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Svam parna äro sporväxter, som bestå af en bål, hvars celler ieke inne
hålla klorofyll. De kunna till följd häraf icke, såsom de gröna växterna, 
lefva uteslutande af luftens kolsyra, vatten och oorganiska föreningar 
som finnas i jorden, utan behöfva mer sammansatta näringsämnen, sådana, 
som bildas inom den lefvande växt- eller djurkroppen. Svamparna upp
taga därför sin näring antingen omedelbart ur lefvande växter eller djur, 
i hvilket fall de sägas vara parasiter, eller också upptaga de sina närings
ämnen ur den liflösa naturen, men sådana näringsämnen, som ursprung
ligen alstrats inom lefvande organismer; i detta fall sägas de vara sapro- 
fyter. Parasiter äro till exempel de svampar, som hos lefvande växter 
förorsaka sjukdomar (potatissjuka, rost och brand hos sädesslagen) eller 
angripa djur (Empusa muscce, som på höstarna dödat den vanliga hus
flugan, då man finner den fasthäftad vid fönsterrutorna, omgifven af en 
hvit ring utkastade sporer). Saprofyter åter äro de talrika svampar som 
lefva af förmultnande ämnen i skogsmyllan, eller, liksom den vanliga 
mögelsvampen, lefva pä bröd, sylt eller andra ämnen, hvilka härstamma 
från lefvande organismer.

Svamparnas förekomst. Svampar anträffas nästan öfverallt, 
där organiska ämnen äro stadda i förruttnelse eller förmultning. Ingen
städes äro vilkoren härför bättre än i skogarna, och dessa lämna också 
det största utbytet af svamparter, under det att torra, öppna ställen äro 
jämförelsevis fattiga. De på marken eller på träd eller trävirke växande 
hattsvamparna —  nästan inga andra afhandlas i denna bok —  falla lätt 
i ögonen. Jämte dem förekomma äfven andra oansenligare former, och 
ju noggrannare man granskar föremålen på marken, nedfallna kvistar, 
löf och barr, träbitar, exkrementer m. m., desto talrikare arter af andra 
grupper skall man finna. På lefvande växter anträffas en stor mängd 
parasitsvampar, bildande olika färgade fläckar, linier eller vårtor eller en
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lin väfnad på stjälkar och blad; andra lefva i växternas blommor, där de 
alstra ett fint sporpulver; andra gifva upphof åt egendomliga missbildnin
gar. Äfven på döda djur, såsom insektlarver, och på gamla hofvar finner 
man stundom intressanta svampar. Mögelsvampar kunna uppträda på 
de mest olikartade föremål.

Med undantag af den tid, då marken är snöbetäckt, kan man alla 
årstider insamla svampar. På våren finner man en mängd oansenliga 
pyrenomyceter i lämpligt utvecklingsstadium. Af högre svampar upp
träda denna tid murklorna och vissa basidsvampar. Hela sommaren ige
nom kan man söka parasitsvampar på lefvande växter. Den mest gif- 
vande tiden är eftersommaren och hösten, i synnerhet om väderleken är 
regnig och varm. I synnerhet skogarna hysa då en rik svampflora; 
särskildt framträda hattsvamparna. Ännu långt in på hösten, äfven efter 
det frosterna förstört det stora flertalet svampar, finner man på träd
stammar, stubbar o. d. flere ved- eller läderartade former, och många af 
dessa lefva öfver vintern.

Insamling ocli preparering af svampar. På sina exkursio
ner har svampsamlaren att medtaga:

1) en stark och skarp slidknif;
2) en korg med handtag, att bäras på armen, för större svampar; 

de läggas helt enkelt löst däri; ömtåliga former, liksom sådana, som man 
är rädd att förvexla med andra, invecklas i papper; också en vanlig 
portör kan användas för detta ändamål;

3) några toma askar, t. ex. tändsticksaskar, för mycket ömtåliga 
svampar;

d) en bok i vanligt skrifboksformat, bestående af gråpappersblad
inom två pappskifvor, som kunna 
snöras med band (bild 1); denna för 
växtdelar, t. ex. blad, på hvilka svam
par förekomma; de hålla sig bättre 
så än om de läggas med de andra

svamparna i korgen eller portören;
5) en lup för granskning af diverse mindre svampar, särskildt pyre

nomyceter.
Mycket fördelaktigt är det att göra sina första exkursioner med 

ledning af en äldre svampkännare: man lär sig söka svampar och känna 
de olika grupperna. Med intresse och ihärdighet kan man dock äfven 
på egen hand komma långt.

Bild 1.
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Nybegynnaren gör emellertid bäst i att till en början rikta sin 
uppmärksamhet hufvudsakligen på någon bestämd grupp, och i detta 
afseende äro just de i denna bok behandlade basidsvamparna att förorda. 
De äro stora och vackra, och de kunna i de flesta fall säkert bestämmas 
utan mikroskop; ett sådant är däremot nödvändigt till undersökning af 
de flesta andra svampar.

Hvarje svampsamlare vill naturligtvis bevara exemplar af de arter 
han funnit, men detta är i allmänhet icke lika lätt gjord t som i fråga 
om de högre växterna. De arter, som förekomma på lefvande örter eller 
mjuka växtdelar öfver hufvud, pressas (svagt!) jämte dessa; de bibehålla 
sin habitus ganska väl och kunna äfven som torkade lätt undersökas- 
De små arter, som växa på träd, grenar och annat hårdt underlag, in
samlas jämte detta och få torka utan press eller i alldeles svag sådan  ̂
för att hindra underlaget att böja sig; äfven dylika arter förlora icke 
mycket af sitt allmänna utseende och sina karaktärer vid torkning.

Större svårigheter erbjuda hattsvamparna, hvilka ju i allmänhet äro 
mycket köttiga och därför vid torkning skrumpna, liksom de äfven för
lora färg, hvarjämte de ofta med begärlighet angripas af skadeinsekter. 
Man har försökt mångahanda olika sätt att uppbevara dem, inläggning i 
vätskor af olika sammansättning, genomdränkning med fett o. s. v., och 
i många fall har man verkligen erhållit rätt tillfredställande resultat, 
men dels äro dessa metoder alltför dyrbara eller omständliga för att 
vinna allmän användning, dels äro de alltför speciella, lämpade för vissa 
svampar, för att kunna i allmänhet rekommenderas. Man har därför 
för det mesta återvändt till det enkla sättet att blott torka dem.

Små och föga köttiga svampar torkas som de gå och stå i alldeles 
svag press. Med medelstora svampar kan man göra på samma sätt, 
eller också klyfver man dem midt i tu och pressar båda hälfterna utan 
att skilja hatten från foten. Pressen bör vara svag och papperet mycket 
ofta vexlas. De säkraste men icke de vackraste resultaten erhåller man 
om man, förrän man pressar sina svampar, grundligt torkar dem, hela 
eller klufna, i solen eller hällre på ett varmt och dragfullt ställe, hälst 
på en uppvärmd häll (på underlag af trä), samt därefter låter dem ligga 
i fria luften så länge tills de insugit tillräckligt fuktighet för att kunna 
pressas. Äfven stora, köttiga svampar kunna behandlas på samma sätt. 
I stället för att snabbtorka och pressa dem hela eller klufna kan man 
äfven af dem tillvarataga och på vanligt sätt pressa vissa instruktiva 
delar. Dessa äro längdgenomsnitt af hatt och fot samt hattens öfre yta. 
Man skär alltså ut ur midten af svampen en inemot en centimeter tjock
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skifva; denna ger en föreställning om svampens allmänna utseende och 
särskildt om fruktlagrets vidfästning och fotens inre byggnad. Från de 
återstående hälfterna lösbryter man fragmenten af foten och aflägsnar 
med en knif fruktlagret och en del af köttet så att skinnet på hatten 
jämte något kött återstår; har man tillgång till flere exemplar bör man 
på detta sätt behandla en hel hatt. På samma sätt förfar man med 
resterna af foten. Alla dessa snitt pressas sedan svagt med flitigt om
byte af papper; de böra från början tagas så tjocka att de icke vid tork
ning bli genomskinande. Stora träaktiga svampar, såsom tickor, kan 
man förvara hela; dessutom kan man af dem för herbariet göra lämp
liga snitt i olika riktningar.

Huru man än behandlar sina hattsvampar, förändras de i de flesta 
fall högst betydligt; de skrumpna och förändra färg. Därför bör man 
komplettera de torkade exemplaren genom anteckningar, som göras efter 
den lefvande svampen och som upptaga sådana vigtiga kännetecken som 
vid torkning gå förlorade. Sådana äro färgen på hattens yta och på 
foten liksom på köttet, den möjliga färgvexlingen på köttet vid friska 
snitt, köttets konsistens, om det är sprödt, segt, svampigt o. s. v., luk
ten, förekomsten af mjölksaft, sporernas färg. Denna sistnämnda fram
träder synnerligen väl, om man lägger hatten med fruktlagret nedåt 
på ett ark papper, på hvilket efter 12— 24 timmar sporerna finnas ut
strödda såsom ett fint stoft.

Det bästa medlet att äfven framdeles kunna göra sig en noggrann 
bild af en svamp är emellertid att afteckna den och färglägga teckningen. 
Detta är lättare än man tror och kan icke nog rekommenderas.

Torkade hattsvampar angripas med stor begärlighet af allehanda 
skadeinsekter. Om man icke vidtager särskilda försigtighetsmått, kommer 
man därför snart att finna åtminstone de köttiga arterna uppätna. Det 
bästa sättet att bevara sina svampar är att förgifta dem med sublimat- 
lösning. Man löser en del sublimat —  detta ämne är ytterst giftigt och 
erhålles från apoteken endast på recept af läkare —  i femtio delar sprit, denatu- 
rerad sprit är billigast. Med en mjuk pensel strykes denna lösning på de 
torkade svamparna: spriten afdunstar, och sublimatet stannar kvar på 
ytan och i de ytligaste lagren samt af håller sedermera utifrån kommande 
insekter att angripa svamparna. Om så pröfvas nödigt kan denna 
bestrykning upprepas. Vid detta förfarande liksom senare vid handterin
gen af de sublimatiserade svamparna får man aldrig glömma att iakttaga 
den försigtighet sublimatets giftighet kräfver.
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Herbariiexemplaren förvaras lämpligast i papperskapslar. Den 
enklaste och mest praktiska beskaffenheten af en sådan 
angifves af vidstående bild. Kapselns storlek och bred
den af de om böj da kanterna måste naturligtvis rätta sig 
efter exemplarens dimensioner, och ju större dessa äro desto 
styfvare bör papperet vara. Svampens] namn, fyndort Bild 2 
o. s. v. skrifves sedan på kapseln eller på en etikett, som fästes därpå.

Svamparnas studium. Svamparna äro en utomordentligt artrik 
afdelning af växtriket. Inom vårt floraområde äro vidpass 3100 arter 
antecknade, bland dem 1396 basidsvampar. I denna handbok, som endast 
afser att lemna nybegynnaren en första vägledning, hafva blott allmän
nare eller mer anmärkningsvärda arter funnit plats. Äfven nybörjaren 
skall således ganska snart lyckas öfverkomma arter, som icke finnas här 
upptagna. För den, som önskar mer omfattande arbeten i den finska 
och nordiska svampfloran, kunna följande af författaren utgifna arbeten 
förordas :

Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns Hattsvampar. 
Förra delen: Skifsvampar. Sednare delen: Pip-, Tagg-, Hud-, Klubb-
och Gelésvampar. [Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk ut
gifna af Finska Vetenskaps Societeten. H. 32 (1879) & 37 (1882)].

Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar jämte Tillägg I och II 
[Bidrag etc. h. 48 (1889), 51 (1891) och 54 (1893)].

Finlands rost- och brandsvampar. [Bidrag etc. h. 39, 1884)|.
Finlands mögelsvampar. [Bidrag etc. h. 51 (1892)].
Mycologia fennica. I :  Discomycetes ; II: Pyrenomycetes; III: Basi- 

diomycetes. IV : Hypodermii, PJiycomycetes et Myxomycetes. [Bidrag etc. 
h. 19 (1871), 23 (1873), 25 (1876) och 31 (1879)].

Revisio mono graphica atque Synopsis Ascomycctum in Fennia hucus
que detectarum. (Acta Soc. pro Fauna et Flora fenn. T. II h. 6, 1885).

Ett synnerligen förtjänstfullt och omfattande, men därför dyrt ar
bete är det ännu icke fullt afslutade arbetet:

Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz von G. Win- 
ter. Leipzig 1884— 1899.

Ätliga ocll giftiga svampar. Hattsvamparna hafva en icke 
ringa, men hos oss föga beaktad ekonomisk betydelse, i det att många 
af dem äro ätliga; andra arter åter äro giftiga. Dessa egenskaper skola 
i det följande korteligen påpekas. För närmare anvisningar beträffande
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arternas näringsvärde, insamling, förvaring och anrättning hänvisas till 
följande arbeten:

Genetz, A. Th., Finlands allmännaste matsvampar. Folkupplysnings- 
sällskapets skrifter LXX X III; äfven på finska.

Thesleff, A., Finlands förnämsta ätliga svampar. Plansch med Text. 
Helsingfors 1893; äfven på finska.

Inberg, I. J., Finlands förnämsta matsvampar, deras igenkännande 
och användning. Helsingfors 1884.

Lönnegren, A. V., Nordisk svampbok. Andra upplagan. Stock
holm 1895.

Finlands svampflora är ännu mycket bristfälligt undersökt; hittills 
hafva nämligen svampsamlare uppehållit sig blott å några få ställen: 
Mustiala, Helsingfors, Viborg, Abo. Det är därför högst sannolikt att 
för floran nya arter lätteligen skola kunna uppdagas i olika delar af lan
det. Men äfven om en svampsamlare icke skulle lyckas häri, kan han 
dock göra nytta genom att vidga kunskapen om de förut kända arternas 
utbredning inom landet, ty denna är, af skäl som just framhållits, ytterst 
bristfällig. Uppgifterna härom i denna handbok äro alldeles summariska 
och kräfva säkert i en mängd fall rättelser. Våra botanister i olika delar 
af landet böra därför med all flit uppmärksamma svampfloran och till 
Societas pro fauna et flora fennica inlämna sina samlingar och anteck
ningar. Endast därigenom kan en totalbild af den inhemska floran 
åstadkommas.

En omständighet, som äfven bör beaktas, är den årstid, då svam
parna uppträda. De flesta basidsvampar visa sig på sensommaren och 
hösten, och endast för de arter, som icke göra detta, har i det följande års
tiden blifvit angifven på grund af iakttagelser i södra Finland. Men 
dessa förhållanden kräfva fortsatta iakttagelser, i synnerhet i de norra 
delarna af landet.

Af intresse vore äfven att, medan tid är, anteckna de i folkspråket 
förekommande benämningarna på olika svampar.



Ad. =  M. Adanson. Mich. = P .  A. Micheli.
Alb. & SchAV. =  J. Albertini & L. Muell. =  C. Mueller.

von Schweinitz. Nees. =  C. G. Nees von Esenbeck.
Batsch =  A. Batsch. Pat. =  N. Patouillard.
Bolt. =  J. Bolton. Pers. = C h .  E. Persoon.
Bon. =  H. F. Bonorden. Peck =  C. H. Peck.
Bref. =  0. B ref eld. Post =  H. v. Post.
Bres. =  J. Bresadola. Quél. =  M. Quélet.
Britz. =  M. Britzelmayer. Riess =  H. Biess.
Brot. =  F. Brotero. Rostk. = J .  F. Rostkovius.
Bull. ==P. Bulliard. Roz. =  E. Roze.
Chev. =  Fr. Chevalier. Schaeff. = J .  Chr. Schaeffer.
Cook. =  M. C. Cooke. Schleich. = J .  C. Schleicher.
Curt. =  M. Curtis. Schrad. =  H. A. Schrader.
De C. =  A. P. De Candolle. Scliröt. =  J. Schröter.
Desm. =  J. B. H. J. Desmazieres. Schum. =  Clir. Fr. Schumacher.
Dicks. =  Dickson. Schw. =  L. von Schweinitz.
Dill. =  J. J. Dillenius. Scop. = J .  A. Scopoli.
Ditm. =  L. P. F. Pitmar. Secr. = L .  Secretan.
Ehrenb. =  C. G. Ehrenberg. Somm. =  S. C. Sommerfelt.
Ehrh. =  Fr. Ehrliart. Sow. =  W. Sowerby.
Fr. =  E. Fries. Sav. =  0. SAvartz.
Fuck. =  L. Fuckel. Tlium. = F .  v. Thiimen.
Hall. =  A. Haller. Tod. =  J. H. Tode.
Harz. =  C. A. Fr. Harzer. Tourn. =  P. de Tournefort.
Hoffm. =  H. Hoffmann. Tul. =  L. R. & Ch. Tulasne.
Holm sk. =  F. Holmskiold. Vahl =  M. Vahl.
Huds. =  W. Hudson. Wahlenb. =  G. Wahlenberg.
Jaccp =  N. J. Jacquin. Yaill. = S .  Vaillant.
Karst. =  P. A. Karsten. Willd. “  K. L. WilldenoAv.
Linn. =  C. Linnaeus. Win t. =  G. Win ter.
Lasch —  W. Lasch. Vitt. =  C. Vittadini.
Lev. =  J. H. Léveillé. Wor. =  M. Woronin.
Lund =  N. Lund. W. Sm. =  W. Smith.
Mart. =  C. v. Martius.
Massee =  G. Massee.

