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Rökfingersvamp, (NT)

En brunakrig ogrenad fing€rsvamp,
son vi ldr ldrstå gången hinade l4l9
2001 i Elingbo hästhag€. På.räfades
c:a l.+ dagar senare också i Våstsura
ekhage.

Vridfinsersvåmp, (NT)

Denna kåfliga ogrenade och klart
gula fingersvamp kommer ridigt på

säsongen, (i augusti), och nol€rades
1998 i d€n fina betesmårken vid
Gatstugan. Und€r 2000 uppträdde den

!ämligen allmänt i Elingb
sparsamt vid Gatstugan och i Väslsura
ekhage.

Skdr JA n gc rs wnp i EI i ngba
Teckninz: Ton Sä$trön

Shåfingersvåmp, (NT)
Clavario strcninea
Denna saårunna, vita till gulvita och
ogrenade fingersvamp hittades fijrst år
2000 (4/11) j Holmlorpshasen. Våxle
där i en backe med björk och en.
Under 2001 sjordes fynd av den på Nå
nya lokaler - Ängfors (på åsidan mo1

Stora Fly) 18/9 och i Kohagen l7110.
(Ny ft,r Våshånland).

Violeit fi ngersvan p, (NT)
Clalaria zollinReti
Denna !åcken lila och grenade fingeF
sramp nolerades på någm nya plaBer
under 2000. Dessa är Ängfors, Kungs-
hammar (2 lokaler), Nonby, Baståsen,
Västsura hassellund, Elingbo och Ko-
hagen. Var sedan tidigare känd från
Muren och Sångkärsbäcken. Fyndel i
Västsurå hassellund visar ått den kan
uppträdå även i lundanade skogar och
då gäma ned hassel, vilket även är
fallet iÄngfors.

Trrbbfirgersvånp, (NT)
C I arulihaps is c i nereoides
En kaftig, erenåd fingersvamp som
upptddde tämligen allmänt 1998 och
2000, men som u€blev helt 2001.
Dennå art hinådes ldrst 1998 på fem
lokaler: Våstsura eklag€, Holmloryel,
Noffby, Mur€n (enbuskhaeen) och
slåtlerängen vid Lönnbromossen. Är
2000 nolerades der även i Elingbo och
i slållerängen ; Muren. Denna an vår
fttre vår invenlering ej rapponerad
från Västmanlånd. Denna och flera
andrå arter sonr vi hitlat visår med all
tydlighet hur dåligl urforskad ängs
och narubetesmarkemas funga är.
lnkessant i sammanhanget är an den
intc hiltades under:001.

Skår finsersYåmp, (NT)

Ännu en ogrenad Clawria-afl, skät i
fiirgen. Mycket sällsynr på16fiåd i
landet. Hittades ; Elinsbo:l/10 2000
och i Kohagens nåtures€Nar 26/9
:001. (Ny fijr Våslnranland).



Ljus ångsfi ngersvåmp, (NT)
C lavul inops is subtil i s
Den ljusa ?ingsfingersvampen är vir 1ill
gråddnirgad och fiirgr€nad. Var lik-
som fitregå€nde art ej påträffad i Väsl-
manland iDnån vi började upptäcka
den. Första S,nden gjordes 2000 ;

Angfors, Väslsurå ekhage, Elinsbo,
Holmlorpet, Bovall€n, Kungshammar,
Nonby, Catstugan och Skästa.
(Ny ffjr Väsrrnånland).

Safirånsfi ngersvåmp, (VU)
Ranariopsis crccea
En li!€n su1 förgrenad finsersvamp
som tycks våra my€ket sällsynl- Första
fyndet gjordes 17110 1998 i Murens
enbuskhage, där åierrynd av den gjor-
des 2419 2001. Under 2000 hittades
den även i Ängfors (8/10). Ej tidigare
rapporterad från Västmanland.

(Jordtunsor)

Jordiungoma ?t en mycket spännande
svampgrupp som med några fr undan-
tag uppträder mycket sälls)nt i betps-
och slåttermark. Under inventeringens
gång har vi hiual etr lo-tal olika aner.
En alr, slemjordtungan (Geoghssun
glutiborun) kan vid gynnsam väder-
lek uppträda tämligen allmånt i vissa
områden, exempelvis Elinsbo. Den år
den "vanligaste" jordtungan tillsan-
mans med svan jordtun+a (Geoglos-
s n nhbtutile). Jordlungoma uppträ-
d€r på hösten. Nämnas kan alt ett
flenal kollekter åv jordruDgor in-
samlais och ligger i vänian på mibo-
skopering och ytterligåre utredD;ng.
Listån kan med andra ord komma ått
komplefterås Dred någon ån-

