nne seksjonen vises til Thor
Dybhavns artikkel annet sted i d ette nummer.
Vi vil her'utelukkende kort n e v n e enkelte interessante a rtsfunn
vi selv har erf ar ing med, s amt kilde for avb i~dninger av de en
kelte art er .
Underseksjon RUGINOSI Bon.
13. Lactarius pterosporus Rom.
Denne arten er i k k e sjelden i Fredrikstaddistriktet, med flere
funn bl .a fra Kr a ker¢y. Den synes her a ViEre strengt bundet til
Quercus .
L.pterosporus synes ik ke a v~re belagt utenfor 0stfold. Den er
opplagt sjelden pa landsb a sis, og ogsa i Norde n for ¢vrig, bort
sett fra Danmark hvor den i kk e a nses som uva n lig.
Avbildningen i Marchand ( l. c ) v i s er et typi sk eksemplar.
Av blldninger: L 16 9 -B, Md 56 2, MH 5 : 59, Nhf 11: 44
Underseksjon FULIGINOSI(Konr.)Bon.
14. Lactarius acris (Bolt. ex Fr.) F r.
L.acris er de siste sesonger registrert fra Kajalunden i Rygge
kommune. Dette . funn er n~rmere omtalt i Agarica nr. 3/4 (Weholt,
1981) .
Som omt~lt i den samme artikkel er det ogsa funnet en hvit form
som for ¢vrig er sv~rt li k ho v edformen.
Etter at denne er unders¢kt a v Marcel Bon synes det na a kunne
slas fast at det dreier seg om en albino-form av L.acris.
Denne formen skiller s eg ved f¢lgende mi krokarakterer:
a) Noe mindre utpreget gelatinerte hyfer i pilei
pellis (hatthudl.
bl Noe mindre sporer med mer utpregete Yinger.
(kfr. illu strasjon).
Vi vil ikke her ta s t i lling t i l om dette kvalifiserer til en
"forma albus" , e lle r om d e n b¢r ski l l es ut som variet et.
Alb inofo r mer av L.acr is er hi tti l uk jent fra l i t t eraturen.
Spore illustras joner er trt:f¢rt
Avb l1dnin ger (hovedform):
L.acrls
(ho v e,lfo r m)

~

~d

CN

H.Ban.

56 4, MH

L . acri o
( f. al buo)
~orer

~ :58,

Nhf 11:45.

*
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e. )Bon.
funnet av Thor Dybhavn, og er nzrhele Norden, og det refererte funn
Avbildninger:
Nhf 11:43.
16 Lactarius romagnesii Bon (R~ykriske)
(=fuliglnosus ss Nhf)
Dette er en relativt vanlig art som lrlig finnes i Fredrikstaddistriktet.
Vi vil med dette understreke at Bon (l.c) n! bar skilt ut den
·~rke fuliginosus" som egen art med navnet L.tomagnes~.
Bon's beskrivelse stemmer utmerket med v!re·funn.
Arten er trolig belagt under navnet L.fuliginosus.
Det finnes opplagt ogsl en lys art i Norge som synes I passe godt
med hovedformen (kfr. bl.a. Gl:'arlto·oq :4ehus,
1979), men vi kan
ikke med sikkerhet si vi bar funnet denne.
Det er her grunn til nzrmere oppklari~g.
Avbildninger: L 174-C,ltd 567, Nhf 12:47 (h~yre).
17. Lactarius picinus Fr.
Arten er ikke funnet i 0stfold, men den er av en avoss (WR) registrert fra Ringe i Vestre Bzrum, Akershus i begynnelsen av 60 tallet.
Den skal ogsl vzre funnet bAde i 1980 og 1981 i Vestfold (Aase,
1982).
Arten m! betegnessom svzrt sjelden, med preferanse for mer montane barskogsbiotoper.
Avbildninger: Md 568, MH 5:61, Nhf 12:47 (midten-venstre).
Seksjon TABID! Fr.
18. Lactarius lacunarum Rom. ex Bora.
BATT: Kj-ttbrun til qulbrun med kj-ttbrunt akjzr,
liten, lett oq apr-, 2,5-4,5 em, glatt, ikke klebri9,
hygrofan, ao~ t-rr mye lysere gulbrun med kj-ttbrunt
skjzr, konveks, til slutt dypt na~let eller traktformet.
SKIVER: Bleke, blekt kj-ttgulbrune.
STILK: Likefarget med batten, m-rkere -mer r-dbrun fra basis og opp, med hvit marq.
SMAK: Mild.
LUKT: Svak, ikke spesifikk.
MELK: Svakt gulnende.
VOKSESTED: Under 1-vttzr, bl.a bj-rk, blandt qress
oq mose. Kriqskirkeqarden, Fredrikstad.
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Bon (l.c) inndeler Lactarius i to underslekter, (Eu)Lacatarius
og Rhysocybe.
Denne inndeling tar utgangspunkt i hyfestruktur for hattoverflaten.
Pl den mlten vil de makroskopiske karakterer skyves i bakgrunnen,
noe som gj~r at n~kkelen kan vzre noe vanskelig l anvende uten
mikroskopiske unders~kelser.
Dette er tilfellet for L.lacunarum som ofte har vzrt henf~rt til
"subdulcis"-gruppen. Bon plasserer denne nl i samme seksjon som
L.theiogalus Fr.(ss Nhf) og ikke i Russulares. Samme inndeling
er gjort av Marchand (I.e.).
L.lacunarum er kanskje den art som blde mi~ro- og makroskopisk
er lettest ! forveksle med den svzrt vanlige L.theiogalus.
Makroskopisk kan den kjennes pl at den er noe mer kj~ttfull enn
"theiogalus", ofte med noe tylkere stilk i forhold til batten.
Hattkanten skal ikke ha tegn til striper, noe som ofte kan skimtes hos L.theiogalus. I steden kan den vzre tydelig krenulert,
og hele hattfargen er livligere farget enn hva som er normalt
for L.theiogalus. Voksested kan vzre identisk for begge arter,
fuktige, kalkfattige biotoper er normalt.
Melkesaften gulner svakere enn for L.theiogalus 1 ofte angitt bare
l gulne p! et hvitt t~rkle eller neglen.
Spesielt dette siste punkt gj~r at det synes klart at L.lacunarum ss Gulden, Lange (1971) ml vzre en annen art. If~lge Gulden
(pers. med.) er det nl klart at dette er L.lapponicus Harm. (1976)
som er karakterisert av sin vakre orangebrune hattfarge (kfr.
L.mitissimus) og en hvit melkesaft som nesten momentant endrer
farge til fosforgult.
Denne arten synes dessuten l vzre identisk med L.theiogalus ss.
~uhner
noe Kuhner selv ~ar presisert (1975).
Vi bar flere funn av L.lacunarum fra Fredrikstaddistriktet, og
den er trolig temmelig vanlig.
Avbildninger: L 174-E, Md 580.
19.Lactarius hepaticus (Fl.)~ud.
Dette er en annen av de problematiske sml, r~brune Lactariusarter som trolig er mindre sjelden enn antatt.
Den stlr nzr L.lacunarum, men skiller seq fra denne ved melkesaft
som gulner sterkere og at den ikke liker fuktig ~kologi.
Den synes ogs! l vzre noe mer dyster brun (ikke r~brun) i hattfargen, og skivene er gule til okergule. Melken er skarp, mens
den hos t~leeunarum er nzrmest mild med tiltagende svak skarphet.
Den skiller seg fra L.theiogalus ved m~rkere skiver, en hattkant
som ikke har spor av'strlper (men krenulert), ogden vokser generelt pa t~rre steder. Den er dessuten nzrmest luktl~s, mens L.theiogalus har en mer eller mindre tydelig lukt av L.quietus' (eikeriske).
Mikroskopisk bar L.hepaticus noe st~rre sporer.
Ved sine karakterlstlske trekk skulle arten vzre relativt enkel
l skille fra de ~vrige lignende arter. Vi har ikke mer enn ett
sikert funn fra Krlker~y, hvor den vokste i skarer blandt gress
og mose under Pi' nus sent i Oktober. Blde voksested og tidspunkt
synes karakteristiik.
Sl vidt vi vet er arten ikke rapportert eller belagt fra Norge,
mens den er relativt vanlig i Danmark.
L.hepaticus (Pl.)Boud. er identisk med L.theiogalus ss Rea.
Avbildninger: MH 5:49, Md 582, Nhf 15:59, DO 459 •
....__

38
Seksjon OLENTES Bat.
Underseksjon SERIFLUINI Bon.
20!Lactarius subumbonatus Lind r.
=serifluus ss Nhf. = cimicarius auct.)
Denne arten har skapt stor forvirring, da den oqsl hyppig er beteqnet med L.cimicarius, mens Neuhof (1~6) kaller den L.serifluus.
Nl regnes L.serifluus DC ex Fr. og L.cimicarius Fr. som egne arter
ved siden av L.subumbonatus Lindgr., skj~nt endelig enighet om
dette kan man nok Ikke forvente.
En grundigere omtale av forskjellene mellom de tre arter er gjort
i Agarica 3/4 (Weholt, 1981).
1
Kort skal nevnes at L.serifluus har en glattere (ikke ruglet)
hattoverflate enn de andre to.
L.subumbonatus skiller seg igjen fra L.cimicarius ved at den er
en noe mindre art med m~rkere, bare svakt eller ikke r~brun farge.
Det er ikke tvil om at behkrivelsen av L.subumbonatus er i god
overenstemmelse med den arten som ofte i store mengder lrlig
kan finnes i Fredrikstaddistriktet.
Vi vil tro at de to ~vrige arter er langt mer sjeldne.
Sl vidt vi vet er ikke den "riktige" L.cimicarius plvist i Norge.
Det ville vzre interessant l fl opplysninger om andre er av annen
oppfatning.
L.subumbonatus kommer allerede i slutten av juni og kan fruktifisere til oktober. Den er lokalt vanlig i Quecus-vegetasjon,
ofte noe kalkrik og fuktig jord, men dette synes ikke obligatorisk.
Personlig mener vi at den norske betegnelsen L.serifluus er identisk med L.subumbonatus Lindgr. ss Bon.
Arten er nl belagt ved Botanisk Museum, Oslo.
Avbildninger: L 173-B, Md 576, Nhf 12:49.
Seksjon OBSCURATI Bat.
21. Lactarius om haliformis Roman. (Oreriske)
=ta ius ss.
• = cyat u ass Moser 9 7).
Dette er en av vlre minste risker, og den er lett l overse med
sin hattdiameter som neppe overskrider 2 em.
Den stAr meget nzr den adskillig vanligere L.obscuratus (oliven
oreriske), og skiller seg bl.a fra denne ved at den aldri har
skjzr av oliven. Hatten er mer orangebrun, ofte med m~rkere sentrum.
L.omphaliformis vokser··ofte under Alnus som L.obscuratus, men
er ~kke st~kt bundet til dette treslag.
Den kan ogsl·adskilles fra sin nzre slektning ved melkesaften
som gulner svakt~ SPorene er ogsl noe lengre.
Arten kan nzrmest minne om en liten, tynn Laccaria lac~ata (lakssopp).
Arten er desidert sjelden i Fredrikstaddistriktet og er plvist
i Alnus-, Betula-terreng i Torp i Borge kommune.
Den er ikke funnet siden 1960.
Den er for ~vrig ogsl funnet i Namsostraktene.
Arten er visstnok ikke med sikkerhet belagt ved norske herbarier.
Avbildninger: MH 5:66, Nhf 16:67.
Vi vil ~ette en takk til Marcel Bon for oppklaring av L.acris f.'
alba, samt sporetegninger av de to former.
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TRE NYE SOPPARTER FOR NORGE OG NOEN REFLEKSJONER OM KJENNSKAPEN TIL ARTSUTVALGET HER I LANDET.
0yvind Weholt
Fredrikstad Soppforening
Three new speCcies not previously reported from Norway ar; referred: Bemimycena pseudogracilis.XUbn.et
~. Gymnopilus spadiceus Rqmagn. and Collybia fodiens(Kalchbr.}Favre.

Til tross for at 1981-sesongen pl mange mAter ml betegnes
som et middelm!dig sopp!r, ble det allikevel funnet adskillige
arter som m! anses som sjeldne for Norge. Flere kollekter har
ogsA vist seg ikke A vzre rapportert fra landet tidligere - enkelte ogsA sjeldne p! verdensbasis (i.h.h.t. registrerte funn).
Forh!pentligvis vil vi i !rene som kommer kunne vende tilbake
til en del av disse artene under mer fullstendige slektsmessige
behandlinger. Enkelte krever dessuten en mer grundig unders~k
else, andre er fremdeles under oppklaring - eller fors~k pa
oppklaring av spesialister pA de angjeldene slekter.
Men dette gjenspeiler ogsl det faktum at Norge pA mange mAter
ennA er et land med adskillige "hvite mykologiske flekker", der
nesten ethvert engasjement vil Apenbare ukjente sider ved v!r
soppflora. Og, vel og merke, dette er gyldig selv om man skulle
se bort fra de utallige ascomyceter bAde blandt de oper~ulate
og de inopertulate slekter. Selv om flere norske fagmykologer
har utf~rt omfattende arbeider med vlr ascomycetflora, kan det
fremdeles synes som vi bare har sett "toppen av isfjellet".
Men ogs! de normalt mer i~ynefallende skivesoppslekter rommer
adskillige gater. Det er fremdeles fA slekter som er blitt gjenstand for en mer systematisk behandling.
Gro Gulden har foretatt en omfattende unders~kelse av - i f~r
ste rekke- Tricholoma (musseronger).
Gjennom Br~·
og H~ilands arbeider begynner vi nA a fA en
viss innsikt i vir Cortinari~s-flora, skj~nt for den meat kompliserte gruppen innen slekten - Telamonia - synes fremdeles
taketeppet a ligge relativt stabilt.
H~iland har tatt for seg Psilocybe og Dermocybe, og Gulden har
foretatt et utmerket arbeid over alpine Galerina-arter.
I denne sammenheng mA det registreres med glede at to hovedfagstudenter nA har tatt fatt p! en kartlegging av vir Galerinaflora, ogsa i lavlandet.
Gjervan har videre i sin hovedfagsoppgave gjennomgatt Hygrophorus,
men sl synes det ogsA stort sett slutt pl de mer systematiske
publiserte arbeider. Vi vet at enkelte sitter med god kunnskap
ogsl om andre slekter, men denne kunnskap synes det - i alle
fall forel~pig - ikke skal komme "almenheten" til gode.
Det kunne vzre fristende A hevde at norske mykologer generelt
ikke er flinke nok til A publisere og med9ele andre sine kunnskaper. Hva det skyldes skal ikke tas opp her, men manglende
dyktighet er det ikke.
Oet kan virke som om det i hovedfagsarbeidene innen mykologi
legges stor vekt pA det sosiologiske aspekt. Det burde ikke
vzre uenighet om at dette er et viktig felt hvor det er behov
eLater information has revealed that H.pseudogracilis already has
been collected from two other Norwegian localities lately.
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for bedre innsikt.
Jeg hape r imi dlertid at ikke dette i f or sterk grad skal g l p i
beko s t ni ng a v k a r t leggingen av artsutva l g et innen de enke l t e
sl e kt er her i land et.
Det synes f o r meg sv~r t vikt i g at v i f¢r s t nAr v i h ar e n grundig
innsikt i det a rt sutva l g v i arbeid e r med , ogaa har t ilstre kke lig
ny tt e verdi av de s o siologi s ke urrlers¢kelser.
Forh! pentligvi s e r det ubegrtinnet, men jeg har en vi ss engstelse
fo r at det i de s o ppsos io logi ske arbeider lett v iI kunne fore 
komme feilb e stemme ls e r, e ll e r a t problema t ikken v ed u kjent e art er
eller dar lige utredete slekt e r lett vi I n eg li sj ere s o g falle uten
fo r .
S!ledes rna en grundig k un n s k ap om artsutv alget v~re et vik t ig
f u ndament for en sosio l ogisk und e r s¢kelse.
Nar det gjelder vart arbeid, og det som presenteres i Agarica,
haper vi i all beskjedenhet at dette viI k unne representere no en
av de drypp som skal ¢ke kunnskapene om d en mykologiske artsflora
her i landet. Og selvf¢lgelig - for at dette skal ha noen verdi
er vi avhengig av at fagmykologene tar oss alvorlig.
En dialog, samt kriti kk og rettledning fra fagmykologer anser vi
saledes som sv~rt v erdifull.
Vi haper saledes fortsatt pa et positivt samarbeid, der vart a r
beid - og kanskje noen gang litt for stor~ iver - blir sett pa
som positivt for norsk mykologi - og ikke " et har i suppa".
Det f¢lgende er et eksempel pa hvordan vi viI kunne presentere
enkelte nye eller interessante arter for landet. Vi viI normalt '
fors¢ke a ha tilgjengelige belegg av de omtalte arter, enten i
egne herbarier, eller de foreligger hos de personer som har be
stemt artene, eventuelt tilh¢rende offentlige herbarier.
Ofte s'kulle vi ¢nske a bringe mer informasjon om de arter og slek
ter vi tar for oss, bAde av historis k- nomenklatorisk art, taxo
nomisk problematikk eller m. h . t. internasjonal/global utbredelse.
Dette er selvsagt sv~rt tid kr evende, noe som - sammen med utilstrek
kelig kildetilgang - n¢dvendigvis rna begrense yare muligheter .
Vi haper saledes at man viI se gjennom fingrene med at omtalen
ikke er sa fullstend ! g og profesjonell som ¢nskelig.
Hemimycena pseudograci lis /W.hn.
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Rvit, tynnkj•ttet, med svakt qulskjzr, svakt .
brunende fra kanten kort etter innsamling (beqynnende
t•rking), konveks, klokkeformet til neaten avflatet,.
mer eller mindre tydelig stripet fre kanten. Bredde
0,9-1,3 em.
~: Bvite som hatt, relativt smale og fjerne, buktet
nedl-pende, enkelte tydelig nedl•pende, men ikke sterkt.
~: Bvit med qulskjer som hatt, glinsende, synes ikke
rimet, men noe hlret/filtet ved basis, jevntykk til noe
avsmalnende mot basis. -5/0,1 em.
Lultt: Ingen
VokSested: Stikker dypt i mose pi skrinn jord pi bergpalle, omgi velser utelultkende ltwskog (Fraxinus, Corylus), kalkrikt, Calocybe gambosa i umiddelbar nerhet
ved foten av fjellpalle.
Gj-le, 3 Jcm V Langesund, Bamble, Telemark.
Dato: 1991.06.06.
~.: III.Weholt
~.: M.Bon

H.pseudogracilis er opprinnelig beskrevet av Kuhner (1938) i hans
Mycena-monografi (som Mycena pseudogracilis). Det kollekt han der
beskriver ble funnet sent pl lret i nllestrlll under Pinus. Neste
gang arten synes l vere nevnt er hos Kuhner og Valla (1972).
Denne beskrivelse er basert pl to fruktlegmer som ble funnet i
dllldt llllvverk i ll!lvskog c•sur feuilles morte de feuillus•) fra
1956. Funnet ble gjort i slutten av august.
Josserand skal imidlertid ha furinet arten i 1100 m hl!lyde sl tidlig som i juni , d.v.s. samme tidspurikt som for mitt funn.
Alle omtalte funn er fra Frankrike, og jeg har ikke funnet den
omtalt fra andre steder.
I sl mite ml arten fremdeles anses som dlrlig utredet med manglende kunnskap om bide artsvariasjoner og l!lkologi.
Det ses slledes at mitt funn var fra llllvskogsterreng, hvor overhodet ikke nlleskog vokser, eller har vokst, mens tilgjengelige
nlllkler beskriver biotopen som nllestrlll/nlleskog.
Mine funn vokste ogsl dypt i mose, noe som riktignok er nevnt
fra Josserands beskrivelse.
Mitt funn synes l ha god overenstemmelse med de foreliggende beskrivelser, selv om ingen av mine kollekter hadde papill. Denne
karakter er imidlertid tydeligvis variabel.
Sporeform varierer relativt sterkt innen samme fruktlegme, og
synes gjennomglende noe kortere enn Kuhners illustrasjon.
Enkelte sporer er imidlertid identiske.
I tabell 1 er mine sporemll sammenlignet med de tidligere oppgitte funn.
Det er her ogsl inkludert en kollekt fra Roy Kristiansen, som
ogsl har funnet arten fra Dlllnna i Nordland 1 1981.
De noe varierende, 09 noe korte sporemll pl de to siste funn antas l skyldes at mllingene er utflllrt pl skivene, og ikke fra
sporepulveret.
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Kilde
Josserand, 1938
Kuhner, 1938
Kuhner et Valla, 1956
Weholt, 1981
Kristiansen, 1981

S.E_oremU
7-9/2,7-3,5 my
8/4 my
7,5-9/3,2-4 my
(5,5)6-7,5(8)/3-3,5-4(4,5)my
(5)6-7(8)/3.,-4 my

Tabell 1. Kjente sporemAl for H.pseudogracilis.
De ~vrige arter innen slekten Hemimycena divergerer sA mye fra
mitt funn at de klart kan utelukkes.
Slledes synes utelukkende H.pseudogracilis A vzre aktuell av de
hittil beskrevne arter i slekten.
H.pseudogracilis stAr nzr H.gracilis, men skal gjennomg!ende vzre
noe st~rre (?), sporene er ogsl mindre langstrakte (mindre
Lengde/bredde-forhold). H.gracilis har nzrmest sylindriske sporer,
mens H.pseudogracilis har mer avrundet, subsylindriske.
H.pseudogracilis ml ut fra de registrerte funn anses som sjeldentil tross for sin beskjedne st¢rrelse. Den er imidlertid svzrt
i¢yenfallende med sin lyse farge.
Det foreligger altsA nA to funn av arten fra Norge~ Kollekten
er bestemt av Marcel Bon, og er belagt i privat herbarium.
Iflg. Moser(1978) omfatter slekten Hemimycena 18 arter.
I Norge er utelukkende 6 arter registrert,• og bare to er oppgitt med norske navn. PI grunn av st¢rrelsen kan andre arter i
slekten vzre oversett, men mitt inntrykk er at den ikke rommer
direkte vanlige arter pA landsbasis.
Slekten er tidligere av Singer skilt ut fra Mycena, og omfatter
stort sett smA, lyse, Mycena-lignende arter med inamyloide sporer, og noe nedl¢pende skiver.
Gymnopilus spadiceus Roma.gn.

oOo

oOo
Cheilocystider

Hatthyfer

• Se kommentarer til slutt i artikkelen.