Förkortningar af författare-namn.
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Andra förkortningar och tecken.

auct. =  auctorum. r. = rar.
cm =  centimeter. S . — sida.
cyst. =  cystider. st. = ställen.
dm =  decimeter. slutl. = slutligen.
tig. =  figur; i Öfversigten sp. = sporer.

af slägtena anger fig. efter slägt- stund. = stundom.
namnet att en afbildning af en SF = Södra Finland.
art (eller flera) af slägtet finnes SÖ = Södra Österbotten.
å taflorna i slutet af boken; den Tav. = Tavastland.
bär där slägtets nummer. täml. = tämligen.

föreg. =  föregående. vanl. = vanligen.
lam. =  lameller. var. = varietet.

•i .... / \mikromillimeter (0.001/Lappl. =  Lappland. g =
m. =  mycket. * __ underart.

F =  Mellersta Finland. : i fråga om sporernas storlek skil
mm =  millimeter. jer dimensionerna för l:o ) längd
n. =  nästan eller något. och 2:o) bredd. Sp. 9— 12 : 6— 9 g
Xyl. =  Nyland. betyder således att sporernas
omkr. =  omkring. längd är 9— 12 p, deras bredd
pr. p. =  pro parte. 6 — 9 g.

Märk! Å taflorna I— IV  äro samtliga arter återgifna i 2/ 3 af na
turliga storleken. A  taflorna V — IX  finnes skalan utsatt för hvarje bild.

Tryckfel. S. 17 rad 15 står f ,  bör vara f f .  —  S. 18 rad 12 står 
Annellaria, läs Anellaria. —  S. 19 rad 3 står 111, läs 112. —  S. 96 rad 
5 står siligenea, läs siliginea. —  S. 115 rad 23 står 92, läs 87.



B asidiomycetes.

Svampar med mer eller mindre utvecklad fruktkropp och af 
tätt sammanställda basidier bilda.dt fruktlager.

Basidsvamparna utmärka sig genom att de sakna könsfortplant- 
ning och att förökningsorganen, sporerna, bildas genom afsnörning i 
toppen af så kallade basidier (bild 3). Dessa äro för det mesta 
cylindriska eller klubblika celler, från 
livilka utväxa (vanligen fyra) fina utsprång, 
sterigmata (s), hvilka upptill a-nsvälla till 
sporer (sp), som genom bildning af en 
vägg skilja sig från sterigma-spetsen och 
slutligen lossna. Sådana basidier (A) före
komma inom afdelningen Hom obasidiom v- 
cetes, till hvilken de allra flesta basid- 
svampar höra, samt dessutom hos Gastero- 
mycetes. Inom afdelningen Heterobasi- 
diomycetes åter försiggår en delning af 
basidien på längden i två eller fyra celler, 
af hvilka hvar och en bildar en spor i 
sin spets (B). Liknande bildningar, fastän 
delade på tvären, anträffas hos rostsvam
parna, som därför af nyare författare föras 
till basidsvamparna. I detta arbete be
handlas emellertid icke de finska rostsvamparna.

Basi dierna kunna endast med starkt förstorande mikroskop iakt
tagas, men i regeln behöfver man icke anlita ett sådant för att afgöra 
om en svamp hör till basidsvamparna eller icke. Fallet är nämligen 
det, att så godt som alla de växtformer, hvilka det dagliga språkbruket 
betecknar som svampar, höra till basidsvamparna och att denna grupp 
knappt omfattar några andra former än sådana. De figurer, som åt
följa denna bok, skola bättre än alla beskrifningar gifva nybegynna- 
ren en föreställning om basidsvamparnas vexlande utseende.

Bild 3.
A Sporbild ningen hos Homo- 

basidiomycetes; b basidie, 5 
sterigma, sp spor. B Spor
bildningen hos Heterobasidio- 
mycetes. Ungefär 400 gånger 
förstorade.
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Basidsvainparnas bål 
består dels af det i under
laget eller »matrix» (jord, 
träd, o. s. v.) lefvande m y
celet, som upptager närin
gen, dels af fruktkroppen, 
hvilken alstrar föröknings- 
organen, sporerna. Mycelet 
utgöres af långsträckta, 
förgrenade celltrådar (hy- 
fer), som äro mer eller 
mindre tätt hopfiltade. Det 
erbjuder, för så vidt man 
hittills känner, sågodtsom  
inga karaktärer af syste
matisk vigt; vid insamling 
af svampar kvarlämnas 
det nästan alltid i under
laget. Hos vissa svampar 

anträffas egendomliga mycelsträngar, uppkomna därigenom att hyfer 
förbundits till långa, rotlika gröfre trådar (bild 4); till färgen äro

dessa vanligen bruna, och af gammalt be
nämnas de Rhizom orpha: man antog tidigare 
att de voro själfständiga växter. Hos andra 
svampar bildar mycelet s. k. sklerotier, knö
lar, hvilka, försedda med ett fastare barklager, 
innehålla reservnäring och efter en kortare 
eller längre hvilotid gifva upphof åt frukt
kroppar.

Bild 4. Jthizomorpha-tvhåav af A rm itlariella  
mellea. Nat. storlek.

Oftast är mycelet flerårigt ocli alstrar 
fruktkroppar år efter år. Särdeles vackert 
framträder detta vid de s. k. hexringarna, 
rätt sällsynta i vårt land. Dessa bildas af en 
mängd svampar af samma slag, som stå i en 

ring, ofta af åtskilliga meters diameter, och hafva alstrats af ett mycel, som 
koncentriskt utbreder sig, så att ringen för hvart år blir allt större, 
tills den slutligen går sönder eller ger upphof åt flere mindre. Mycel 
af kort varaktighet finnas äfven, som icke öfverlefva en vinter i det 
fria. Äfven fruktkroppen har vexlande ålder. Hos en del arter lef-

Bild 5. Basidier, parafyser 
ock cystider af Peniophora  
corticalis. Omkring 500 ggr 

förstoring.
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ver clen endast någon dag, hos vissa på träd Jefvande tickor kan den 
nå en ålder af 50— 60 år, och emellan dessa ytterligheter gifvas alla 
möjliga öfvergångar.

Fruktkroppen har vexlande form. Största antalet eger en hatt 
med eller utan fo t ; andra äro klubblika, busklikt greniga, hudlikt ut
bredda o.s.v. Fruktkroppens substans kan vara af mycket olika beskaffenhet, 
från starkt vattenhaltig och nästan slemmig till trähård. Dess yta kan vara 
torr eller slemmig, glatt, luden eller ullig (flockös) o. s.v. I fruktkroppen 
urskiljes: a) den sterila delen, i hvilken ofta lager af olika byggnad anträffas, 
hud-, kött- och märglager; b)  den fertila delen eller fruktlagret (hy- 
menium). Detta senare (bild 5) består af basidierna, de mellan dem 
sittande parafyserna fp), snarlika sterila basidier, och (hos många) 
cystiderna (c), stora, mellan de föregående inströdda celler af vex
lande form. Från den sterila delen skjuta ej sällan partier in i den 
fertila och bilda då en mellanvclfnad (trama). —  Hos slägtet Lacta
rius anträffas mjölksaftrör med innehåll af olika färg.

Hos en mängd basidsvampar äro äfven andra förökningsorgan 
än de vanliga sporerna iakttagna, konidier, som likt sporer bildas ge
nom afsnöring i ändan af hyfer, företrädesvis i svampens yngre sta
dier, och chlamydosporer, hvilka bildas sålunda att en hyf genom tvär
delning sönderfaller i ledstycken.

Öfversigt af familjerna.

Ordn. I. Hymenomycetes. —  Hattsvampar.

Fruktlagret beklädande en större eller mindre del af fruktkrop
pens fria yta.

Underordn. I. Momobasidiomycetes.
Fruktkroppen köttig, hinnaktig, läder-, kork-, ved-, skorp- eller 

bomullsartad, understundom tämligen outvecklad. Basidierna encelliga, 
klubb- eller säcklika, med oftast fyra sterigmata och sporer.

Fam. I. Agaricaceae. Fruktkroppen hattlik, understundom 
upp- och nedvänd (resupinat). Fruktlagret beklädande lameller, som 
utskjuta från fruktkroppen. S. 13.

Fam. II. Polyporacea. Fruktkroppen hattlik, understundom 
upp- och nedvänd, utbredd. Fruktlagret beklädande väggarna af från 
fruktkroppens undre sida eller från dess fria yta utskjutande pipor 
eller däri intryckta porer eller slingrande gångar. S. 112.
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Fam. III. Hydnaceae. Fruktkroppen köttlik, knöllik, korallik, 
eller upp- och nedvänd, utbredd. Fruktlagret beklädande ytorna af 
från fruktkroppens undre sida eller från dess fria yta utskjutande 
taggar, tänder eller vårtor. S. 141.

Fam. IV. Tlielephoraceae. Fruktkroppen utbredd med upp
böjd kant eller skorplikt utbredd, stundom hattlik, skållik, pipformig 
eller upplöst i grenar, vanligen hinnaktig eller läderartad. Fruktlagret 
slätt, sällan skrynkladt, stundom besatt med otydliga vårtor. S. 150.

Fam. V. Clarariacea*. Fruktkroppen bildande en upprätt, ore
gelbunden, klubbformig bål af mer eller mindre cylindrisk form, 
enkel eller grenig, samt vanligen utan bestämd fot, oftast köttig. 
Fruktlagret öfverallt beklädande de släta, äldre, stundom skrynkliga 
grenarna. S. 166.

Underordn. II. H e t e v o b a s i d i o m y c e t e s .
Fruktkroppen gelé- eller broskartad. Fruktlagret beklädande en 

större eller mindre del af dess fria yta. Basidierna oftast flercelliga, 
klotrunda eller cylindriska, med två eller fyra långa sterigmata.

Fam. VI. Tremellaceae. Fruktkroppen geléartad, Basidierna 
i början klotrunda eller äggrunda, sedan (kort före sporbildningen) 
delande sig genom 1— 2 vertikala mellanväggar och utskjutande 
från hvarje del ett långt sterigma. S. 173.

Fam. V II. Dacryomycetaceae. Fruktkroppen gelatinöst brosk
artad eller gelatinös. Basidierna cylindriska, stundom med tvärväggar, 
upptill förgrenade till tvänne, långa och tjocka sterigmata. S. 177.

Ordn. II. Gasteromy cetes. —  Buksvampar.

Fruktkroppen inuti afdelad uti ett större eller mindre antal 
rum, kamrar eller gångar. Fruktlagret beklädande dessas väggar.

Fam. VIII. Lycoperdaceae. Fruktkroppen köttig. Kamrarna 
tallösa, ytterst små, vid mognaden upplösande sig till en pulverartad 
massa. Sporerna klotrunda, färgade. S. 179.

Fam. IX. Nidulariaeeae. Fruktkroppens yttre delar läder- 
artade. Kamrarna utbildade till fria, tjockväggiga, vanligen linsfor- 
miga, nästan köttiga s. k. peridiol. Sporerna äggrunda eller ellip- 
tiska, färglösa. S. 183.



Fam. I. Agaricacese. —  Skifsvampar.

Denna familj är den största bland basidsvamparna och inne
håller hattsvamparnas högst utvecklade former. En stor del af de 
hithörande arterna skulle inrymmas i det gamla Linneska slägtet 
Agaricus. Den systematiska bearbetningen af de hithörande, ytterst 
talrika arterna begyntes egentligen af Elias Fries, som afskilde en mängd 
nya slägten och uppdelade återstoden af Agaricus i underslägten. Senare 
författare hafva upphöjt dessa till slägten och ytterligare uppdelat dem, 
i hvilket afseende full samstämmighet dock ännu icke ernåtts.

Hos en del skifsvampar är fruktkroppen som ung omgifven af 
ett gemensamt hy lie (velum universale), hvilket sedermera, då foten 
tillväxer i längd och hatten breder ut sig, brister. Resterna däraf

kunna anträffas på hattens öfre yta i form af fjäll, fransar eller vår
tor, som än äro fria från hattens öfverhud än därmed sammanvuxna. 
Äfven vid fotens bas kunna lämningar däraf anträffas i form af en slida 
(volva). Ett annat slags hylle är det ensldlda hyllet eller frulälagerslöjan 
(velum partiale), som ursprungligen är utspänd mellan hattens kant och 
foten och som döljer lamellerna. Då den brister blifva lämningarna däraf

Bild 6. Lamellerna äro:
1 urnupna, 2  nedlöpande, 3  fastväxta, 4  vidfästade, 5  fria.
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antingen hängande vid hattens kant såsom trasiga eller spindelväfs- 
lika, ofta snart försvinnande fransar, eller också kvarsitta de kring 
foten, bildande därstädes en ring (annulus). Denna är antingen 
fästad högst uppe på foten, vid dess gräns mot hatten, och hänger 
därifrån ned tratt- eller manchettlikt, i hvilket fall man talar om 
anmdns superior, eller också lägre ned på foten (annulus inferus).

Lamellernas vidfästning vid foten är olika och erbjuder karak
tärer, vigtiga i systematiskt afseende. Hufvudolikheterna framgå af 
de skematiska figurerna på föregående sida.

Systematisk vigt har äfven sporernas färg. Efter någon öfning 
kan man bedöma den af färgen på äldre hattars lameller. Säkrast 
sker detta dock på sätt ofvan s. 4 sagts.

1. Underfam. A g a r i c e c e .
Lamellerna hinnaktiga, vanligen oförgrenade och breda, med hvass 

egg. (Slägtena 1— 57).

Öfversigt af slägtena.
A . Sporerna hvita, undantagsvis skiftande i gult (1— 23).

I. Hatten köttig, mjuk, sällan köttigt seg.
§ Lamellerna tunna, saftlösa. 

f  Hatten försedd med fot.
* Foten köttig eller tågig.

a Foten central eller excentrisk.
1 Hyllet tydligt.

+  Foten lätt af skild från 
hatten.

A Hyllet dubbelt: foten
försedd med slida och
r in g .................................. 1. Amanita (lig.) S. 19.

A A Hyllet enkelt.
a Hyllet fritt: foten

med slida . . . .  2. Amanitopsis (fig.) S. 20. 
fi Hyllet sammanväxt 

med hatten: foten
med ring . . . .  3. Lepiota (fig.) S. 20.

-|—\- Foten fast vidväxt 
hatten, olösbar från 
denna, med ring.
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A Lamellerna urmipna 
A A Lamellerna nedlöpande 

2 Hyllet otydligt eller saknas, 
-f- Lamellerna urnupna .
-|— |- Lamellerna nedlöpande 

A Sporerna släta eller
sträfva ............................

AA Sporerna fintaggiga,
klotrunda......................

b Foten lateral..................................
** Foten broskartad.

a Hatten och lamellerna mjuka, 
köttiga.
1 Lamellerna fria från, vid-

fästade eller fastväxta vid 
f o t e n ........................................

2 Lamellerna nedlöpande .
b Hatten mer eller mindre seg.

1 Hatten slät, med inrullad 
kant. Lamellerna mjuka

2 Hatten rynkig eller fårad. 
Lamellerna sega . . . .

*j*f Hatten utan f o t ............................
§§ Lamellerna tjocka, sköra och saftlösa 

eller vaxartade och saftfulla, 
f  Lamellerna sköra och saftlösa . 
f y  Lamellerna vaxartade, saftfulla.

* Lamellerna mjölkfulla .
** Lamellerna innehållande en färg

lös vätska.
a Med slemmigt hylle . . .
b Utan hylle.

1 Hatten tjock, fast, torr . .
2 Hatten tunn, spröd, klibbig 

II. Hatten seg, n. läderartad.
§ Lamellerna tandade eller sargade.

y  Med f o t .............................................
y y  Utan f o t .............................................

§§ Lamellerna helbräddade.

4. A r m illa m  (hg.) S. 22.
5. Arm illariella (Hg.) S. 23.

6 . Tricholoma (Hg.) S. 23.

7. Clitocybe (tig.)

8 . L a c c a m  (Hg.)
9 . Pleurotus (Hg.)

S. 29.

S. 34.
S. 35.

10. Myrena (Hg.) S. 36.
11. Omphalia (tig.) S. 42.

12. Collybia (hg.) s. 44.

13. Marasmius (Hg.) s. 48.
14. Phyllotiis (tig.) s. 50.

15. Hussula (Hg.) s. 51.

16. Lactarius s. 54.

17. Hygropliorus (tig .) s. 58.

18. (]am arophyllus(fig.) S. 60.
19. Ilygrocybe (tig.) s. 61.

20. Lentinus (Hg.) s. 63.
21. Hemicybe (Hg.) s. 63.
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f  Med excentrisk eller lateral fot . 22. Panus (fig.) S. 64.
y f  Utan f o t ..............................................23. Scytinotus (fig.) S. 65.

B .  Sporerna rosenröda. (24— 31).
I. Hatten med fot.