Purpurbrun jordtungå, (NT)
G e o g I o s s un at r opur pur e u n
En kmftig brunåktig jordtunga som
uppträdde tämligen allmänt spridd
(ndnst 50 fruklkoppar) i den östra
delen av Sångkånsbacken ?001. D€n
kunde ses där från den l5l9 och rroh
froshätter fanns fdrska frukrkroppår
till beskådande en bit in i okrober. Den
l4l10 kunde den ses med två finå
grupper i Murens enbuskhage och en
liten samling fånns i Kohagen l7l10.
Kohagen iir ny lokal fdr arten.

Småsporig jordtungå
Geaglossum elongatum
Denna lilla, svarta och på iolen små-

lälliga jordtunga fånns i ett bestånd i
en toff gråfibblebacke j Ängfors 2/12
2000.

Fj ällis jordtunga

Denna årt uppträdde i ett par ber€s-
marker 2000, nämlisen Bovallen och
Calstugan. 2001 i Bovallen, Elingbo
och Muren.

Hågiordtungå
Geoglossunsta aeckii
Upptäcktes fijrst under 2000, då den
upplrädd€ i Baståsen, Holntol?et,
Kunsshammar och Noffby. Under
2001 lyste d€n med sin frånvaro.

OlivjordtunCa
Microglassun olbaceuh
Hittills två kä'rda lokaier åv denna
bruna till ol;vgr'öna jordtunga. Mst-
sura ekhage, som är en av lokalemå,
upptråder den tänligen allmänl ocb
spridd i hagen. Har visat sig dår 1998,
2000 och 2001. I den andra betes-

hagen, som är Bovallen, ftirekommer
den nera spårsamt. Visade s;g där de

Håriqiordruga
Tr ie haglossum h irs utum
Första ryndet i konmunen av denna
jordtunea gjorde vi i Sångkärsbacken
2617 2000. Året efter (15/9-01) visade
den sig åter på sammå lokal och dess-

utom i Kohagen (2619) och Väsrsura
ekhaee (5i l0).

Knrbbig hårjordtunså
Ttichoglossun vaheri
Sedån 1998 känd från Muren och

Holmlorp€1- Hittades i fina beslånd
2001 på l-4 platser i Elingbos betes-

backar, men lyste med sin frånvåro på

de tid;gare kiindå lokalerna.

vill jag dkta 1iU Hdald Belgius, RamnÄs. för
uppginemaomnederbördsmiingdema.

' Oken Sicwd, 1986. Jordltrngor i Norge,

- Boenn@ D,1995. voksballe.
- Ryman-/Holndsn, 1986. Svmpa - en fall-

- G&denfos, U (ed.) 2000. Rödlistad€ dle! i
Svdiae 2000. AftD.labanlen, SLU, Uppsala.

' Hallincbäck, T & Aftnsson, C (red.) 1998.

Ekolosisk kalslog över sloavdpar och

- Nodic Måcrcmycetes Vol. 3. 1 997.

Hå r ig J or.l un gd td h Kohage n.

ttu.t't f!Lntn! LrtfRbnturt



En vanlig "kuse" i betesmarkerna

at Tan Sdvstö Te,t och teck'ing

I samband rned mina besök i betes-

markerna har jag uppmärksam'na1 en
och annan skalbagge som kravlåt
on*ring bland öner och gräs. En
sådan hår uppträtt mycket allm:int i
dessa soliga gräsmarker, så.jag blev
nyfiken på dess identitet och leverne.
Hänid konsuherade jag entomolog
Beng! Ehnström, SLU, Uppsaia. Det
visade sig vara renfanebaggen (ca1e-
rrc, rar?acert sorn jag observerat och
den har uppträtt fiån sonrmaren lill
senr in på hösten. I början av oktober
såg jas hur den pamde sig, bl a i
Elinsbo. Annars har jås observerat
den i samtliga betesmarker jag besökt
under 2001.