Sporer
7,1-9,5/4,4-5,3 my
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Ml&rk rtldbrun (J11411rkere enn 7E8), matt, fint bAret
n.rmest veluraktig, fint smAskjellet, ses spesielt under lupe, velvet, flat halvkuleformet, nzrmest innb9yd
kant, ikke eller bare svakt stripet langs kanten nAr
fuktig, noe mer skinnende pl utvokste eksemplarer som
ogsA synes A bli noe lysere i fargen. Bredde: 4-5 em.
~: Utrandet, mt~rk okergule, vakre, middels tette,
regelmessiqe, uten rustflekker, flere mindre skiver som
ikke nlr inn til stilken.
~: Mt~rk oker - orangeoker, men med brunere underlag,
narmest pruint~s, finhlret av okeraktige til grAhvite
sml trAder (velumrester) nedover, ytterste sjikt grAhvitt av svakt glinsende trAder, jevntykk, muligens
svakt tilspisset mot basis. -4,8/0,8 em.
~: Relativt tydelig av fuktig jord, etterhvert sterkere, noe ubehagelig jordaktig.
~: En svak beskhet, men ikke utpreget.
Kjeltt: Sterkt gult/orangegult i snitt.
Voksested: I barnAler av Picea, men ogsA Pinus i narheten, ogsA gammelt le!V av Quercus, men denne har trolig
ingen betydning.
Grimstad, Torsnes, Borge, fstfold.
Dato: 1981.07.03.
Leg.: l!l.Weholt.
!!!!.:_: M. Bon •
~:

G.spadiceus er nybeskrevet av Romagnesi sA sent som i 1977. Det
fremgAr at den fl!lrst ble funnet i 1960, senere i 1972. Den er
funnet relativt senti sesongen (slutten av sept. -beg. nov.),
altsA adskillig senere enn funnene fra Fredrikstaddistriktet,
hvor den ble registrert allerede i fl!lrste del av juli.
Voksessted angis av Romagnesi til Pinus-vegetasjon. Min kolleksjon var fra bUmdskog av Pinus-Picea i nAlestrl!l.
Arten synes A utmerke seq ved den fint smAskjellete hattoverflaten og den sterkt rllldbrune fargen, de vakre okergule skivene
samt den samme okergule fargen - enda mot orange - som vises
tidlig pA stilken. Kjlllttet var ogsA tydelig gult i snitt.
Smaken er bare svakt bitter, langt svakere enn de fleste andre
arter i slekten Gymnopilus (bittersopper).
BAde mikroskopiske og makroskopiske karakterer er i god overenstemmelse med Romagnesi's beskrivelse - bortsett fra lukten
som er angitt som svakt fruktaktig ("fruitee assez faible"),
mens jeg par anfl!lrt fuktig jord, eller den komponent som for
meg synes karakteristisk for slekten.
Forsl!lk pA A bestemme kollekten etter Moser(1978) fl!lrte ikke til
noen overbevisende konklusjon. Visse makroskopiske karakterer
synes A stemme bAde med G.hybridus og G.pep!neus. Mikroskopisk
kunne cystidene, med den hodeformede "snabel 1 , minne om det som
var angitt for G.hybridus. Begge disse arter er ogsA nevnt i Romagnesi's diskusjon.
Narmest synes G.sapineus A stA, men denne har mer tydelig skjellet hattoverflate, er heller ikke sA kjlllttfull, men i fl!lrste rek-
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ke skiller den seg mikroskopisk ved cheilocystider og hatthudens hyfebredde.
G.habridus er mindre sterk i fargene, bAde for hatt og skiver,
ogen bar ikke den veluraktige/finskjellete struktur p! hattoverflaten.
Den amerikanske arten G.aurantiofulvus Hesler synes ! st! n~r,
men har andre cystider.
G.spadiceus er ikke tidligere rapportert fra Norge. Det ble gjort
ytterligere ett funn av Rolf Hermansen (Fredrikstad soppforening)
kort etter mitt funn i juli. Dette var ogs& fra Fredrikstaddistriktet, men p! en helt annen lokalitet.
Arten burde v~re relativt enkelt & skille, ogs& makroskopisk,
fra ¢vrige Gymnopilus-arter i Norge. Trolig er den relativt sjelden.
Kollekten er bestemt av M.Bon, og er belagt hos samme person.
Collybia fodiens (Ka.l.chbll..) favJte..

o,oe>

()0 0

Hatthyfer og sporer
( Etter Favre, 1960)

'att: Lys brun-gulbrun med tydelig inkarnatfarge, flat

~noe oppb¢yd kant, men tydelig umbo 1 midten, noe

blekere mot kanten, glatt. Bredde: 5,2 em.
Skiver: Lyse med vakkert kremgult skjzr, meget tette,
tilvokst til svakt utrandet, noe sagtannet.
Stilk: Hvit med grunne furer, noe gulaktig skjzr,
~lnende mot basis som er sterkt rotforlenget.
- 5,1/0,8 em.
Smak: Besk.
Lukt: •Tydelig, noe ekkel s¢tlig ("Oollybia lukt").
Voit'Sested: Dypt i nllestp under Picea, mest naleskog.
Fredheim-Ulfeng, Borge, 0stfold.
~·: 0.Weholt.
~-: 0. Weholt.
Conf.: Clemencon.
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Eksisterende 1itteratur om C.fodiens er sparsom, og den eneste
ti1fredsstil1ende beskrivelse synes A·foreligge hos Favre (1960).
Den er avbildet meget karakteristisk hos Cetto (1979), og en god
tegning er ogsA vist i Scweizer Pilztafeln IV (1975).
SA yidt jeg kan se er arten sjelden i hele Europa, og den er tid1igere ikke rapportert fra Norge.
Arten er nevnt bAde i n~klen hos Moser (1978) og Clemencon (1981),
men f.eks. ikke hos Kuhner og Romagnesi (1953).
Arten stAr ner C.maculata i seksjonen Maculatae(Sing.)Lennox.
Denne gruppen skiller seg fra -vrige Co11ybia-arter ved mer eller
mindre 1angsgAende furet stilk. Stilken er heller aldri fullstendig ullhAret, men kan vAre noe strihAret ved basis.
Hatthyfer er uordnet-ikke parallelle, sylindriske og ofte forgrenade med tydelige ~yler. De er aldri gelatiniserte.
Sporepulver er ikke rent hvitt, men mer kremrosa.
Hos c.fodiens er sporene elliptiske til drApeformet, og skiller
seg fra bAde c.maculata og C.distorta ved at de er lengre.
C.distorta er for -vrig meget distlnkt ved sine nesten globulere sparer.
C.fodiens &killer seg makroskopisk fra C.maculata bl.a ved at
den ikke fAr brune-r~brune flekker, og fargen er mer brun, nermest vakker rosabrun-inkarnatbrun. Den skiller seg videre fra
C.prolixa, som synes A stA nermest, ved at smaken er bitter.
Til tross for de ikke hvite skivene, gir den lyse kremgule fargen
en vakker kontrast til batten. Arten er relativt stor og kj~tt
full, og burde vere enkel A bestemme nAr man f-rst har funnet
ut at det er en Collybia.
Av denne grunn vil jeg anta at den ogsA er sjelden her i landet.
Arten er ogsA i tidligere sesonger funnet i Fredrikstaddistriktet, og synes alltid A f~ i noe nAlerik barskog.
I Kuhner og Romagnesi (l.c.) er det i en fotnote nevnt en varietet "scorzonera" av c.maculata. Varieteten er beskrevet av Fries.
Vi har ved tidligere funn vert inne pA at dette kunne vere den
samme art. Varieteten er beskrevet flere ganger av Fries, men
det kan synes som om beskrivelsen er basert pA en kollext {kolleksjon).
Hvis Fries' kollekt er et representativt taxon, kan vi ikke se
andre arter enn C.fodiens so~ passer i Maculata-gruppen.
Collybia maculata var. scorzonera er inkludert i Schimann's
oversikt (1960) over finske sopparter.
Favre's beskrivelse (l.c.) er i god overenstemmelse med mitt
funn.
Arten er bekreftet av H.Clemencon, og den er belagt ved Universitetet ; Lausanne, Sveits.
Jeg vil fA rette en takk til M.Bon og H.Clemencon for hjelp
til A bestemme de omtalte arter.
De samme personer samt Gro Gulden takkes ogsA for opplysninger
og litteratur om artene.
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ETTERORD.
I de f~rste opplysninger om Hemimycena oseudogracilis fremgikk
det at arten ikke tidligere var registrert i Norge.
Det ble, etter at artikkelen var ferdig, tilfeldigvis oppdaget
at to tidligere funn er nevnt i Svein Runar Kristoffersen's
hovedfagsoppgave:0kologiske og sosiologoiske unders~kelser av
storsopp i edellauvskogsbestand i Holtnesdalen,Hurum. I oreskogstypene:Alno incanae-Fraxinetum og Carie! elongataeAlnetum (glutlnosae),Universltetet i Oslo 1981.132 pp.
oet beklages at dette ikke ble oppdaget tidligere.
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XEROCOMUS SPADiCEUS
FOR NORGE.

(FR,)QUELET~

EN GAMMEL NYHET

THOR DYBHAVN1FREDRIKSTAD SOPPFORENING

De ca. 40 arter r~rsopper innen fam. Boletaceae som hittil er
pavist i Norge fordeles gjerne pa 11 slekter. Moser (1978) operarer med omkring 90 arter delt pa 12 slekter. Det dreier seg
her i det alt vesentlige om arter funnet i Europa. Trekk~r man
inn oversj~iske og/eller tropiske arter blir tallet straks adskillig h~yere (Singer 1962, Smith & Thiers 1971, Thiers 1975
o.fl.), og det medf~rer nye slekts- og gruppeinndelinger samt
en rekke nye artsnavn. Boletaceae-familien slik den tradisjonelt oppfattes i europeisk mykologi ble f~rst systematisk bearbeidet av Fries og S.F. Gray omkring 1820. Mens Fries (1821)
lot sin slekt Boletus omfatte bade r~r- og poresopper, fors~k
te Gray samme ar en grundigere og mer systematisk inndeling.
Han plaserer saledes alle boletene i 3 underslekter - Suillus,
Leccinum og Pinuzza. Andre forskere arbeidet etter hvert videre langs samme linje, og det er Quel6t (1888) som f~rst innf~
rer Xerocomus som eget slektsnavn innen fam. Boletaceae. Denne
slekt skulle da omfatte r~rsopper m/ t~rr, filtet hatt, relativt slank, jevntykk stilk uten ring og oftest sterkt gul/gulgr~nne r~r - mer eller mindre vide og kantede (polygonale).
Dette da i motsetning til slekten Ixocomus, hvor bl.a. hatthuden var glatt/klebrig. Denne tilsvarer i hovedsak det som senere oftest er benevnt Suillus, et navn som altai S.F. Gray ogs&
anvendte, men som skriver seg belt tilbake fra Michelis tid ,
(1729). Nyere forfattere tenderer til a ville eliminere Quelets
benevnelser Xerocomus og Ixocomus, men for norske forhold kan
vel i det minste Xerocomus fortsatt v~re praktisk anvendelig utfra den klassiske definisjon. Moser fastholder den ogsa sa sent
som i 1978 (Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2), hvor han operarer med 10 arter under denne slekt. I norske oversikter har
man pa det h~yeste medregnet 7 Xerocomus-arter (Gulden 1977) ,
hvorav de meat kjente vil vmre : Svartbrun r~rsopp (X. badius),
fl~yelsr¢rsopp (X.subtomentosus), ruter0rsopp (X.chrysenteron)
og snylter¢rsopp (X.parasiticus). De tre andre omfatter X.rubellus (Bl.a. funnet v/ Fredrikstad, jfr. Vare Nyttevekster nr. 1,
1979), X.truncatus = porosoorus (bl.a. funnet v/ Halden, jfr.
Blekksoppen nr. 26, 1981), og X.pruinatus- en art hvis eksakte
definisjon stadig er usikker ( Watling 1970, Marchand 1974), og
som ikke er nevnt hos f.eks. Moser.
En Xerocomus-art som hittil ikke er nevnt med belegg fra Norge
er X.spadiceus (Fr.) Quelet. Denne ble omtalt i Vare Nyttevekster nr. 2, 1980, og har v~rt funnet gjennom flare ar av W. Ramm
i Bj¢rnevagen pa Kraker¢y. Den b¢r vel derfor komme med i den
"offisielle" listen for Norge. Vi vil ~a~edesi denne sammenheng
beskrive nmrmere et funn av denne art jeg gjorde pa ovennevnte
lokalitet (15-20 eks.) ifjor sommer. Deretter vil vi diskutere
noe nmrmere denne arts plasering innen Xerocomus-slekten.
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Beskrivelse av eget funn av X. spadiceus.
Dato : 26/7-1981.

Lokalitet

Bj~rnevngen,

Kraker~y.

I et lite, isolert skogholt/lund m/ blandet vegetasjon 2-300 m
fra sj~en, pa gressmark m/ grunt jordsmonn, kalkrikt og nrer eik,
og pa samme lokalitet som rikelig med gaffelkremle (R.heterohhtlla), ble funnet 15-20 sma til middels store r~r~opper med
a tdiam. opptil 6-7 em, og total h~yde opptil 7-8 em.

.!:!ill

Tilnrermet rund i omkrets, jevnt hvelvet, enkelte eks med
svakt nedtrykt midte. Flere med buklet hattkant. Overhengende kant av hatthud som typisk kJennete~n. Hatthud t~rr
og matt, noe fl~yelsfiltet (ikke sa meget som hos fl~yels
r~rsopp) og jevnt glatt. R~dbrun til sjokoladebrun farve
i samme nyanse over hele hatten. Ikke antydning til innslag av gr~nn/oliven.

Rg!r

R~rmunninger sma, tettstaende og uregelmessig polygonale,
med sterk, vakker gulfarve. Ved gjennomskjrering fremtrer
r~rlaget mer gulgr~nt. R~rlaget noe avrundet mot stilken.

Stilk: Slank, tett og rett, omtrentlig jevntykk med tydelig avsmalning mot basis. Enkelte eks. med avlang knoll f0r selva den spissere apex. Hos alle var stilken centrisk plasert under hatten. Overflate jevn og matt, lys ~ulfarvet
i ~vre tredjedel, lenger ned med uregelmessig sjattering
i r~dbrunt. Flere eks. med lysere farvetone nederst mot
basis.
Tett, med samme konsistens i hatt og stilk. Svak r~dtone
like under hatthuden, spesielt i det centrale parti. Solgul farve over r~rlaget. I overgang hatt/stilk kom en svak
blaning etter gjennomskjrering, denne fortok seg etter 3-4
timer. Lenger nedgjennom stilken var farven lys gul til
gulbrun, og i stilkens nederste del sas en r~dlig anl0pning. Som hovedintrykk fremsto imidlertid kj¢ttet som lys
gult av farve. Ingen generell blaning av kj0ttet ved eksponering, kun den lille antydning som nevnt ovenfor. Mild
smak.
Makrokjemisk reaksjon: Ved applikasjon av NH~ p& hatthuden ble
denne 0yeblikkelig blasvart. Etter 3-4 t gikk farven over
i oransje.

~:

Soppene ble fotografert og tegnet, men det ble ikke foretatt mikroskopiske unders0kelser av sporer etc. Pa grunnlag av ovenstaende beskrivelse samt ammoniakk-reaksjonen anses bestemmelsen likevel a vrere korrekt (Ramm).
Diskusjon.
Under benevnelsen Bol. spadiceus, var. s~adiceus ble denne arten
beskrevet allerede av Fries (1838). Quel t beholdt artsepitetet
men innf0rte Xerocomus som slektsnavn for den gruppe arten til-
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h¢rer(1888). Senere har flere andre forskere opprettholdt den
som egen art (Kuntze 1898, Singer 1945, Marchand 1973, Smith
1973, Thiers 1975, Moser 1978, Cetto 1978 o.a.). Boudier (190510) har beskrevet den under navnet ]ol. leguei, men hans i~lu
strasjon angir en varietet med utpreget reticulum ¢verst pa
stilken som ikke kjennes fra norsk materiale. Hos Bresadola
(1927) finnes den under hoved-epitetet.ferrugineus. Singer innf¢rer artsepitetet coniferarum, men srerTig arnerikanske mykologer anvender idag denne benevmelse pa en annen art (Bol. coniferarum Dick and Snell, jfr. Smith 1973). Men andre forskere,
som Gilbert (1931), Konrad & Maublanc (1938), Blum (1976) o.fl.
regner 1• spadiceus enten som en subspecies, varietet eller form
av X. subtomentosus. De som opprettholder en uavhengig artsoppfatning anser gjerne NH 1 -reaksjonen pa hatthuden som en sikker
karakter for X. spadicens. Men Watling (1970) deler ikke samme
syn, og f¢rer denne egenskap under X. lanatus (hos Moser er spadiceus synonym med lanatus).aer synes han imidlertid a ha liten
st0tte av ledende mykologer som Singer, Smith og Thiers. Hva angar distinksjonen mellom X. subtomentosus og X. spadiceus hevder
Grund & Harrison (1976) at i tillegg til NH 3 -reaksjonen og visse
andre karakterer, skiller disse arter seg tydelig ved a ha markart forskjellige caulocystider ved stilkbasis. Fra amerikanske
funn innf¢rer Smith for¢vrig en var. gracilis av X. spadiceus,
med spesielt slank stilk.-Arten er funnet flare steder i Amerika,
srerlig i USAs nordvestre stater.
Kjente norske funn av X. spadiceus omfatter foruten de nevnte fra
Kraker¢y ogsa noen fra Krigskirkegarden i Gamlebyen, Fredrikstad,
pa gressplen under eik (R.Kristiansen/Ramm 25/8-80). Alle disse
funn synes a bekrefte artsoppfatningen hos dem som betrakter !·
spadiseus som egen art, og som regner NH - reaksjonen som et godt
kjennetegn. Den er - makroskopisk sett _3tydelig forskjellig fra
x.subtomentosus, uten a nrerme seg hverken badius, rubellus eller
chrysenteron. De viktigste skilletegn mellom X.subtomentosus og
spadiceus kan skjematisk sies a vrere f0lgende :
.
Hat thud
!,. spadiceus : Brun til r¢dbrun, bare svakt filtet, nrermest glatt.
Overhengende kant.
!· subtoment.: Olivenbrun/gragul, tydelig fl¢yelsfiltet.Ikke overhengende kant.

R¢rlag :

!· spadiceus : Tett, med sma apninger. Sterkt gulfarvet. Svakt av-

rundet mot stilk.
!,. subtoment.: Tykt, hengende, svampet, m/ grove uregelmessige r¢rmunninger. Sterkt avrundet mot stilk. Gulgr0nt.

!· spadiceus : Rett,

Stilk :

s~men

ikke direkte tynn. Avsmaln. mot basis. R¢dbrun sjattering, av og til retikulert svakt.
!· subtoment.: Tynn, ofte buktet eller buet, lang. R¢dlig skjrer,
spesielt i midtre del.

lo.........._
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!.till :
!_. spadiceus : Tett og fast, lyst gulaktig. Evt. svak blaning

mellom hatt og stilk etter

oversk~rering.

!· subtoment.: Fast til mykt, blekgult, svakt blanende.

!fiJ

!·
!·

(NH 0H) - reaksjon:
4
spadiceus : Omgaende sterk blasvart farvning av hatthud. Gar
over i oransje etter 3-4 t.
subtoment.: Negativ eller meget svak pa hatthud.
Habitat :

X. spadiceus : Gjerne gruppevis i edell~vskog (Eik), evt, barskog.
X. subtoment.: Oftest enkeltvis i barskog, evt. i l~vskog.
Navnsetting.
X. spadiceus har savidt vites intet norsk navn. Spadiceus betyr

daddelf~rvet/kastanjebrun. Arten star utvilsomt nmr fl~yelsr~r

sopp, o~ regnes som kjent av flere som en subspecies eller varir
etet av denne. Et passende navn kunne derfor rett og slett vmre
r@dbrun el. brun fl~yelsr@rsopp.
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Summary.

A brief survey of the history of the genus Xerocomus Quel.
is presented. The well-known Norwegian species within this
genus are mentioned. A species not so far treated as present in Norway- X. spadiceus (Fr.)Quel. -is described,
based on an ample collect from the Kr~ker~y island near
Fredrikstad. Certain taxonomical characters are discussed,
and a comparison between the X. spadiceus and the X. subtomentosus is drawn.
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RHODOCYBE STANGLIANA<BRSKY.&PFAFF)RIOUSS.&Joss
NY FOR NORGE.
Qlyvind Weholt
Fredrikstad Soppforeninq

Rhodocybe stanqliana(Brsky & Pfaff)Riouss. & Joss. is
reported for the first time from Norway. The species has
been placed in the qenus Rhodocybe, awaiting the ultimate
decision of taxonomic position. It is usually referred to
Squamanita, but this seems not to be satisfactory.
The history behind R.stanqliana and some species in the
qenus Squamanita is briefly mentioned.

Den 7.10. 67 ble det funnet en underlig sopp n~r Augsburg i
Syd-Tyskland.
Den 7.10. 80, n~yaktig 13 Ar senere, ble det samme "klenodium" funnet for f~rste gang i Bamble i Syd-Norge - det
f~rste funn i Norden.
Fremdeles synes det A herske tvil om hvor i taxonomien
arten skal h~re hjemme. Den vanlige oppfatning har v~rt
at den ~r plasseres i den generelt sv~rt sjeldne slekten
Squamanita. Artsnavn har den fAtt etter den velkjente,
utrettelige augsburgske Inocybe-ekspert Johann Stangl.
Da arten f~rst fikk valid latinsk diagnose av Pfaff og Bresinsky i 1968 (f~rstnevnte person som finner i 1967), var
artens "fulle og hele navn" Squamanita stangliana Brsky &
Pfaff.
Men dette var slett ikke f~rste funn av den gAtefulle art.
Allerede i 1952 hadde M.Josserand funnet en sopp som voldte
ham stort bry. Han skj~nte umiddelbart at det mAtte v~re
en sv~rt sjelden art, da intet med lignende kjennetegn kunne
spores i tidligere litteratur.
I slutten av september 1975 gjorde en annen f~anskmann,
L. Riousset, et nytt funn av samme arten, og denne ble oversendt Josserand. Han gjenkjente den straks som identisk med
sitt eget funn - 23 Ar tidligere!
Men i mellomtiden var det skjedd viktige ting i nabolandet
Tyskland.
Alleredei 1957 hadde R. Sandor i Zeit~hr. f. Pilzk. beskrevet et funn fra tre lokaliteter i n~rheten av Munchen. Han
sA for seg at dette mAtte v~re en representant fra en ikke
tidligere beskrevet slekt.
Wandel (1958) og Benedix (1958) foreslo at det muligens kunne dreie seg om en art i den relativt nye slekten Squamanita. Det samme gjorde Bas (1965) i sitt f~rste Squamanitaarbeide.
Men ennA -selv ikke i Bas' arbeid hvor den er anf~rt som
"S.species?" - hadde ikke soppen noe navn.
SA - etter ytterlige~funn pA samme sted i sesongen 19661968, bestemte Pfaff og Bresinsky seg for A publisere den
tidligere omtalte latinske diagnose, og samtidig annonsere
at artens navn skulle v~re Squamanita stangliana.Slektsnavnet ble benyttet etter Bas' utvidete betydning, til tross
for at Bas selv synes A ha en snikende usikkerhet, og til
og med var inne pA at det kunne v~re en Rhodocybe.
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I den siste publikasjonen som finnes om arten (Riousset et
al, 1977) harden da ogsa fatt navnet Rhodocybe stangliana.
Forfatterne slar klinkende klart fast at "stangliana est
un bon Rhodocybe tout a fait typhique .• " ("Stangliana er
en helt typisk Rhodocybe •. ").
Jeg skal ikke her ta stilling til hvor arten b~r innordnes.
Den avgj~relsen overlates den hollandske Squamanita-kjenner
(og Amanita) Dr. C.Bas som kommer med sin nye Squamanitastudie il~pet av h~sten 1982.
Jeg velger imidlertid - ut fra vurdering av den foreliggende
litteratur, og personlig rad fra Dr.Bas - a benytte slektsnavnet Rhodocybe.
Ut fra hva som er omtalt tidligere kan litteraturen altsa
utelukkende vise til tre tidligere funnlokaliteter av
R.stangliana, to fra Frankrike og ett fra Tyskland.
Mitt funn fra Norge blir saledes det fjerde - og desidert
det nordligste. Et plutselig geografisk hopp som kan v~re
verdt en studie i seg selv.
I det f~lgende skal det gis en noe kort, men allikevel tilfredstillende beskrivelse til at en entydig artsbestemmelse
var mulig.
HATT: Ung hvit med brunskj~r, r¢dbrun, gul-/kj¢ttbrunt skj~r sam blir
sterkere etter hvert, fint hvitmelet, pudret, flat kjegleformet, sam
eldre noe nedtrykt med bred pukkel, ikke stripet hattkant, eldre eksemplarer vasstrukne og noe klebrige. St¢rste: 4,8 em.
SKIVER: Fri til svakt tilvokst, lyse med rosabrunt skj~r, brunfarge
~kende etter hvert.
STILK: Rimet, melet sam hatt, synes noe glinsende ¢verst, farge sam
hatt, brunfarge tydligere ved ber¢ring ("mel" forsvinner), sammentrykt 'Pa enkelte, men ikke utpreget, jevntykk, men star i liten, men
tydelig, hard, sklerotieaktig utvidelse. St¢rste: 6,5/0,8 em.
LUKT/SMAK: Meget sterkt, ubehagelig mel, minner om Asterophora parasitica.
VOKSEMATE: Alle fruktlegmer synes! vokse ut fra felles "stamme", men
i egne "sklerotier", vokser dypt i barstr¢ under Picea, men med Fagus
noen fa meter borte. Tydelig kalkrikt jordsmonn.
Andre sopper i n~rheten: Tephrocybe cf.fibrosipes Metr., Marasmius cohaerens, Geastrum sessile.
LOKALITET: Eik, Bamble, 3km N Langesund, Telemark.

Soppen vakte naturlig nok stor undring hos undertegnede
nar den ble funnet, og p.g.a den merkelige sklerotiumaktige velva, som i farten kunne minne mye om et bedervet
soppsubstrat, samt den ubehagelige lukten,sa paminte den
meg om en Asterophora. Dog ingen av de hittil to kjente arter i slekten,som jeg samme sesong hadde fatt rikelig anledning til a studere.
Soppen ble overlatt til var utmerkede lokale amat¢rmykolog
Wilhelm Ramm - mens et annet eksemplar ble sendt Gro Gulden
ved Botanisk Museum.
Uavhengig av hverandre kom de frem til samme konk1usjon:
Squamanita stangliana!