§ Foten köttig eller tågig.
y  Lamellerna fria. Foten lätt lösgjord 

från hatten.
* Med hinnaktigt hylle . . 24. \olvaria (fig.) S. 65.
** Utan h v l l e ....................... 25. Pluteus (fig.) S. 65.

f y  Lamellerna icke fria. Foten icke
lätt lossnande från hatten.

* Lamellerna urbugtade 26. Entoloma (fig.) S. 66.
** Lamellerna nedlöpande 27. Clitopilus (fig.) S. 67.

§§ Foten broskartad. Lamellerna vid-
fästade eller fastväxta.

y  Hattens kant i början inböjd 28. Leptonia (fig.) S. 68.
f f  Hattens kant rak . . . . 29.  Nolanea (fig.) S. 69.

II. Hatten utan fot, upp- och nedvänd
(resupinat).

§ Sporerna k a n t ig a ....................... 30. Claudopus (fig.) S. 70.
§§ Sporerna icke kantiga . 31. Doclimiopus (fig.) S. 70.

C. Sporerna ockragula, rost- eller lerfärgade 
(32— 44).

I. Hatten med fot.
§ Foten med ring.

f  Hyllet dubbelt; det allmänna m. 
snart försvinnande. Sporerna ryn
kiga .............................................................32. R ozites (fig.) S. 71.

f f  Hyllet enkelt. Sporerna släta . 33. Pholiota (fig.) S. 71.
§§ Foten utan ring.

f  Foten köttig eller tågig.
* Lamellerna nedlöpande, icke mjö- 

liga.
a Lamellerna fast vidväxta hatten,

sporerna s lä t a ............................... 34. Flammula (fig.) S. 74.
b Lamellerna lätt afskilda från

hatten, g r e n i g a ..........................35. P axillus (fig.) S. 76.
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** Lamellerna urnupna, fastväxta, 
sällan nedlöpande. 

a Lamellerna mjöliga af de ockra
gula sporerna. Hyllet fritt, en
kelt eller dubbelt, spindelväfs-
l i k t ............................................. 36. Cortinarius (fig.) S. 77.

b Hyllet sammanväxt med hatten, 
otydligt eller 0. Lamellerna bara.
1 Hyllet tydligt, sammanväxt 

med hatten.
-4- Sporerna släta, icke kan

tiga .................................. 37. Inocybe (fig.) S. 90.
-}— |- Sporerna kantiga . . 38. Glypeus (fig.) S. 91.

2 Hyllet otydligt eller 0 . . 3 9 .  Heheloina (fig.) S. 92.
f  Foten broskartad.

* Foten icke lossnande från hatten. 
a Lamellerna fria eller fastväxta.

1 Hattens kant i början in
böjd ........................................40. Naucoria (fig.) S. 94.

2 Hattens kant rak . . . . 4 1 .  Galera (fig.) S. 95.
b Lamellerna n. nedlöpande . . 42. Tubaria (fig.) S. 96.

** Foten lätt lossnande från hatten 43. llolbitius (fig.) S. 97. 
II. Foten lateral eller saknas . . . .  44. Crepidotus (fig.) S. 97.

J>. Sporerna mörk- eller svartbruna, vanligt
vis skiftande mer eller mindre i purpur- 
rödt (45— 51).

I. Foten med ring.
§ Foten lätt afskild från hatten . . . 45. Agaricus (fig.) S. 97.
§§ Foten icke lossnande från hatten . 46. Stropbaria (fig.) S. 98.

II. Foten utan ring.
§ Foten köttig eller tågig.

f  Hyllet bildande en väflik nätslöja, 
slutligen lossnande från foten och 
bildande fransar längs hattens kant.
Hatten s p rö d ........................................47. Hypholoma (fig.) S. 100.

f f  Hyllet otydligt. Hatten seg . . 48. i\8euiatoloma(fig.) S. 101.
§§ Foten n. broskartad.

2
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•f- Lamellerna fastväxta eller vidfästade.
* Hattens kant i början inböjd . . 49. Psilocybe (fig.)
** Hattens kant rak och tryckt in

till f o t e n ........................................50. Psathyra (fig.)
f j  Lamellerna baktill m. breda, n.

n ed löp a n d e ...........................................51. Decouiea (fig.)

JE. Sporerna svarta, undantagsvis bruna (52 
- 5 7 ) .

I. Lamellerna skilda, från hvarandra, icke 
sönderfiytande.
§ Lamellerna tunna. Foten broskartad.

y  Foten med r in g .................................. 52. Annellaria (fig.) S. 104.
-j~j- Foten utan ring.

* Hattens kant utlöpande, slät . . 53. Panrcolus (fig.) S. 104.
** Hattens kant «/icke utlöpande,

s t r im m ig ...........................................54. Psathyrella (fig.) S. 105.
§§ Lamellerna tjocka, n. gelatinosa . . 55. Gomphidius (fig.) S. 106.

II. Lamellerna upplösande sig i en svart 
vätska.

§ Foten med r i n g .......................................... 56. Pselliophora(fig.) S. 107.
§§ Foten utan r i n g .....................................57. Copriuus (fig.) S. 108.

S. 102. 

S. 102. 

S. 103.

2. Underfam. C a n th a r e l l e w .

Lamellerna n. vaxartade, smala, ofta n. åder- eller veckformiga, 
nedlöpande eller fastväxta, greniga, med åter sammanlöpande grenar, eller 
gaffelgreniga, i eggen trubbiga. Cystider inga. (Slägtena 58— 62.)

Öfversigt a f  slägtena .

A .  Hyllet flocköst mjöligt. ‘ Lamellerna
saftfulla, fastväxta ........................................ 58. Nyctalis (fig.) S. 110.

B .  Hylle saknas. Lamellerna icke saftfulla, 
nedlöpande.

I. Lamellerna icke tuklufna i eggen.
§ Hatten med fot.

f  Foten central. Hatten köttig . . 59. Cautharellus (fig.) S. 110.
j f  Foten lateral. Hatten hinnaktig . 60. Leptoglossum  (fig.)S. 111.
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§§ Hatten skålformig, fotlös . . . .  6 1 .  Leptotus (fig.) S. 111. 
II. Lamellernas kant på längden djupt tu-

k lu fven ......................................................... 62. Schizopliyllum (fig.) S. 111.

I Fam. Agaricaceae —  Skiflingar.

1. Amanita Fr. —  Flugsvamp.

Hatten köttig. Foten nedtill mer eller mindre uppsvälld, skild 
från hatten. Hyllet dubbelt; det allmänna före utvecklingen omgif- 
vande hela fruktkroppen, därefter öppnande sig i spetsen eller bri
stande sönder i vårtlika rutor, det enskilda bildande en ring på foten. 
Lamellerna fria, vidfästade eller streckformigt nedlöpande, hvita. 
Cystider 0. —  I Finland sju arter.

t  Allmänna liyllet sönderbristande i midten. Hatten 
af hyllets lämningar vårtfull.

* Slidan fastväxt med tydlig, fjällig kant. Köttet
vid brytning icke rodnande...............................1. A. m uscaria.

** Slidan snart helt och hållet försvinnande. Köttet

vid brytning smått rodnande.......................... 2. A . rubescens.

f y  Allmänna hyllet öppnande sig i toppen. Hatten
b a r ...................................................................... 3. AL. virosa.

1. A . muscaria (Linn.). Allmän flugsvamp. —  Hatten kullrig —
plattad, klibbig, i kanten n. strimmig, högröd, stundom gul eller brun, äldre 
och urblekt hvitaktig. öfversållad med hvita eller gulaktiga vårtor, 15—  
30 cm bred; köttet hvitt med en gul rand närmast under huden. Foten 
nedtill lökformigt uppsvälld, med i krans ställda fjäll, ihålig, men fylld 
med en lösare spindelnätlik väfnad, hvit, 9— 20 cm lång. Ringen slappt 
nedhängande. Lam. tillstötande, de längre streckformigt nedlöpande. 
Sp. 9— 12 : 6— 9 Giftig. — Skogstrakter (Nyl.— Lappl.).

2. A . rubescens Fr. —  Hatten kullrig —  plattad, i kanten fint strim
mig, vanl. kött- eller sämskfärgad, med hvitaktiga, mjöliga vårtor, 9— 15
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cm bred. Foten fylld, upptill afsmalnande, småfjällig, vid basen n. lök- 
formigt uppsvälld, 6— 15 cm lång. Ringen nedhängande, hinnaktig, fint 
strimmig, hel. Lam. nående foten, afsmalnande, streckformigt nedlöpande, 
hvita. Sp. 7— 9 : 6— 8 g. Läcker matsvamp. —  Skogar (Nyl.— Vasa).

r

3. A. virosa Fr. —  Allmänna hyllet öppnande sig i toppen. Hvit. 
Hatten kägellik, klibbig, bar. Stinkande; giftig. Sp. 10— 16 fx. —  Skog 
(Tav., r.).

A. porphyria Fr. Hyllet som hos föreg. Hatten brunaktig, bar. — Ringen 
brunaktig. Sp. 8—10 fx. Giftig. — Barrskog (SFj.

2. Amanitopsis Roz.

Foten med skild slida, utan ring; för öfrigt som föreg. —  1 Fin
land tre arter.

* Hatten bar eller försedd med små fjäll, vanl. blekt
brandgul.............................................................. 1. A . vaginata.

** Hatten fullsatt med fjäll eller vårtor, blekt ask
grå .................................................................. 2. A . friabilis.

1. A. vaginata (BulL). —  Hatten klocklik —  plattad, tunn, med
hinnaktig, djupt fårad kant, vanl. bar, blekt brandgul, stundom blygrå 
eller hvit, 6— 9 cm. bred. Foten pipig, uppåt afsmalnande, spröd, små
fjällig, 12— 20 cm. lång. Slidan slak, lös, fri. Lam. fria. Sp. 10— 15 fx. 
—  Skog (Nyl.— Lappl.).

2. A. friabilis Karst. —  Hatten kullrig —  platt, tunn, med djupt 
fårad kant, öfversållad med oregelbundna, breda fjäll, blekt askgrå, 4 — 8 
cm. bred. Foten grå eller hvitaktig, 6— 9 cm. lång. Slidan tilltryckt, 
snart sönderbristande i vårtlika rutor. Sp. 11— 12 [x. —  Löfskog 
(SF).

3. Lepiota Fr. —  Fjällskifling.

Hatten köttig. Foten med ring, utan slida. Lamellerna fria 
(icke nående till foten). Cystider hos få. Sporerna af varierande 
form. —  I Finland 14 arter.

A. Hatten torr.

I. Lamellerna skilda från foten genom en ring.



21

§ Ringen fri, lös.
t  Hatten ljusgräbrun, brunfläck i g .......................... 1. L. procera.

f f  Hatten hvit, siikesluden....................................... 2. L. excoriata.

§§ Ringen fastsittande.
f  Hatten först silkeslen, sedan flockulligt fjällig . . 3. A. clypcolaria.

*j“j* Hattens hud sönderbristande i glatta, n. gryniga
fjä ll..........................................................................4. A. cristata.

II. Lamellerna nående till foten.
§ Hatten cinnoberröd........................................................ 5. A. cinnabarina.

§§ Hatten hvitaktig, med dragning i köttrödt . . . .6 . L. carcharias.

§§§ Hatten ockragul........................................................ 7. A. amianthina.

JB. Hatten k l ib b ig ................................................................ 8. A. M inita .

1. L . p r o c e r a  (Scop.). Stolt fjällskifling; Parasollsvamp. — Hatten 
äggrund —  klocklik — platt, mjuk, hvitaktig, mecl tjock, uti bruna, lätt loss
nande fjäll sönderbristande hud, med en liten mörkkbrun puckel, 15 — 30 
cm bred. Foten ihålig, broskartad, nedtill lökformigt uppsvälld, af till
tryckta fjäll brunfläckig, ganska hög och ända till 3 cm tjock. Ringen 
rörlig, i inre kanten broskartad. Lam. långt aflägsnade, i eggen med klub- 
lika cystider. Hattens kött oföränderligt hvitt och af behaglig smak. 
Sp. elliptiska, 16— 22 : 10 — 12 p. God matsvamp. —  Löf skogar, lundar, 
åkrar (Nyl.— Yasa).

L. rachodes (Vitt.). — Hatteu nedtryckt, med tunn, uti bruna, kvarsittande 
fjäll söndersprucken hud; köttet hvitt, vid brytning antagande en gulrödaktig färg. 
Foten slät. ofläckad. Sp. 10—12: 6 - 8 /h. Duglig matsvamp. — Skogar, myrstackar.

2. L . e x c o r ia t a  (Schaeff.). —  Hatten klocklik —  plattad, n. puck- 
lig, med tunn, slät, siikesluden eller i föga märkbara fjäll söndersprucken 
hud, hvit, omkr. 9 cm bred. Foten ihålig, nedtill tjockare, slät, ofläckad, 
omkr. 9 cm lång. Ringen rörlig, n. broskartad. Lam. aflägsnade. 
Sp. sferiskt elliptiska, 14 — 16 : 10 — 11 p. Läcker matsvamp. —  Öppna 
fält, skogsängar, åkrar (SF, MF).

3. L . c ly p c o la r ia  (Bull.). — Hatten äggrund —  klocklik —  utbredd, 
tunn, hvit eller sämskfärgad, med n. brandgul puckel, först slät, derpå sön
derbristande i tilltryckta, flockösa fjäll, 5 — 9 cm bred. Foten pipig; spröd, 
n. jämntjock, i början spärrfjällig, sedan flockullig eller luden. Lam. fria, 
tillstötande. Sp. aflånga, 16— 20 : 5— 6 p. —  Skog (Nyl.— Vasa).

4. L . c r is ta ta  (Alb. & Schw.). —  Hatten klocklik — utbredd, trub
big, glatt, med i gryniga, mörkbruna fjäll söndersprucken hud, omkr. 3
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cm. bred. Foten pipig, spenslig, jämntjock, fintrådig eller silkesluden. 
Lam. fria, i eggen med hårlika cystider. Sp. n. triangel formi ga 6— 8 :
2—  4 fx. Har vidrig, skarp smak och lukt. —  Trädgårdar, skogar (SF).

5. L. cilinabarina (Schw.). —  Cinnoberröd. Hatten kullrig— platt, 
trubbig, grynmjölig, 5— 10 cm bred. Foten fylld, vid basen n. uppsvälld, 
nedanom ringen rödfjällig. Lam. fria, hvita. Sp. 4 : 3 u. —  Berg, barrskog 
(SF).

6. L. carcliarias (Pers.).—  Hatten kullrig —  platt, n. pucklig, gry
nig, hvitaktigt köttfärgad. Foten fylld — ihålig, vid basen n. tjockare, 
af hattens färg. Lam. vidfästade, snöhvitg. Sp. 5— 6 : 3 — 4 fx. —  
Barrskog (Hyl.— Yasa).

7. L. a ill ianthina (Scop.). — Ockragul. Hatten kullrig —  platt, n. 
pucklig, grynmjölig, med gult kött, omkr. 3 cm bred. Foten jämntjock, 
spenslig, småfjällig. Lam. fastväxta, hvita, slutl. gulnande. Sp. 5— 6 :
3 —  4 [x. —  Öppna ställen. (Nyl.— Vasa).

8. L. illinita Fr. — Hvit. Hatten äggrund — klocklik —  plattad, 
mjuk, n. pucklig, n. köttig, i kanten strimmig, glatt, slemmig, 5— 8 cm 
bred. Foten pipig, jämntjock, smal, slemmig. Hyllet otydligt. Lam. fria, 
n. tättsittande, slutl. aflägsnade. Sp. 4— G fx. —  Skogstrakter (Nyl—  
Lappi.).

4. Armillaria Fr.

Hatten köttig. Foten med ring, köttig. Lamellerna urnupna. 
Cystider 0. — Fyra arter i Finland.

* Hatten to rr .....................................................  . 1. A . bulbigera.

** Hatten k l ib b ig .................................................2. A . aurantia.

1. A. bulbigera (Alb. & Schw.). —  Hatten kullrig — plattad, trub
big, glatt, mot kanten fintrådig, slät, blekt kanelfärgad eller blek, 8— 10 
cm bred. Foten fylld, jämntjock, nedtill utsvälld till en rund, kantad 
knöl, blek. Ringen sned, förgänglig. Lam. urnupna, bleka. Sp. elliptiska. 
7— 10 : 4— 5 [x. Lukt- och smaklös. —  Barrskog (SF).

2. A. aurantia (Schaeff.). — Hatten kullrig —  platt, trubbig, klib
big, med inväxta småfjäll, mer eller mindre lifligt orangefärgad, 5— 9 cm
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bred. Foten tät, jämntjock eller uppåt afsmalnande, blekaktig, nedanom 
den gördellika ringen fullbesatt medj vårtfulla, orangegula fjäll. Lam. 
urnupna, tättsittande, snöhvita, äldre fläckiga, stötande i brandgult eller 
rödbrunt. Sp. n. klotrunda, omkr. 3 p. Lukten stark; smaken bitter.—  
Barrskog (SF).

5. Armillariella Karst.

Lamellerna nedlöpande, för öfrigt som föreg.J—  Fyra arter i Fin
land.

* Foten centra l..................................................... 1. A . mellea.