Den är c:a 6-12 mm lång och 5-6 mm
br€d. Honan ser speciell ut med sin
stora uppsvällda båkkopp och qr1å,

kona täckvingar. Hon kan ej flyga
vårldr hennes spridningsftrnåga är
minimal. Den år ulbredd över en stor
del åv landet och iir överallt efi ganska
karakt:iristisk inslag i gräsmårkernås
fauna. Både d€n fullbildade skal-
baggen och larverna lever på diverse
olika örte., dit röllika, renfåna. präsl-
kråge och olika fibblor tycks vara
favorillitdan. Honan till renfanebag-
gen lägger en hel hög med ägg på ett
blåd och täcker åggsamlingen med et
svart ganska hår! sekrel. Man ser lätt
dessa i vegelat;onen och de är cia 5

En nt st^ende an, Galetuca po onae,
finns bl a efter älvbrinkama i Dalåma
och kan där mycket lokah kaläta vege-
tation€n. Den år aningen störe och på
täckvingama syns liingsgående ribbor.
Dessurom finns någm exklusiva ton-
marksåner inom släktel, soln bl å finns
på alvarmark och som är rödliståde.
Nämnas kan ax korstecknad örtlöpar€
(Lebia ctux-najo, är en vackerjord-
löpare med rödå täckvingar med €tt
svart kors över, som lever som rovdjur
på renfanebaggen.

Tackl Riktås lill B€ngt Ehnslröm son
svarai ftir ånbestämningen och kon"
mentarer til I mina funderingar i ämnet.

Sandhall Ä, Snråkryp. Bonnje6 1971.
Chinery M,lns€h€r i Europa, Bonnie6l988

Renfanebdeeehs hano rlea en krdrist
uppsralld bokktopp,soh han.ldrlöre

aggldgghingeh.

Porpoloma-året 2000

I Surahannars kommun var fdre år

2000 den svårhande narrmussero_

ne\ Porpoloma metapodtum, e dasl

kiind från Skogsmuten. Det har dess-

utom, våd jåg erfarit, varit den eDda

kända växtplåtsen fiir anen i Våst_

manland. DeDna stora och köttiga gråa

"ångssvamp" liktar en nusseron och

svartnar helt vid intorkning, dårav det

svenska nåmnet. I litteratur€n anges

att den växer i mossigå betes_ eller
slåt€rmårker, helsr i skogs' och bergs-

trakter, t ex på fäbodvallar. Den har

vari! kiind i Muren sedan 1990

Porpoloma-aret (son i verkligheten ut'
spelades uder d€ två sistå veckoma i
juli) fick sin början den I 7 i månaden,

då jae besökte t€tesmarkema vid
Kungsharnmar i Ranurås. I en stenig

backe med gråfibbla, btåklocka, lår-
sving€I, ljung m m srod ett par gråa

svampar. Omissk?inligal Svartnand€

narrnusseronerl Den tydligå lukten åv
mjöl blev bara en )'tterligarc behåf-
telse. Den viixle tillsarnmans med d€n

violeirå fingersvåmpen, Clavaria zo!'
lingeti.

Dagen efter, (18/7), b€söktes de ste-

niga ba€kama i Elingbo. I den södra

nötdjursbetade delen fann jag ett Pår
grupper med narrmusseroner. Den
2ll7 kotlade jas av dess kånda växt-
platser i Muren och konstat€mde att
den fanns även dår. Såmma dag klev
jae ännu en så.g upp på såmna eamlå
trampnöttå sten fijr att lättare komma

över taggtråds- och elslängdet till

Kålängen i Norrby, hagen med de rika
kattfots-ochlfubriikenbåckama. Nu
var siket Porpoloma-fixerat och efter
en stund. nästan fijrvä$låt, hinade jae

ett psr nanmusseioner i ett stenigt

sydvånt parti av dennå jungfruligå

betesmark.

Der' 2611 le\ade iås svamp i Sång-

kiirrsback€n och i Bovallen och på den

sistnämnda lokalen faluls det nårr-
musseroner. Två dagar senåre vår det

dags ftjr ett besök i Västsum ekhage

och jåg hade precis kommit över
Connys fömämliga sutta, då det lörsla
jag fick se i svampväg var en liten
grupp nanmusseroner. Den 30/7 in-
venterade jae noggrant eråsmarkerna i

Kohasen. Och hlir fick jåg åter knä-
böjå, å det ödmjukaste, inftjr den s!öF
sta $uppen av narmusseron€r hinills
- ett l0-tal €xemplar. Intill desså fafi$
en fin grupp av "liiljeatlen" - den

vjoletta fi ngersvanpen.

Frågan är om man någonsin kommer
att iä uppleva eit liknånde svampår

vad gåller Porpoloma m€tapodium.

Under 2001 hittades endast ell
exemplar åv den, i Bovallen. Denna

svamp (som :ir rödlislad sorn sårbar,

VU) har et! mycket högt indikatoF
värde och på de platser dår den fitre-
kommer finner man ofia flera andra

sällsynra och rödlistade ängssvåm-