56

Gro Gulden hadde imidlertid sA sent som i 1977 rapportert
to andre arter i slekten Squamanita som var funnet i Norge.
Den ene til og med som nybeskrevet art, S.fimbriata, den
andre - ogsA meget sjelden, og ny for Norge - S.odorata.
Sandor's f¢rste beskrivelse av R.stangliana (den gang uten
navn) stemmer godt overens med mine egne observasjoner n!r
det gjelder utseende.
Biotop er bare sparsomt nevnt som "damp Picea forest•, noe
som iallfall ikke kan sies ! motstride voksestedet for mitt
eget funn.
Sporene synes noe st¢rre og mer variable for Sandor's kollekter, men den hexagonale form er ogs! der bemerket. BAde Sandor og Bresinsky (op.cit.) anf¢rer battens innvokste tr!dete utseendet, noe jeg ikke har notert i min beskrivelse,
men som trolig kan ~re oversett p! grunn av noe vassne eksemplarer samt det melete utseendet.
Av Bresinsky fremgAr det at voksestedet mAtte v~re i dyp
nllestr¢, alta! tilsvar~nde mitt funn.
Beqge de nevnte beskriyelser angir basidiene som 4-sporige,
mens dette ikke kunne observeres hos mine kollekter. Foruten to sterigmer ble det ogs! ·funnet flere basidier med
bare et langt sterigma (se ill.).
Dette siste er nevt av Riousset et al (op.cit.) for et av
funnene i Frankrike, hvor bAde typiske sporer og basidier
er illustrert.
Alle de hittil publiserte funn bemerker den tydelig hvite,
pruin¢se, melaktige stilken, og den sterke, noe ubehaglige
mellukten. Hos Riousset er.den til og med angitt som sterkt
av Nyctalis (=Asterophora), alts! i samsvar med min f¢rste
assosiasjon.
_
I de hittil tre beskrivelser av arten synes sporest¢rrelsen
! variere noe. De st¢rste sporene er angitt hos Riousset.
I tabell 1 er mine sporem!l sammenlignet med de tidligere
angitte.
Kilde

SpOreliuU

R.Sandor, 1957

4,8 - 5,6

X

Bresinsky & Pfaff, 1968

5,2 - 6,5

X

Riousset et al., 1977

7

Weholt, 1982

4,8 - 6,3 - 7,4 x 4,2- 5,6 my

X

4 - 4,6 my
3,3 - 4,5 - 5,0 my

5my

Tabell 1. Oppqitte spOremal for Rhodocybe stangliana.

Alle funn som er gjort hittil er relativt sent i sesongen,
fra slutten av september til slutten av oktober.
Arten synes s!ledes ! komme noe sent, og den vil trolig
bare kunne fremkomme under gunstige klimatiske betingelser,
med relativt fuktige og milde h¢stperioder.
Sesongen 1980 var et s~rdeles godt sopp!r, med s~rs gunstige forhold for en rekke uvanlige arter.
Dessverre fikk jeg ikke anledning til A se etter arten pA
et tilsvarende sent tidspunkt i 1981. Den var imidlertid
ikke fremkommet i august (medio) samme !r.
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Mitt funn synes - alt tatt i betraktning A v~re i meget god
overenstemmelse med de tidligere beskrivelser, og det skulle
sAledes ikke v~re tvil om at funnet representerer Rhodocybe
stangliana.
Funnet er belagt ved Botanisk Museum, og det er videre oversendt Dr. Bas.
Det eneste fotografi som finnes av arten foreligger i forbindelse med Bresinsky og Pfaff's validifisering (op.cit.).
Dette bildet, som er i farger, er meget godt, og det viser
eksemplarer som nesten er bemerkelsesverdig lik mine egne
funn.
P.g.a. artens pA mange mAter makroskopiske identitet med
slekten Sguamanita, og da arten for det meste er plassert
der, skal det gis en kort orientering om denne sjeldne slekten, samt en vurdering av R.stangliana sammenlignet med
arter innen Squamanita.
Slekten Squamanita er en relativt ny slekt som f~rst fikk
valid publisering av Imbach i 1946.
Allerede i 1918 er imidlertid den f~rste Squamanita-art
omtalt av den hollandske mykolog Catharina Cool, men den
gang plassert i slekten Lepiota (parasollsopper).
Lepiota odorata ~ som arten ble hetende - ble funnet gjentagende ganger i Holland i Arene som fulgte.
I 1943 beskrev Huijsmann den nye slekten Coolia - dog uten
latin diagnose - hvor han plasserte enkelte s~regne Lepiotaarter, bl.a. L.odorata.
Men i mellomtiden hadde Schreier funnet en mystisk "Tricholoma", og i mangel av noe bedre ble den rett og slett publisert under arbeidsnavnet "Tricholoma X".
P.g.a. den skjellete batt og Amanita~lignende utseende var
det logisk at den fikk slektsnavnet Squamamanita (squama=
skjell, Amanita=Fluesopp).
Dette var Imbach's f~rste forslag, som han noen Ar senere
endret til Squamanita (mer velklingende?), og han neglisjerte
sAledes bAde Huijsman's Coolia - og Maire og Konrad som
Aret i forveien hadde foresl!tt A beholde "Tricholoma X"
i slekten Tricholoma, men under navnet Tricholoma schreieri.
Senere er ytterligere arter funnet som er henf~rt til slekten Squamanita.
Det mest omfattende arbeid om slekten ble publisert av Bas
i 1965. En fortsettelse av hans arbeid forventes A foreligge
il~pet av 1982 (Bas, pers.med.).
Bas' monografi omfattet 8 arter, hvorav en var utelukkende
funnet i USA og en fra Asia (Malaya), mens de ~vrige representerte europeiske furin. AltsA 6 arter fra Europa.
En av de omtalte arter - S.paradoxa - er nA overf~rt til
Dissoderma, en annen var den senere navngitte S.stangliana av Bas uteluknende betegnet som "S.species?".
I Moser (1976) er det oppf~rt 7 europeiske arter. S.paradoxum er inkludert, og i tillegg er den noe mer"diffuse"
arten S.cettoiana oppf~rt. Denne er navngitt av Moser selv
etter et kollekt av B.Cetto.
Senere bar Gulden et al. (1977) publisert den nye arten
S.fimbriata, sA vidt jeg vet den siste beskievne art i slekten.
Squamanita skulle sAledes nA omfatte 5 gode europeiske arter,
hvis vi ekskluderer S.cettoiana og S.stangliana.
NAr det gjelder A karakteriserte slekten synes en klar oppfatning av fellestrekk vanskelig. Det er store artsvariasjoner, og det enkleste - og trolig mest fornuftige - synes
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a v~re en avventing av den videre forskning.
Opprinnelig ble slekten henf~rt til Tricholomataceae, men
etter Bas' studie ble det funnet riktig A overf~re den til
Agaricaceae.
Overfladisk synes f~lgende a kunne beskrives som felleskarakterer for slekten:
En tydelig fortykning ved fotbasis. Hos enkelte arter er det
n~rmest bare et utvidet velumhylle, hos andre minner fortykningen mer om et sklerotium.
R.stangliana tilh~rer den siste gruppen, men den skiller seg
bl.a. ut fra Squamanita-arter ved den kj~tt-rosa fargen, den
ubehagelige melaktige lukt, samt den spesielle sporeornamentering. Den sklerotieaktige basisslire (som ikke er et ekte
sklerotium) er relativt hard.
---Riousset et al. (op.cit.) gir en karakteristisk beskrivelse
da de hevder at det nrermest gis inntrykk av at soppen bar
utviklet seg E! "sliren" og ikke i dens indre.
De samme forfattere hevder at det basislegme som finnes hos
"S.stangliana" skiller seg totalt ut fra de ~vrige arter i
slekten. Basisutvidelsen hos "S.stangliana" er distinkt
histologisk differensiert fra stilken for ~vrig, mens den
for de ~vrige arter hos Squamanita er tydelig bare en dilatasjon av foten.
Denne avvikelse·fra de ~vrige arter i slekten, sammen med
det faktum at soppen har fundamentale karakterer som er
identiske med Rhodocybe, har fatt de nevnte franskmenn til
a betvile sterkt at arten b~r henf~res til szuamanita, men
at den mer korrekt b~r overf~res til Rhodocy e.
Saledes er artens navn foreslatt til Rhodocybe stangliana
(Brsky&Pfaff)Riousset et Joss.
Forhapentligvis vil Bas kunne gi en viss avklaring il~pet
av h~sten 1982. Jeg ser ikke bort fra at l~sningen blir
en helt ny slekt.
Jeg vil fa rette en takk til Gro Gulden og Wilhelm Ramm for velvillige
og interessante bidrag til a fa oppklart mitt funn.
Det samme gjelder Dr.Bas for opplysninger om taxonomiske forhold ved
arten.
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GEASTRUM FORNICATUM
Rolf Hermansen,

en ny jordstjerne i Norge

Fredrikstad Soppforening.

Geastrum forntcatum (Buds. ex Pers.) Hook,
is reported from Norway for the first time,
see plate 1.
'nle locality is at the coast near the town
of Fredrikstad in the south-east of Norway.
Three fruitbodies, which all were completely
intact, were discovered in March this year.
The species was growing close by an old Ulmus
in an area of rich deciduous trees (Quercus
robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana,
Ulmus).
In the Nordic countries the species also has
been reported once from Sweden and twice
from Denmark.

Under en vArvandring,28. mars i Ar, pA KrAker~y ved
Fredrikstad fant jeg jordstjerner av arten
GEASTRUM FORNICATUM (Huds. ex. Pers.) Hook.
Dette er det f~rste kjente funn av denne arten i Norge.
I Sverige er den funnet en gang, og i Danmark to ganger.
Arten regnes som sjelden i Europa.
Funnet besto av tre eksemplarer, som alle hadde klart overvintringen meget godt. To av eksemplarene er gjengitt pA
fotografiet i plansje 1 bakerst.
Artsbestemmelsen er bekreftet av Stellan Sunhede, avd. for
systematisk botanik, G~teborgs universitet. hvor funnet er
belagt med ett eksemplar.
F~r jeg gAr ~rmere inn pA det aktuelle funnet vil jeg gi
noen generelle opplysninger om vAre jordstjerner.
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Alle de jordstjerner som er funnet i Norge tilh~rer slekten
GEASTRUM under familien GEASTRACEAE.
Med det funnet som omtales her er f~lgende 11 Geastrum-arter
funnet i Norge :
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

triplex
fimbriatum
coronatum
minimum
quadr i f idum
pectinatum
striatum
nanum
campestre
umbilicatum
fornicatum

(prestejordstjerne)
(brun jordstjerne)
(stor jordstjerne)
(smAjordstjerne)
(styltejordstjerne)
(skaftjordstjerne)
(kragejordstjerne)
(dvergjordstjerne)
(ru jordstjerne)

I Norden finnes ca. 2o Geastrum-arter.
Familien Geastraceae, som regnes som de egentlige jordstjerner,
er i tillegg til slekten Geastrum i Norden ogsA representert
med slekten Trichaster. Dessuten regnes nA slekten Radiigera
ogsA til Geastraceae. Radiigera har
mange felles trekk med Geastrum, men fruktkroppen sprekker
aldri opp i fliker, og fAr dermed ikke et utseende som vi forbinder med jordstjerne. Det eneste funnet av Radiigera i
Europa er gjort i Sverige hvor arten R.atrogleba Zeller er
funn~t pA en ~y i M§laren.
Trichaster er heller inaen artsrik slekt i Norden da det bare
er arten T.melanocephalus Czern som er funnet. Denne arten
stAr meget nzr Geastrum. Arten skiller seg imidlertid fra
Geastrum ved at endoperidiet (r~ykballens hylster) , som er sv~rt
tynt, f~lger med flikene som sprekker opp. Sporene blir pA
denne mAten blottlagt.
De nordiske funnene av T.melanocephalus stammer fra Danmark og
Sverige, arten er altsA ikke funnet i Norge, ennA (I). Deter
nemlig mye som taler for at arten kan vokse i Norge, iallefall
i landets syd-~st~e hj~rne hvor vi holder til.
De slekter og arter som til nA bar v~rt omtalt har alle tilh~rt
familien Geastraceae. Det er imidlertid enda en "jordstjernefamilie" i Norden, nemlig Astraeaceae. I Sverige er det gjort
to funn av Myriostoma coliforme (Pers.) Corda, som er de eneste
funnene i Norden av Astraeaceae-familien.
Slekten Myriostoma regnes ofte ogsA tl familien Geastraceae.
Arten er sv~rt karakteristisk med sin flerskaftede r~ykball
som har flere munninger.
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Det norske funnet av
Geastrum fornicatum som her
omtales er pA kartskissen,
fig.1,
plottet inn sammen
med det svenske funnet av arten.
Av kartet gAr det fram at det
norske funnet ligger rett vest
for det svenske, avstanden mellom
dem er ca. 38o km. Begge
funnene er ved kysten. Dersom vi
skal vmre svmrt n~yaktig sA
ligger det norske funnet ca.
1/4 grad lenger nord enn det
svenske, altsA en liten forskyvning av artens nordgrense.

Fig. 1

Det norske og det
svenske funnet av
Geastrum fornicatum.

Lars E.Kers beskriver et antatt typisk vekstmilj~ for
G.fornicatum pA f~lgende mAte (oversatt) :
"Gammel, fo~rket edell~vskog der nedfall fra trmrne
blir liggende,lett sandholdig jord med tykt nitratrikt
moldlag i veldrenert beliggenhet."
Videre antar han at arten er kalkelskende som de andre
svenske jordstjerner.
De eksemplarene jeg fant av G.fornicatum vokste ved foten
av et stort almetre (Ulmus) som stAr tett inntil en gArdsveg.
Vegen er pA begge sider bevokst med edell~vtrmr som hassel
(Corylus avellana) , eik (Quercus robur) , ask (Fraxinus
excelsior) og alm (Ulmus) •
Voksestedet ligger litt h~yere enn selve vegbanen og er skjermet
mot nord av en h-y bergvegg, mot syd er det helt Apent bak
all~ -trmrne langs vegen.
Marken pA voksestedet var dekket av 1-v og gamle t~erester,
en jordpr-ve viste pH 6,3. I nmrheten vokser bl.a. slApetorn
(Prunus spinosa) , steinnype (Rosa canina) , n~resoleie
(Ranunculus auricomus) , vArkAl (Ranunculus ficaria) , marian~klebom (Primula veris), svaleurt (Chelidonium majus), markjordbmr (Fragaria vesca), hvitveis(Anemone nemorosa), blAveis
(Anemone hepatica)
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Hos Geastrum fornicatum danner mycelhyllet som omgir fruktkroppen en solid skAl nAr soppen er fullt utviklet. Stjernens
fliker, oftest 4-5, er ytterst pA spissen festet til mycelskAlen som stAr delvis over marken. Med dette som forankring
l~fter flikene r~ykballen opp.
Flikene ruller seg sammen langs
kantene slik at "konstruksjonen" blir meget st~dig.
MycelskAlen er meget karakteristisk for arten, og blant de artene
som er funnet i Norden er det bare styltejordstjernen
(G.quadrifidum) som har noe tilsvarende.
SkAlen f~lger med nAr soppen plukkes.
MAlene pA de tre eksemplarene som ble funnet er f~rt opp i
tabell 1.
Eksemplar 1 og 2 bar sammenvokst mycelskAl, det er for ~vrig
disse eksemplarene som er gjengitt pA fargefotografiet i
plansje 1.

1.

2.

3.

16
27 - 31

18
24 - 26

2o
3o - 32

5

5

38 - 48
4 stk.

3o - 38
5 stk.

4o - 45
5 stk.

3o - 4o

2o - 3o

3o - 4o

35 - 45

25 - 35

2.2: - 4o

MYCELSKAL
htllyde
diameter

25 - 3o
5o

15 - 25
4o

2o - 3o
55 - 7o

TOT. H0YDE
<alt inkl.>

8o

75

9o

R0YKBALL
hilly de
diameter

-

-

SKAFT
hilly de

-

5

' EXOPERIDIE
hilly de
ant.fl iker
frie fl ikers
htllyde
avst. flikspisser

-

-

Tabell 1

MAltabell for de tre eksemplarene
(1,2 og 3) av Geastrum fornicatum.
Alle ubenevnte tall er mAl i mm.
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G.fornicatum bar ennA ikke norsk navn. Jeg vil foreslA at arten
kalles
stor st~ltejordstjerne,
da den bar mange felles trekk
med styltejordst]ernen (G.quadrifidum), men er en vesentlig
st~~trre art.
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BIDRAG TIL 0STFOLDS ASCOMYCETFLORA I .
ROY KRISTIANSEN,FREDRIKSTAD SOPPFORENING

This is the beginning of a series of contributions
about the ascomycetflora in the county of 0stfold,
SE of Oslo,with special emphasis on the operculate
discomycetes.The knowledge of this group has been
much neglected,but during the past three years at
least 150 different ascomycetes have been discovered,
of which approx. 100 are operculates.
The first part covers the genera Morchella,Helvella,
Gyromitra,Discina,Peziza,Otidea,Flavoscypha and
Tarzetta.The following two species are new to Norway:Flavoscypha phlebophora and Peziza vacinii.The
latter is the second reported occurrence in the
world besides the original finding in Bohemia,
Czechoslovakia. 1930.
·
VArt kjennskap til ascomycetfloraen i 0stfold er sv~rt sparsom,
- i hvertfall er lite skrevet om det som er funnet.
Denne soppgruppen er fors~mt,men vi skal fors~ke A rette opp
dette.Allerede nA, -etter ca. tre Ar , har vi ca 150 ascomyceter, hvorav 100 operkulater.
PA grunn av artsantallet er det ikke mulig A beskrive alle disse
i et hefte,og vi begynner med slektene Morchella,Helvella,
Gyromitra,Discina,Peziza,Otidea,Flavoscypha og Tarzetta,som
er de slektene med st~rst fruktlegemer og som er lettest A
se i marka.
Innledning.
I 1950-Arene gjorde Wilhelm Ramm noen fA innsamlinger av pAfallende eller karakteristiske ascomyceter pA KrAker~y.De
fleste av hans funn er nevnt av Eckblad (1957) og Dissing (1966).
Advokat Eftest~l fra Oslo (som hadde hytte i Engalsvik) gjorde
dessuten innsamlinger av enkelte sjeldne Helvella-arter i Ons~y
fra 1950-Arene og frem til ca. 1972.Disse er nevnt av Dissing
(1966) og Harmaja (1979) .Dette omfatter f~rst og fremst operkulate discomyceter (d.v.s. asci med lokk i toppen).
NAr det gjelder smA operkulater og inoperkulater foreligger
enkelte spredte notater og artikler av f.eks.Eckblad 1963,
1969a,1969b,Eckblad & Torkelsen 1974,Gj~rum 1969, og Torkelsen
& Eckblad 1977.
Det foreligger sv~rt fA eller ingen innsamlinger av Tuberales,
Helotiales,eller Clavicipitales, -ei heller av f.eks.
*Sclerotiniaceae, eller koprofile og pyrofile operkulater.

* med unntak for

Gj~rum

1969
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Fra sporadiske innsamlinger i 1979 og 1980, ble det fra 1981
av gjort mer omfattende innsamling av ascomyceter av ymse
slag innen de nevnte grupper ,bAde store i~yenfallende og
nesten mikroskopiske arter.
Mange av disse er ofte vanskeliq eller umulig A artsbestemme
uten mikroskopets hjelp. Ofte er de makroskopiske karakterene
overlappende/helt like , og det er da mikroskopering er helt
avgj~rende.

Skal man samle slike mer eller mindre smA arter mA man vzre
godt rustet med rett emballasje, f.eks.plastesker eller poser
(filmbokser er fine), bAde for A holde de enkelte arter fra
hverandre, for A unngA innt~rking, og ikke minst fordi de
ellers ville forsvinne fullstendig i en soppkurvl En god lupe
b~r 6g alltid vzre med.
Fotografering av de minste artene vil vzre et kapitel for seg,
og vil ikke bli ber~rt her.
Innsamlinger.
Innsamlinger er gjort mer eller mindre systematisk, og de aller
fleste funn er gjort i kommunene rundt Fredrikstad,men vi
hAper etter hvert at vi skal kunne bedre kjennskapen ogsA til
indre 0stfolds soppflora.
Til tross for et forholdsvis begrenset geografisk omrAde er
det allikevel fremkommet adskillig nytt materiale.Dette beror
vel f~rst og fremst pA at fA personer har gjort innsamlinger
av ascomyceter utenom de mer vanlige i~yenfallende artene,som sandmorkel,lys og m~rk h~stmorkel,oransjebeger og spissmorkel.
Voksested -

~kologi.

Det viser seg at nAr man velger A se etter sopp pA andre steder
enn der man vanligvis er vant til f~rer det ofte til smA spennende overraskelser!Ofte byr vAren og forsommeren pA de morsomste funnene.Holder vi oss til de operkulate discomycetene
er svzrt mange av dem krevende/kresende1 jordsmonnet har
vist seg A vzre tilnzrmet n~ytralt, d.v.s. kalkrik mark, og
det blir i vArt distrikt vesentlig pA gamle skjellsandbanker,
marine avsetninger, og elvebredder.Jordsmonnet er som kjent
pA vAre kanter relativt surt p.g.a. den nzringsfattige granitten.Enkelte granskogsomrAder i Ons~y og pA KrAker¢y har vist
seg interessante idet underlaget er skjellbanker eller marin
leire.
·
Avfallsplasser,bAlplasser,edell~vskogsomrAder,veikanter n2r
sj~n,elvebredder o.likn. er potensielle voksesteder
Bestemmel:ser.
For A bestemme ascomyceter utover de helt vanlige artene b~r
man f~rst og fremst ha tilgang til Dennis:British Ascomycetes
(1981) og Breitenbach & Kr!nzlin:Pilze der Schweiz (1981),men
det vil 6g i mange tilfeller v<ere n~dvendig med spesiallitteratur.
Mange av artene er substratspesifikke, og kan v2re av helt
avgjlrende betydning for bestemmelsen. For de mer eksklusive
operkulatene, som det her er lagt me st-. vekt pA, kan det v2re
nyttig A bruke substrat-listen til Svreek (1981).
I en oversikt som denne vil mange arter bli noe overfladisk
behandlet (p.g.a. tid og plass),men deter gjort fors¢k pA
A karakterisere de minst vanlige artene, og dette gjelder
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s~rlig

de arter som er nye for 0stfold eller Norge.

Takk.
Uten god hjelp,veiledning og bestemmelser/bekreftelser fra
Sigmund Sivertsen,DKNVS-museet,Trondheim;Henry Dissing,
Universitetet i K~benhavn;Olav Aas,Universitetet i Bergen;
og Emile Jacquetant,Perpignan;Frankrike, ville ikke denne
oversikt v~rt mulig, og jeg er dem alle stor takk skyldig.
Uttrykk.
Apothecier

fruktlegemer

Hymenium

innsiden - den sporedannende del med asci

Eksipulum

utsiden - undersiden
P E Z I Z A L E S.

Morchellaceae.
Som allerede omtalt (Agarica nr.5,1982) er de ekte morklene
som slekt lettkjennelig,men pA artsnivA er de sAve!

nomen~

klatorisk som taksonomisk ennA ufullstendig utredet.Enkelte
forfattere skiller bare mellom spissmorkel og rundmorkel,
mens andre angir et tyvetall arter (eller flere) .Sikkert er det
mange overfl¢dige arter,men vi fAr avvente franskmannen
Jacquetant~s

Morchella-verk, som vil foreligge i

l~pet

E.
av

vAren 1983.
Jeg vil allikevel nevne de former som er funnet siden 1979, i denne omgang uten A diskutere artsepitetet av hensyn til
det kommende verk.
1._Morchella conica Pers.

(Spissmorkel).

Ill.Lange & Eckblad (1976) p.41
Boudier (1907) pl.205
Hatt: Utpreget kjegleformet med langsgAende ribber, og smA
tverr-ribber.Brun til grAbrun, -ribbene svartbrune.Opp til
8 em h~y og 5 em bred.
Stilk:Lysebrun til gulig hvit,bredest i overgangen mot hatten,
ru/kornet overflate, - opp til 9 em h~y.
Funnet to steder i Borge kommune.
I veikanten blant unge bj~rketr~r og fruktavfall pA rester
etter nedbrent teglverk. 26.5.1979
Rikelig i veikanten under poppel like i utkanten av nedlagt
industriomrAde.28.5.1979
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2.Morchella elata ss.Boudier
Ill.Boudier (1907) pl.213
Likner Breitenbach & Kr!nzlin (1981) pl.1
Hatt:Egg-formet- butt konisk,noe uregelmessige eller buktet
langsgAende ribber med ufullstendige tverr-ribber,
hullrom rel.dype.Grabrun med svartbrunlige ribber.Opp
6 em 1hattkanten fri fra stilken.
Stilk:hvit med svak gulaktige "hAr" paeldre eksemplarer,
jamntykk eller litt utvidet ved basis.Opp til 4-5 em.
Rikelig blant unge bj~rketr~r pA jord bestAende av pulverisert murstein og trekull etter nedbrent teglverk med noe
gresstufter,moser og kl~ver.
Borge kommune:24.5.1979,2.6.1979,30.5.1980,16.5.1981,samt
april og mai 1982 (alle pA samme sted).
Fig.1
3.Morchella elata var.purpurascens ss.Boudier
Ill.Boudier (1907) pl.214
Hatt:Avlang konisk,uregelmessige hulrom og ribber,! langsgAende,dype hulrom,lillabrunlig med rosa skj~r under
gunstige forhold,raskt m~rk brun,senere nesten svart,
s~rlig langs ribbene.Opp til 7 em (ca 3-4 em bred).
Hattkanten fri fra stilken.
Stilk:F~rst hvit,sA rosabrunlig,senere helt okerfarget med
tydelig brunsvarte korn pA overflaten,-langsgAende
furer og groper,ganske kraftig oppsvulmet mot basis.
Opp til 9 em.
I stort antall pA svart l~s jord med finknuste skallrester
under barlind og selje med blAveis (Anemone hepatica) og
andre kalkelskende planter,- like i utkanten av lite skogomrAde med furu,bj~rk,einer og or,mindre enn 500 m fra
sj~n.N~r Hanke,Ons~y komm., 18.5.1980 (leg.0.Weholt),15.5.
og 21.5.1981,samt mai 1982.
Fig.2
4 1 Morchella costata Vent.
Ill.Boudier (1907) pl.212
Hatt:Avlang,konisk,butt i toppen,! langsgAende ribber med
tettgAende uregelmessige tverr-ribber og hulrom.
F~rst lysebrun,raskt grAbrun med grAfiolettlig skj~r.
Opp til 12 cm.Hattkanten fri fra stilken.
Stilk:Ofte litt kort i forhold til hatten,men gjerne kraftig oppsvulmet mot basis.Okerfarget,fint kornet og
tydelig langsgAende furet mot basis.
Vanligvis 5-7 em, unntaksvis 10 em.
Rikelig blant gress,mose og l~vavfall under poppel pa l~s
grov jord, tidligere lagerplass for kalkstein og natriumsulfat pA nedlagt industriomrAde (pH ca.911), sammen med
Inocybe dulcamara og Melanoleuca subbrevipes.
Borge kommune 27.-30.5.1979 •
I gress under epletr.er med pAfylt skjellsand i gammel hage,
Gressvik,Ons~y komm. 31.5.1979 •
I f~lge Jacquetant vokser M.costata under frukttr~r,pA
avfallsplasser og andre uvanlige steder, men aldri i skog.
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Fig.1

xi

5.Morehella sp.