** Foten ex cen tr isk ............................................ 2. A . corticata.

1. A. mellea (Valil.) — Honungsskifling. ■— Vanl. tufvad. Hatten
kullrig, platt —  nedtryckt, tunn, seg, vanl. mörkt lionungsgul, af mörkare 
hårtofsar fjällig, i kanten strimmig, 8— 15 cm bred. Foten fylld, smuts- 
färgad. Ringen flockös, utstående. Lam. fastväxta, nedlöpande med en 
tand, bleka, slutl. brunfläckiga och livitpudrade. Sp. bredt elliptiska, 
9 : 6  p. Lukten sötaktig; smaken bitter. Ätlig, men seg och osmak 
lig. —  Stubbar, rötter, jord (Nyl.— Vasa).

2. A. corticata (Fr.) —  Hatten kompakt, helbräddad, slutl. flock- 
ullig och fjällig, först grå, sedan hvitaktig, stundom gulaktig, 5— 15 cm 
bred. Foten fast, n. excentrisk, fintrådig, nedtill rotlikt förlängd. Ringen 
hinnaktig, trasig. Lam. nedlöpande, n. glesa, greniga, med åldern gul
nande. Sp. aflånga, 9— 11 : 3— 4 p. —  Löfträdsstammar (SF).

6. Tricholoma Fr. — Riddarskifling, Musseron.

Hatten köttig. Foten köttig, hudlös. Lam. baktill urbugtade 
eller urnupna, hvita, sällan blåa, violetta eller gula. Sporerna släta
eller vårtfulla. Cvstider endast hos Tr. rutilans. —  I Finland 49 arter.

A . Hatten klibbig.
I. Lamellernas färg oföränderlig.

§ Lamellerna svafvelgu la............................................ 1. Tr. eqvestre.

§§ Lamellerna hvita eller b leka....................................2. Tr. portentosum .

II. Lamellerna till färgen föränderliga ...........................3. Tr. fl a v obrunn enm.
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jB. Hatten torr.

I. Hatten icke ombytande färg efter väderleken.

§ Hatten luden, fintrådig, fjällig, silkesluden, äldre gryn- 
prickig.

f  Hatten med tydlig hinna.

* Hattens hud trasig, flockös eller fintrådigt fjällig. 
( Cortinellus Roz.) 

a Lamellerna ofläckade.

b Lamellerna hvita, slutl. rödbrunaktiga samt 
i eggen vanl. rödbrunfläckiga.

1 Hattens kant i början inböjd och finluden 6. Tr. imbricatum.
2 Hattens kant inrullad och skäggig . . .  7. Tr. vaccinum.

** Hattens hinna styf, glått, men äldre, i torr vä
derlek, grynprickig eller söndersprucken i glatta fjäll.

a Lamellerna hvitaktiga, ofläckade . . . .  8. Tr. saponaceum.
b Lamellerna gråaktiga. Hatten kägellik . . 9. Tr. virgatum.

t f  Hatten utan hinna, i början silkesluden.

* Lamellerna glesa. Illaluktande...................... 10. Tr. inamoenum.
** Lamellerna tättsittande. Luktande starkt af rät

ti ka .............................................................. 11. Tr. stiparophyllum,
§§ Hatten fullkomligt glatt, fuktig, i början kompakt, 

sedan spongios. 

t  Lamellerna hvita.

:: Foten central.................................................12. Tr. strictipes.
** Foten excen trisk ........................................ 13. Tr. ulmarium.

-j*f Lamellerna b lå a ............................................ 14. Tr. personatum.
II. Hatten ombytande färg efter väderleken (hygrofan).

§ Lamellerna hvitaktiga.
y Foten bar, h v itak tig ........................................15. Tr. melaleucum.
t+  Foten kaffebrun, i toppen pudrad, m. kort . . 15. Tr. brevipes.

§§ Lamellerna i början violetta............................... 17. Tr. sordidum.

1. Tr. eqvestre (Linn.).— Hatten kullrig —  plattad, trubbig, våg- 
bräddad, fast, klibbig, gul, stötande mer eller mindre i rödbrunt, stundom 
sämskfärgad, med små, inväxta mörkare fjäll och mörkare disk, ornkr. 
10 cm bred.' Foten tät, hård, småfjällig, svafvelgul. Lam. urnupna eller 
afrundade, breda, svafvelgula. Sp. elliptiska, 6— 8 : 4 p. Luktlös. Sma
ken behaglig. Ätlig. — Barrskog (Nyl.— Lappl.).

1 Lamellerna gula . .
2 Lamellerna hvitaktiga

4. Tr. rutilans.

5. Tr. luridum .



2. Tr. portentosum Fr. —  Hatten kullrig—  plattad, med obetyd
lig puckel, relativt tunn, klibbig, rökgrå, med dragning i blått eller vio
lett, stundom blåaktigt gulblek, tecknad med svarta streck, 9 — 15 cm 
bred. Foten tät, n. jämntjock, stark, bar, men fintrådigt strimmig, hvit- 
aktig. Lam. afrundade, n. fria, glesa, m. breda, hvita, stundom stötande
i gult eller grått. Sp. elliptiskt sferiska, 4— 5 : 3— 4 [i. Luktlös, men
af mild smak. Ätlig. —  Barrskog (SF).

T r. fucatum Tr. Hatten grågul, t.igerskäckig. Foten först småfjällig, sedan 
fintrådig, tecknad med slutl. svartaktiga fibriller. Sp. äggrunda, 0—7 :5 /o 
Barrskog SF).

3. Tl*. Havobrillineum Fr. —  Hatten kägellikt kullrig — plat
tad, med bred upphöjning på midten, klibbig, strimmigt småfjällig, mörkt 
rödbrun, stundom med dragning i brandgult, i midten mörkare, 8 — 15 
cm bred. Foten ihålig, vanl. bukig, i början n. klibbig, i toppen bar, 
rödbrunaktig eller brunaktig, inuti gul. Lam. urnupna, streckformigt 
nedlöpande, tättsittande, gula, äldre brunaktiga eller brunfläckiga. Sp.
6— 7 : 4— 5 ii. Smakar bitter samt sprider en lukt, lik den af ny-
malet mjöl. Ätlig. —  Löfskog (N yl.—Lappl.).

T r. albobriinneum (Pers.). — Hatten mörkbrun, strecktecknad. Foten jämn
tjock, tät, n. glatt, torr, inuti hvit. Lam. snöhvita, snart bleka. Sp. 4—6:3—5 [*• 
Utan lukt, men med mild smak. Ätlig. — Barrskog (SF).

T r. pessundatum Fr. *stans Fr. — Hatten mörk- elJer rödbrun, dropptläckig, 
icke strecktecknad. Foten tät, i toppen småfjällig, torr, hvit. Lam. snöhvita, röd
fläckiga. Sp. 5—fi: 3 [i Luktar starkt af nymalet mjöl. Smaken mild. Ätlig. 
— Barrskog (SF).

4. Tr. rutilans (Schaeff.). —  Hatten k lock lik -- utbredd, ofta pucklig, 
torr, betäckt med ett tätt, fläckvis purpurfärgadt ludd, 3 — 13 cm bred: 
köttet gult. Foten mjuk, n. ihålig, bukig eller nedtill löklik, höggul, 
upptill fläckvis beklädd med ett purpurfärgadt, småfjälligt ludd. Lam. 
n. fastväxta, tättsittande, i eggen tilltjocknande, ulliga, trubbiga, gula, eller 
äldre guldgula. Sp. klotrunda, n. kantiga, 5 — 8 : 5 — 7 //. Cyst. klubb- 
lika, skaftade, 40 : 16— 18 //. Smaklös. — Berg, barrskog (Nyl.— 
Lappl.).

*Tr. variegatum (Scop.). —  Hatten äldre plattad, spröd, trubbig, 
än öfverallt, än endast i midten beklädd med ett purpurröd t ludd; köt
tet n. hvitaktigt, slutl. blekgult. Foten vanl. fylld, täml. seg, n. jämn
tjock, krökt, stundom nedtill lökformig, än fläckvis beklädd med ett röd- 
aktigt ludd, än n. bar, gulaktig. Lam. afrundade, tättsittande, i eggen
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helbräddade, hvassa, enfärgadt hvitgula, stundom bleka. Sp. 5— 8 : 5— 7 fx. 
Smaklös. — Barrskog, på rutten ved.

Tr. decorum (Fr.). — Gul. Hatten sträf af fastväxta, håriga, svartaktiga fjäll. 
Sp. klotrunda, 6 fx. Köttet gult, n. bittert. — Furustubbar (SF).

Tr. aestuans (Fr.). — Hatten höggul, yngre stötande i rödbrunt, med i tilltryckta, 
longitudinella fibriller upplöst öfverhud. Lam. gula, äldre bleka, ganska breda. 
Sp. 4—5 : 8—4 //. Lätt igenkänd genom sin skarpa smak af galla. — Barrskog (SF).

5. Tr. luridum (Schaeff.). — Hatten kullrig—  platt, trubbig, n. bugt- 
bräddad, torr, gulaktigt grå, stundom höggul, i ytan upplöst i fina, in
växta trådar; köttet fibröst, blekhvitt. Foten oregelbunden, glatt, hvit. 
Lam. urnupna, tättsittande, breda, livitaktiga. Sp. sferiskt elliptiska, 
5— 6 : 3— 4 fi. Mild. Luktar af nymalet mjöl, —  Barrskog (SF).

Tr. leucoceplialum (Fr*.). — Snöhvit. Hatten fuktig, silkesluden, äldre glatt. 
Foten n. broskartad, nedtill rotlikt förlängd. Sp. n. sträfva, 9—10:4—8 (x. Sma
ken bitter. Lukten lik den af färskt mjöl. Lundar, ängar (SF).

6. Tr. im b i •icatum Fr. — Hatten kullrig —  platt, trubbig, kompakt, 
mörkbrun, glanslös, i midten glatt, för öfrigt småfjällig, i omkretsen fin
trådig, med tunn, i början inböjd och finluden, slutl. glatt kant, 5— 10 
cm bred. Foten tät, än kort, kägellik, än lång, jämntjock, tilltryckt fin
trådig, i toppen hvit och hvitmjölig. Lam. urnupna, n. fastväxta, täml. 
tättsittande, hvita, slutl. rödbruna. Sp. G : 4— 5 /<. Har mild smak och 
är ätlig. — Barrskog (SF, MF).

7. Tr. vaccinum (Pers.). —  Hatten klocklik —  plattad, pucklig, röd
brun, täml. tunn, med spärrade, flockulliga fjäll och inrullad, filthårig kant, 
3 — 15 cm bred. Foten ihålig, jämntjock, blekare, fintrådig, i toppen bar. 
Lam. n. fastväxta, täml. glesa, först livitaktiga, derpå brunfläckiga, slutl. 
rödbrunaktiga. Sp. 6 fx. Smaken n. bitter. Lukten obehaglig. —  Barr
skog (SF, MF).

8. Tr. saponaceum Fr. — Hatten kompakt, kullrig — plattad, 
trubbig, n. fuktig, glatt, slät, i torr väderlek med sprickig, prickad eller 
i fjäll söndersprucken hud och tunn, glatt kant, askgrå, gulgrå, gulblå, 
gulgrön, gulbrun, svartaktig eller hvit, ofta rödfläckig, 5— 10 cm bred; 
köttet livitaktigt, ofta rödaktigt. Foten tät, ofta oregelbunden, nedtill 
afsmalnande och n. rotlikt förlängd, blek, än glatt, än småfjällig, än för
sedd med nätlikt förenade svarta fibriller. Lam. urnupna, glesa, tunna, 
hel bräddade, hvitbleka, stundom gula. Sp. 4 — 5 : 3— 4 fx. Har en egen
domlig tvållukt. —  Skog (Nvl.— SÖ).



9. Tr. virgatum Fr. —  Hatten styf, kägellik —  utbredd, med spet
sig eller trubbig puckel, glatt, slät, grå, med svartaktiga, af inväxta trå
dar eller fjäll bildade streck, äldre stundom söndersprucken uti fjäll, 
5— 10 cm bred. Foten tät, styf och fast, jämntjock, stundom med knöl
lik bas, strimmig, glatt, stundom stnåfjällig, hvitaktig, inuti hvit. Lam. 
urnupna, tättsittande, slutl. ljusgråaktiga. Sp. 5 — G : 3 \i. Smakar n. 
af galla. — Skog, företrädesvis barrskog (SF).

10. Tr. inamoenum Fr. —  Hatten kullrig — platt, vanl. pucklig, 
i början silkesluden, sedan n. glatt, slät, blek, smutsigt hvit eller sämsk- 
färgad, 3— 5 cm bred. Foten tät, jämntjock, n. glatt, hvit, stundom 
nedtill rotlikt förlängd och ullig. Lam. bågformigt vidfästade eller n. 
nedlöpande, plana, täml. tjocka och breda, m. glesa, glänsande hvita. 
Sp. äggrund t elliptiska, 9— 11 : 5— 7 //. Lukten stark och högst obe
haglig. — Barrskog (SF, MF).

T r. sulphureum (Bull.). — Svafvelgul. Hatten n. pucklig, silkesluden, slutl. 
glatt, oftast stötande i rödbrunt. 2—12 cm. bred. Foten finstrimmig, vanl. jämn
tjock och krökt. Lam. glesa. Sp. 4—5 :2—3 fi. Illaluktande. — Löfskog (S F, r.).

11. Tr. stiparopliyllum Fr. & Lund. —  Hvit. Hatten kullrig —
platt, trubbig, i midten än hvälfd än nedtryckt, vanl. oregelbunden, först 
silkesluden, sedan glatt, äldre stötande n. i gult, 7— 15 cm bred. Foten 
ihålig eller fylld, styf, jämntjock eller nedtill tjockare. Lam. vidfästade, 
afrundade, tätt sittande, täml. tunna. Sp. klotrunda, 3— 4 Luk
ten m. stark, lik den af rättika. Smaken skarp, n. brännande. —  Lun
dar (SF).

T r. cerinum  (Pers.). — Hatten tunn, smutsigt vaxgul eller brun, 3—S cm. 
bred. Foten fylld, jämntjock, fintrådigt strimmig, gul. Lam. tunna, tättsittande, 
vaxgula. —• Barrskog (SF).

12. Tr. strictipes Karst. —  Hvit. Hatten kullrig och hvälfd
platt, stundom nedtryckt, mjuk, n. spongiös, cirkelformig, slät, glatt, i 
regnväder fuktig, hvit eller gulhvit, om hösten merendels smutsgul, 3— 10 
cm bred. Foten tät, cylindrisk, styf och rak, esomoftast vid basen lök- 
likt uppsvälld, finstrimmig, glatt, i toppen n. finluddig. Lam. n. ur
nupna, ofta otydligt nedlöpande, plana, m. tättsittande, snöhvita. Sp. 
bredt elliptiska, 6— 9 : 4— 5 Smaken mild. Luktlös. — Lundar (SF).

13. Tr. ulmarium (Bull.). — Hatten kullrig — platt, kompakt, glatt, 
slät, fuktig, blekgrå eller gulblå, ofta spräcklig af runda, vattenaktiga 
fläckar, 7— 15 cm bred. Foten n. excentrisk, tät, styf, ofta krumböjd,
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ftlthårig, n. livit. Lam. vidfästade, urnupna eller afrundade, tättsittande, 
hvitaktiga. Sp. klotrunda, 3 — 5 p. Lukt och smak n. syrliga. Duglig 
matsvamp. — Löfträdsstammar (SF).

T r. arcuatum  (Bull.). — Hatten kullrig — platt, i början kompakt, sedan m. 
mjuk, slät, glatt, fuktig, svartbrun, mörkt rödbrun, urbleknande, 3—9 cm. bred; 
köttet livitt eller sämskfärgadt. Foten tät, nedtill tjockare, blekbrun, urkleknande, 
ofta nedtill svartaktig. Lam. bågformigt vidfästade, tättsittande, hvita (SF, r.).

14. T r . p erson a tu m  Fr. —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, 
regelbunden, först fast, sedan mjuk, tjock, vanl. smutsigt violett eller 
lefverfärgad, med utskjutande, i början inrullad, mjöligt luden kant, 6—  
15 cm bred. Foten tät, tjock, nedtill mer eller mindre uppsvälld, blek- 
blå, i början hvitluden, derpå småfjällig. Lam. afrundade, slutl. n. fria, 
tättsittande, i början violetta eller blä, sedan bleka, köttröda eller hvit
aktiga. Sp. bredt elliptiska, 9— 1 1 : 5 — G (t. Särdeles läcker matsvamp. 
—  Gräsväxta fält i löfskog, trädgårdar (SF, MF).

15. T r . m e la lcu cu m  (Pers.). —  Hatten kullrig —  platt, n. pucklig, 
tunn, icke strimmig, glatt, i fuktig väderlek sotsvart, i torr urbleknande, 
brunaktigt gulblå eller gulblek, 4— 8 cm bred. Foten fylld —  ihålig, ned
till n. uppsvälld, styf och spröd, bar, fintrådigt strimmig, hvitaktig, med 
mörkare strimmor. Lam. urnupna och vidfästade, tättsittande, horizontala, 
breda, mer eller mindre buki ga, helbräddade, hvita. Sp. äggrundt ellip
tiska, sträfva, 6— 9 : 4— 5 u. —  Ängar (SF, MF).