Fig.)

Hatt: Bredt avlang, konisk, langsgAende ribber med grunne
hulrom, sparsomt med tverr-ribber. R¢dbrunlig med m¢rk
brune ribber. Opp til 5 em. Hattkanten fri fra stilken.
Stilk: Helt hvit, men gulner noe ved alder, ytterst svakt
furet,fint "behAret". Opp til 5 em h¢y, 2 em bred, jevntykk.
Ganske tykk-kj¢ttet ved gjennomskj~ring.
I skyggefull fuktig dikekant med kvist og kvast, brente papir
rester, gress og mose under selje ( med Trieholoma eingulatum
pA h¢sten ) like ved Glomma, Borge Kommune 23.5.1981 oq i mai
1982.
Denne formen er i f¢lge Jaequetant aldri observert i noen
del av Europa, og har bl.a. enkelte spesielle mikroskopiske
karakterer. Blir presentert av ham med latinsk diagnose.
6. Morehella dis tans ss. Boudier
Boudier (1907)
Hatt:

Fig.4

2, pl. 207

Spiss konisk, (fingerbol formet) liten i forhold til
stilken, langsgAende ribber med utpregede og fA tverr
ribbe r, grunne store hulrom. Olivenbrun, senere svart
brunlig. Opp til 4 em.
Kanten omtrent sammenhengende
med stilken.
Stilk: Gulbru nlig, fint melet/kornet, noe rynket, kraftig "opp
blAst" s~rlig pA midten.
Opp til 7 em h¢y og 2,5 em 
bred (pA mid ten) .
Skj¢r oq tynnkj¢ttet.
Eksikatene antar en (nesten) papiraktig
konsistens, og skiller seg fra M.elata ved sitt tynne kj¢tt og
store sporer.
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Sparsomt i fuktig dikekant med brente papir- og tre-reste r ,
n oe mos e og gress under selje, sammen med Coprin us di ssemi 
na t us og Seutell i na seutella ta .
Borge Kommune 31.5. 1980 og
4. 6 . 1 981 •
7. Morehella

Fig . 5

~

Hatt:

Bu tt k o n is k, stor i forhold til stilke n, buktende tette
t e t te / s ma l e l angs gAe n de ri b be r med f A tverr-r i bb er, av
l a nge h u l rom. Lys brun - grA lig b run , med m>
(2Irk e b r une
ri bbe r. Opp t i l 4, 5 e m h¢y og 3 e m b r ed (n ederst ) .
Ha t tk an t en t y d e lig f ri f r a stilken.
St ilk: Hvit , t y d e lig avsma l n e nde mo t b as i s . Fin t kornet , noe
fu re t v e d basi s. Opp t i l 3 em h¢y, c a. 2 , 5 em b r e d Mot
h a t t kan te n, c a. 1 e m ved b asi s .
Tynn-k j¢ttet , e ks i kat e ne f Ar e n p api ra k tig konsistens som
M. di s ta n s (se n r. 6 ). Ca. 45 ek semplarer , tett sammen og/eller
k n ipp evo ksende i Bryum- mo se med unde r lag av b re n t e ce llu l o se 
baIle r pA indu s t ri a v f a l l stomt ved f ot e n av stor bj¢rk, - me d
selj e o g or o mkr i ng. Sp ar s om b u nnve g e ta sj o n . Borge Kommune
16.5. 19 8 1 , o g 14.4. ti l e a . 15. 5 . 198 2 .
De nne f orme n er i f¢ l ge Jacque t a nt i kke kjent av ham fra andre
s teder 1 Europa .
Bl ir presen t er t av ham med lat ins k diagnose.

x1 /2

Fig .4

F ig.3

Fig.6
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8 .•Morehella eximia

Fig. 6

Boudier (1907) 2, pl. 208
Hatt:

Rund, langsgaende tykke ribber, og dype furer eller
hulrom med enkelte tverr-ribber. Brunlig gul -senere
brunlig til m¢rk oker farget.
Opp til 4 em h¢y og
4 em bred. Hattkanten savidt fri fra stilken.
Stilk: Hvit, svak kornet, tydelig furet ¢verst pA stilken,noe
utvidet ved basis. Opp til 3,5 em.
Sparsomt blan~t l¢v og kvist-avfall i fuktig dikekant pa brente
papirrester under selje like ved Glomma, Borge kommune 29 . 5.1980.
9.

~2r_c:!}e'!J3_~~~

Fig. 7
Konisk, markertetykke langsgaende ribber, med grunne
hulrom, sparsomt med tverr-ribber, olivenbrun med svart
brune ribber. Opp til 7 em. Hattkanten fri fra stilken.
Stilk: Gulig, grynet/kornet, ikke furet, bred ¢verst, brAtt
avsmalende for A ende i en klumpet fot.
Opp til 5 em.
Sparsomt blandt l¢vavfall og kvister ved foten av selje,med aIm,
osp, l¢nn, bj¢rk og hestekastanje omkring.
Jordbunnen bestAr overveiende av trekull som stammer fra brann
i 1920-Arene (sagbruk). N~r Glomma, Fredrikstad kommune (¢st
siden) 24.5.1979 og 17.5.1981, samt 18.5.1982.
Arten stAr n~rmest M.eximia (nr.8), men er ikke identisk,
iflg. Jaequetant.
Hatt:

Rundmorkler
10. Morehella sp.

Fig. 8

Hatt:

Nesten rund til ovaloid, med store vide regelmessige
grunne kammer eller hulrom (alveoler), som ung brungr¢nn
senere gulgr¢nlig som forsvinner raskt, og blir da
lys/blek brunlig orange til grAbrunlig. Den har en
tydelig dyp fure mellom hatten og stilken. Opp til 4 em
h¢y og 4 em bred.
stilk: Gulhvit, med enkelte brun
lige flekker, kraftig ut
videt stilkbasis med furer.
Opp til 4,5 em h¢y, og 2,5 em
bred ved basis.
Ca. 20 eksemplarer (de fleste darlige)
i en sydvestvendt lun skrAning i vei
kant under aIm og ask like ved en bekk.
pA l¢s svart jord blandet med fin
kornet skjellsand, noe kvister og l¢v
avfall.
For¢vrig noe hassel, rogn og
or,- l¢vetann (Taraxeum vulgare)
gullstjerne (Gagea luteal og Maria
n¢kkelblom (Primula veris).
Kraker¢y kom~. 26.5.1981. Likeledes
ea. 15 ekspl. funnet i aIle stadier
fra 16. - 28.5. 1982.
Funnet av Ramm samme sted allerede
5. mai 1949, senere hvert ar fram til
ea. 1956. Arten skiller seg vesentlig
x~
fra vanlig rundmorkel, M. rotunda. Den
har mindre, dypere og mer uregelmessige hulrom, og generelt
gul til oransje av farge og vesentlig st¢rre. Den gr¢nlige
fargen pa arten fra Kraker¢y er ekte (analysert av Jaequetant) .
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Denne morkelen er identisk med et funn fra Spania (gjort av
Jacquetan t).
Samme art (antageli g) er ogsA funnat 20.5.1982
i Ons¢y kommune, under aIm i veikanten.
11. Morchella

sp ..

Fig. 9

Hat t:

Ru nd - ova l formet , med r e gel
me s sige grunne kamr e r eller hu l
r om, dyp brun, mad alder svart
brun o Opp til 3,5 c m.
Stilk: Stor og kraftig/k j¢t t full, og
basis kraftig opp svu lme t . Store
furer og groper . F~ r st nesten
hvit , senere mer blek b r unlig
grA, korn et overflate .
Opp til
6 cm h ~y , og ca. 4 cm bred ved
basis.
Ved foten av stor d¢d almestubbe like
ved utl¢pet av en bek k 1 bratt skrAning
i veikant sammen med vAr fagerhatt
(Calocybe gambosa), i lun sydvestvendt
almeli med noe ask, or, hassel og rogn.
KrAker¢y kommune, 46 . 5 . 1981.
Denne ar t en stAr n~rme st M. umbrina
(Boudie r), som imidle rti d e r mindre
« 5 cm total h¢yde ) , og h atten er helt
svartrmen hvitaktig langs hu lromskantene
(se ilustrasjon i Marchand 1973, B.2
pl. 190 og Breitenbach & Kranzlin 1981
nr . 5 ) •
Fig.9
Arten fra KrAker¢y er relativt vanlig
under l¢vtr ~r. (Jacqu etant pers.medd. 1982). Denne danner
et overgangsledd me ll om M. umbrina og M.rotunda.
Helvellaceae
Helvellaceae (familie) bestAr av slekter med mer eller
mindre stilkede fruktlegemer, som varierer i
beger -formet til sadel-formet.
13. Sandmorkel

Gyromi tr~

form fra

.Alle er jordboende.

esculenta (Pers) Fr.

Il l. Breitenba c h & Kr anzelin 1981 nr. 11
En av de al l er van ligste o g mes t i¢yenfal l ende uekte/
fal ske morkl er, og velkj e n t fra he l e landet . Beskrevet
i aIl e s oppb¢ker, gamle og nye . v Arsopp.
Jeg h a r notert meg f¢lgende voksesteder.
1. Lang s skogs sti i f uru skog , Glosl i i Torsnes, Borge
k ommune, i begyn n elsen av j u ni 1979.
2. La n g s ve i k an ten me l l om Bo r g e ba rne skole og Posemyr,
Torsne s, Bor ge Kommune , jun i 19 7 9.
3. I g r anskog p ! sandi g s k ogbunn , meget rikelig,
Buskauen, KrAker¢ y kommune 26. 5 1981. Ob serve rt
alle re d e i s n¢smelte pe riode n 12. april 1982, men
f u l l t u tvoks te i begynne lsen av j u ni.
Bemerkel s e s verd i g e r d en full ste n dlg u teblivelse av
sandmorkel vAren 198 0, sorn nok ble fo r t ¢rr.
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For~vrig kjent fra en rekke steder i de fleste kommuner rundt
Fredrikstad.
14. Bispelue
Gyromitra infula .1~~~e_U_!_!;!]C_._R~_r_!?_.._)_Quel_._
Ill. Breitenbach & Krlnzlin 1981 nr. 13
Mindre vanlig, gjerne ved bartrestubber, eller pA disse.
Funnet pA S~ndre Sand~y, Hvaler kommune ved furustubbe,
rikelig,med flare kjempestore eksemplarer. 4.10.1980
(0.Weholt).
Ellers kjent fra spredte steder i flere kommuner rundt
Fredrikstad.

Blek sandmorkel

Discina gigas (Krombh.)Eckbl.

Funn av blek sandmorkel etterlyses. Ramm har angivelig
funnet arten pA KrAker~y, men den er utelukkende bestemt
ut fra makrokarakterer hvilket ikke alltid (aldri?) er
A stole pA. Sporene er helt forskjellig fra vanlig sandmerkel, og skilles lett.
SAledes vil alle funn av sandmorkel v2re av interesse,
slik at vi virkelig vet om blek sandmorkel forekommer
heromkring. V2r obs .pA dette vAren 1983.
15. Lys h~stmorkel
Hely!;!j._l,_~isp~___K~
Ill.Breitenbach & Krlnzlin 1981 nr.14
Ikke helt vanlig,men rikelig enkelte steder,og bare pA
kalkrik mark.Vokser gjerne i parker,! eikeskog,n2r b~k
o.likn.
Den er tidligere ikke registrert for 0stfold (se Dissing
1966 og Eckblad 1981) ,selv om den har v2rt kjent pA.~vAre
kanter i mange Ar.Den er kjent fra KrAker~y,Borge,6ns~,
Skjeberg, og hvaler kommune (se Agarica nr.3/4 1981).
Lys h~stmorkel kjennes pA sin sadelformige hatt,uregelmessig to- til tresnutet.Hvitaktig til okerfarget/lys
beige.Stilken er hvit med uregelmessige kraftige langsgAende ribber.Svampaktig konsistens.Den varierer i st~r
relse,men kan blt opp til 16 em h~y (Borge komm.)
Fra september til november.
16.

Helvella lacunosa Afz.ex Fr.
Ill.Breitenbach & Kr!nzlin 1981 nr.16
En av de aller vanligste h~stmorklene.Vokser bAde i l~v
og barskog, gjerne pA litt sandholdige steder, -ikke n~
vendigvis pA kalkrik mark.
Likner pA lys h~stmorkel,men har grAsvart hatt og grA til
grAsvart ribbet stilk.
Kjent fra litteraturen i Tune,Ons¢y og Moss kommune
(Dissing 1966).Senere ogsA funnet pA KrAker~y og Hvaler,
samt Fredrikstad (se Agarica nr.3/4 1981).
Fra (juni) juli til oktober, enkeltvis eller rikelig.

M~rk h~stmorkel
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17.~elvella

Fig.10

queletii Bres.

III.Breitenbach &

Kr~nzlin

1981 nr.18

o
o

Kjent fra Ons¢y komm. (Dissing 1966),
og funnet av Eftest¢l i 1956,men et
nytt funn er gjort pa Kraker¢y 7.6.
1982 (leg.Jan Holmberg) .
Arten er ganske sjelden pa lands basi s,
og Dissing (1966) oppgir bare tre
lokaliteter i Norge.F¢rst funnet av
Stordal (1960),- senere ogs a funnet
i Rana (Dissing & Sivertsen 1980).
Dessuten ble et eneste eksemplar fun
net i Brekke-parken i Skien (Te le
mark) 23 . 6 .1981 av 0.Weholt (det.
Dissing ) •
Hatten e r uregelmessig begerformet,
x~
ofte med innrullet kant,blek brun
til m¢rk gralig.
stilk gralig okeraktig , sparsomt med langsgaende ribber.
Tidlig art, juni - juli, pa kalkrik mark.

o

18.Seig h¢stmorkel

Helvella elastica

III.Breitenbach &

Kr~nzlin

Bull ex St.-Amans Fig.11

1981 nr.20

Dissing (1966) angir et funn i 0stfold (R¢denes komm.).
Fra 1980 foreligger ytterligere to funn, begge fra Hvaler
komm. (Kirk¢y og S¢ndre Sand¢y), i furuskog langs stikanter
(oktober) .
Seig h¢stmorkel er relativt lettkjennelig med sin blekbrunlige
til'graaktige sadelformede eller tosnutete hatt, glatt eller
noe rynket pA hymeniet.Eksipulum vesentlig bleker 1 .Stilken
h¢y og slank,stiv, og nesten helt hvit uten ribber.
August til oktober, ofte rikelig.
19.Lodden begermorkel Helvella macropus (Pers ex Fr.)Karst.
Fig.12
Breitenbach & Kr~nzlin 19 81 nr.22
Kjent fra KrAk er¢y kommune (Dissing 1966) ,men senere funnet
i Hvale r kommu ne (Vester¢y) 28 . 9.80 (0.Weholt), og i Ons¢y
kommune 15.8 .1 98 1 , begge stede r i l¢vskog, pa eller n~r
sterkt omsmu l drende stubber .
Hatten er begerliknende e l le r noe sadelformet.Hymenium glatt,
gr Ab runl i g. Eksipulum tydel i g l odden/haret og blek grabrun til
g rA. Stilk sylindr isk, men noe tykkere ved basis,lodden/hare t
bl Ag r A til gr Ab r un.
Juli til oktober,oftest enkeltvi s eller fa.
20.Helvella villosa (Hedw.ex O.Kunt ze)Diss.&Nannf.
III.Breitenbach &

Kr~nzlin

Fig .1 3

1981 nr .24

Ikke tidligere k j ent ira 0stfold (Dissing 1966) ,men kjent
nord ti l Rana (B issing & Siver tsen 1980).
Hatt b e ge rliknen de til noe sade lformet,-hymenium lys grabrun;
eksipul u m n oe blekere ,ka nte n noe k r uset,ca. 2,5 cm diam ..
Stilk syl i n d rl sk til noe f l at k lemt med enkelte gro p er o g fu
rer , gra til g rab runlig.B a s is gulaktig, ca 3:x 0,6 c m, altsA
en liten art .
Funnet p a vol l e ne i Gam lebyen , Fredrik stad k omm . 1 5 . 7 .1 9 8 0 ,
c a.15 ekspl.81ant g re ss og mo se under eike t r~ r . Nep p e v an llg .
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Fig.11

xi

Fig.12

Fig.13

21.Pokalmorkel

Fig .13A

!lelvella acetabulum(L.ex

xi

.!?t.-A1!l~'l~Q.u.el.Fig--" J)A

IlI.Breitenbach & Kranzlin 1981 nr.25
Kjent fra Ons¢y og KrAker¢y kommune (Dissing 1966), og sene
re gjenfunnet flere steder i Ons¢y, bl.a. meget rikelig i
juni 1981.Nytt av Aret er et funn ved Glomma pA Torp,Borge
komm. 16.6.1982.
Den vokser utelukkende pA kalkholdig mark bAde i l¢v- og bar
skog.Den kjennes lett pA sin pokal- til skAlformede bgbrune
hatt med tydelige skarpkantede hvitaktige ribber pA stilken,
som gAr et stykke opp pA utsiden av begeret.
Den kan anta store dimensjoner, og sopper med diameter 10 
12 cm er funnet.
Mai til august.
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22 •.!!.el'y~!_~~_~lg.a ri a (Karst)Karst. ss.Dissing
Fig. 14
I II. Dissing 1966 fig.1 0 (sort/ hvit t ).
Meget s jel den,kun t o funn i. Norge , hvo rav et fra Ons9lY komm.
(Diss ing 1966). Sene r e e t funn fra Rana (Sivertsen 1978).
Eftest9l1 gjor de flere funn fra Emgalsvik i Ons9ly f ra 19 56 t il
197 1.
Ha rmaja ( 1979) ha r pA bas is av d i verse koll ekter og unders9lk
e l se av typemater iale pAvist at bl.a. Ons9ly- f unnet t kke er den
r ette H.solit aria, og beskriver den med nytt navn l
He lvella peduneulata Har m.OgsA kj e nt fra Nord-Amer ika(Rarmaja
19811.
20.6.1 981 ble det fu nnet ea.40 e~semplar e r 1 midtrabatt en pA
en g rusvei i gra nskog i Engalsvik,Ons9lY,- mulige ns fr a samme
Bl e d som Eftest9l1 iancaden.
Hatte n e r h9lyst 4 em diam.,halvkuleformet ti l dypt skA lfo r met
e l ler kopp-formet, senere mer sadel l lknende, noe oppsplitte t
langs kanten.Hymenium m¢r k grAbrun, ek s ipulum jevn,dunhAret ,
9lve r st llkef a rget med hymeniet, ne dover gradvis lyse re grA
b runlig til nesten hvit il overgangen til stilk e n.
St i l k h9ly st 2 em lang,hv i taktig til grAlig,me d to-tre j evne
ribber.
Dissing (1966) angir den fra februar t il j uni pA kalk holdig
j ord.
Det er fA funn i Norden, og bare spredte f unn nedover i Euro
pa, hvor det er flest funn 1 Italia.

~lg.14

Fi g .1 5
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23. Svart begermorkel . Hel vel],!!_ cor.!_l,l_!II __(WeberB.) Ma~see.
Fig. 15
Ill.Smith Weber 1972 fig.25
Svart begermorkel finnes spredt over hele landet,men savnes
forel~pig fra S~rlandskysten (oversett?) .Det siste utbredelseskartet er gjort av Schumacher (1979).
Eckblad (1981) har i tillegg noen nye funn fra Vestlandet.
I litteraturen er det bare angitt et funn fra 0stf~ld, fra
KrAker~y (Dissing 1966) ,men det er gjort et funn pA Lisleby,
Fredrikstad komm.13.6.1981 (0.Weholt),nedbrent sagbrukomrAde under selje.
Likeledes er den funnet pA liknende steder pA Hauge:Rolvs~y
komm., og pA Mourn i Borge komm.,begge i juni 1982 (leg.
Ingar JohnsenJ.
Arten er lettkjennelig med sine svarte til grAsvarte fruktlegemer;hatt bredt begerformet til nesten flat (ca.4 - 8 em).
Eksipulum med i~yenfallende hvitaktige flekker.Stilk,ca.3 5 em) ,noe spinkel,med enkelte utydelige ribber,furer eller
groper.Ganske skj~r.
·
Dissing (19861 angir april til november, ofte pA kalkholdig
bar jord.
Hos oss er det pAfallende at de fleste funn er fra brannpAvirkede steder under selje.
24.R~dbrun

flatmorkel piscina perlata (F~~~-~~ies
Ill.Breitenbach & Kr~nzlin 1981 nr.31
Marchand 1971 Bind 1 pl.99
R~dbrun flatmorkel minner overfladisk om en begersopp av
slekten Peziza,men er langt mer kj~ttfull, og har helt anner~
ledes sporer.Asci farges heller ikke blA i toppen med Melzer's
reagens.
F~rst begerformet,deretter mer tallerkenliknende med opprullet
kant,gjerne utpreget rynket i senter, r~dbrun til brun.
Eksipulum okerfarget til blek grAbrun.
stilk kort og ytydelig.Luktl~s.
SA vid~tmeg bekjent ikke nevnt fra 0stfold,men funnet flere
steder i de siste Arene.
Torp i Borge kommune 26.5.1979 og 28.5.1981 pA sagflis,meget rikelig.
Torp i Borge kommune 6.5.1980 pA barkavfall.
Sellebakk i Borge kommune 24.5.1979 pA brent mark.
Lisleby i Fredrikstad kommune 26.5.1979, og mai 1982 pA
sagflis,
S~ndre Sand~y,Hvaler kommune 23.5.1982 , usedvanlig store og
vakre eksemplarer pA sandjord i et grustak ved en furustubbe.
Engalsvik i Ons~y kommune 26.5.1981 pA en bartrestubbe.
AltsA - en typisk vArsopp.
V~r oppmerksom pA at den n~rstAende gulbrun flatmorkel
(Discina accumbens) kan komme allerede i slutten av mars,men
vanligvis i april, bl~a. kjent nordfra (S.Sivertsen,pers.
medd. 1982) .Ikke kjent fra 0stfold.
Ingen av attene b~r forveksles med den langt sjeldnere Disciotis venosa, som har Morchella-sporer, og lukter klor eller
nitr~st.Kan komme ailerede tidlig i april, men bare pA kalkrik mark.
Disciotis venosa er bare kjent fra et par steder her i landet.
(Schumacher 1979).
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Pezizaceae
Stor og til dels vanskelig slekt, lite utredet i Norge.
Apothecier beger-,kopp-, eller skAlformet,avflatet pA enkelte,
-stilkl~s eller kortstilket,mer eller mindre skj~r, og med en
noe kornet utside.
Asci blAfarges i toppen med Melzer's reagens.Dette er et meget
viktig kjennetegn.
Sporene ganske store, vanligvis elliptiske.Artene kan i grove
trekk skilles i to grupper: de med glatte sporer, og de med
ornamentering, d.v.s. pigger,vorter eller Aser/nettverk.
Sporeornamenteringen er en viktig artskarakter,men kan vanskelig sees uten farging i Cotton blue.
Voksestedet er et betydelig kriterium;flere vokser pA eller omkring rAtne trerester,andre pA brent mark, enkelte pA ekskrementer, og resten pA jord, sand !hager og pA Apne steder.
Alle artene av slekten Peziza har 8-sporige asci.
25.Brun begersopp _Peziza badia Pers. ex Fr.
Ill.Breitenbach & Kr!nzlin 1981 nr.37
D!hncke & D!hncke 198 p.668
Lange & Eckblad 1976 p.76
Eh av vAre aller vanligste begersopper.
M~rkebrun til m~rk lillabrunlig, begerformet, noe uregelmessig
utbredt, opp til 8 em.
Sti- og veikanter, sand- og leirjord.
Sporer:17- 20 x 9- 12 my, med uregelmessig nettaktig ornamentering.
Bl.a. funnet i Engalsvik,Ons~y komm.15.8.1981;Nabbetorp,
Fredrikstad komm.9.7.1980J Begby og Grimstad i Borge komm.
20.9.198~;Agnalt skole,Tune komm.august 1981, men vel sannsynligvis kjent fra en rekke andre steder omkring Fredrikstad.
26.Flat begersopp
J'~?!i_l!_a r~pand~er_s •.
Ill.Lange & Eckblad 1976 p.37
Antagelig like utbredt som brun begersopp,men arten h~rer
inn under
Peziza repanda-micropus-varia komplekset og er vanskelig A skille fra hverandre.
Apothecier bredt skAlformet,senere helt avflatet ogkonveks,
opp til 15 em diam.,med uregelmessig b~lget kant.
Lys gulbrun til n~ttebrun,eksipulum ~lek brun, og hvitaktig
melet.Kort stilk.
Sporer: 15 - 16 x 9 - 10 my, glatte.
Bl.a.fra Marrapanna i Ons~y ~omm. 8.6.1981 (!.Pettersen leg.)
og Torp i Borge komm. 1980, men sikkert vanlig en rekke
steder.
27.Stubbebegersopp Peziza varia Hedw.ex Fr.
Fig .16
Ill.Breitenbach & Kr!nzlin 1981 nr.53
Apothecier sjelden over 5 em, skAl!ormet,snart avflatet og
helt konveks med en noe ru stilk (- tydelig).
Hymenium:lys grAbrun til beige; eksipulum gulhvit og noe
hvitmelet/kornet.
Sporer:14 - 16 x 8 - 10 my, glatte.
Kjennetegnes bl.a. pA sitt lagdelte (5 lag) kj~tt, og oppsvulmede fingeraktige parafyser.
Vokser i kentakt med rAtne trerester,pA rAtne trestammer
o.likn.
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Funnet i

Skj~rviken,Borge

KrAker~y

komm. 21.11.1981

komm.24.7.1981, og StrAlsund,

.,a~

x!

0
Fig .16

Fig .18

28~Peziza

ampliata Pers. ex Pers.
Fig.17
Ill.Dennis 1978 pl.VII G
Presentert som ny for Norge av Sehmaeher (1979), og mest
kjent nordfra.
Ikke tidligere registrert fra 0stfold.
Apotheeier opp til ea 2 em, bredt skAlformet til nesten
flat,brun til gulig brun, noe blekere pA eksipulum, og
svakt melet. Kort stilk.Relativt tykk-kj~ttet, men ikke
lagdelt som P.varia.
Sporer:store,.18- 20 x 10 my, glatte.
Kommer tidlig (mai/juni), vokser pA meget rAtten ved, og
pA jord med trerester/planteavfall, i bekkeleier o.likn •.
Funnet pA S~dre Sand~y,Hvaler komm.S.6.1980 i et grunt
bekkeleie pA rAtne furukongler under or og furu n~r sj~en.
Likeledes pA Nabbetorp,Fredrikstad komm.9.7.1980 pA avfallsplass.
Det foreligger ogsA et noe tvilsomt funn fra Brandstorp i
Skjeberg komm. 17.7.1981 (leg.K.Brandstorp) •.
Usedvanlig store eksemplarer( t em !) pA rAtne halmrester
langs med undermuren pA et nybygg.Dissing (pers.medd.1982)
betrakter de som en lukseri~s form.
·

29.Kjellerbegersopp Peziza eerea Sow.ex Merat.
Fig .18
Ill.Dennis 1978 pl.V c
Apotheeier opp til 5 em1 f~rst pokal- til skAlformet,senere
helt flat, med splittet kant.Blek okerfarget til aprikosfarget eller gulbrunlig.Eksipulum tett melet/filtet.Stilk kort,
noe knollaktig.Kj~ttet er skj~rt og tynt/membran~st.
Sporer:14- 16 x (6)8 my, glatte.
PA kjellergulv med sand i enebolig under oppf~relse, sammen
med en bitte liten rosa diseomyeet,Iodophanus cf.difformis.
Noe halm og grus samme sted.
Brandstorp,Skjeberg komm.17.7.1981 •
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Som navnet antyder pAtreffes den i fuktige kjellere og
blant /pA gamle murer.
Neppe vanlig.
30 ._Peziza michelii (Boud.) DenniS
Fig .19
Ill.Breitenbach & Kr§nzlin 1981 nr.45
Apothecier opp til 3 em, koppformet,noe utvidet og oppsplittet langs kanten,R~dlig brunt hymenium; eksipulum finkornet
og noe r~dnende.Gulaktig melkesaft ved overskjering.
Sporer:13 - 17 x 7 - 9 my,med korte vorter eller pigger.
Funnet pA to nerliggende steder,i midtrabatten pA en grusvei, og skallgrusholdig jord,- begge i granskog,15.8.1981,
Engalsvik,Ons~y komm.,
Ikke tidligere funnet i 0stfmld.Kjent fra Rana (Sivertsen
1978).
31.Peziza limnaea Maas G.
Fig.20
Ill.Breitenbach & Kr4nzlin 1981 nr.44 (P.limosa(Grelet)Nann.)
Apothecier mpp til 4 cm,urneformet til flat skAlformet.
Hymenium gr~nlig brun til olivenbrunlig.
Eksipulum mer blek lilla..-aktig brun, tydelig kornet,r~dner
noe ved hAndtering.Uten eller med svert kort stilk.
Sporer:15 ~ 18 x 9 - 10 my,smalt elliptiske,med smale Aser,
delvis sammenbundet, men uten A danne sammenhengende nett,
PA fuktig sandjord i orekratt,Asmal~y,Hvaler komm.22.6.1980,
og 4.7.1981.
Blant rAtne greiner i sumpaktig oreskog med noe gran og eik,
Engalsvik,Ons~y komm. 15.8.1981
•
P.limnaea er ny for 0stfold, og Schmumacher (1979) anser den
som en allestedsnerverende art, men hans utbredelseskart
(loc.cit.fig.30) viser ingen funn syd for Oslo-omrAdet,hverke~
i 0stfold eller pA S~rlandet.
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Fig.20
Fig.21
32.Brun brannbegersopp
Peziza echinospora Karst.
Ill.Breitenbach & Kranzlin 1981 nr.41
Apothecier opp til 5 cm,dypt skAlformet med innrullet tannet
kant, brun til r~dlig brun,eksipulum tydelig kornet,lys brun,
blekere ved basis,noe melet,stilkl~s.
Sporer:13 - 18 x 7 - 9 my,butt elliptiske,pigget/vortet.
Karakteristisk bAlsopp, relativt vanlig.
Bl.a. funnet pA bAlrester i Torsnes,Borge komm.18.7.1981;
pA bAl i Skjerviken,Borge komm.13.9.1981, og pA bAl,Merrapanna,Ons~y komm. 25.10.1981
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Nesten like vanlig som P.praetervisa,som 6g vokser pA bAl
og branns teder,men som er brunfiolett til m¢rkfiolett, og
med noe ~mndre sporer.
3 3. Vanlig brannbegersopp

Pez i za

praete rvi~a~ r~s~

Ill.Breitenba ch & Kr§ nzlin 19 8 1 nr .49
Apothecier opp til 4 cm ,ko p p fo rmet,senere helt avflatet,
b runfiole t t til m¢rkfiol e t t.Eksip ulurn bla ss fiolet t ,fin kor
net, s t ilk l ¢s.
Sporer :12 - 14 x 6 - 8 my , fint vor t e t.
Som det n o rske n avn et a n tyde r " van l ig b r a nnbe gersopp" ser
ar ten virkel ig ut t i l A v~ re sv~r t vanl ig pA b r a n ns t eder .
Bl . a . funnet p A ~rrap anna, Ons¢y kornm. 2 7 .6. 19 8 1, og 2 5 .1 0 .
19 8 1 ; Tor snes (17. 7 .1981) o g To rp 1 8 .7.1981) i Borge k ornm .;
og Engalsv ik, On s¢y k omm . 198 1 .
Flere liknende arte r, f.eks. P.subviolacea Sv r~. (S vr~ek 19 77) .

Fig .22
Fig.21
3 4.Fiole tt brannb e ger

-f~ziza vi ol a~~ a Per s~

Fi g .22

I ll. Bre itenbach & Kr §nzlin 1981 nr.55
D§hn cke & D§hnc ke 19 8 p.6 65
Apo thecier opp t il 2, 5 c m, d y pt begerformet, sen ere noe mer
avf latet , men me d innrulle t kant. Hyrneniurn m¢rkfio l ett, et t er
hve r t p urpurbrunl ig . Eksipulum blass blAlig gr A til f i ole tt 
gr Al i g , f i n t korn et.
.
Sporer:13 - 15 x 7 - 9 my, glat t e med to oljedrAper .
I mo t set n ing ti l P.prae t erv i sa og P.ec h inospora (begg e pA
b All h ar P.violacea g la t te sporer .
Funnet rikelig pA b Al r ester a llerede t idlig i mai 198 2,
Engalsvik o g ~rrapanna i On s ¢y.
En n~rs t Aende art e r 6 g funne t i mi d trab atten p A en gr usvei i
granskog ,hv or d et var re ster av trek ul l.
Fra Engalsvik,Ons¢y ko mm .5.9. 1981
35.Pezi za v aeinii

(Vel . )S vr~.

Fig. 23

Syn.Pl icar ie lla vac in ii Vel.
Ill. ingen .
Apothecier 4 - 15 mm , p u t e- til sk iveformet;hymen i um f¢rst
lys olivenbrun e, senere lys purpurb r une J eksipul um blekere.
St ilkl¢s .
Sp orer :13 - 15 x 9 - 10,5 my ,ellipso i d al e (Dissing, p ers. me dd.
19 8 1), med utpreg ede store vor ter eller l ister ,2 - 4 my h¢y e.

133

Meget karakteristiske sporer,se fig.24, elektronscanning
mikrografi(4600 x).
Asci: 300 x 13 - 16 my.
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Spore av P.vacinii 4600 x

Fig.23
Funnet n~r Hanke,Ons0Y kommune,27.6. og 5.7.1981, ca. 20
eksemplarer, fordelt pA to n~rliggende bAlpletter sammen
med Tricharina gilva,Peziza praetervisa,AscoboluB carbonari
us,o.a.
P.vacinii er originalbeskrevet fra B0hmen i Tsjekkoslovakia
(funnet omkring 1930), og er kun kjent fra en innsamling der
(se Svr~ek 1976'), inntil funnet fra Ons0Y, som altsA blir
den andre lokalitet i verden!
Selv om den er lett A se med blotte 0ye er den allikevel
megit vanskelig A skille makroskopisk fra Ascobolus carbo
nar us, som den forekomme r sammen me d.A.carbonariuB domine
rer fullstendig og finnes i hundrevis av eksemplarer.
Sporene er imidlertid h0yst forBkjellig, og asci farges jLkke
(i toppen~ i Melzer's reagens p A A.carbonarius.Dessuten brrr
de fiolette til brunlige ved mOdning.
Funnet fra Ons0Y av P.vacinii er belagt ved Universitetet i
K0benhavn,DKNVS-museet,Trondheim, og ved Nasjonalmuseet i
Prag.
En mer utf0rlig beskrivelse av funnet med 0kologi etc.,blir
gjort senere.
En rneget n~rstAende art , peziza retiderma Cooke, er kjent
fra No rd - og Syd Amer i k a ,New Zealand, Madagascar o g Papua
New Guinea (Otani 197 5 ) . Den h a r rni ndre sporer og vokser
ikke pA bAl.
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36.Peziza ostracoderma Korf

Fig.25

III.Dennis 1978 pl.IV H
Apothecier opp til 1 , 5 cm,beger - til puteformet,enkelte
splittet pA en s ide , h ymenium m¢rk brun til nesten svart
brun.Eksipulum m¢ rk brun,tydelig f inkornet,utpreget grynet/
kornet langs kanten.Tykk-kj¢ttet.
Sporer: 13 - 15 x 8 - 9 my ,or namenterte , med mer eller min-
dre sammenhenge nde nettverk med tydelige Aser.
Asci:250 - 27 0 xl O - 11 my , pa r afyser tynne , h ¢y st 3 - 4 my
i toppen.
Funnet pA bAlplett pA kalkrik mark med alm , bj¢rk, og l¢nn i
veikant sammen med hundrevis av Anthracob ia melaloma , Torp,
Borge kommune 18.7.1981 og 1 4. 6.1982 .
P.osrtacoderma er f¢rst funnet i 0stfold for et par Ar siden
(Dissing pers.medd.1982) .El l er s bare kjent fra Rana (S.Siv
ertsen,pers.medd.1982) .Sj~lden.
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Fig.25
37.Peziza sepiatra

Cooke

Fig.26

III.Breitenbach & Kranzlin 1981 nr.51
Dennis 1978 pl. VIr F
Apothecier h¢yst 1,5 cm,dypt skAlformet, senere noe avflatet.
Hymenium grAlig brun;eksipulum m¢rk grAlig brun eller sepia
brun.Kanten vakkert fintannet,m¢rkebrun til nesten svartbrun.
Sporer: store, 20 - 21 x 10 - 12 my,bredt elliptiske,glatte_
Asci:250 - 280 x <2 0 my , - parafyser kuleaktig fortykket i
toppen til 8 - 9 my .
pA bAlrester pA s ump a ktig mark, med orestubber, og rik vegeta
sjon av moser og hygrofile planter.
Skj~rviken,Borge k ommune 10.6.1982
Meget sjelden a r t , kun kjent fra Rana (S;Sivertsen, pers.
medd.1982. )
38.Peziza

cf . a~el~~~ i Quel.)Boud.

Fig.27

III.Breitenbach & Kranzlin 1981 nr.35
Boudier 1 9 07 pl.300
Apothecier opp til 8 cm pA det bredeste , sv~rt uregelmessig
i form,- otideoid,uregelmessig grundt b egerformet/skAlfor
met, lappet/fliket, -"Discina-liknende".
Ranten b¢lget o g rund.
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Hymenium fiolettbrun (maroon ) , senere mer kanelbrun , ru over
flate.Eksipulum lillagralig, - s ene r e og ved utt¢ rr ing n~r
mest melisgr A t il nesten hvit .
Kj¢tt tykt ( 2 - 3 mm ) , men meget skj¢rt og spr¢tt/lettbrekkelig.
Lukt: svakt melaktig .
Sporer: store, 20 - 23(25) - 8 - 9 ( 10 ) my , smalt elliptiske,
glatte, ofte noe butte, og av og t i l med stumpe utvekster ved
polene.Sporene spirer meget vill i g ,og kan p a friqjorte sporer
v ise spirer opp til 100 my lange ( s e fig .2 7 nede til venstre).
As c i: ca 280 - 300 x 15 /1 6 my, p ara fyser slanke og n o e buet
i toppen,s amt med n oe k ornet inn h o l d , som farges fiolettaktig
i Melzer 's r eagens.
Funne t i utkanten av et bAl pa kalkri k mark blant gres s ,vanlig
mj¢durt , t i s t le r , o g unge almeb u s k e r .I veik an t med alm, b j¢rk
og l¢nn,Torp,Borge komrr.une 14 . 6. 1 982
Ca. 15 eksemplarer, meget godt skju l t .
Tydeligvis en tid l i g drt; Bre itenbach & Kran z l in (1981) an
tyder april - mai o
Det foreligge r lite opplysn i n g e r om arten i nyere litteratur,
og Svr~ek (198 1 ) refererer til e t funn i Tsjekkoslovakia
beskrevet av Velenovsky 1 9 34 Born P lic aria adae .
Den er ikke nevnt av Denni s (1 97 8 ) fra England.
Pe zl za ampelina behef tes forel¢p i g med e n viss usi k ke rhet,
etter som arten er lite k jen t og d en b¢r verifiseres av
personer som kjenner arten f ra f . e k s . Sveits.

Fig . 2 7
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39. "M¢kkbegersopp·

Peziza sp.

Fig.28

Apothecier h¢yst 5 mm, f¢rst kuleforrnet,senere kuppelfor
met til h¢yt begerformet.Hymenium grA til brunoransje;
eksipulum blekbrunlig og tydelig kornet.
Sporer:18,5 - 20 x 10 - 10,5 my, glatte, asci 250 x 16 
20 my.
Funnet pA gammel hestem¢kk i granskog,Grimstad i Torsnes,
Borge kommune 7.6.1981
Denne arten er ogsa funnet av 0.Weholt i Bamble,Tele
mark 22.6.1981,- ogsa pa hestem¢kk, med sporer 18 - 20
x 10 my; asci 250 - 270 my lange, men disse eksemplarene
var betydelig st¢rre «3 em) og tydelig begerformet.
Dissing (pers.medd.1982) kjenner likeledes arten fra Gr¢n
land, igjen pA hestem¢kk.
M¢kkbegersopp (P.fimeti) i tradisjonell oppfatning har
mindre sporer (og P.vesiculosa har st¢rre).
Flere arter er aktuelle, men det gjenstAr a oppklare disse,
nemlig:P.bovina Phill.,P.fimetaria
(Schum.) Rehm,
P.stercoricola(P.Henn.)Sacc.&Syd.,P.merdae Donadini, og
P.moravecii (Svr~)Don.
Sistnevnte oppgis med sporer 13 - 15(16) x 6 - 8 my av
Breitenbach & Kranzlin (1981},nr.47,- altsa for smA for
var art.Det samme gjelder P.merdae Don. med sporer 15 
18 x 7 - 8,5 my, og de er dessuten ikke glatte,men fint
vortet (Donadini 1979).
.
For¢vrig passer Donadini's (1979) beskrivelse av P.fimeti
(Fuckel)Seav.1928 bra med var , med sporer 19 - 21 x 9,5
- 12 my, og asci 240 - 270 x 15 - 18-my.Likeledes angir
han P.bovina phill. og P.fimetaria (Schum.)Rehm som syno
nymer.
Det .er imidlertid ikke bare sporer og asci som skal passe,
ogsA anatomisk sammenlikning rna gj¢res.
Tiden fAr vise hva det endelige resultatet blir.

Fig.28

Fig.29
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40.Peziza sp.
(navnl~s)
Fig.29
Apothecier opp til 1,5 cm,flat skiveformet eller noe uregelmessig skalformet, lys oliven brun,eksipulum omtrent likefarget.
Sporer: 20 - 22 x 10 - 12 my, ellipsoidale-fusiforme, uten
draper,glatte,men polene er forsynt med en liten kappe, av
og til ogsA pA midten,begge sider eller den ene.
Asci:250 - 270 my lange.
Parafysene er usedvanlig for en Peziza ved at de i tappen
er b~yde som en hockeyk~lle, og ca. 8 - 10 my breie.
(Dissing, pers.medd.1981).
Arten er funnet akkurat i utkanten av en balplett pA sumpaktig mark like i havniva, i orekratt med innslag av barlind og steinnype,MZrrapanna,Ons~y komm. 5.7.1981 •
Det har ikke v~rt mulig A finne et navn pA denne glattsporede arten,men det gjenstar ennA er start detektivarbeid A gA igjennom alle mulige glattsporede Peziza-arter.
Parafysene og de pussige sporene b~r imidlertid v~re karakteristiske kjennetegn,samt voksestedet (bAll , og dette
kan v~re et godt utgangspunkt.
Otidea

("~resopper").

Apothecium middelstor til stor, alltid jordboende,stilkl~s,
eller med en kort utydelig fot,splittet pA ene siden,oftest
avlangt slik at de far et ~reliknende utseende.
Farge i nyanser av gul,brun og oker.
Asci farges ikke bla i toppen i Melzer's reagens,sporer
elliptiske med to tydelige oljedrAper,glatte.
Parafysene sterkt buet i toppen,slanke, 09 ofte mer eller
mindre forgrenet.
Fargen er en viktig artskarakter for bestemmelsen, og det
gjelder derfor A finne eksemplarer som er i bra forfatning.
Nomenklatorisk hersker det ennA stor forvirring, og sAledes
er det ikke tatt noe endelig standpunkt til valg av navn pa
enkelte av de her beskrevende arter.
De seneste behandlinger av slekten Otidea er gjort av
Nannfeldt (1966),0tani (1969) og Harmaja (1976).
Otidea onotica(Pers.ex S.F.Gray)Fuck. Fig.30
Ill.D!hncke & D!hncke 1980 p.662
Dennis 1978 pl.VIII A
Apothecier opp til 10 em h~ye og ca.5 - 6 em breie(i toppen),ofte flere sammenvokste,uregelmessig ~reformat, eller
urneformet og tydelig splittet pA ene siden.
Hymenium: okergul til guloransje med tydelig rosa tone,
oftest mer fremtredende ved t~rring.
Eksipulum:okerfarget med noe rosa innslag, fint melet.
Kortstilket, og hvit ved basis.Kj~tt tynt og hvitt.
Eksikatene viser i langb~lget UV-lys f~lgende farger:
Hymenium: klar kremgul
Eksipulum: m~rk brun
Sporer:12 - 13 x 5 - 6 my, elliptiske med to Qljedraper.
Parafyser tynne,3 my breie,buet i tappen.
PA jord i l~vskog, spesielt eikeskog i vAre trakter.
Esel~re er registrert fra f~lgende steder:
Engalsvik, Ons~y komm.2.9.1979, under b~k.
Begby,Borge komm. 22.8.1980 og august 1981 pa avfallsplass
i blandingsskog med osp,b)~rk og furu.

41.Esel~re
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Skj~rviken,Borge kommunu, 22.11.1981,under osp.
Lunde,KrAker¢y kommune, sept.1980 ,under eik.
Fuglevik,KrAker¢y kommune, nov.1981 , under eik.
Vester¢y,Hvaler kommune , 9.11.1981, under eik.
Jel¢ya,Moss , under eik(og b¢k?l, 1980 (0.Weholtl.

Arten er sikkert ogsA kjent fra andre steder i distriktet,
men kan neppe sies A v~re vanlig.

Fig.30
42.Hare¢re

otidea leporina (BatsehlFuekel

Fig.31

III.Dahneke & Dahneke 1980 p.661
Lange & Eekblad 1976 p.37
Apotheeier 2 - 5 em h¢ye, ea.3 em brede;nhare¢re formet",
splittet til basis pA ene siden, noe innrullet kant.
Gulbrun til l~rbrun,Stilk kort og tydelig eksentrisk,
hvitfiltet rundt basis.
Sporer:12 15 x 6 - 8 my,elliptiske med to oljedrAper.
Kun funnet rikelig en gang pA gressplen under lerketr~r
i Hafslundparken ved Sarpsborg, 14.8.1979 ,men ikke be
lagt. (Nytt materiale etters¢kesl.
Angitt som vanlig,men flere n~rstAende arter.

Fig.31 4
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43.0tidea bu fon ia ss.Dennis =O.umbrina ss.auet.

Fig.32

III.Dennis 1978 p l .V III C
Apotheeier opp til 6 em brede og 7 - 8 em h¢ye , ofte flere
sammenvokste, kuppel- til ¢reformet ,splittet p A ene s i den.
Blir e t tet hver t sv~rt uregelmessig og b¢lget langs k anten .
Hymenium m¢rk b r un ti l b r un.Ek s ipu l um lys b run til beige 
brun, noe r u/ujevn o ve rf lat e.Ti l n~rmetst i l k l ¢ s, og en tanke
h vi tfiltet rundt b asis.
Eksikatene v i ser i langb¢lget UV-lys f¢lgende farger:
Hymenium : blek kremgu l
Eksipulum : m¢rk brungul
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Sporer:14 - 16 x 6 - 7 my,elliptisk-fusiforme med to oljedrAper.
Asci:150 - 200 x 10 - 11 my.Parafyser sterkt buet i toppen,
og ca. 4 my brede.
O.bufonia er funnet pA gressplen under edell¢vtr~r i Gamlebyen,Fredrikstad komm.,13.7.1980 og 12.8.1981 i store mengder.
Likeledes et funn i veikanten under eik pA Smertu,KrAker¢y
komm. i august 1980, dog pAminner denne noe om O.alutacea.
O.bufonia ss.Nannfeldt og Maas Geesteranus
o.grandis(~ers.)
Boud., - er funnet flere steder her i landet Ts.sivertsen,
pers.medd.1981),men jeg kjenner ikke den herfra.
O.bufonia ss.Dennis kan muligens v~re ny for Norge,men slekten er lite utredet i Norge •
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Fig.32
44 ._gtl<Jea __ SP..: (ad alutacea)
Fig.33
Apothecier opp til 3 em h~y, og ca. 1 - 2 em bred i toppen.
"Kremmerhusformet til nesten traktformet,kort splitt pA
ene siden,etter hvert noe uregelmessig i form.
Hymenium skitten grAfarget;eksipulum brunlig grA.Stilkl~s,
en tanke hvitfiltet ved basis.
Eksikatene viser i langb¢lget UV-lys f¢lgende farger:
Hymenium: klar hvitrosa
Eksipulum:blek grAbrun
Sporer: 12 - 15 x 6 - 8 my,smalt elliptiske med to oljedrAper.Asci:180 - 200 x 10 - 13 my.
Parafysene er buet og nesten alltid forgrenet i toppen
eller med store og smA utvekster (protuberanser) •
Det foreligger to funn : Enkeltvis pA svart jord under eik,
hassel og lind pA Vester~y,Hvaler komm. 9.11.1981, og pA svart jord under ~sp og eik,Spj~r¢y,Hvaler komm.
9.11.1981.
Sporene ligger n~r O.leporina,men farge og form passer
ikke.Ligger ~rmest o.alutacea mikroskopisk,mem neppe identisk (S.Sivertsen,pers.medd.1981).
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Nannfeldt (1966) fremhever O.indivisa med karakteristiske
parafyser som ovenfor,men denne arten (som er rel vanlig)
angis overveiende fra barskog.Sporene er dessuten 18 - 20
x 10 - 11 my.
Harmaja (1976) beskriver flere arter med forgrenede parafyser, men alle opptrer i barskog, og har dessuten mindre
sporer.