10. T r . b r cv ip e s  (Bull.). —  Hatten kullrig —  platt, mjuk, slät, glatt, 
fuktig, umbrabrun, urbleknande, 5— 7 cm bred; köttet i väta brunaktigt, 
torrt hvitaktigt. Foten tät, m. styf, än jämntjock, än nedåt eller uppåt 
afsmalnande, i toppen pudrad, kaffebrun (äfven inuti) 5 mm.—  3 cm. lång. 
Lam. urnupna, fria, tätt sittande, bukiga, hvitaktiga. Sp. elliptiska, 8 :5  
Enslig. — Trädgårdar, på mulljord (SF, r.).

T r. liuniilis (Pers.). — Hatten svartaktig, kaffebrun, i torr väderlek gulblek 
eller blek, 5—8 cm. bred; köttet i väta askgråaktigt. Foten fylld — ihålig, mjuk, 
spröd, vanl. jämntjock, öfverallt beklädd med ett mjöligt ludd, gråhvit. Lam. afrun- 
dadt vidfästade, nedlöpande med en tand, hvitaktiga. Sp. sferiskt elliptiska, 
7—S : 5—0 (i. Ofta tufvad. — Gräsbevuxna ställen i bergstrakter (SF).

17. T r . s o r d id u m  Fr. —  Hatten klocklikt kullrig —  platt 
eller nedtryckt, vanl. pucklig, i kanten slutl. finstrimmig, gulblå, brun- 
aktig eller blekröd, stötande mer eller mindre i violett, äldre med smut
sig anstrykning, torr urbleknande, 3 — 8 cm bred. Foten fylld, vid ba-



sen vanl. tjockare, n. uppböjd, fintrådigt strimmig, af hattens färg. 
Lam. afrundade, tättsittande, violetta, slutl. bleklagda eller brunaktiga. 
Sp. elliptiska, 7— 9 : 4 fi. Växer i flockar eller tufvor. Luktlös. Seg. — 
Feta gräsbevuxna platser, vid vägar, trädgårdar (SF).

7. Clitocybe Fr. Platt- eller Trattskifling.

Hatten köttig eller n. hinnaktig, n. seg, med inrullad kant. 
Foten på ytan librös, seg, inuti vanl. mjuk (spongiös), vanl. elastisk. 
Lam. nedlöpande eller fastväxta, vanl. hvita. Sporerna släta eller vårt
fulla. Cy stid er 0. —  Finska arter: 54.

A .  Foten central.
I. Hatten köttig, icke bytande färg efter väderleken (livgrofan).

§ Hatten knllrig — platt eller nedtryckt, vanl. regel

bunden, trubbig. Lam. i början fastväxta eller 

nedlöpande.
f  Hatten grå eller brun.

* Foten tjock.
a Hatten yngre betäckt af ett gråhvitt stoft.

Sp. v å r t fu lla ................................................ 1 . C l .  nebidaris.

b Hatten bar.
1 Hatten mörkbrun. Lam. fastväxta. . .  2. 67. fum osa.

2 Hatten gråbrun. Lam. långt nedlöpande.

Foten kägellik........................................... 3 . C L  clavipes.

** Foten spenslig. Gråhvit...............................4. Cl. hirneola.

Hatten icke grå eller brun.
* Hatten hvitaktigt köttröd eller grön.

a Hatten hvitaktigt köttfärgad eller hvitblek . 5. Cl. rimilosa.

b Hatten grönaktig.......................................... 6. Cl. odora.

** Hatten hvit.

a Lam. täml. tättsittande. Hatten trubbig . 7. Cl. cerussata,

b Lam. tättsittande.

1 Foten fibrös.
-J- Foten utan fjäll. Hatten naflad . . 8. CL pithyophila.

-)—(- Foten med svartaktiga fjäll . . .  9. CL puellula.

2 Foten vaxartad, n. p i p i g ......................10. CL candicans.

§§ Hatten i midten djupt nedtryckt eller trattformig. 

Lam. långt nedlöpande.
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t  Hatten med inväxt ludd eller silkesluden, icke

fuktig.
* Hatten silkeshärig, p u ck lig ...........................11. CL infundibuliform is.

** Hatten srnåfjällig, i början trubbig . . . .12. Cl. sqvam ulosa.

t t  Hatten fullkomligt glatt, i regnig väderlek fuk

tig .................................................................. 13. Cl. gilva.

II. Hatten n. hinnaktig.

g Hatten trattlik. Lam. nedlöpande.

t  Foten fin tråd ig.................................................14. Cl. cyathiform is.

r f  Foten g la t t ..................................................... 15. Cl. brum alis.

§§ Hatten kullrig — platt — nedtryckt. Lam. fast

växta eller nedlöpande med en tand.
t  Lam. gråaktiga.

* Luktlös......................................................... 16. Cl. metachroa.

** Luktande likt nymalet m j ö l ......................... 17. Cl. ditopus.

t t  Lam. hvitaktiga.

* Utan l u k t .....................................................18. Cl. diatreta.
** Luktande af a n i s ..........................................19. CL fragrans.

B . Foten excen trisk ....................................................... 20 . C l .  lignatilis.

1. Cl. n e b u la r is  Fr. —  Hatten m. köttig, kullrig —  platt, trub
big, slät, glatt, mer eller mindre grå, stundom blek, yngre betäckt af ett 
fint, gråhvitt stoft, 8 — 15 cm bred. Foten fylld — ihålig, nedtill upp
svälld, upptill afsmalnande, fintrådigt strimmig, vid jorden mer eller 
mindre luden. Lam. kort nedlöpande, m. tätt sittande, tunna, hvita, 
slutl. bleka. Sp. elliptiska, vårtfulla, 4— 8 : 3 — 4 p. Lukten svag. Sma
ken mild. Värderad matsvamp. —  Lundar, gamla trädgårdar (SF).

2. C l. fu m osa  (Pers.). —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, yngre 
hvälfd, än regelbunden, än vågböjd, slät, glatt, n. hygrofan, först sotbrun, 
sedan urbleknande, gulblå eller torr grå, 3— 8 cm bred. Foten tät eller 
fylld, n. jämntjock, ofta krumböjd eller skrufvriden, glatt, i toppen mer 
eller mindre hvitmjölig, smutsigt hvit, 5 --1 0  mm. tjock. Lam. (hos regel
bundna exemplar) fastväxta, (hos oregelbundna) här nedlöpande, där afrun- 
dade, tätt sittande, sinsemellan fria, gråhvita eller gulblå. Sp. klotrunda 
6 g. Seg, n. broskartad. Oftast tufvig. —  Skog (SF).

3. Cl. c la v ip e s  (Pers.). —  Hatten kullrig —  platt —  omvändt kägel
lik, slät, torr, bar, sot-, kaffe- eller gråbrun, 4— 6 cm bred Foten tät, 
svampig, mjuk. omvändt klubblik, gulblek, med dragning åt sotbrunt.
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Lam. långt nedlöpande eller nedstigande, n. glesa, hvita. Sp. bredt ellip- 
tiska, 5— 7 : 3— 4 Föga användbar till föda. — Skogar (NyL—>
Lappi.).

4. C l. l l ir n e o la  Fr. —  Gråaktig. Hatten kullrig —  nedtryckt,
tunn, slät, glatt, ljusgrå, öfverdragen af ett tilltryckt, glänsande, livitak- 
tigt, liksom sammanklibbadt, fint ludd, 1— 4 cm bred. Foten fylld, 
seg, jämntjock, ofta flerböjd, glatt, i toppen hvitmjölig, mörkgrå, spenslig. 
Lam. nedlöpande, tätt sittande, hvitgråa. Sp. 5 : 3 —  Backar i barr
skog, fält (SF, MF).

5. Cl. rivulosa (Pers.). —  Hvitaktig med dragning i köttrödt. Hat
ten kullrig —  nedtryckt, trubbig, torr, hvitaktig, glatt, betäckt af ett fint, 
hvitaktigt stoft, slutl. med vattenaktiga sprickor, 3— 4 cm bred. Foten 
fylld, seg, n.‘ fintrådig. Lam. fastväxta, slutl. nedlöpande, n. tätt sittande. 
Anträffas på senhösten större, tufvig, med vågböjd och flikig kant. —  
Vägkanter (SF).

6. Cl. odora (Bull.). — Grönaktig. Hatten platt, glatt, slät, 4 — 
10 cm bred. Foten tylld, mångformig, sällan jämntjock, blekare. Lam. 
fastväxta, n. glesa, än hvitaktiga, än af n. lika färg med hatten. Sp. 
6 : 5 \i. Luktar starkt af anis. —  Skogar (Nyl.— Lappl.).

7. Cl. cerussata Fr. —  Hvit. Hatten kullrig —  platt, trubbig eller 
hvälfd, luddig, äldre glatt, fuktig, 5 — 8 cm bred. Foten spongiös, tät, 
seg, bar, jämntjock, nedtill n. tjockare och mer eller mindre hvit- 
luden. Lam. fastväxta —  nedlöpande, tunna, smala. Sp. 4 : 3  fi. — 
Barrskog, lundar (SF).

Var. difformis (Schum.). — Tufvig. Hatten med vågböjd och fli
kig kant, i början finluden, 5— 20 cm bred. Foten kort. Lam. slutl.
bleka. —  Feta, gräsbevuxna platser, vägkanter, i granskap af ladugår
dar (SF).

8. Cl. pithyopkila (Secr.). —  Hvit. Hatten tunn, platt, naflad, 
slutl. med vågböjd och flikig kant, glatt, slak, hvitaktig, i torr väderlek 
hvit, 3— 8 cm bred. Foten vanl. ihålig, trind —  sammantryckt, jämn
tjock, slät, glatt, vid basen luden. Lam. fastväxta —  kort nedlöpande, 
ganska tätt sittande, plana, oföränderligt hvita. Sp. 5— 7 : 3— 4 ju. Ofta 
tufvad. —  Berg, barrskog (Hyl.— Lappl.).

9. Cl. puellula Karst. —  Hvit. Hatten kullrig —  platt, n. puck- 
lig, slät, glatt, med utstående och utlöpande kant, 2— 5 cm bred. Foten
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n. jämntjock, styf och rak, vid basen n. utsvälld, brun- eller svartfläckig. 
Lam. fastväxta, tätt sittande. Sp. elliptiska, 9— 12 : 5— 7 u. —  Kärr
jord, dikeskanter (SF).

10. C l. ca n d ica n s  (Pers.). —  Hvit. Hatten kullrig —  nedtryckt,
naflad, slät, betäckt af ett glänsande hvitt ludd eller stoft, 2 — 3 cm bred. 
Foten broskartadt vaxartad, jämntjock, pipig, slät, glatt, glänsande, med 
krumböjd, luden bas. Lam. fastväxta — nedlöpande, tätt sittande, tunna, 
smala. Sp. 4 — G : 4 —  Skog, företrädesvis björk- och alskog, bland
af fallna löf (SF).

11. C l. in fu n d ib u li fo r m is  (Schaeff.). —  Hatten yngre kullrig —  
nedtryckt, pucklig, fast, otydligt silkesluden, med tunn, inrullad kant, 
äldre mjukare, slak, trattlik, blekt kött röd, slutl. sämskfärgad eller blek, 
omkr. 8 cm bred. Foten inuti spongiös, elastisk, uppåt kägellikt af- 
smalnande, sällan jämntjock, blek, vid basen hvitluden. Lam. långt ned
löpande, n. tättsittande, mjuka, glänsande hvita. Sp. 5— 6 : 3— 4 
Lukten angenäm, men svag. Oanvändbar. —  Skogar, fält (Nyl. — Lappl.).

12. Cl. sq va iliu losa  (Pers.). —  Hatten tunn, seg, slapp, trubbig—
trattlik, utan puckel, brunaktigt sämskfärgad, med vanl. mörkare, inväxta, 
stundom lossnande småfjäll, 4-*-7 cm bred. Foten inuti spongiös, uppåt 
afsmalnande, n. fintrådig, blek. vid basen ullig. Lam. nedlöpande, täml. 
glesa, hvita. Sp. 6 :4  —  Gräsbevuxna ställen, företrädesvis vid vägar.
Framkommer tidigare än föregående (SF).

Cl. sinopica Fr. •— Hatten kullrig — platt, naflad, luddig och n. sprickig, 
smultronröd, urbleknande. Lam. nedlöpande, m. tätt sittande, hvita, slutl. gulnande. 
Sp. 8— 10 : 5—6 Luktar af färskt mjöl. — Barrskog, på brända marker.
Vår—sommar (SF).

13. Cl. g ilv a  (Pers.). —  Hatten kullrig — nedtryckt, trubbig, fuk
tig, slät, glatt, torrglänsande, stundom droppfläckig, rödgul eller sämsk
färgad ; köttet kompakt, n. af hattens färg, 8— 9 cm bred. Foten i bör
jan tät, grof, n. jemntjock, glatt, vid basen ullig, blekare än hatten. Lam. 
nedlöpande, tunna, m. tätt sittande, ofta greniga, smala, bleka —  ockragula. 
Sp. 5— 6 : 4 ii. eller 4— 5 (i. i diam. — Barr- och blandskog (SF, r.).

CL inversa (Scop.). — Hatten kullrig — platt, n. spröd, trubbig, slutl. tratt
lik med vågböjd kant, slät, glatt, fuktig, rödbrunaktigt lefverfärgad, 6—9 cm bred. 
Foten vanl. ihålig, glatt, hvitaktig, stundom exentrisk, ofta plattryckt och krumböjd. 
Lam. nedlöpande, tättsittande, hvitaktiga, slutl. i eggen af hattens färg. Sp. 4.5—5 
: 3—4 /*. Ofta tufvad. — Barrskog (SF, r.).



14. Cl. c y a th ifo r m is  Fr. — Hatten teml. tunn, nedtryckt —  tratt
lik, slät, slutl. finstrimmig, hygrofan, med inrullad kant, svart- eller kaffe- 
brun, urbleknande, 5— 10 cm bred. Foten uppåt afsmalnande, med kaffe
bruna, ofta nätlikt förenade fibriller, i toppen bar. Lam. fastväxta —  ned
löpande, glesa, gråbruna eller smutsgråa. Sp. 9— 12 : 4— 7 fi. — Fukt. 
skogsmark, äfven på murken ved. Aug.— nov. (Nyl.— Vasa).

15. C l. b ru m a lis  Fr. — Hatten köttigt hinaktig, kullrig, naflad, 
3 cm. bred, slutl. trattlik, ofta vågkantad, 6 cm. bred, glatt, slät, liygro- 
fan, slutl. gulnande. Foten ihålig, jämntjock eller i toppen n. tjockare, 
slutl. plattryckt, n. uppböjd, glatt, bar, torr hvit. Lam. nedlöpande

nedstigande, vanl. tättsittande. Sp. 4 — 5 : 3— 4 [i. Gulblek 1. 
hvitaktig. —  Högar af tallbarr, ljunghedar. Okt.— nov. (SF, r.).

16. C l. m e ta c liro a  Fr. —  Hatten n. köttig, kullrig —  platt — ned
tryckt, i kanten först slät, slutl. finstrimmig, först brungrå, sedan 
gulblå, torr hvitaktig, 3 — 5 cm bred. Foten fylld —  ihålig, jämntjock, 
trind, ofta plattryckt, seg, grå, i toppen pudrad. Lam. fastväxta, tättsit
tande, jämnsmala, plana, gråhvita. Sp. elliptiska eller äggrunda, 5— 7 : 
3 — 4 fi. Luktlös. —  Barrskog. Sept.— nov. (Nyl.— Lappl.).

17. CL (litop u s  Fr. —  Hatten n. köttig, kullrig — platt —  nedtryckt 
—  trattlik, ofta vågig, icke strimmig, glatt, askgrå, 3— 6 cm bred. Foten 
ihålig, plattryckt, jämntjock, bar, ljust askgrå. Lam. fastväxta, tättsittande, 
mörkt askgrå. Sp. n. klotrunda, 2— 4 (a. Luktar starkt af nymalet 
mjöl. —  Barrskog (SF, r.).

18. C l. d ia tre ta  Fr. —  Hatten n. köttig, i början kullrig, regel
bunden, trubbig, med inrullad, finluden kant, sedan platt nedtryckt, med 
utstående bar kant, icke strimmig, glatt, i våt väderlek först blekt rödlätt, 
sedan sämskfärgad, i torr hvitaktig, 2 — 5 cm bred. Foten jämntjock, 
trind, slät, glatt, blek, i toppen bar. Lam. fastväxta, nedlöpande med en 
tand, tättsittande, smala, hvita, i början skiftande i köttrodt. Sp. n. klot
runda, 5 —6 fi. —  Barrskog (SF).