Fig.33
45.0tidea sp.

Fig.34

Apotheeier ca. 2 em h~ye, og 1,5- 2 em brede i toppen.
Skje- til muse~reformet , og med forholdsvis liten splitt.
Hymenium gulbrun/gulig brun; eksipulum blek brun og svak
ru og noe melet.Hygrofan.Liten tappformet stilk.
Eksikatene viser i langb~lget UV-lys f~lgende farger:
Hymenium: klar hvitrosa
Eksipulum:blek gr!brunlig.
Sporer: 10 x 7 my,bredt elliptiske med to oljedr!per.
Asei:160- 170 x 10- 12 my.
Parafysene er buet og fortykket i toppen, enkelte med en
eller to utvekster.
Det ble funnet fire eksemplarer like ved hverandre, voksende p! n!le- og barkavfall ved foten av en furustubbe i
en hage ved et sommersted like ved riksveien pA Asmal~y,
Hvaler komm. 18.10.1981.0pptrer sammen med Geastrum umbilieatum,vokssopper(Hygrophorus), og parasollsopper.
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Harmaja (1976) har beskrevet syv smA-sporede Otidea-arter
pA nAleavfall og maurtuer, dog synes det som hans beskrivelser (uten noen illustrasjoner) er noe for begrenset til
A ta noe endelig standpunkt til den her beskrevende art.
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Fig.34
46.Flavoscypha phlebophora (Berk.& Br.)Harmaja
F:i.g.35
Ill.Dennis 1978 pl.VIII E
Ny for Norge.
Apothecier ca. 2 em diam. og tilsvarende h¢y.Kuppelformet,
etter hvert noe flattrykt og uregelmessig, splittet pA ene
siden,men mindre utpreget.Kanten litt innrullet pA eldre
eksemplarer.
Hymenium okerfarget; eksipulum oransjegul til banangul,
overflaten tydelig ru og matt.
Kj¢tt ca. 1 mm tykt,hvitt.
Stilk ca. 6 - 10 mm h0y og 4 - 5 mm bred,skitten hvit,noe
furet,tydelig forgrenet i spissen med smA ribber et stykke
opp pA undersiden av apotheciet.
Sporer:10 - 11 x 5 - 6 my,elliptiske med to oljedrAper.
Asci: 150 - 180 x 10 my.Parafyser buet og noe kuleaktig i
toppen, ca.5 mm brede.
PA nAledekke og leirjord i granskog pA skjellsandbanker,
sammen med store mengder Pulvinula constellatio,Humaria
hemisphaerica,Trichophaea woolhopeia, og tidligere pA Aret
ogsA Helvella acatabulum,Clitocybe sinopica,Inocybe bongardii og Morchella sp.
Engalsvik,Ons¢y kommune, 15.8.1981
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Fig.35

Flavoscypha phlebophora skiller seg vesentlig fra Otideaarter rent anatomisk (Harmaja 1974),men ogsA makroskopisk
f.eks.fargen som er en belt annen enn de fleste Otidea-arter.
Den korte stilken med ribber pAminner noe om Helvella acetabulum.
Arten er tydeligvis meget sjelden, kun et funn foreligger
fra Finland (Harmaja 1974).Dennis (1978) angir den fra England som ikke vanlig.Kriegelsteiner (1981) nevner et funn
fra Holstein,nord for Hamburg:Vest-Tyskland.
Svr~ek (1981) bar et funn fra B~bmen i Tsjekkoslovakia.
Kjent fra Frankrike.
Flavoscypba cantbarella (Fr)Harmaja likner ovennevnte,men er
st~rre og mangler de typiske ribbene pA stilken.
Bl.a. kjent fra et funn i Norge (Eckblad 1968).
4 7 .Klokkebeger
Tarzetta catinus (Holmskjold ex Fr);_e_§ll.!5.2.;..f~-~9g!_
Ill.Breitenbacb & Kranzlin 1981 nr.63
Lange & Eckblad 1976 p.35
Apotbecier 2- 4 em diam.,og omtrent like b~y.F~rst nesten
balvkuleformet,sA kuppelformet, -etter bvert mer dypt begerformet, og med noe kruset/tannet kant.
Hymenium blek okerbrun:eksipulum okerbrun, svakt filtet.
Stilken spe og kort, tilsynelatende stilkl~s,men ofte skjult
i marka.Kj~tt tynt og skj~rt.
Sporer:20 - 24 x 11 - 13 my, elliptiske,med to store oljedrAper.
Funnet et par steder pA leirjord langs med Glomma pA Torp,
Borge kommune i mai 1980 og august 1981.Likeledes pA Begby
i Borge kommune juni 1982 (0.Webolt).
Trolig relativt vanlig, og kan forveksles med enkelte arter
av slekten Peziza.Asci-toppen farges imidlertid ikke i toppen med Melzer's reagens pA klokkebeger.
48.Tarzetta cf.cupularis (L.ex.Fr.)Lambotte
Fig.36
Ill.Breitenbacb & Kranzlin 1981 nr.64
Apotbecier b~yst 1 em, dypt skAl- til begerf.ormet med kruset
kant.Som belt ung dekket av en fintrAdet binne,sA skAlformet,
til slutt avflatet,og sogar belt konveks og sterkt oppsplitet.

"'
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Hymenium blek brun-beige til okergrAlig.
Eksipulum brun-beige,grynet, besatt med blek brunlige
korte utstikkende hyfer.
Tiln~rmet stilkl~s, -eller med kort tappliknende ,oftest
skjult, stilk.Svak hvitfiltet ved basis.
Sporer: 20 x (8)10(12)my,elliptiske,noe avsmalende mot
polene med to store oljedrAper.
Asci:250 - 260 x 12 - 13 my;Parafyser slanke,bare svakt
fortykket i toppen.
Hyfer pA eksipulum (ill.)opp til ca.100 my lange.
Funnet langs gr~ftekant pA svart jord i utkanten av granskog med noe or,Aller~d,KrAker~y komm.12.9.1981.
Likeledes pA sandholdig leire i veikant i et bj~rkeholt
~r Glomma,Sellebakk,Borge kommune, 16.6.1982, sammen
med Helvella acetabulum og Geopora cf.cervina.
Bagge funn er like,bAde
makro og mikro,men de
stammer ikke helt overensmed T.cupularis slik den
er beskrevet av Breitenbach & Kranzlin(1981) og
Dennis (1978) .o.v.s.deres
sporer er bredere(x13-15
my)med butte poler.
vAr art har st~rre likhet
med sporene til Tarzetta
gaillardiana(Boudier)Korf
& Rogers,men denne angis
Fig.36 x!
A v~re oransjefarget.
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Dermed anser jeg meg forel~pig ferdig med 1.del, men vi rnA
regne med et tillegg i neste spesialnummer (planlagt 1983).
s~rlig gjelder dette slektene Peziza og Helvella, og i l~pet
av 1982 kan det dukke opp nytt matriale. Jeg hAper ogsA pA
en ~rmere oppklaring av Morchella-slektens mange "gAter".
Jeg er i h~y grad interessert i nyfunn av morkler og begersopper, stilkede og stilkl~se, store og smA. Men materiale
rnA belegges og verifiseres. Jeg etters~ker bl.a. funn av
Oransjebegersopp (Aleuria aurantia) •
v~r spenelt pA utkikk etter begersopper som vokser pA bAl
eller ekskrementer. Her kan ofte interessant materiale
fremkomme.

•
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I framtidige nummer av Agarica vil f~lgende arter bli omtalt.
Alle er funnet i Fredrikstad-distriktet fra 1979 til vAren 1982.
Operkulater
Latinsk navn
Pachyella babingtonii
Geopora arenicola
Geopora tenuis
Leucoscypha leucotricha
Tricharina gilva
Humaria hemisphaerica
Trichophaea gregaria
T.hemisphaerioides
T.woolhopeia
Tricharina sp.
Scutellinia scutellata
Cheilymenia crucipila
C.fimicola
c.stercorea
c.vitellina
Neotiella vivida
Melastiza chateri
Antracobia melaloma
A.macrocystis
Aleuria aurantia
Geopyxis carbonaria
Coprobia granulata
Inermisia aggregata
Lamprospora ovalispora
L.cf.polytrichi
Pulvinula constellatio
Pulvinula sp. (gul)
Pustularia patavina
Ascobolus albidus
A.amoenus
A.crenulatus
A.brassicae
A.roseopurpurascens
A.carbonarius
A.furfuraceus
A.immersus

Norskt navn
Sandbeger

Blekt

fl~yelsbeger

SmAfl~yelsbeqer

Kalkfl~yelsbeger

R~dt krans~ye

Fjellmosebeger
SmAoransjebeger
KlyngebrannskAl
Oransjebeger
Gulbrunt bAlbeger
Kum~kkbeger

Oransje elgbeger
Gul stiprikk
Myggbeqer

BAlprikkbeger
Gulgr~nt prikkbeger

95

A. foliicola
A.viridis
Lasiobolus pilosus
L.diversisporus
L.intermedius
L.macrotrichus
L.ruber
Iodophanus testaceus
I.cf.difformis
Coprotus luteus
C.leucopocillum
Thelebolus stercoreus
Nannfeldtiella aggregata
Pseudoplectania nigrella
Urnula hiemalis

Jordprikkbeger

M9)rkt elgbeger
Svart vArbeger
Svartpokal

Tuberales
Tuber maculatum
T.rapaedorum
Balsamia platyspora
Genea hispidula
Inoper=kulater og andre
Elaphomyces muricatus
E.asperulus
Thuemenidium atropurpureum
Microglossum olivaceum
Leotia lubrica
Mitrula paludosa
Selerotinia tuberosa
Sclerotinia oxy-cocci
Selerotinia cf.fuckeliana
Ciboria caucus f.sp.alnicola
C.caucus f.sp.salicicola
Ciborinia candolleana
Ciborinia cf.foliicola
Rutstroemia firma
R.conformata
Poculum sydo~ianum
Verpatinia spiraeicola
Myriosclerotinia scirpicola
Piceomphale bulgarioides

.....

Vorte19)pekule
Vrang19lpekule
Oliventunge
Slimmorkel
Sumpklubbemorkel
Symrebeger

Oreraklebeger
Seljeraklebeger

Brun kvistbeger

GrankongleskAl

..
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Ascocoryne calychnium
Phaeobulgaria inquinans
Cudoniella clavus
Hymenoscyphus robustior
Helotium repandum
Pezizella alniella
P.amenti
Chlorosplenium aeruginosum
Discinella margarita
Encoelia fascicularis
E.furfuracea
·~'8" calyciformis
L.subtilissima
Orb: 1lia xanthostigma
Vibrissea truncorum
V. filispora f. fis~ella
Claviceps purpurea
CordycepG militaris
c.ophJoglossoides
C.entomorrhiza
c ordyceps sp.
c ordyceps sp.
c ordyceps sp.

Fiolbeger
Svart gelebeger
Vassklubbe
(pA Seirpus)
(pA Filipendula)

'
Storsporet

gr~nnbeger

OspelcerskAl
Leer skU

VArbekksopp
(pA orekongle)
Meldr~ye

pA sommerfugllarver
(Lepidoptera)
pA Elaphomyces asperulus
pA l¢pebille (Carabidae).
pA tege,underorden Heteroptera.
pA snutebille?
pA larve av smellere (familie
Elateridae)

(cf.C.stylophora Berk & Br.)
Hypoxylon .udum
Byssonectria luteovirens
Gr~nn kremlesnylter
Creopus gelantinosus
CucuPbitaria berberidis
Hypocreopsis lichenoides
Daldinia concentrica
BeltekullSOJ:)p
Sporormiella intermedia
Bertia moriformis
Onygena corvina
Fjcersopp
I tillegg kommer eventuelle nyfunn i 1982, hvilket allerede
har vist seg A bli flere meget interessante arter, uten at vi
skal r~pe hvilke:
Ca. 10 av de ovennevnte arter er nye for Norge.
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FIRE KRITISKE ARTER INNEN TRICHOLOl,1A SS. LATO.
¢yv.ind Weholt
Fredrikstad Soppforening
Four critical species belonging to Tricholoma ss. late
are reported: Tricholoma nictitans(Fr.)Gillet, Tricholoma inocybioides Pearson, Melanoleuca polioleu~
Kuhn.&Mre. and Melanoleuca pseudoexcissa Bon ined.
They all seems to be rare in Norway and only T.inocyboides is probably previously recorded for the Norwegian mushroom flora.
~.polioleuca may have been overlooked due to its critical position.
M.pseudoexcissa is still ined., and is formerly exclusive~vmentioned in M.Bon's key to the genus Melanoleuca.
The species tould also be M.oreina ss Bres, and it
is one of the few species in the genus with absence
of cystida,
All species are found in the district of Fredrikstad,¢stfold, South-East Norway.

Gulden (1969) har nedlagt et omfattende arbeid innen studiet av
Tricholoma ss. lato i Norge.
Denne gruppen omfatter bl.a slektene Tricholoma (musseronger)
og :·1elanoleuca (munkehatter) •
To kritiske, og trolig relativt sjeldne, arter i hver av disse
slekter skal omtales i det f~lgende. De fire beskrivelser er alle basert pa funn i sesongene 1980- 81.
I Guldens monografi har spesielt slekten Tricholoma fatt en omfattende plass, naturlig nok siden dette ogsa er den st¢rste slekten innen gruppen.
Melanoleuca er imidlertid ogsa en sv~rt artsrik slekt, men denne
har v~rt gjenstand for adskillig mindre interesse i alle land,
noe som trolig skyldes at artene ofte er kritiske og vanskelige
A plassere taxonomisk.
I den siste foreliggende n~kkel til slekten av Marcel Bon(1978)
er hele 78 arter nevnt, men ogsa adskillige "ss-taxa".
Moser(1978) har til sammenligning nevnt 32 arter.
Vi rna anta at adskillige flere arter vokser i Norge enn de 9 som
er nevnt hos Gulden. Siden den gang er ogsa ytterligere 3-4 arter
registrert, foruten de to som er nevnt i det f~lgende.
t-1.evenosa -san stA:r:
r.1.strictipes (s~nnunkehatt) skal V<Ere angitt for
nordlige landsdeler (Gulden, l.c.), men synes ikke a v~re belagt.
Det fremgar heller ikke hvilken autor som star bak den angitte
art.
I tillegg har jeg selv et funn av M.graminicola(Vel.)Kuhn.&Mre.,
men dessverre ikke belegg. Denne arten star sv~rt n~r M.stridula(Fr.)Metrod.
I Norden synes i dag ca. 20 arter a v~re kjent.
Slekten er utvilsomt generelt adskillig mer problematisk enn Tricholoma ss. str., og et studium kan nok gi fortvilte stunder, men
ikke dessto mindre v~re sv~rt interessant.

=

Selv med den inngaende behandling som er gjort for Tricholoma
(37 arter er omtalt) av Gulden, gjenstar det ogsa her flere kritiske arter, hvorav noen h~yst sannsynelig b~r utskilles som distinkte. Selv for Tricholoma vil det saledes opplagt v~re mulig
A supplere Norges Tricholoma-flora med ytterligere arter.
Som eksempel pa dette kan da ogsa nevnes T.viridilutescens Mos.,

L
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T.populinum Lge. og T.sciodes(Secr.)Mart., alle funnet i 0stfold i de senere ar.
Dette indikerer kanskje hva som er det virkelige positive ved den
type arbeid som Guldens verk representerer, nemlig de ringvirkninger det kan fa i form av ytterligere stimulanse for andre til
spesiell aktsomhet overfor den slekten som er behandlet.
Vi rna sal.edes aldri tro at alt er gjort, selv etter en grundig
slektsbehandling av vare fagmykologer.
De arter som er rapportert i det f¢lgende er alle funnet i Fredrikstad-distriktet de to siste sesonger.
Jeg vil her ikke ta noen bastant stilling til artsbetegnelse.(artsepitet) da det fremdeles synes a herske en viss uenighet blant
fagmykologene, men har etter en kritisk gjennomgang av fremtredende beskrivelser kommet til at bestemmelsen rna v~re riktig.
Alle artene er bestemt/konfirmert av M.Bon.T.nictitans og M.polioleuca er belagt, men ikke T.inocybeioides. Denne finnes imidler~vert ar pa samme lokalitet, og vii trolig kunne gjenfinnes.
M.pseudoexcissa ble dessverre "oppsmuldret" i postgangen, men fragmenter forellgger hos undertegnede.
Tricholoma nictitans (Fir.. JGLUet.
UATT: Kastanjebrun, mer eller mindre m~rk, synes lysere mot
kanten, ikke radi~rt tradet, men med mindre innvokste fibriller(s.l), noe klebrig nar vat, som t~rr svakt-men ikke tydeligglinsende, obtus/konveks, enkelte nesten klokkeformet nar unge,
utflatet med svak pukkel, overhode ikke tegn til striper/furer
langs hattkanten (som T.flavobrunneum). Diameter: 5-Bcm.
STILK: Av hattens farge, men med tydelig innvokste stripete fibre longitudinalt, synes a bli noe m~rkere brun mot basis, men
ikke utpreget, jevnfarget som ung, avsmalnende, nesten spiss
mot basis, ikke direkte hul, men mer eller mindre por~s marg.
7-11/0,8-1,7 em.
SKIVER: Lyse, nesten hvite med gragult skj~r som ses tydligere
ved radielt hattsnitt da egg er lysere, fint flekket, brunende, tette og relativt smale, utrandet med tann.
KJ0TT: Gragul i stilk, hvit med svakt brunskj~r i hatt og
midt i stilk, noe brunende.
LUKT: Noe melaktig ved overskj~ring.
SMAK: Svakt, men tydelig mel.
VOKSESTED: Epj~r~y, Hvaler, 0stfold, ~rmest i klynger 1· l~v
verk under Quercus uten Betula. Ogsa funnet pa AsmalJ!'~y i tilsvarende biotop.
DATO: 9.11.1981.

Arten er opprinnelig beskrevet av Fries i 1821 (som Ag.nictitans).
Fries' art har pa mange mater skapt forvirring i ettertiden, da
den av mange er antatt a v~re identisk med andre arter. Av disse kan f.eks nevnes T.acerbUM, men kanskje f¢rst og fremst T.flavobrunneum(bj¢rkemusserong).
Gillet er autor bak slektsnavnet Tricholoma nictitans, og Cooke
har gitt en god beskrivelse av forskjellene mellom T.nictitans
og T.flavobrunneum.
Ytterligere oversikt over disse kilder kan finnes hos Bon(1977).
Det er saledes mye som kan tyde pa at T.flavobrunneum idag er
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nictitans (Fr.)Quel .

xl / 2

@(9
Sporer: 6,5-7,5(8) x4-5 my

Hatthyfer med delvis vakuol~rt
og membra~rt/inkrustrert pigment.
Ikke eller bare svaktgelatinisert.
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"kollektivisert".
Da arten som oftest er forvekslet med T.flavobrunneum skal det
gis en kort oversikt over de ansett viktigste forskjeller p!
de to arter.
T.nictitans

T.flavobrunneum

Hattfarge

Relativt m9lrk brun

Mindre m9lrk brun

Hattkant

Ikke stripet/riflet

Tydelig stripet/riflet

Lukt

Ingen eller svakt mel

Tydelig mel

Kj9lttfarge

Bare svakt gult i stilk

Tydelig gult ved gjennomskjering

Slivefarge

Svakt gule

!

Voksested

Ubikvinistisk(ikke av
hengig av Betula)

Utelukkende ner Betula

tydelig gule

For ~vrig skal nevnes at hattoverflaten er mindre klebrig enn
T.flavobrunneum, og s!ledes bare har sparsomt gelatiniserte byfer.
Sporene skal gjennomsnittlig v~re noe lengre og mer elliptiske
enn de ovale sporene til T.flavobrunneum.
Det er i 1981 gjort to funn av T.nictitans, begge i Hvaler kommune. Begge kolleksjoner er fra samme vegetasjonstype, i l~v og
gress under Quercus, uten Betula.
PA Spj~r~y ble arten funnet i store mengder relativt sent i sesongen, og jeg hadde sAledes rikelig tilgang til A studere materialet. Etter dette har jeg vanskelig for A tro at arten kan
v~re identisk med T.flavobrunneum, og mener skilletegnene samlet
er sA store at den b~r fA et eget artsnavn.
Det er vanskelig A vurdere om arten er sjelden i Norge, da den
h~yst sannsynlig er forvekslet med T.flavobrunneum, eller enkelte
andre brune musseronger (T.ustaloides, T.batschii).
Ut fra unders~kelser i Fredrikstad-distriktet, bl.a observasjoner
hos Wilhelm Ramm, vil jeg imidlertid anse den som ikke vanlig,
men at den kan opptre sporadisk og lokalt i et st~rre antall.
Arten er godt avbildet I cetto(1980).
Tridlolana inoc:ybeoides PeaMon.

000
spore r : 5 , 5-6 , 5 ( 7 ) x 3- 3 , 5
BATT: Silkegra med innvokste fibriller, kanten tynn, strekker seg noe utover og b9lyer seg over underliggende skivekant,
noen bruner svakt langs kanten, bredt konisk til nesten flat
uten utpreget spiss eller umbo. Diameter: -3,3 em.
STILK: HVit med silkegratt skj~r, nesten lik batten, relativt
kort med tilspisset basis. -5,5/0,5 em.
SKIVER: Flere tydelig hvite, noen muligens med svakt graskj~r,
utrandet med tann.
LUKT: Ingen nar samlet, men etter en dag tydelig jordaktig,
n~rmest som c.charcharias.
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VOKSESTED: Pa sandjord under Pinus, men ogsa Picea.
15-20 m fra sj~kanten, kalkrikt, ogsa Phlegmacium
orichalcius pa samme sted~Geastrum sessile.
S~ndre Sand~y, Hvaler, 0stfold.
DATO: 10.10.1981.
LEG:: 0. Weholt.

Det hersker utvilsomt en del usikkerhet (og uenighet?) om hva denne arten navn skal v~re.
Flere betegnelser er anvendt, men uten en mer detaljert studie synes det umulig A vurdere om det her foreligger en holdbar synonymisering eller om det utelukkende er en kollektivisering man er vidne til.
Arten er sAledes bAde henf0rt til T.scalpturatum og T.myomyces.
Gulden(1969) har beskrevet T.inocybeoides som en "~rliten 11 art,
1-3 em, med konisk, spisspuklet hatt.
Den er ogsA her synonymisert med T.myomyces var.alboconicum Lge,,
og det nevnes at den stAr n~r T.scalpturatum(Fr.)Quel.
Den skal sAledes gulne i kj~ttet iflg. Pearson's originalbeskrivelse, noe som ikke skal v~re observert pA det norske materialet iflg.
Gulden. Hun angir ikke lukt pA arten, men den er enkelte steder angitt som melaktig (Cetto, 1980), mens den i originalbeskrivelsen er
betegnet som ubehagelig("disagreeable").
Bon(1977) synes ikke Aha registrert noen ubehagelig lukt. Han mener for ~vrig at arten er identisk med T.scalpturatum var.argyraceum(Bull ex Fr.)Kuhn.et Rom.
Riktignok hevder han at 11 il est possible que T.inocybeoides Pearson
soit quelque chose d'autre •• "("Deter inulig at T.inocybeoides Pearson er noe annet .• "), men han ser ingen uoverenstemmelser bortsett
fra den ubehaglige lukten.
Bon beskriver en noe st~rre art, 3-5 em i hattdiameter, enn Gulden.
Jeg forstAr det dithen at Lange's T.myomyces var:alboconicum ogsA
er luktfri. Bon har dessuten beskrevet en art T.scal~turatum var.
inocybeoides som skal v~re en ekstrem, blek form av 'argyraceum".
Denne skal ha melaktig lukt.
Mitt furtn ~e ikke utpreget spisspuklet hatt, den var n~rmest
luktl~s ved innsamling, og ikke melaktig. Etter oppbevaring over
natten fikk den en sterk ub~elig (kfr.Pearson) lukt, n~rmest
som c.charcharias. Den gulnet/ runet svakt i hattkanten etter relativt kort tid (noen timer).
Navnet T.inocybeoides anvendes idag om den minste av musserongene,
og i sA mAte synes det ikke A v~re tvil om at mitt funn kan betegnes
med dette navn.
Uansett de .manr;e: epiteter som den lille Tricholoma-art har, er jeg
tilb~ylig til A ville hevde at mitt funn er identisk med T.inocybeoides Pearson.
BAde lukt og gulning tyder pA dette.
Arten rnA anses som sjelden, og Gulden(l.c) har utelukkende angitt
den fra gressplen i Oslo". Mine funn er imidlertid gjort i dominerende Pinus/Picea-skog pa sandjord, en biotop som synes helt forskjellig fra det tidligere angitte.
Moser(1978) angir l~vskog som voksested, mens T.argyraceum skal vokse i granskog, og T.myomyces "auf fixierten Dunen, mit ••• Pinus"!!
Det burde v~re av interesse A komme n~rmere en oppklaring av denne
forvirring. Muligens har vi her for mange arter, eller kanskje representerer T.inocybeoides en kollektivbetegnelse.
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Helanoleuca pseudoexcissa BOil f-{.Ile.d. I .
HATT: Matt, n~rmest pruin0s/melet, sjattert i gratt
til grabrunt, ikke stripet kant, flat og noe nedtrykt
i midten. Diameter:S,2 em.
Sf ILK: Gralig, silkeglinsende, noe vridd, tydelig
pruin0s, melet, spesielt ved apex, sterkt fibret,
tegn til noe svartning/bruning ved basis. -3,B/O,B.
SKIVER: Hvite med rosa skj~r, utrandet med tann.
LUKT: Ingen spesiell.
VOKSESTED: Blandt gress, parkomrade, enkelte st0rre
tr~r, Fraxinus, Agaricus campestris samme sted.
Gamlebyen, Fredrikstad, 0stfold.
DATO: 18.9 .BO.
CYSTIDER: Ingen .
LEG.: 0 . Weholt.
DET.: M.80n.

Sporer: 7,S-B,SxS-S,S my

Dette taxon er av Bon(1978) oppf¢rt som H.sp. cf.pseudoexcis
sa provo
Arten er en av de fa arter innen slekten som ikke har cystider,
og er saledes plassert i seksjonen Acystidiae Bon, i gruppen
Luscina hvor utelukkende M.metrodii (~M.luscina) og M.phaeopo
dia ss.Bres. synes a v~re noenlunde avklart.
M-.Pseudoexcissa star, som navnet antyder. n~r M.excissa. Iflg.
Bon (l.c) er det imidlertid referert til fire taxa med denne
epitet;
M.excissa (Fr.)Sing ss Bres.
H. excissa ss strict. Fr. (sec. Romagnesi).
M.excissa ss Metrod.
M.excissa ss Kuhner.
Itillegg er M.excissa ss

L~e

synonymisert med M.curtipes(Fr.)Bon.

Utelukkende M.excissa ss Bres. og M.excissa ss Lange skal mang
le cystider. Ingen av dem skal imidlertid ha pudret stilk. og
skivene er heller ikke anf¢rt .med rosa skjiEr. (Sistnevnte er
tilfelle for M. excissa ss Metrod) .
Bon anf¢rer at arten star n~r M. e xcissa ss Ku hner, men denne
har altsd cystid er.
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Arten synes ogsa a sta sv~rt n~r M.oreina ss Bres. I Bon's n~k
kel er denne artsepitet oppf~rt for hele 5 taxa, noe som skulle
antyde problematikken i denne slekten.
Hvis man aksepterer at cystidene skal anvendes som en viktig
karakter, synes utelukkende M.oreina ss Bres a kunne v~e et
alternativ for M.pseudoexcissa. Sporene for f~rstnevnte skal
v~re noe mindre, noe som stemmer bedre med mitt funn.
Uansett hva det endelige resultat vil bli, synes den omtalte
art ikke tidligere a v~re rapportert for Norge.
M.excissa (autor ukjent) skal v~re funnet noen steder her i landet. Iflg. Gulden(l.c) skal de norske funn ha brennharformede
cystider, og rna saledes v~re noe annet enn mitt funn.
F~lgende kriterier skulle v~re gode holdepunkter for a bestemme
M.pseudoexcissa:
• Cystider 0
Hatt og stilk tydelig pudret/melet.
Skiver etterhvert med rosa skj~r.
Arten skal dessuten v~re en typisk gressmarksopp, men ikke n~d
vendigvis steder med spesielt godt vedlikehold.
Som det fremgar av ovennevnte beskrivelse ble den funnet sammen
med Agaricus campestris.
Den omtalte art er tidligere ikke registrert fra Fredrikstaddistriktet, til tross for at distriktet har v~rt relativt godt
unders~kt i flere ar.
Melanoleuca polioleuca (F~.)Kuhn.CM~e.
BATT: Virker hygrofan etter sterkt regnv;er, skit ten
grabrun som vat, men tydelig brunere og m¢rkere i
sentrum, minner i farge om Collybia asema i blek utgave, enkelte flate, upuklet, andre med svak pukket,
noen til og med utpreget umbonat/puklet, pukkel m¢rkere, enkelte eldre nedsenket i midten, ikke stripet
hattkant, t¢rr blek grabrun, svakt m¢rkere i sentrum,
matt, fint semsket, n;ermest veluraktig ved t¢rking.
Diameter: 4-10 em.
STILK: M¢rk gra/brungra av hattens farge, enkelte mer
lyse, grahvite, skinnende, innvokst silketradet, n;ermest pruin¢s, spesielt ved spissen, etterhvert noe
m¢rkere ved basis, enkelte knollet, nesten randet,
andre uten tegn til knoll. 3-5/0,5-1,4 em.
SKIVER: Hvite/melishvite, relativt brede og tette,
tilvokst, eldre noe utrandet med tann, blir noe
skittent grabrune/blasse som eldre, uten rosa skj;er.
KJ0TT: Ved gjennomskj;ering hvit sone under hatten,
men lyst grabrun oppover, og m¢rk brun, nesten svart
ved basis, trevlet glinsende.
LUKT: Svak, n;ermest behagelig, ikke typisk Melanoleuca som f.eks. den komponent som finnes i Melanoleuca strictipes.
SMAK: Mild, ingen spesiell.
VOKSESTED: Pa plen i heksering, under Pinus, trolig kalkrikt, meget variabel st¢rrelse, og store
mengder.Slevik, Ons¢y, 0stfold.
DATO: 25.10.81.
LEG.: 0.Weholt. DET.: M.Bon .

~elanoleuca

polioleuca (Fr.)Kuhn.
&

Maire.

Fusiforme og sublageniforme
cystider.

Sporer: 8,O-8,SxS,O-S,5 my
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M.polioleuca star n~r M.vulgaris(Pat)Pat. (=M.melaleuca ss auct.).
Den betegnes ogsa ofte som en varietet av denne.
Nomenklaturen kan synes noe uklar, men jeg velger a anvende den
oppfatning som Bon(1978) gir uttrykk for i sin Melanoleuca-n~k
kel.
Arten er inkludert hos Moser(1978).
Bon har fire taxa som tydligvis rna betegnes som n~rstaende:
M.vulgaris var. vulgaris Pat.
M.vulgaris var. porphyroleuca Bull. ex Fr.
M.phaeopodia (Bull. ex Fr.)Sing.
M.polioleuca (Fr.)Kuhn.&Mre.
M.vulgaris var. porphyroleuca synes a skille seg fra hovedformen
ved m~rkere farge, men trolig ogsa med noen andre nyanser.
M.phaeopodia skal v~re mer r~dbrun-gulbrun, stripet stilk, og
minner mer om M.cognata.
Nar det gjelder M.polioleuca kan skilletegnene v~re mer uklare
i enkelte omtaler, noe som ogsa har resultert i at den ofte har
blitt oppfattet som et synonym til, eller som en varietet av
M.vulgaris.
Iflg. Singer og Clemencon (1972) skal arten v~re karakterisert
av dermatocystidene (p~uin~s/melet hatt), den likeledes pruin~se, men ogs! noe toment~se stilken, samt karakteristiske sporer.
Den skal skille seg fra M.melaleuca(Fr)Murr. ved at hatten ikke
er ekte hygrofan, og at den oftest er tydelig umbonat.
En annan karakter som skiller M.polioleuca fra M.vul*aris (og
M.melaleuca) er stilkkj~ttet som er tydelig m~rkereos M.polioleuca.
Cystldene er foruten fusiforme ogsa tydelig sublageniforme (kfr.
illustrasjon). Disse finnes rikelig, og har ofte krystaller, men
finnes ogs! uten.
Det synes rimelig a hevde at arten er vanskelig a plassere m.h.t
sjeldenhet eller ikke, da den muligens er oversett som en "problematisk Melanol!mca-art", eller rett og slett sl!tt sammen
med M.melaleuca.
Jeg vii imldlertid anta at arten er relativt sjelden. Selv er
jeg forvisset om at jeg har utelukkende en kolleksjon fra 1981,
og i alle fall i 0stfold rna h~sten 1981 betegnes som en rik Melanoleuca-sesong.
M.polioleuca skal v~re nevnt en gang tidligere for Norge hos
Blytt, men f~r dette funn er unders~kt foretrekker jeg a anse
det som usikkert.
Vedr. andre nordiske land er arten rapportert fra Sverige, og
den er nevnt hos Schulmann (1960).
Arten er avbildet hos Bresadola Icon.Mycol. 3:126, 1928.
arter innen slekten Melanoleuca ble funnet i 1981:
M.strictipes (Karst)Murr.
(Bamble, Telemark og
Trondheim, S~r-Tr~ndelag)
• M.subalpina (Britz.)Brsky.&Stangl (Lorn, 900 m.o.h
Buskerud)
• M.graminicola (Vel.)Kuhn.&Mre.
(Hvaler, 0stfold)
M.stridula (Fr. )Metr.
(Div. lok.)
M.brevipes (Bull. ex Fr.)Pat. (Hvaler, 0stfold)
M.polioleuca (Fr.)Kuhn.&Mre.
(Ons~y, 0stfold)
M.melaleuca/I.f.vulgaris (Div. lok.)
M.cognata (Fr.)Kuhn.&Mre.
(Borge, 0stfold)
M.subbrevipes Metr.
(Hvaler, Borge, 0stfold)

F~lgende
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Jeg ser ikke bort fra at det ogsa kunne v~re flere arter i den
gra-grabrune gruppen, da ikke alle funn ble beskrevet og bestemt.
Jeg foretrekker forel¢pig a la det sta apent om jeg har funnet
M.melaleuca eller M.vulgaris, evnt. om dette er synonymer.
Jeg har imidlertid en art i "vulgaris~gruppen" som absolutt ikke
er den vi i Noreg kaller svarthvit munkehatt.
En n~rmere avklaring pa dette vil forhapentligvis kunne skje
i l¢pet av kommende sesong(er).
Jeg vil fa rette en takk til M.Bon for hjelp og inspirasjon
ved bestemmelsen av de omtalte arter, og ogsa Gro Gulde~ for
nyttige opplysninger om Melanoleuca.
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LECCINUM MELANEUM (SMOTLACHA)PILAT&DERMEK, EN
NY BRUNSKRUBB FOR NORGE ?
THOR DYBHAVN,FREDRIKSTAD SOPPFORENING

Innen r0rsoppfamilien - Boletaceae - inntar de sakalte skrubbsopper eller skrubbete r0rsopper en spesiell stilling. Slekten
teccinum S.F.Gray omfatter arter som alle i mer eller mindre
grad er utstyrt med lysere eller m0rkere fnokker eller skjell
pa stilken, og som derfor relativt lett lar seg skille taxonomisk fra andre r0rsoppslekter. Innenfor selva slekten kan det
imidlertid vrere vanskelig a skjelne arter fra hverandre, F0rst
i de siste 20-25 ar er det blitt virkelig bredde i utforskningen av skrubbsoppene, og bade i Nordamerika ( Smith, Hesler,
Watling o,a,) og Europa ( Singer, Watling, Pilat, Dermek, Engel) har de nye studier f0rt til banebrytende resultater. I USA
er det i virkeligheten et nybrottsarbeid av dimensjoner som er
utf0rt, og enkelte floraer (Smith & Smith 1973) opererer med
over 60 Leccinum-arter (Inkl. noen fa varieteter), fordelt pa 3
seksjoner (Leccinum, Luteoscabra og Scabra). I Europa regnet man
lenge bare mad et begrenset antall arter under stirpes rufus og
scaber. Sa sent som i 1962 regnet J, Blum i sin monograrr-\"Les
Bolets") bare med 7 arter (i gruppe III og VII), Da Watlings
n0kkel for Leccinum forela i 1970 var en mileprel nadd mad 13
-godt definerte europeiske arter, Og i 1974 kom Pilat-Dermeks arbeid over skrubbsopper mgd n0kkel over 17 arter, Tilsammen representerte disse to n0~ler 20 arter. Til disse f~yer Engel (1978)
4 nye og 1 eldre art, slik at man pr. idag er oppe i ca. 25 arter for Europa. Fra Norge nevner Gulden (1977) at 10 arter er
kjent, men det er vel tydelig at denne listen er ufullstendig,
da f.eks. eikeskrubb (L, guercinum)ikke er med, Til sammen-ligning har Moser (1978) med 18 Leccinum-arter, fordelt pa seksjonene Luteoscabra (2) og Leccinum (16),
Leccinum som slektsnavn innen boletene gar tilbake til briten
S.F.Gray (1821), Men if. Engel var det P.A. Micheli (1729)som
f¢rst brukte benevnelsen "leccino" om en sydlig art, L.corsi~· Denne regnes for0vrig idag til Luteoscabra-seksjonen sammen med L. crocipodium. Skrubbsopp-slekten har ogsa vrort kalt
Krombholzia (Karsten 1881), Trachypus (Bataille 1908) og Krombholziella (Maire 1935). Idag synes de fleste toneangivende forfattere &benytte Leccinum-. - Nar det gjelder skille mellom
seksjonene legger srerlig amerikanske mykologer (Smith, Thiers
o.a.) vekt paden overhengende hatthud hos sek. Leccinum. Denne
karakter skal ikke finnes innen Scabra- og Luteoscabra. Luteoscabra som egan seksjon anerkjennes pa de fleste hold, da artene her skiller seg klart ut pga. de i¢ynefallende gulfarver.
Man opererer gjerne med 2-J seksjoner, Watling endog med 4 (mad
Pseudoscabra som den fjerde, og hit regner han L, oxydabile og
• variicolor), Pilat/Dermek velger en annen inndelinl, som bialles av Engel. If¢lge denne n0kkel dales Leccinum pa 2 seksjoner, Luteoscabra og Leccinum. Denne siste splittes imidlertid i 2 subseksjoner, nemlig Scabri og Auriantiaci. Her far man
pa en utmerket mate demonstrert hvordan det gamle scaber-komplekset er delt i 10 (I) arter, mens rufus/auriantiacus-gruppen
omfatter 13 I Og if¢lge Engel kan man forvente ytterligere ut-

...

-
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vikling innen Leccinum-slekten
Av interesse for oss i denne sammenhen~ er i f~rste rekke subseksjon scaber - brunskrubbene, Denne omfatter hos Pilat/Dermek f0lgende arter :
L. griseum (Quel.) Singer (=carpini).
L. holopus (Rostk.·)Watliryg.
L. melaneum (Smotl.) Pilat/Dermek.
L. oxydabile Singer
L. roseofracta ~latling
L. rotundifoliae (Sing.)Smith,Thiers,
L. scabrum (Bull.ex Fr.) SF Gray.
L, subcinnamomeum Pilat/Dermek
L, thalassinum Pilat/Dermek
L. variicolor Watling

Hasselskrubb,
Myrskrubb,

Watl. Fjellskrubb.
Brunskrubb.

Av disse arter er 5 beskrevet fra Norge (Gulden 1977), nemlig
carpini/griseum, holopus, rotundifoliae, scabrum og variicolor.
Alle ti er mykorrhiza-dannere med bj¢rk av forskjellig slag, men
L.griseum kan ogsa opptre sammen med eik, b¢k, osp eller hassel
(derav det norske navnet hasselskrubb), Dessuten forekommer L.
oxydabile under gran i blandet gran/bj¢rkesko~ (Watling, En~el).
I og mad at L. melaneum hittil ikke synes a v~re beskrevet fra
Norge, skal vi her omtale et funn av en scabrum-art som ble gJort
i Bj¢rndalen, Fredrikstad ultimo sept. -81, og som pa flere mater
synes a stemme overens med L. melaneum slik den er definert av
Pil~t/Dermek,

Beskrivelse av eget funn innen subseksjon Scabri.
Sted : Bj¢rndalen, Fredrikstad,

Tid : Ult. sept. 1981'.

I en glissen lund av lavlandsbj¢rk (Bet, verrucosa) ble det i
Sphagnum-mose i ellers sandholdig jord funnet to solitrere eks.
av en meget m¢rkhattet skrubbsopp. Soppene som var ca. 9 em h~ye,
hadde en hattdiam, pa 3 em og en stilktykkelse ¢verst p& 1 em,
nederst pa 2 em. De minnet umiddelbart om en eller annen form
for brunskrubb,
Hatt : Jevnt halvkuleformet til svakt konisk, cirkulrer i ornkrets,
med ensfarvet brunsvart/svart hatthud, Denne var svakt fl¢yelsaktig filtet og t0rr, matt og jevn i overflaten, men her og
dar med svakt ruglete partier, Hatthuden var overhengende (ca.
3/4 mm) rundt hele hattkanten, som pa en r¢dskrubb, Som helhet
virket hattene sma i forhold til stilkst¢rrelsen og soppenes totale lengde,
R¢r

:

Me~et fine og tette r¢rrnunninger, blekt creme-farvete.R0rlag jevnt eller svakt "hengende" fra hattkant mot stilk,
hvor det var tydelig avrundet. Ved gjennornskjrering var ogs~ selva r¢rlaget crerne-farvet (svak lys ~ra-oker).

Stilk: Lang, relativt srnal 0verst, jevnt tykkere mot basis (fra
1 mot 2 ern). Det ene eks. hadde bu~tet stilk (jfr. fig.)
Regge stilker var fint svart skrubbet mot lys bunn langs hele
overflaten, tettest ¢verst. Fast, tett konsistens med jevn overflate under skjellene, Eks, med b¢yd stilk hadde sm& "sar" nede
ved basis. Disse hadde antatt en svak sr0nntone i overflaten.
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Ki0tt : Tett og kompakt. Ved gjennomskjrerin~ var det ene eks. med
rett stilk uforanderlig hvitt i hele stilkens lengde. dog
med en svak gr0nn rand helt nede ved basis. 0verst - under hatthuden - sas en svak gul-rosa farvetone i hattkj0ttet. Eks. med kroket stilk hadde et svakt rosa skjrer i stilkens 0vre del, og et tilsvarende svakt gr0nnskjrer i stilkens midtre og nedre parti. Smak og
lukt ubetydelig.
Sporepulver : Okerfarvet,
Makrokiemiske reaksjoner

Feso pa stilkkj0tt
4
11
KOH
"
"

Blagra farve
Oker •

Diskusjon.
Det ble ikke foretatt mikrosko~iske unders0kelser. Det er derfor
vanskelig med 100 % sikkerhet a fastsla at nevnte funn representerer L, melaneum. Nar man gar igjennom hele subseksjon Scabri er
det imidlertid ingen andre som utfra habitus og habitat kan vrere
aktuelle. Riktignok kan L. thalassinum i enkelte henseender minne
om det aktuelle kollekt, men hatthuden hos denne blir aldri sR
m0rk i farven, og gr0nnskJmret i stilken er meget mer pafallende
(Engel). Denne art er ogsa mer kraftig og robust enn L, melaneum.
Den sakalte svartskrubb (L, duriusculum, som av PilAt/Dermek regnes til Auriantiaci) blir heller ikke sa m0rk i hattfarven, og
kj0ttet antar hos denne en helt annen farvetone ved overskjrering.
Svartskrubb er ogsa vanligvis st0rre og mer robust (Engel, Watling), og er meget hard og tett i konsistensen. I Norge er dessuten denne art sannsynligvis bundet til osp (Gulden 1973) - For
flere hovedkarakterers vedkommende stemmer beskrivelsen av ovennevnte funn meget godt med den Engel gir for 1. melaneum i sin
monografi. Det gjelder i f0rste rekke voksested, hatt, r0r og
stilk. Imidlertid angir han at kj0ttet under hatthud og stilkbark
skal ha en smal rand med kremgul farvetone. Dette var ikke mulig
a pavise i mitt materialeL selv om det som nevnt var tendens til
gul-rosa tone i hattkj0ttet under hatthuden. Denne antok imidlertid ikke karakteren av en tydelig rand,
L, melaneum ble for0vrig f0rste gang beskrevet av Smotlacha alt
i 1912, og han utdypet omtalen av denne art i 1951 under benevnelsen Boletus scaber, var. melaneus. Senere har Vasilikov (1956)
behandlet den under navnet Krombholzia scabra, f. melanea. Rverken Singer (1967) eller Watling (1970) har den med i sine n0kler
over Leccinum, heller ikke amerikanske floraer (Smith, Thiers).
Men hos Pil,t/Dermek (op.cit,) gAr den inn blant de 17 artene som
der beskrives, Moser og Engel (begge 1978) har med L, melaneum ,
Moser dog med en meget knapp beskrivelse. Philips (1981) har kun
med 6 arter innen Scabri, og ikke L. melaneum. Ellers er vel generelt sett Engels monografi over Leccinum i Europa (pa tysk) den
beste kilde i Vesteuropa idag til bestemmelse av skrubbsopper.
Engel bygger bade pa Watlings og Pilat/Dermeks arbeider, foruten
sine egne unders0kelser. Monografien inkluderer bl.a. en rekke utmerkede farveplansjer av Dermek og Watling.
Konklusjon.
Hensikten med beskrivelsen av ovennevnte funn har v~rt & ville
rette oppmerksomheten mot de forskjelliv,e arter innen brunskrubbkomplekset, og mot mulighetene for & kunne pavise flere av de hittil ikke beskrevne arter for Norge fra denne gruppe.
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Navnsetting.
Egentlig burde vel benevnelsen svartskrubb v~rt forbeholdt L.
melaneum. Men dette navn betegner idag som kjent L. duriusculum. Man kunne tenke seg et navn som m~rk brunskrubb for den
omtalte art, for a angi-den utvilsomt nmre forbindelse til den
klassiske brunskrubb, L. scabrum •
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Summary.