19. C l. fra g ra n s  (Sow.). —  Blekaktig, torr hvitaktig. Hatten n. 
köttig, kullrig —  platt —  nedtryckt, glatt, enfärgad, 3— 5 cm bred. Foten 
slutl. ihålig, glatt, slät. Lam. fast växta, n. nedlöpande, n. tättsittande, 
hvitaktiga. Sp. 3— 5 : 3 [i. Lukten stark, lik den af anis. —  Äng., 
betesmark (Nyl.— Vasa).
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Cl. angustissima (Lasch.). — Halten tuun, vattenaktigt k vit, torr kvit. Foten 
iylld, ofta krumböjd eller flerböjd; lam. n. nedlöpande, m. tättsittande, smala, hvita. 
»Sp. 4 : 2—3 /H » Luktlös. — Lunder, buskmark (SF, r.).

Cl. obsoleta (Batsch.). — Grå, snart hvitnande. Hatten kullrig — platt, icke 
strimmig, glatt, mjuk, i torr väderlek hvit, med dragning i lergrått, stundom i kött- 
rödt, omkr. 3 cm. bred. Foten snart ihålig, slät, glatt, hvitaktig. Lam. trubbigt 
fastväxta, slutl. n. nedlöpande, tättsittande, breda, gråhvita. Sp. eliiptiska, 5—7 : 
2—3 fi. Lukten lik den af anis, men svag. Är en mellanform emellan Cl. metcichroa 
och Cl. fragrans. —• Barrskog, helst vid väg (SF, r.).

20. C l. l ig n a t ilis  (Fr.). —  Hvitaktig. Hatten oregelbunden, tunn, 
kullrig —  platt, ofta naflad, seg, i början finluddig, 3— 10 cm bred. 
Foten fylld —  ihålig, krumböjd eller flerböjd. Lam. fastväxta, tättsittande 
smala, glänsande hvita. Sp. n. klotrunda, 4 — 6 : 3— 4 fi. Murkna 
löfträdsstammar (SF).

8. Laccaria Cook.

Hatten n. hinnaktig. Foten fibrös. Lamellerna fastväxta, täml. 
tjocka, glesa. Sporerna klotrunda, fintaggiga. Cvstider 0. —  I Fin
land två arter.

* Lamellerna köttröda eller violetta..................1. L . laccata.

** Lamellerna h v i t a ........................................2. L . grum ata .

1. L. laccata (Scop.). — Köttröd, med dragning åt rödbrunt eller 
violett. Hatten kullrig —  platt —  nedtryckt, naflad, mångformig, hy- 
grofan, urbleknande, mjölig, småfjällig, torr n. ockragul eller ljusgråaktig, 
1— 4 cm bred. Foten jämntjock, ofta flerböjd eller skrufvriden, seg, fin
trådig, n. af hattens färg, icke urbleknande. Lam. breda, köttfärgade, 
stötande i rosenrödt, eller violetta, slutl. hvitmjöliga. Sp. 9— 10 g,, i 
diam. Har svag mjöllukt. —  Jord, helst mulljord (Hyl.— Lappl.).

2. L. grilllia ta  (Scop.) —  Hatten trubbigt klocklik —  kullrig —  
nedtryckt, mindre hygrofan, gla.tt, slät, öfver hela sin yta sprickig och 
småfjällig, ljusgul eller smutsigt ockragul, 3— 4 cm bred. Foten jemn- 
tjock, m. seg, stundom uppstigande, bar, n. glatt, vid basen hvitluden, 
blekaktig. Lam. baktill m. breda, hvita. Sp. 8— 9 fi i diam. —  Back
sluttningar (SF, r.).
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9. Pleurotus Fr.

Hatten köttig eller hinnaktig, half, baktili utan tydlig kant. 
Foten lateral. Cvstider endast hos Pl. serotinas. —  I Finland 14 
arter.

A .  Hatten torr.
I. Hatten köttig, med distinkt fot.

§ Hatten brun eller grå.
f  Hatten spadlik, mot foten'luden......................1. Pl. petaloicles.
y j  Hatten njurlik, glatt.

* Lamellerna nedlöpande, gulbleka, med drag
ning i kvitt eller brunt.

a Hatten askgrå eller sämskfärgad. Lamel
lerna hvitaktigt gu lb lek a ......................2. Pl. pulmonarius.

b Hatten brunaktigt b randgu l................. 3. Pl. Almeni.
** Lamellerna fastväxta. Mörkgrå................. 4. Pl. tremulus.

§§ Hatten kvit, stundom rödbrun.......................... 5. Pl. m itis.

II. Hatten hinnaktig, vanl. utan fot

§ Askgrå..................................................................G. Pl. acerosus.

§§ Glänsande k v i t ................................................ 7. Pl. dictyorhixus.
2L Hatten ge léa rtad ................................................ . - 8 . Pl. serotinus.

1. P l. petaloides (Bull.). — Hatten teml. platt, spadlik, mot foten 
nedtryckt och luden, icke strimmig, kaffebrun, urbleknande, med i början 
inrullad kant, 3— 5 cm bred. Foten tät, fast, plattryckt eller rännlad, 
mer eller mindre luden, hvitaktig. Lam. nedlöpande, m. tättsittande, m. 
smala, först hvita, sedan askgrå. Smaken bitter. — Löfträdsstammar 
(SF).

2. PL pulmonarius Fr. —  Hatten seg, tunn, mjuk, slak, om- 
vändt äggformig eller njurlik, platt, icke strimmig, glatt, askgrå, torr grå
aktigt sämskfärgad, 5— 8 cm bred. Foten tät, horizontal eller uppsti
gande, trind, luden. Lam. nedlöpande, täml. breda, ogrenade, hvita, äldre 
gulbleka eller ljusgråa. Sp. aflånga, 7— 9 : 3— 4 u. — Rönn- ocli 
björkstammar (Nyl. — Lappl.). *

3. PL Almeni Fr. —  Hatten tunn, njurlik, baktill utdragen till 
en m. kort fot, glatt, först brunaktigt brandgul eller sotbrunaktig, äldre
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brunblek eller n. blek, 3 — 10 cm bred. Lam. nedlöpande, divergerande, 
n. tättsittande, blekare. Sp. aflånga 7— 9 : 3— 4 //. —  Gamla gran
stammar (SF).

4. Pl. tremulus (Schaefb). —  Mörkgrå. Hatten n. köttig, seg, njur
lik, platt, baktill nedtryckt och ofta luden, hygrofan, urbleknande, glatt, 
slät, 2— 3 cm bred. Foten trind, spenslig, vertikalt uppstigande, fästad 
vid matrix medelst tina fibriller, mot hatten utvidgad. Lam. fastväxta 
eller slutl. nedlöpande, n. glesa, jämnsmala, af olika längd. Sp. elliptiskt 
sferiska, 6— 8 : 5— 7 /1. Enstaka. Varierar större, vågböjd. —  Jord och 
mossa (SF).

5. Pl. mitis (Pers.). -  Hvit. Hatten n. köttig, seg, njurformig, 
horizontal, icke strimmig, glatt, hvitaktig eller rödbrunaktig, 1— 2 cm 
bred. Foten tät, plattryckt och upptill utvidgad, beströdd med hvita 
mjöliga småfjäll. Lam. m. tättsittande, ogrenade. Sp. cylindriska, omkr. 
4 : 1 / / .  Växer truppvis. —  Grenar af barrträd (Nyl. — Vasa).

6. Pl. acerosus Fr. —  Hatten hinnaktig, ofta flikig, vanl. njur
lik, platt, strimmig, mörkgrå eller kafTebrun, torr sidenglänsande, isgrå. 
Foten m. kort eller otydlig, sträfluden, trind eller plattryckt. Lam. be
gränsade eller nedlöpande, vanl. tättsittande, m. smala, mörkgråa. Sp. 
6 : 4 //. —  Barrskog, på barr, rutten ved, mossbevuxen mark (SF).

7. Pl. dietyorllizus (De C.). —  Glänsande hvit, sittande (utan 
fot). Hatten hinnaktig, m. tunn, vanl. kretsformig och bugtbräddad, n. 
silkesluden. Lam. glesa, ogrenade, bredt lancetlika. Sp. »äggrunda 6 // 
långa». På jord, rutten ved, i drifbänk (SF, r.).

8. Pl. serotinus (Scbrad.). —  Hatten tjock, kullrig —  platt, njur
lik eller omvändt äggformig, icke strimmig, glatt, i ytan geléartad, gul
grön eller mörkt olivbrun, 6— 8 cm. Foten tät, tjock, gulaktig, besatt 
med små, sotbruna fjäll eller prickar. Lam. tättsittande, smala, ofta för
grenade, blekt höggula. Sp. cylindriska, vanl. krumböjda, 4 — 6 : 1— 2 
Cvst. 0. — Stammar af löt-, sällan barrträd (Nyl.— Lappl.).

10. Mycena Fr.

Hatten mer eller mindre hinnaktig, sällan n. köttig, i väta genom 
skinligt strimmig. Foten broskartad, pipig. Lamellerna fria eller fast-
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växta, stundom med en tand nedlöpande. Sporerna 
sferiska, släta. Cystider af varierande form eller ing 
48 arter.

A . Lamellerna med mörkare färgad, tandad egg.
I. Ieke rosenröda.

§ Lamellernas egg saffransgul...................................1. 3/.

§§ Lamellernas egg mörkt purpurfärgad......................2. 3/.
II. R osem öd ..................................................................3. .1/.

jB .  Lamellerna enfärgade.

I. Färgen ren. litlig.

§ Hatten r ö d a k t ig .................................................... 4. 31.

Hatten h v it ............................................................. 5. 3/.

II. Hatten bran- eller gråaktig.

§ Foten nedtill icke löklikt uppsvälld eller inympad, 

ofta rotlikt förlängd. 

t  Foten torr eller n. slipprig.

* Foten saftlös.

a Foten täml. tjock.

1 Foten styf, rotlikt förlängd.

-|- Foten torr.
A Hatten ojämn af upphöjda åsar . . b. 3/.

A A Hatten jämn, strimmig . . . .  7. 3/.
-]—|- Foten slipprig. Hvit.....................8. 3/.

2 Foten spröd. Doftande......................... 9. 3/.

b Foten m. spenslig.

1 Hatten trubbig, torr, skrynklig. Foten
v e k ...................................................... 10. 3/.

2 Hatten med en vårtlik knöl. Foten styf,

** Foten fylld med färgad saft. 
a Saften rödaktig.

1 Lamellerna enfärgade.
-f- Foten hvitm jölig................................... 12. 3/.
-|—|- Foten b a r ........................................13. 3/.

2 Lamellerna i eggen svartaktigt purpur
röda ....................................................... 14 3/.

b Saften h v i t ...................................................15. 3/.

T T  Foten slem mig.
* Hatten klibbig.

eliiptiska eller 
a. —  I Finland

elegans.

rubro marginala. 

rosella.

pura.

laetea.

rugosa.

galericulata.

Icevigata.

alcalina

debilis.

vitilis.

luematopus.

cruenta

sangvinolenta. 

galopus.
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a Foten vani, gulaktig......................................16. 31. epipterygici.

b Foten vani, askgrå......................................17. M. vulgaris.

** Hatten t o r r ...................................................18. 31. rorida .
§§ Foten vid basen löklikt uppsvälld eller inympad.

Foten vid basen lökformig. Rosenröd . . . .  19. 31. pterigena.

t f  Foten inympad. Hatten askgrå...................... 20. 31. corticola.

1. M. e lega n s (Pers.). —  Hatten klocklik, mer eller mindre puck- 
lig, glatt, gulblek, vanl. stötande i brunt eller höggult, omkr. 2 cm bred. 
Foten jämntjock, styf, rak, slät, gulblek, vid basen flocköst fintrådig. 
Lam. fastväxta, n. glesa, gulbleka, stundom hvit- eller gulaktiga, helbräd- 
dade, i eggen saffran sgula och besatta med klubblika, saftuppf3dlda cysti
der. Sp. elliptiskt sferiska, 8 — 10 : 5— 6. —  Barrskog (SF, MF).

2. M. ru b ro m a rg in a ta  Fr. — Hatten klocklik, trubbig, glatt, hy- 
grofan, grå, gulblek, med dragning i rödt, eller brunaktig, skiftande i pur- 
purrödt, urbleknande, omkr. 2.5 cm bred. Foten jämntjock, styf och spröd, 
ofta krökt, slät, glatt, blek eller gulblek. Lam. fastväxta, glesa, först hvit- 
aktiga, sedan gråaktiga, i eggen brunt purpurröda. Sp. elliptiskt sferiska, 
5— 6 : 3 — 4 p.  —  Förmultnad ved (SF).

3. M. r o s e lla  Fr. —  Rosenröd, urbleknande. Hatten klocklik —  
hemisferisk, trubbig, med trubbig puckel, 4— 5 cm bred. Foten mjuk, 
jämntjock, vid basen hvitluden. Lam. fastväxta, n. glesa, i eggen svart- 
aktigt purpurröda och beklädda med spetsiga, saftuppfyllda cystider. Sp. 
elliptiska, 7— 8 : 3 — 4 p. —  Barrskog (Nyl.— Vasa).

4. M. pura  (Pers.). — Hatten klocklik —  platt, med trubbig puc
kel, glatt, rosenröd, gredelin, purpurröd, gäddblå, sällan hvit, urbleknande, 
3— 8 cm bred. Foten styf, jämntjock eller uppåt afsmalnande, slät, 
glatt, vid basen luden, af hattens färg. Lam. urbugtade, m. breda, nät- 
ådrigt förenade, bleka eller h vi tak tiga. Sp. 6— 10 : 4 p. Cyst. bredt
valsformiga. Lukten lik den af rättika, men svag. — Skog (Nyl.— Lappl.).

M. luteoalba (Bolt.). — Hatten spetsigt klocklik — utbredd, pucklig, genom
skinligt strim mig, glatt, gul, n. glänsande, 6—8 mm bred. Foten trådlik, flerböjd, 
seg, platt, vid basen n. fintrådig. Lam. fastväxta, breda, hvita. — Barrskog (SF, r.).

M. flavoalba Fr. — Hatten klocklik — kullrig — platt, pucklig, glatt, icke 
strimmig, hvitaktigt, höggul, ockragul, sällan hvit, 1—2 cm bred. Foten rak, n. styf, 
glatt, i toppen pudrad, hvit, genomskinlig. Lam. vidfästade, snart fria, slutl. plana, 
glesa, bukiga, hvita. Sp. 6—8 : 3—4 p. — Öppna platser (SF.).
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5. M. lactea (Pers.). —  Hvit. Hatten klocklik, n. pucklig, i torr 
väderlek slät, 1— 2 cm bred. Foten n. trådlik, jämntjock, böjlig. Lam. 
fastväxta, uppstigande, tättsittande, smala. Sp. 4— 5 : 3 — 4 [i. —  Barr
skog (Nyl.— Lappl.).

Var. pithya Fr. —  Foten kort, livitmjölig, vid basen löklikt ut
svälld och borsthårig. Hatten n. platt. —  Högar af barr.

6. M. ru g o sa  Fr. —  Hatten klocklik —  platt, n. trubbig, m. seg, 
mer eller mindre rynkig, torr, askgrå, urbleknande, omkr. 2 cm bred. 
Foten styf, seg, rak, slutl. plattryckt, vanl. kort, slät, glatt, blek, med 
kort, sned, sträfluden rot. Lam. bågformigt fastväxta, n. glesa, förenade 
genom tvärådror, breda, bukiga, hvita, äldre gråa. Sp. 8— 9 : 7 //. —  
Löfträdsstammar (SF).

7. M. galericulata (Scop.). — Hatten kägellikt klockformig —  ut
bredd, pucklig, sällan rynkigt strimmig, brunaktigt gul blå, glatt, 1— 6 
cm bred. Foten spröd, ofta bågböjd eller n. uppstigande, med spolfor- 
mig, filthärig rot, slät, n. glänsande, af hattens färg, men blekare, stun
dom hvitaktig. Lam. fastväxta, teml. tättsittande, hvitaktiga, stundom n. 
rödlätta, i eggen besatta med cystider. Sp. äggrunda, 8— 11 : 4— G 
Cyst. 0. Oftast tufvad. —  Trädstammar, stubbar, jord (Nyl.— Lappl.).

8. M. Levigata (Lasch.). —  Hvit. Hatten hemisferisk —  utbredd, 
trubbig, i fuktig väderlek genomskinligt strimmig och hvitaktig, i torr 
slät och hvit, 2— 4 cm bred. Foten ofta bågböjd, slät, glatt, slipprig, 
torr glänsande, vid basen borsthårig. Lam. baktill förenade, bildande en 
ring omkring foten, tättsittande, hvita, äldre blekhvita, i eggen besatta 
med trubbiga cystider. Sp. elliptiska, G : 3 fA. Växer vanl. i tufvor eller 
flockar. —  Barrskog, på stockar, trädstammar, ved. Juni— okt. (Nyl.—  
Lappl.).

9. M. a lca lilia  Fr. —  Hatten klocklik, med trubbig puckel, i väta 
strimmig och fuktig, torr glänsande, bar, askgrå eller brun, 2— 5 cm 
bred. Foten jämntjock, styf, spröd, i våt väderlek slipprig, glatt, gul 
eller askgrå. Lam. fastväxta, n. glesa, hvita, med stark dragning i gädd- 
blått, stundom askgrå eller gulaktigt gråa, i eggen med spetsiga cysti
der. Sp. 8 — 10 : G— 7 (a. Luktar starkt af ammoniak. Vanl. tufvad. 
—  Barrskog, på murkna stubbar. Juni— no v. (Nyl.— Vasa).

M. metata Fr. — Hatten hemisferiskt klocklik, trubbig, mjuk, hygrofau. i 
våt väderlek strimmig och askgrå, i torr slät, glanslös och hvitaktig, stundom rödlätt
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1—2 cm bred. Foten slät, glatt, hvitgrå. Lam. fastväxta, n. glesa, hvitaktiga. Sp. 
8— 10 : 4— 6 fi. Luktar svagt af ammoniak. —  Barrskog., ängar, bland Hypnum. 
Okt. No v. (SF).

10. M. (lebilis Fr. —  Hatten m. tunn, klocklik —  kullrig, trub
big, torr slät och rynkig, förvissnande, hvitaktigt gulblå, stundom stö
tande n. i blekröd t, torr bruriaktig, 4— 7 mm bred. Foten trådlik, n. 
hårfin, vek, slak. Lam. bredt fastväxta, n. glesa, hvitaktiga. Sp. 9 —10:  
6— 7 u. —  Mossbevuxna ängar (SF).

11. M. v it ilis  Fr. — Hatten kägellik — klocklik, med en liten 
vårta, torr, glatt, brun eller gulblå, urbleknande eller hvitnande, icke 
vissnande, 7— 9 mm bred. Foten trådlik, styf, seg, rak, slät, glatt, glän
sande, n. gulaktigt blek, vid basen rotlikt förlängd. Lam. af smalnande 
och fast växta, uppstigande, hvitaktiga eller gråa. Sp. 10— 12 : 4 — 5 fi. 
—  Mossbevuxna st. Senhösten (SF).

12. M. haem atopus (Pers.). — Hatten kägellik — klocklik, 
vanl. trubbig, bar, med tandad kant, hvit, med dragning i köttrödt, stun
dom brun, 2— 4 cm bred. Foten styf, öfverdrageri med ett hvitaktigt, 
mjöligt ludd, stundom bar, vid basen borstiiårig. Lam. fastväxta, hvit
aktiga, enfärgade. Sp. 6 — 9 : 5 —6 fi. Tufvig. Fylld med en svartak- 
tigt blodröd saft. — Stammar af gran etc. (Nyl.— LappL).

13. 31. c ru e n ta  Fr. —  Hatten mörkbrun, med dragning i röd t, 
med helbräddad kant. Foten glatt. Lam. hvitaktiga, enfärgade. Saften 
smultronröd eller mörkröd. För öfrigt som föreg. Sp. 6 — 12 : 5— 9 fi. 
Enslig. — Granskog, på fuktiga ställen (SF).

14. M. sa n g v in o le n ta  (Alb. & Sehw.). —  Hatten m. tunn, 
klocklik —  kullrig, med en liten vårta, glatt, rödlätt eller brunaktig, 
4— 7 mm bred. Foten slak, bar, blek, innehållande en ljusröd saft. Lam. 
fastväxta, n. glesa, i eggen svartaktigt purpurröda och besatta med 
kägellika, saftuppfvllda cystider. Sp. äggrunda, 8— 10 : 5 — 7 Cyst. 
utskjutande, flaskformiga, m. spetsiga. Späd, lätt vissnande. —  Fukt. 
ställen, bland löf (SF).

15. M. gal op u s  (Pers.). —  Hatten klocklik, n. pueklig, bar eller 
pudrad, i början svartaktig, derpå askgrå, stundom hvit, med en svart 
papill, 7— 12 mm bred. Foten spenslig, nedtill n. tjockare och luden,
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svartgrå, fylld af en hvit, mjölkaktig vätska. Lam. vidfästade, hvita, 
stundom stötande i gäddblått. Sp. 9— 10 : 4— 5 [a. Cyst. spolformiga. 
—  Fuktiga ställen, sällan på murk. ved (SF, r.).

16. M. e p ip tc r y g ia  (Seop.). —  Hatten klocklik —  utbredd, 
trubbig, beklädd med en lätt lossnande, slemmig hinna, vanl. askgrå eller 
grågul, 1— 2 cm bred. Foten seg, slemmig, oftast gul, stundom 
askgrå, blek eller hvitaktig. Lam. nedlöpande med en tand, hvitaktiga, 
askgrå, gäddblå eller rödbrunaktiga. Sp. elliptiska, 8— 10 : 4— 5 p. 
Bland mossa, löf och på trädstammar (Nyl.— Vasa).

17. M. vulgaris (Pers.). —  Hatten klocklik —  kullrig —  ned
tryckt, med en papill, askgrå, äldre ofta rödbrunaktig, stundom hvitaktig, 
n. klibbig, omkr. 6 mm bred. Foten trådsmal, slemmig, askgrå, Lam. 
nedlöpande,1divita, i eggen med sönderflytande cvstider. Sp* 5— 6 : 3— 4 u. — 
Barrskog, bland barr och mossa (Nyl.— Lappl.).

18. 31. r o r id a  Fr. —  Glänsande hvit. Hatten m. tunn, kägel- 
likt klockformig —  kullrig, torr, i väta fårad, stundom kägelaktig, 3— 6 
mm bred. Foten hårfin, m, slemmig. Lam. bågformigt nedlöpande, glesa. 
Sp. 8— 11 : 4 [a,. Cystiderna spolformiga. —  Förmultnande kvistar, 
löf etc. (Nyl.— Lappl.).

19. M. p te r ig e n a  Fr. —  Rosenröd. Hatten klotrund —  klock
formig, trubbig, slutl. naflad, genomskinlig, glatt. Foten hårfin, vanl. 
flerböjd, med löklik, borsthårig bas. Lam. få (6— 8), fastväxta, glesa. 
Sp. elliptiska, 7— 9 :‘4— 5 ' —  Förtorkade blad af ormbunkar och rönn 
(SF, MF).

20. 31 . e o r t ic o la  (Schum.). — Vanl. askgrå. Hatten tunn, lieini- 
sferisk, trubbig, slutl. n. naflad, djupt strimmad, 4— 8 mm bred. Foten 
bågböjd eller uppböjd, glatt eller fjällmjölig. Lam. glesa, fastväxta, breda, 
n. äggrunda. Sp. klotrunda, 9— 11 Cyst. klubblika, i toppen med 
krökta, tublika utskott. —  Löfträdsstammar Okt.— dec. (SF).
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11. Omphalia Fr.

Hatten mer eller mindre hinnaktig och naflad, vanl. hygrofan, 
med i våt väderlek genomskinligt strimmig kant. Foten broskartad, 
pipig, yngre ofta fylld. Lamellerna nedlöpande. Cvstider hos fä 
arter. —  I Finland 29 arter.

A .  Hatten i början tänil. tillplattad, med inböjd eller inrullad kant.

I. Lamellerna smala.

§ Lamellerna m. tättsittande.
t  Hatten och foten sotbruna................................... 1. O. m aura.

f f  H v i t , .................................................................. 2. O. scyphoidcs.

§§ Lamellerna täml. glesa.
t  Foten g u l.............................................................. 3. O. chry sophylla *

f f  Foten först blek, sedan rödbrunaktig . . . .  4. O. pyxidata .

II. Lamellerna breda, glesa.
§ Lamellerna m. glesa, triangelformiga...................... 5. O. umbellifera.

§§ Lamellerna n. glesa, icke t r e s id ig a ...................... 6. O. stellata.

B .  Hatten i början klockform ig, med rak kant. Lamellerna breda.

I. Foten täml. tjock ..............................................................7 . 0 .  cam pandla.

II. Foten trådsmal.
§ Hatten gråbrun......................................................... 8. O. setipes.

§£ Hatten n. pomeransgul.............................................9. O. fibula.

1. O. m au ra  Fr. —  Hatten kullrig, djupt naflad, glatt, i våt 
väderlek sotbrun, i torr sidenglänsande, gulaktigt blek, 2— 5 cm bred. 
Foten n. hornartad, spröd, styf, glatt, svartaktigt sotbrun. Lam. långt 
oeh spetsigt nedlöpande, bågböjda, snöhvita. Sp. elliptiska, 5— 6 : 3— 4 p. 
— Brända marker (SF).

2. O. s c y p h o id c s  Fr. —  Glänsande hvit, icke hygrofan. Hatten 
naflad —  trattlik, ofta excentrisk och vågböjd, fint silkesluden, omkr. 1 
cm bred. Foten fylld, kort, böjlig, n. luden. Lam. nedlöpande, tätt
sittande, m. smala. Sp. äggrunda, fi— 10 : 6 p. —  Öppna gräs- och 
mossbevuxna ställen (SF).

3. O. c lir y s o p liy l la  Fr. —  Hatten djupt naflad, finluddig, brun- 
aktigt gul, torr, gråaktigt eller hvitaktigt sämskfärgad, ofta med mörka
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strimmor, 3— 5 cm bred. Foten jämntjock, n. uppböjd, glatt, vid basen 
luden och rotslående, blekt guldgul. Lam. nedlöpande, glesa, guldgula 
eller hvitgula. Sp. 8— 10 : 4— 5 u. —  Murken furu ved (SF).

4. O. pyxidata (Bull.). — Hatten naflad — trattlik, m. hygrofan, 
genomskinlig, skålformigt strim mig, i väta n. glatt, torr finluden, blekt 
rödbrunaktig, urbleknande, 1— 3 cm bred. Foten seg, jämntjock, glatt eller 
pudrad, blek, äldre rödbrunaktig. Lam. nedlöpande, n. glesa, smala, röd- 
lätta, urbleknande. Sp. 7— 8 : 5— 6 p eller 5— G p i diam. —  < )ppna 
fält, vid vägar (Ny 1.— Jakobstad).

O. epichysium (Pers.). — Askgrå, med sotbrun anstrykning, urbleknande, 
torr ljus- eller hvitgrå. Hatten naflad, silkesluden eller beklädd med fjälligt ludd. 
1—3 cm bred. Foten jämntjock, glatt. Lam. kort nedlöpande. Sp. 8— 10:4—5 p- 
— Murken ved (SF).

5. O. u m b e ll ife r a  (L.). —  Hatten teml. tjock, kullrig - 
platt, icke eller n. naflad, i fuktig väderlek hvitaktig ocli mörkstrimmig, 
i torr hvit och slät, silkesluden, sällan småfjällig, med i början inböjd, 
naggad kant, omkr. 1 cm bred. Foten jämntjock eller uppåt tjockare, 
vanl. glatt, af hattens färg. Lam. baktill m. breda, triangelformiga, ned
löpande, m. glesa, hvita, stundom stötande n. i gult. Sp. äggrunda 9— 
13 : 7— 9 p. Cyst. 0. Varierar grå med luden fot. —  Torfjord, murken, 
ved (Nyl.— Lappl.).

6. O. stellata Fr. —  Hvit. Hatten kullrig, naflad, glatt, genom
skinlig, 7 — 10 mm bred. Foten trådlik, ofta uppböjd, vid basen utvid
gad och strållikt flockullig. Lam. nedlöpande, täml. glesa, tunna, breda. 
Sp. n. klotrunda, 6— 7 : 4-— 5 p. —  Gammal murken ved (SF).

7. O, campanella (Batseh.). —  Hatten klocklik —  kullrig, naf
lad, gulbrun, seg, 1— 2 cm bred. Foten hornartad, styf, glatt, glän
sande dadelbrun, vid basen afsmalnande och tätt besatt med brand
gula borsthår. Lam. långt nedlöpande, bågböjda. täml. tättsittande, för
enade genom tvärådror, gula. Sp. 4— 5 : 3 fi. Varierar än med löklik bas 
(var. badipns Fr.), än med kägellik, spetsig, slutl. nedtryckt, papill- 
bärande hatt (var. papillata Fr.). —  Barrskog, på murkna stubbar (Nyl.— 
Lappl.).

8. O. setipos Fr. — Hatten kägellik —  kullrig, ofta med papill, 
slutl. naflad, brungrå, mörkstrimmig, vanl. glatt, 7 — 9 mm bred. Foten
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n. borstlik, styf och rak, vanl. glatt, gråhvit. Lam. långt nedlöpande, 
glesa, slutl. förenade genom tvärådror, hvita eller gråaktiga. Cyst. flask- 
lika. Sp. G— 7 : 2— 3 //. Varierar med upptill blå fot (var. atrocyanea 
Fr.). —  Fukt. ställen, bland mossa (SF).

9. O. fibula (Bull.). —  Hatten strutlik —  utbredd, stundom 
kägellik, med liten knöllik puckel, vanl. naflad, slutl. trattlik, n. orange
gul, urbleknande, sällan brunaktig eller hvit, 4— 10 mm bred. Foten 
borstlik, af hattens färg. Lam. långt nedlöpande, glesa, breda, hvitaktiga. 
Sp. 4— 5 : 3 fi. Cyst. kägellika. Varierar med platt, hvitaktig, i midten 
brun hatt och hvitaktig, i toppen n. violett fot (var. Swartzii Fr.). —  
Fält, skog, bland mossa (Nyl.— Lappl.).

12. Collybia Fr.

Hatten n. köttig, vanl. kullrig —  platt, icke fårad eller skrynk
lig, med i början inrullad kant. Foten broskartad, pipig, sällan fylld. 
Lamellerna urbugtade, fria eller löst vidfästade, hinnaktiga, mjuka. 
Cvstider hos flertalet. —  I Finland 37 arter.

A .  Lamellerna hvita eller rent och lifligt färgade, icke gråaktiga.

I. Foten fårad eller fintrådigt strim mig.
£ Lamellerna breda. Foten f y l l d .......................... 1. C. platyphylla.

§§ Lamellerna smala.
f  Foten n. bukig. Hvitaktig, rödbrunfläckig . . .  2. C. maculata.

f f  Foten icke bukig uppåt afsmalnande.

* Lamellerna slutl. rödbrunfläckiga..................3. C. distorta.

** Lamellerna hvita, ofläckade.......................... 4 . C .  butyracea.

II. Foten jämntjock, sammetshårig, flockullig eller pudrad.

§ Lamellerna täml. glesa, breda. Hatten klibbig . . 5. G. velutipes.

$§ Lamellerna m. tättsittande, ganska smala, 
f  Lamellerna fria.

* Foten öfverallt beklädd med mjöligt ludd . . G. C. confluens.

** Foten pu lveru lent....................................... i . C. conigena.

f f  Lamellerna fastväxta ........................................... 8. C. cirrhata.

III. Foten pipig, slät, bar, jämntjock.

S Lamellerna b r e d a .................................................9 . C .  esculenta.

§§ Lamellerna smala, tättsittande.......................... 10. C. dryophila.



B . Lamellerna gråaktiga.

I. Luktande starkt af färskt mjöl.

§ Foten nedtill förlängd till en lång, spolformig rot . 11. G. rancida.

§§ Foten utan r o t ...................... . 12. C. coracina.

II. Luktlös ................................... . 13. C. ambusla.

1. C. platyphylla Fr. —  Hatten tunn, spröd, plattad, trubbig, 
brunaktig eller askgrå, strecktecknad, 8— 12 cm bred. Foten jämntjock, 
mjuk, med n. hinnaktig hud, fintrådigt strimmig, glatt, blek eller hvit- 
aktig, med afbiten rot, ofta vidfästad vidt krypande, m. greniga, anasto- 
moserande trådar eller strängar. Lam. baktill snedt afstympade, n. vid- 
fästade, glesa, m. breda, hvita. Sp. klotrunda, 3— 8 //. Cyst. 0. —  På 
eller vid löfträdsstubbar (SF).

2. C. maculata (Alb. A Schw.). —  Hatten kompakt, kullrig -  
platt, trubbig, icke strimmig, glatt, hvitaktig, stundom droppfläckig, vanl. 
med rödbrunaktiga fläckar, sluti. rödbrunaktig, 9— 14 cm bred. Foten 
hård, n. bukig, strimmig, hvit, ofta rödbrunfläckig, nedtill afsmalnande. 
Lam. urnupna, fria, m. tättsittande, smala, blekhvita. Cyst. 0. Sp. n. 
klotrunda, 4 — 6 \i. —  Barrskog (SF).

3. C. distorta Fr. Hatten köttig, tunn, kullrig —  utbredd, 
pueklig, glatt, icke strimmig, mörk- eller kastaniebrun, urbleknande, omkr. 
8 cm bred. Foten spröd, broskartad, inuti spongiös, snart ihålig, från 
den filtludna basen afsmalnande uppåt, skrufvriden, fårad, blek. Lam. 
n. vidfästade, tättsittande, smala, slutl. rödbrunfläckiga. Sp. 6 : 4 ii. - 
Tallstubbar (SF, r.).

4. C. butyracea (Bull.). — Hatten köttig, mjuk. kullrig —  ut
bredd, pueklig, glatt, icke strimmig, mörkt rödbrun, urbleknande, stun
dom brungul eller hvitblek, 5— 10 cm bred. Foten inuti sportgiös, med 
styf hinnaktig hud, slutl. ihålig, ifrån den hvitludna basen kägellikt af
smalnande, strimmig, rödbrun eller brunaktig, vanl. glatt, stundom besatt 
med små, hvita fjäll eller klimjöligt ludd, 5— 10 cm bred. Lam. n. 
vidfästade, n. fria, tättsittande, naggade, h vita. Cyst. 0. Sp. 7— 9 : 4 — 5 fi. 
—  Skog (Nvl.— Vasa).