A short description of the genus Leccinum S.F.Gray within the
Boletaceae is made. The recent development of the Scabri group
of Europe is emphasized (Watling, Pil~t/Dermek, Engel). A find
of a very dark-caP.ped scaber species which might be the L.mela~ (Smotl.) Pillt et Dermek is given some consideration •
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INOCYBE PATOUILLARDII BRES.-VARTREVLESOPPSJELDEN ,MEN LIVSFARLIG.
THOR DYBHAVN,FREDRIKSTAD SOPPFORENING

Trevlesoppene- slekten Inocybe (Fries 1821) - omfatter etter
det man hittil kjenner til ca. 160 arter i Europa (Kreise~ 1981), Herav er rundt 100 pivist i Norden (Gulden 1978). I 1950irene regnet man med ca. 40 arter for dorge (Stordahl 1957), og
i Sverige ble antall Inocybe-arter sa sent som i 1968 angitt til
ett femti-tall (Ursing). Bare 16 arter hadde inntil nylig fatt
norske navn (Norske Soppnavn 1976).
Genus Inocybe - som regnes til fam. Cortinariaceae - er forsavidt
grei i definere utad, med karakteristiske makroskopiske slektskarakterer (f.eks. radirert fibrete eller skjellete, gjerne kjegleformete eller puklete hatter, grlbrunt sporepulver etc.) Imidlertid er det ofte meget vanskelig a skille en rekke av artene
innbyrdes, og m~n trenger hjelp av mikroskopiske data. Det man da
gar etter, er sporenes st¢rrelse og utseende (glatte b¢nne- eller
nyreformede, eller kantete, evt. stjerneformede), forekomst av
cheilo-, plevro- og/eller dermatocystider, evt. paracystider (metuloider) - og disses form, st¢rrelse og utseende (sekk-, k¢lleeller flaskeformede, med eller uten tykk vegg, "kam" etc.). Spore~
typer og cystiders, evt. paracystiders utseende og plasering kan
kombineres i flere alternativer. Disse sammenholdes da med de makroskopiske data samt lukt, habitat etc. for a kunne ni frem til
de enkelte arter. Selv for spesialister idag er dette ingen enkel
oppgave. Men takket vrere at en rekke fremtredende mykologer p,jennom flere ~enerasjoner har viet studier til trevlesoppene, har man
na begynt a fa en relativt god oversikt over Inocybe i Europa. Lenge f¢r Fries i 1821 opprettet sin tribus Inocybe som nr. 26 innen
genus Agaricus, hadde tidligere mykologer noe kjennskap til flere
trevlesopp-arter, R. Heim nevner saledes Clusius 1601, Vaillant 1727, Battara 1758, Scopoli 1772, Batsch 1783, Bolton 1791, Bulliard
1791, Persoon 1793 og 1801 o.fl. Etter Fries - som selv beskrev 16
arter - beskjeftiger en rekke kjente mykologer med Inocybe. Etterhvert gikk man ogsi over fra Fries' og andres rent makro-morfologiske bestemmelsesn¢kler til a legge meget mer vekt pi mikroskopiske data (Quelet, Karsten, Patouillard, Gillet, Cooke, Bresadola o.
a.). Spesielt Karstens og Patouillards pivisning av cystidenes betydning for artsbestemmelser innen Inocybe skapte et helt nytt
grunnlag for trevlesopp-forskningen i 1880-arene. I vart eget arhundre foreligger flare betydningsfulle Inocybe-avhandlinger. Fra
seklets begynnelse kan nevnes Massie (1904) og Bataille (1910),
som beskrev hele 104 arter, videre Rieken med 48 arter (1911) og
Maire (1912). I 1917 foreli~ger J. Langes skarpe analyse av 47 arter og varieteter, Men Velenovsky 1 s arbeid fra 1920 er vanskelig
til;jengeli~ o~ ikke generelt anerkjent. Ellers har fra~ske mykologer utmerket seg med inng~ende Inocybe-studier (Konrad, Haublanc
1925-30, R.Heim 1931, Boursier, KUhner 1933, -35 og - 53). Favre
har beskrevet sveitsiske arter (1955), og fra Tyskland merker man
se~ Ebert's (1951 og -53) og Neuhoff's (1962) arbeider. - I USA
utgav Kaufmann en grundig studie over derv~rende arter i 1924. I
Moser's bekjente n¢kkelverk av 197R er bortimot 160 Inocybe-arter
beskrevet.
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Et pafallende karaktertrekk ved en rekke Inocybe-arter er som
kjent dares tildels betydelige innhold av soppgiften muscarin.
I en av de nyeste generelle oversikter over europeiske giftsopper (Kreisel 1978, i Michael/Hennig bind I, ny utg.), regnes
ca. 90 for a v~re giftige, ogsa i tilberedt tilstand. Herav er
hele 27 trevlesopper, hvorav 24 er angitt som middels til sterkt
giftige. Muscarininnholdet er betydelig i flere av disse. Helt
f~rst i denne rekken star vartrevlesoppen - I. patouillardii,
med et muscarin-innhold pa hele 0.037 %av frisk vekt (Eugster
1957). Flere forfattere bekrefter at denne arten h~yst sannsynlig er den giftigste blant trevlesoppene (Heim, Kreisel, Eugster, Malone m.fl.), ogden eneste rent muscarin-holdige art som
savidt vites har forarsaket d~dsfall blant mennesker(Lincoff &
Mitchel 1977). For~vrig er som kjent alkaloidet muscarin f~rst
pavist i sma mengder i r0d fluesopp, senere ogsa i panterfluesopp. Men senere fant man det likeledes i visse traktsopper som
Clitocybe dealbata, rivulosa og cerussata (Hughes 1966, Genest
et. al. 1968),dessuten i reddikhette (Eugster, Herrmann). Mullgens er det muscarin ogsa i vanlig pluggsopp (Lasota), og i den
sydlige art Omphalotus olearius (Genest et. al.) Det gjenstar
imidlertid en god del forskning for a klarlegge helt n~yaktig
bade hvilke sopper som inneholder muscarin (og evt. isomerer av
samme stoff), og hvor meget de inneholder. Dette har i praksis
vist seg a v~re et sv~rt krevende arbeide i laboratorium. Salades utvant Eugster av 124 kg fersk, r~d fluesopp etter en rekke kjemiske pr~ver og analy•er bare 0.26 gram rent krystallinsk
muscarin-klorid I Det gir en anrikningsgrad pa 1:480 000 (Hele
denne prosedyren er godt gjengitt hos Heim 1978). For~vrig var
det Eugster og K~gl som uavhengig av hverandre i 1950-arene greir
de a stille opp den endelige forme! for muscarin, sammenfattet
til c H, 0 0 2 NC1. Dette skjedde etter at farmakologer o~ kjemikere
hadde 9arne1det
med problemet siden midten av forrige arhundre.
Vartrevlesoppen er blitt tillagt en rekke forgiftninger gjennom
arena, hvorav flere med d~delig utgang. Vi skal ikke her i detalj referere disse kasus, men det er rapportert tilfelle fra
Kontinentet (Persoon 1818 - med referanse til Agaricus rimosus,
som n~rmest var en kollektiv-art for Inocybe, Staude (1858) med
henvisning til samme art, Delobel (1899) etc.), og det foreligger beretninger fra England (Ramsbottom 1945 og -53). Fra Skandinavia rapporterer Ursing (op.cit.) at vartrevlesopp skal ha
forarsaket en rekke forgiftninger i Skane. I Norge har man vel
ingen sikre holdepunkter for at folk skal ha spist denne soppen.
Her i landet er ·jo vartrevlesopp meget sjelden. Foruten det sikre funnsted pa Kraker~y vi skal beskrive i det f~lgende - hvor
Wilhelm Ramm faHt I. patouillardii gjennom flere ar - er det bare
fra B~rum den skal vrere sikkert pavist (Gulden 1977). - Nar det
g~ elder utbredelse ellers synes vartrevlesopp ikke hi ttil 8. v~re
pavist i Canada (Groves 1979), og jeg har heller ikke sett den i
amerikanske floraer (Smith 1975, Miller 1979). I Island er den
ikke funnet (Hallgrimsson 1979). Blant Englands 87 kjente Inocybearter (Philips 1981) angis den a forekomme av og til ("occasional")
Fra Sveits er ikDvartrevlesopp med blant de ca. 70 artene Favre
beskriver fra den sveitsiske nasjonalpark (1960), men Clemen~on
et. al. gir den bred o~tale (1980) fra lavlandet. I land som Italia, Frankrike, Tyskland og Polen forekommer soppen jevnlig hvert
ar. Den er absolutt kalkkrevende, og foretrekker helst 10vskog
(Lind, eik, b0k o.fl.), ofte i kratt og buskas, men ogsa i mer apne parkanlegg eller haver. Pa voksestedene danner den ektotrof
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m~khorrhiza, men dette kan altsa skje med flere muli~e treslag.
Vartrevlesopp er en lavlandssopp, og gar sjelden over 5-600 m
(Michael/Hennig). Den kommer tidlig i sesongen (mai-juni), men
pa Kontinentet skal den ogsa kunne finnes i juli-august. Cetto
angir sensommer/h0st for Italia, uten at det har vmrt mulig a
stadfeste dette n~rmere. Av alle forfattere angis I.patouillar~ som den st0rste av trevlesoppene. Nar det gjelder fare for
forvekslinger med andre, spiselige arter er det srerlig varfagerhatt (Calocybe gambosa) som fremheves. Dette blir omtalt noe mer
senere.

Vartrevlesoppens artsmessige plaseing innen selva slekten Inocybe
er relativt grei. Som nevnt gikk Fries i 1820-arene ut fra rent
ytre morfologiske karakterer, og delta trevlesoppene i 5 grupper
etter hatthudens beskaffenhet. De radi~rt fibrete/trevlete fikk
benevnelsen Rimosae.-Dette navn er senere beholdt helt opp til
vare dager, men na som betegnelse pa en seksjon eller undergruppe
innordnet etter sporers og cystiders egenskaper. Eksernpelvis operarer Kfthner (1953) med seksjon Rimosae som en av tre under hovedgrup~e "Glattsporede uten cystider" (Leiospores acystidies). Her
er vartrevlesoppen plasert, fordi den har glatte sporer (Hyreformede) og tynnveggede, uekte cheilocystider uten krystaller (sakalte pseudo- eller paracystider). Hos Moser anvendes en lignende inndeling, men han samler alle glattsporede arter i subgenus Inocibi~ (Earle), og Rimosae blir da 6n blant atskillig flare grupper.
Grunnet tendensen til r0dning i kj0tt og hatthud stilles I.patouillardii gjerne taxonomisk sammen med I.jurana ("vinr0d trevlesopp")
- en art som Patouillard beskrev i 1886, og som vel enna ikke er
pavist i Norge. Denne arten er for0vrig en av de relativt fa trevlesopper som ikke inneholder muscarin, og derfor i flare utenlandske floraer oppgis som spiselig (Michael/Hennig, Kfthner/Romagnesi).
Philips betegner den som "ikke spiselig", og i Lange/Eckblads flora
er den utstyrt med giftkors, likeledes hos Ursing. Den forekommer
i Sverige, men regnes som sjelden.
I denne artikkelen skal vi ikke i alle detaljer beskrive vartrevlesoppen. Vi skal bare n0ye oss med a omtale noen hovedkarakterer. Men
f0rst skal vi ta for oss det nevnte funnsted pa Kraker0y, hvor w.
Ramm for noen ar siden gjorde meg oppmerksom pa denne sjeldne soppen.
PA denne lokalitet, i en bratt sydvendt helling i Bj0rnevagen pa
Kraker0ys s0ndre del, lavtliggende, bare 2-300 m fra sj0en, vokser
I.patouillardii sa a si arvisst i siste halvdel av juni (men Ramm
har funn fra ca. 10/6). Jordsmonnet er grunt i fjellskraningen,
apenbart kalkholdig (muslinGkalk), og selve jorden meget m0rk i farven. Det er lite gress i omradet. Vegetasjonen bestir av l0vskog og
kratt, og l0vverket danner en ganske tett barriere mot vind og sterkt sollys. Pa varen og forsommeren kan man derfor regne med ganske
h0ye middeltemperaturer, ogsa om natten, og luftfuktigheten er h0y
sa n~r sj0en. Pa visse steder i dette omrade kan man da finne tette
klynger av vartrevlesopp, spesielt et stykke oppe i skraningen. Imidlertid er det de siste &r (Pettersen, Dybhavn) o~si pavist forekomster nede ved veien som l0per nederst langs skraningen. Her vokser soppen pa samme mate, gjerne innunder r0tter av buskas 0~ kratt,
og kan bli opptil max. st0rrelse som oppgitt i litteraturen. Disse
forekomster fruktifiserer gjerne en fjorten da~ers tid eller noe mer.
I forrige sesong (1981) var mine funn rikelige, og gikk opp i over
30 eks. fordelt pa 3 lokaliteter i nevnte omrade. Nar de f0rst er
funnet er soppene lette a ident~fisere u~fra kje~te makroskopi~ke karakterer. Imidlertid er det ogsa gjort m~kroskop~sk kontroll pa spo-
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rene, og en del av individene ble fotografert. Dette funnsted
b~r na inntas i nyere utgaver av norske floraer. Det pavises
gjerne for spesielt interesserte.
Sa litt om selve soppen og enkelte dobbeltgjengere. Vartrevlesoppen kan s~rlig som ung minne endel om visse matsopper som ogsa kommer tidlig i sesongen. Som tidligere nevmt tanker man da i
f~rste rekke pa varfagerhatten (Caloctbe (ambosa), og pi enkelte
sjampinjonger som sneballsjampinjongAi.silvicola), beitesjampinjong (Ag.campester) eller andre nrers aende arter. Som unge er
alle disse artene ganske lyse av utseende, n~rmest hvite eller
gulhvite (C.gambosa).
er forsavidt sjampinjongene lette a skille ut, da de alltid har ring rundt stilken, og skivefarven gar i
grar~dt til svakt rosa - selv om farven kan vrere blek til ~ begynne
med. Lukten er ogsa behagelig hos sjampinjongene - anis eller fruktaktig. Varfagerhatten derimot har kraftig mellukt, og skivene har
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trevlesoppen, hvor skivene er avrundet eller frie mot stilken. Lukten hos denne arten er oftest halt fra begynnelsen ubehar,elig, mer
eller mindre uttalt. Sporepulveret hos vartrevlesoppen er lyst hos
unge eks., slik som hos de nevnte dobbeltgjengere. Hen 1 moden tilstand har den grabrunt Sporest~V, mens Varfagerhatten har lyst JUlhvitt og sjampinjongene neaten svart. Sporepr~ver fra voksne eks. vil
saledes lett gi et godt skilletegn. - Vartrevlesoppen har gjerne
tydelig puklede hatter helt fra ung alder, og som sma har de et
"lukket" preg med innrullet hattkant. Ganske snart lpner de seg mer
opp og hattkanten avsl~rer en lappedelt struktur. Den sentrale pukkel preger som oftest hattene helt til de forfaller. En tydelig
teglr~d anl~pning opptrer tidlig i battens radi~rt fibrede struktur.
Denne tendens forsterker seg med soppens alder. Ogsa ved trykk,
handterin' og oppsprekking ses en teglr~d til brunred sjattering,
foruten pa batten ogsi pa stilk og endog skiver. Skivene far etter
sporenes modning en grabrun farve - bare skiveeggen beholder en lys
tone, da det her sitter tette ansamlinger med paracystider. Dette
gir ogsa skivene en ujevn kant eller smi fissurer. Stilken har
langsgaende trevlet struktur og •r ofte noe b~yd i nederste del.
Den kan virke tykk pi smi eks., og ujevn. I furer og riller ses
snart den omtalte r~dlige farvetonen. Som kjent er vartrevlesopp
uten ring pi stilken - det gjelder jo for~vrig ogsa varfagerhatten.
Kj~ttet er lyst hvitakti,, men anl~per i det teslr~de. Smaken er
ubehagelig uten a vrere pafallende sterk eller skarp, og lukten srerpreget ("Inocybe-lukt"). Soppen kan bli ganske stor. Hattens max.
diam. oppgis gjerne til 9 em, med en st~rste stilklengde pi inntil
15 em og -tykkelse pi h~yst 2 em. Den kan saledes bli ganske anselig,
men jeg har aldri funnet sa store, spesielt ikke sa h~ye,eks.
- Selv om skikkelig voksne eks. av I.patouillardii skulle vrore lette a skille fra tilsvarende sjampinjon~er eller varfagerhatter, rna
man altsa alltid vrere forsiktig med sma eks., ogsa fordi de kan
tenkes ,j foretrekke samme eller li~nencle voksesteder (Levsko~,kalk)
Heldigvis for matsoppsankeren er vartrevlesoppen meget sjelden i
virt land. Men den ivrige sopplukker rna likevel v~re pi Vakt, da
deane arten som tidligere nevnt er meget gifti~.
Patouillard.
Da Bresadola i 1903 beskrev arten virtrevlesopp, oppkalte han den
etter den kjente franske mykolo~en Narcisse Theophila Patouillar9
(1854 - 1926). Allerede i 1880-arene hadde Patouillard - som egent-
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lig var farmas¢yt - gjort seg meget bemerket som soppforsker.
Hans ber¢mmelige "Tabulae Analyticae Fungorum"(1883-89) danner
et gjennombrudd for bruk av mikroskopiske studier som basis for
taxonomisk inndeling av slekter og arter. Her kommer bade sporer,
cystider, skivenes anatomiske finstruktur, stilkens anatomi etc.
inn i bildet. I ovennevnte verk omtaler Patouillard b1a. 32 arter og varieteter innen Inocybe, hvorav den tidligere nevnte I.
Jurana Pat. vel er den meat kjente. I oktober 1884 var han med pa
a grunnlegge verdens f¢rste mykologiske selskap, nemlig Societe
Mycologique de France. Dette skjedde sammen med tre andre soppforskere - legene Quel~t og Mougeot, samt farmas¢yten Boudier.
Quel~t ble selskapets f¢rste president, og blant de 128 f¢rste
medlemmer var over 100 rene amat¢rer. - I 1887 delte Patouillard
Basidiomycetene inn~i to hovedgrupper, basert pa basidienes finstruktur : homobasidiomyceter og heterobasidiomvceter. Fra samme
ar stammer hans teori om cystidenes hensikt, hvor han tillegger
dem en sekretfunksjon fremfor en st¢tte- eller beskyttelsesfunksjon. Patouillards kjente verk VLes Hymenomycetes d'Europe. Anatomie €nerale et classification des cham i~nons su ~rieurs.n;aris 1887, regnes idag blant klassikerne innen mykologien.
Selv om Rieken noe senere gav vartrevlesoppen en annen benevnelse
- I. lateriaria, er I. patouillardii i hovedsak blitt staende som
internasjonalt navn p! vartrevlesoppen. Og det har vel Narcisse
Theophila Patouillard fortjent.

Summary.
The genus Inocybe is given a brief outline from historical and
taxonomical viewpoints. Some of the main characters of the genus
are mentioned, stressing the many muscarine-containing species.
A few details concerning the toxicity of these species are referred to, and a reliable locality of the I.patouillardii in the
Fredrikstad area is given attention. A popular comparison is drawn
between the I.patouillardii and some edible species like Calocybe
~ambosa and Agaricus campester. Eventually, a short biography of
the noted French mycologist N.T. Patouillard is given.
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ALBINOFORI~

- HOS OUDEMANSIELLA PLATYPHYLLA.

Qlyvind Weholt
Fredrikstad Soppforening.
Albinism is reported for Oudemansiella platyphylla.Except
for the lack of pigmentation the albino form seemed to be
identical with,.the'main form, both with regards to the macroand microscopical characters. The white form was found together with the main form of the species.
Three other recent cases of albinism - for Stropharia hornemannii, Tubaria furfuracea and Lactarius acris - are mentioned.

Albinoformer kan ikke betegnes som vanlige i mykologien, selv
om visstnok diverse tilfeller skal v~re rapportert.
Sjeldenbeten av dette fenomen ma antas a skyldes den begrensede spredningsevne en albinoform vil ba, pa like linje med
andre genetiske mutanter som generelt er underlagt den biologiske lov om lavere konkurranseevne sammenlignet med normalindividet.
Albinoformer kan tydligvis fruktifisere pa samme lokalitet
over flere sesonger, og ogsa gjerne utvise spredning innen
et omrade bvor forboldene ikke er marginale m.b.t konkurranseindivider og Qlkologi.
Det vil imidlertid v~re interessant a fQilge utviklingen over
en lenqre periode, for derved muligens a fa et bilde av bvilke
faktorer som pavirker en spredning, muligens ogsa a kunne studere utviklingen i relasjon til normale individer innen samme
biotop.
Fra Norge er det rapportert tre albinofunn bare de siste tre
ar.
Bendiksen (1980) bar beskrevet et funn av ,Tubaria fufuracea.
Formen ble funnet over et stort omrade, og forfatteren hevder
at det tydelig var flere separate individer (mycel). Det ble
bvert ar i tiden 1977 - 1979 funnet 15-20 fruktlegmer, og i
1979 ble ogsa T. furfuracea med normal pigmentering funnet
sammen med albinoformen, men med albinoformen i dominans.
Fra Vestfold (Hov, 1982) er det rapportert et tilfelle av albinisme bos Stropbaria bornemannii(stor kragesopp). Soppen
er funnet p! samme sted I Areii'e'1978-1981.
Det fQirste funnet i 1978 var representert av ca. 20 fruktlegmer, !ret etter 'noe lavere, mens den "gode" 80-sesongen kunne
telle hele 40 eksemplarer. I 1981 var det rekordar if01ge forfatteren med over 80 fruktlegmer.
Hvis dette er representativt kan det indikere at formen er i
spredning, dog er det temmmelig klart at det utelukkende dreier seg om ett mycel.
Omradet, som bare omfatter noen fa kvadratmeter, er preget
av relativt stor fuktigbet, og er trolig lite pavirket av
tQirkeperioder.
Normale individer er ikke funnet sammen med albinoformen.
Begge de nevnte arter (S.bornemannii og T.furfuracea) er mQirksporede arter, men i begge tilfelle omfattet albinismen ogsa
sporefargen.
Jeq bar selv tidligere omtalt et funn av en bvit Lactariusart (Weholt, 1981). Denne synes na a v~re avklart som en al-
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binoform av Lactarius acris.
Formen ble f~rst funnet i 1979, men utelukkende fa eksemplarer.
I 1980 - som jo var et meget godt soppar- ble den gjenfunnet
i store mengder, men denne gang sammen med den pigmenterte
hovedform som ogsa var rikelig i antall.
Den hvite form kom tidligere i sesongen, og dominerte da, mens
hovedformen etterhvert utviklet seg sterkere, hele tiden i
blanding med den hvite. Avstanden mellom og grupperingsm~n
ster for albinoeksemplarene tilsier at det her var flere individer som ikke synes spesiellt a v~re pavirket av den tilsynelatende sterke konkurranse av hovedformen.
I 1981, da t~rken hadde en meget uheldig innvirkning paden
aktuelle biotop, ble utelukkende hovedformen funnet, men bare
fA fruktlegmer.
Det skal bli interessant a observere hva som vil skje med albinoformen kontra hovedformen i et nytt "normalar".
Kan den t~rre sesongen ha hatt skadelig pavirkning pa albinoformens utvikling?
Selv om det skal v~re funnet albinoformer av risker i samme
gruppe som L.acris (Plinthogali-gruppen), er dette f~rste gang
observasjoner er gjort hos denne art.
Sommeren 1980 (2. juli) fant jeg en st~rre hvit sopp som senere
skulle vise seg atter a v~re en albinoform.
Som normalt nar man finner slike former, voldte ogsa denne
store bestemmelsesproblemer. Imidlertid minnet de karakteristiske, n~rmest runde sporer sv~rt om en Oudemansiella.
Eksisterende n~kler for denne slekt kunne dog ikke fortelle
om noen art som var i samsvar med mitt funn, og problemet var
fremdeles ikke l~st da 81-sesongen tok til.
F~rst da nye funn ble gjort pa samme sted og tidspunkt (28.6)
i 1981, og etter adskillig mer inngaende studier, fattet jeg
mistanke om at arten matte v~re en albinoform av Oudemansiella platyphylla. De lange, uvanlig sterke tegene fra fotbasis
syntes karakteristiske, og bortimot overbevist ble jeg da normale individer av arten dukket opp pa samme sted. Likeledes
kunne ikke mikroskopering utvise noen forskjeller fra hovedformen - bortsett fra manglende pigmentering.
Min antagelse har senere blitt bekreftet av Marcel Bon.
HATT:Fullstendig hvit, nar fuktig gir inntrykk av et gra-vassent skjzr
ist~rre soner, ellers t~rr og matt og helt hvit, nzrmest rimet, melet
(forsvinner ikke ved ber~ring), ung hvelvet, bredt halvkuleformet, eldre utfoldet, plan eller med noe opp~yd kant noe b~lget, tydelig rynket-stripet (bredt) ved hattkant, h~yden 1 em inn, dog uten spor av
striper pa unge fruktlegmer. -8,5 em.
SKIVER: Fri, enkelte meget sterkt utrandet, fjerne og meget grove, br.
0,6-0,8 em pA midten, hvite som batt, uten gulaktig eller brunlig skjzr,
flere rekker ikke ut til battkant, flere mindre skiver mellom bovedskiver, maks. to mellom hver, en stor og en "rudimenter".
STILK: Helt bvit, matt, synes svakt utvidet ved basis, grovt trevlet,
ved t~rking en silkeaktig glans, men tett, matt filtet ved basis, meget
sterke og utpregete, lange rbizophorer som ligger i substratet (veden)
eller kan strekke seg lang vei (ca. 1 m) til mindre pinner, grener etc.
-7,5/1,4 em.
LUKT: Svak fungoid, muligens noe s~tlig.
SMAK: Mild.
KJ0TT: Hvitt, relativt tynt, virker tykkere i batt pa grunn av de fyldige skivene.
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VOKSESTED:Pa eldre mosegrodde grener og stokker av l¢vtr~r, pa bakken,
men·da festet til mindre pinner et stykke borte. Utelukkende l¢vtr~r,
Populus, Betula og nee Quercus, en del ~indre trzr blandt h¢ye stammer,
samme sted senere i sesongen mengder av Cordyceps entomorrhiza.
L¢vli Terasse, Borge, {llstfold.
~: 2.7.80 og 28.6.81.

Det er bare funnet 2-? eksemplarer av formen, og den kan pa
ingen mate sies A dominere. Den ble i 1980 bade funnet direkte
pa en morken, nedbugget, mosegrodd stamme, men ogsa direkte
pa bakken med lange tegeforgreninger festet til en liten pinne over en meter borte.
I 1981 ble den funnet like i n~rbeten pa en st~rre morken trestamme, men ikke pa samme substrat sam aret f~r. Det kan neppe
dreie seg om identiske mycel.
Begge "mine" albinoformer - bade L.acris og O.platypbylla -er
altsa funnet i selskap med bovedformene.
I de kommende ar vil det bli fulgt med om det kan pavises en
spredning i omr!det, eller om vi bare bar v~rt vidne til en
"gjesteopptreden". Hvor lenge formene bar eksistert p! de
respektive steder vites ikke, da de ikke bar blitt bes~kt f~r
de nevnte tidspunkter.

* * *

Slekten Oudemansiella(Speg.) synes idag! omfatte et tyvetalls
arter (Clemencon, 1979) pA verdensbasis. Moser (1978) omtaler
13 europeiske arter i sin n~kkel, og av disse er bare tre rapportert fra Norqe.
O.platypbylla er den st~rste og vanligste arten i slekten.
Dette gjelder imidlertid bare i S~r-Norge, ogden skal. ikk~voerc
funnet ootd for Bod{ll'(GtorJal/:~ylen, 1980).
Den kan bli opptil 15 em i battdiameter og er den st~rste art
i slekten. Foruten sin st~rrelse kan den kjennes p! de runde
og relativt sm! sp6rene, faktisk de minste i slekten.
Den er tidligere benf~rt til slekten Tricbolomopsis (stubbemusseronger) (Singer, 1975), og i senere omtaler av arten
kan den ogsa finnes under slektsnavnet Megacollybia (Jahn,
1979, Kriegels.teiner, 1979).
Vanligvis vil imidlertid dette navnet betegne underslekten for ~vrig den eneste art i gruppen.
De to andre norske arter i slekten er o.mucida og O.radicata.
(h.h.v. Porselenshatt og pelerotsopp). Begge synes utelukkende
a vokse under Fagus her i landet.og ma karakteriseres sam sjeldne.
En annen art i slekten er O.longipes, sam er funnet i Syd-Sverige og Danmark.

Jeg vil takke M.Bon for hans konfirmering av albinoformen av O.platyphylla.
Likeledes retter jeg en takk til Arne Bov for opplysninger om hans funn
av s. hornemannii.
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