5. C. veilltipes (Curt.). —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, ofta 
excentrisk, oregelbunden och bugtbräddad, glatt, klibbig, ljusgul eller
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brandgal, 3— 12 cm bred. Foten vanl. jämntjock och uppstigande eller 
vriden, tätt sammetshårig, umbrabrun, äldre svartnande. Lam. n. vid- 
fästade, täml. glesa, gulaktiga, i eggen med cystider. Sp. elliptiska, 8— 10 
: 4.5 [i. Vanl. tufvig. —  Stammar af löfträd, företrädesvis Salix-arter. 
Höst— vår (Nvl.— Lappl.).

G. C. COllflueilS (Pers.). —  Hatten seg, vek, kullrig —  platt, 
först trubbig, sedan med en bred och trubbig puckel, i väta hvitaktigt 
rödlätt eller rödbrunaktig, med finstrimmig kant, torr slät och livit. 
Foten vanl. plattryckt, rödbrun, öfverallt beklädd med ett tjockt lager 
af mjöligt ludd. Lam. fria, m. tätt sittande, ra. smala, först rödlätta, 
sedan h vi taktiga. Cyst. 0. Sp. 7— 9 ju. i diam. Fotterna högt upp tätt 
sammanväfda af ett hvitaktigt ludd. —  Skog (SF).

7. C. c o n ig e n a  (Pers.). —  Hatten kullrig —  platt, n. pucklig, 
olikformig, ofta kantig, glatt, först lergul, med dragning i rödt, sedan 
gulblek, grå eller livitaktig, 2— 3 cm bred. Foten trådlik, i början hvit- 
mjölig, derpå n. bar, af hattens färg, nedtill förlängd till en borsthårig 
rot. Lam. fria, m. tättsittande, bleka, i eggen med cystider. Sp. 3— 5 : 
2 — 3 ia . — - Gran- och tallkottar (Nyl.— Vasa).

8. C. c ir rh a ta  (Schuin.). —  Hvitaktig, seg. Hatten kägellikt 
kullrig —  platt — naflad och nedtryckt, ofta stötande n. i rödbrunt, sil- 
kesluden, 4— 7 mm bred. Foten trådsmal, flerböjd, hvitmjölig, med fibril- 
lös, skrufvriden rot. Lam. fastväxta, tättsittande, ganska smala, hvita. 
Sp. 4 : 2— 3 ii. Växer i flockar. —  Ruttna svampar (Nyl.— Lappl.).

C. tuberosa (BulL). — Hvitaktig. Hatten kullrig — platt, pucklig, silkes- 
luden, äldre n. glatt, icke strimmig, 4— 10 mm bred. Foten jämntjock, vanl. upp
stigande', otydligt mjölig. sällan stötande i rödbrunt, vid basen glatt. Myceliet bil
dande en tät, glatt, gulaktig knöl (Sclerotium). Lam. fastväxta, tättsittande, n. bukiga, 
hvita. Sp. sferiskt elliptiska, 4— 6 :2—3 fi- — Ruttnande skiflingar. Samman
flyter troligen med föregående (SF).

9. C. e scu le n ta  (Wulf.). —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, 
ockragul t lerfärgad, ofta äfven brunaktig, glatt, 1— 2 cm bred. Foten 
jämntjock, seg, rak, slät, glatt, n. glänsande, lerfärgad, med gul anstryk
ning, förlängd till en perpendikulär, lång, vanl. glatt rot. Lam. vidfä- 
stade, lossnande, ganska breda, n. glesa, hvitaktiga. —  Barrskog. Vår. 
(Nyl.— Vasa).
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C. tenacella (Pers.). — Hatten n. pucklig, brunaktig, urbleknande, sällan gul
aktigt blek eller hvit. Foten brandgulaktig, i toppen hvit, förlängd till en borst- 
hårig rot. Sp. 6—8 :3 —4 \i. Ätlig. Knappast skild från föreg. — Skog, bland 
mossa och ris. Höst—vår (Nyl.—Yasa).

10. C. dryopllila (BulL). —  Hatten kullrig — platt, trubbig, 
tunn, vanl. nedtryckt i midten, icke strimmig, glatt, icke hygrofan, mörkt 
rödbrun, kastaniebrun, gulaktig, lerfärgad, hvitaktig, urbleknande, 3— 6 
cm bred. Foten pipig, slät, glatt, rödbrunaktig eller gulaktig. Lam. n. 
fria, tattsittande, smala, hvita, blekaktiga, sällan gula, i eggen besatta 
med cystider. Sp. äggrunda, 5 :4  [i. Cyst. 0. —  Skogstrakt (Nyl.—  
Lappl.).

C. aqvosa Fr. — Honungsgul, vattenaktig, hygrofan. Hatten m. tunn, platt, 
trubbig, icke nedtryckt, med finstrimmig kant. Foten fylld. Lam. m. tattsittande, 
hvitaktiga. Sp. 5—7 :3—4 \i. — Fuktiga mossbevuxna ställen (SF, r.).

11. C. rancida Fr. —  Hatten broskartadt köttig, seg, kullrig —  
platt, med bred och trubbig puckel, icke strimmig, glatt, svartaktigt bly
grå eller sotbrun, i början öfverdragen af ett hvitaktigt, sidenartadt doft, 
2— 5 cm bred. Foten pipig, styf, rak, jämntjock, glatt, gråblek, förlängd 
till en lång, tappforrnig, luden fot. Lam. fria, tättsittande, smala, men 
bukiga, askgråa, vanl. pudrade. Sp. elliptiskt sferiska, 5 — 8 : 5 — 6 
Lukten m. obehaglig, n. lik den af färskt mjöl. —  Skogar, ängar (SF).

12. C. coracina F*. —  Hatten broskartadt köttig, kullrig —  
platt, än pucklig, än nedtryckt, ofta oregelbunden, stundom med vågig 
och rynkig kant, brun, n. glänsande, äldre grå ocli glanslös, omkr. 4 
cm bred. Foten ihålig, först styf, sedan spröd, oftast platt tryckt, olik
formig, nedåt n. afsmalnande, brunaktig, i toppen mjölig af små, hvita 
fjäll. Lam. trubbigt fastväxta, lossnande, breda, knappt tättsittande, livit- 
eller gråaktiga. Luktar starkt af nymalet mjöl. —  Skogstrakter (SF).

13. C. ambusta Fr. —  Hatten n. hinnaktig, kullrig —  platt — 
nedtryckt, med liten vårtlik puckel, glatt, först brun, icke strimmig, derpå 
urbleknande, brunaktigt gulblå och finstrimmig, omkr. 3 cm bred. Foten 
fylld — pipig, rak, brunaktigt gul blek, yngre pudrad, äldre bar. Lam. 
fastväxta, tättsittande, brunaktiga. Cyst. 0. Sp. 5 — 6 \i. i diam. Lukt
lös. —  Svedjeländer, förkolnad ved (SF).

C. atrata Fr. Hatten fast, i midten platt nedtryckt, icke strimmig, glatt, i 
väta becksvart, n. glänsande och slutl. klibbig, torr brun. Foten fylld — pipig, seg, 
kort, slät, glatt, brun (äfven inuti). Lam. fast växta, n. glesa, först hvitaktiga, sedan 
gråa eller brunaktiga (SF).
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13. M arasm ius Fr. — Brosksvamp.

Hatten n. köttig eller hinnaktig, seg eller läderartad, fårad eller 
skrynklig. Foten brosk- eller hornartad, sammanflytande, men olik
artad med hattens kött. Lamellerna sega, vani, glesa, hvasskantade, 
helbräddade. Cystider hos få. Broskaktigt läderartade, icke förrutt
nande utan förtorkande eller förvissnande samt vid inträffande väta 
återkvicknande svampar. —  I Finland 18 arter.

A . Hattens kant i början inrullad. Foten broskartad.
I. På marken växande.

§ Foten tät eller märgfylld.
t  Foten nedtill ullig eller b o rs th å r ig .................................1. J/. p e ro n a tu s .

t f  Foten vid basen b a r ....................................................... 2. 31. oreades.

$§ Foten pipig. Lamellerna rödbrunaktiga...........................3. 31. p u t i l lu s .

II. Pä torra, nedfallna grenar ock riskvistar växande. Foten inympad.
§ Foten bar. L ö k lu k t a n d e ................................................. 4. 31. s c o ro d o n iu s .

§§ Foten m j ö l i g .............................................................................5. 31. ra m e a lis .

JB . Hatten i början rak ock tryckt intill foten. Foten kornartad, 
pipig, trådsmal, inkilad i substratet (.A n d ro s a c e u s  Pat.).

§ Foten glatt.
f  Lamellerna ringformigt skilda från foten . . . . fi. 31. ro tu la .

4*j- Lamellerna f a s t v ä x t a ..................................................7. 31. a n d ro s a c e u s .

§§ Foten sammetskårig.
■j* Stinkande. Lamellerna n. tä t ts it ta n d e ...........................8. 31. p e r fo r a n s .

*j*f Luktlös. Lamellerna få, m. g l e s a ................................ 9. 31. e p ip h y llu s .

1. M. peronatus (Bolt.). —  Hatten sluti. läderartad, kullrig 
—  platt, trubbig, i kanten strimmig, slutl. gropig, gulaktig eller blekt 
lergul, med dragning i rödbrunt, urbleknande, äldre n. sämskfärgad, 
3— 6 cm bred. Foten slutl. platttryckt, ljusgul eller blek, stötande n. 
i rödbrunt, omgifven af ett hvitblekt, afskiljbart lager af ludd, nedtill 
bildande en mera borsthårig, hvit eller gulaktig, strumplik beklädnad. 
Lam. vidfästade, n. tättsittande, lossnande, tunna, först gula eller bleka, 
slutl. rödbrunaktiga. Sp. n. elliptiska, 6 — 8 : 3— 5 p,. Smaken brän
nande skarp. —  Skog, synnerligen barrskog (SF).
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2. M. Oreades (Bolt.). Nejlik-brosksvamp. — Hatten köttig, seg, 
kullrig —  platt, n. pucklig, icke strimmig, glatt, hygrofan, i väta strirn- 
raig, sämsk- eller blekt köttfärgad, urbleknande, 2 — 5 cm bred. Foten 
tät, seg, jämntjock, upptill luddig, vid basen bar, af samma färg som 
hatten, men blekare. Lam. fria, glesa, breda, konvexa, hvitbleka. Sp. n. 
klotrunda, 6— 7 : 5 — 6 [i. Har en behaglig smak af kryddnejlika. Vär
derad som krydda. Växer vanl. i ringar. —  Backar, fält (Nyl.— Lappl.).

3. M. putillus Fr. —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, i fuktig 
väderlek strimmig, n. klibbig, rödbrunaktig, kanelfärgad, i torr icke strim
mig, sämskfärgad, 2— 3 cm bred. Foten rak, bar, rödbrun, utan rotlik 
förlängning, vid basen hvitluden. Lam. urnupna, fria, n. tättsittande, 
rödbruna, i eggen ljusare. Sp. elliptiska, 9 : 4— 6 fi. — Barrskog, bland 
tallbarr (Nyl.— Lappl.).

4. M. scorodoilius Fr. Lök-brosksvamp. —  Hatten tunn, platt, 
icke strimmig, skrynklig, yngre blekt rödbrun, äldre bleklagd. Foten 
hornartad, smal, glatt, bar, glänsande, rödbrun, upptill blekare, inympad. 
Lam. fastväxta, ofta lossnande, slutl. krusiga, bleka. Sp. C— 10 : 3 — 4 u. 
Luktar af lök. Användes till krydda. —  Nedfallet ris, m. m. (Nyl.— Vasa).

5. M. ramealis (BulL). —  Hatten tunn, kullrig —  platt —  ned
tryckt, trubbig, icke strimmig, småskrvnklig, hvit, i midten rödbrunaktig, 
omkr. 1 cm bred. Foten ofta uppböjd, mjölig, hvitaktig, nedtill rödbrun
aktig. Lam. fastväxta, n. glesa, smala, hvita. Sp. äggrunda, 10 : 3— 
4 [t. — Nedfallna kvistar (SF).

G. M. rotula Fr. — Hatten m. tunn, n. kullrig, naflad, veckad, 
hvitaktig, stundom med brunaktig nafvel, med vågigt naggad kant, 7 — 9 
mm bred. Foten glatt, brunsvart eller svartaktig, torr. strimmig. Lam. 
få, fastväxta vid en foten omslutande] ring, m. glesa, breda, hvitaktiga. 
Sp. 6— 8 : 3— 4 p. —  Trädstammar, löf (SF).

7. M. audrosaceus (Linn.). —  Hatten m. tunn, n. kullrig, vanl. 
naflad, strimmig eller veckad, glatt, hvitaktig eller brunaktig, 5 — 11 mm 
bred. Foten glatt, svart. Lam. fastväxta, glesa, ogrenade, hvitaktiga. 
Sp. aflångt äggrunda, 6— 9 :3  m. —  Tallbarr, löf, bark (Nyl.— Lappl.).

8. M. perforans Fr. —  Hatten n. hinnaktig, n. platt, icke strim
mig, slutl. småskrynklig, hvitaktig eller blek, stundom stötande n. i

4
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rödbrunt, 6— 9 mm bred. Foten sammetshårig, kastaniebrun eller n. 
svart. Lam. fastväxta, talrika, n. tätt sittande, ogrenade, hvitaktiga eller 
bleka. Sp. 6— 8 : 2 — 3 p. —  Granbarr (Nyl.— Lappl.).

9. M. epiphyllus (Pers.). —  Hatten m. tunn, kullrig —  platt, 
slutl. naflad, glatt, äldre rvnkigt veckad, mjölkhvit. Foten fint sammets- 
liärig, dadelbrun, i toppen hvitaktig. Lam. ta (4— 10), fastväxta, m. 
glesa, förgrenade, hvita. Sp. elliptiska eller äggrunda,1 6— 9 : 3 — 5 p. 
—  Förmultn. löf, stjelkar (N yl.—Yasa).

14, Phyllotus Karst.

Hatten köttig eller hinnaktig, i början upp- och nervänd (resu
pinat), baktill fastväxt, slutligen tillbakaböjd, utan eller med föga 
märkbar fot. Lamellerna sammanlöpande uti en excentrisk punkt. —  
I Finland 10 arter.

f  Hatten torr.

* Hatten köttig, g n l ........................................ 1. P h . nidulans.

** Hatten hinnaktig, g rå a k tig .................................2. Ph. striatulus.

•j-j* Hatten beklädd med en slemmig hinna.
* Med rudimentär f o t ....................................... 3. Ph. ungvicularis.

** Utan f o t ..................................................... 4. Ph. applicatus.

1. Ph. Ilid u lan s  (Pers.). —  Hatten fotlös, i början resupinat, 
skålformig, excentrisk, därpå tillbakaböjd, half, njurlik, filtluden, gul, 3— 6 
cm bred. Lam. breda, täml. glesa, pomeransfärgadt brandgula. Sp. 3— 5 
:  1 — 2 p.  —  Björk- och granstubbar. Sommar— vinter (SF).

2. Ph. s tr ia tu llis (Fr.). —  Hatten utan fot, skållik, m. späd 
och tunn, glatt, genomskinlig, strimmig, blekt eller brunaktigt askgrå, 
torr, förvissnande och skrynklig, 4— 6 mm bred. Lam. få, glesa, af 
samma färg som hatten eller hvitaktiga. —  Mur ken ved, helst af barr
träd (SF).

3. Ph. u n g v icu la r is  (Fr.). (Ph. fwrvellus Karst.). — * Hatten 
tunn, i början resupinat, med inböjd, m. kort fot, derpå fri, horizontal, 
kullrigt platt, glatt eller finluden, icke strimmig, med uppstigande fot, 
svartaktigt blågrå, äldre gulblek, med dragning i brunt, klibbig, 2— 7
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mm 'bred. Lam. glesa, täml. breda, hvitaktiga eller bleka. Sp. 6— 9 : 
4— 5 g,. —  Löfträdsstammar. Okt.— jan (SF).

4. Pil. applicatus (Batscli.). —  Mörkt askgrå. Hatten skålfor
mig, baktill fastväxt, vid basen luden, vanl. fotlös, äldre mer eller mindre 
tillbakaböjd, i väta finstrimmig, pudrad, glatt eller finluden, 4— 5 mm 
bred. Lam. få, täml. tjocka, glesa, breda, af hattens färg, men blekare. 
Cyst. 0. Sp.* 4— 6 g, i diam. —  Murken ved, synnerligen af vide (SF).

15. Russula Fr. —  Kremla.

Hatten köttig, kullrig eller klotrund —  utbredd, nedtryckt. 
Foten köttig, stor, hinnlös, vanligen inuti spongiös. Lamellerna styfva. 
sköra, torra, vanligen af lika längd. Mellanlagret såsom hos Lactarius. 
Cystider 0. Sporerna rundade eller äggformiga, taggiga, hvita eller af 
det gulaktiga innehållet guldskimrande. —  Goda matsvampar, men 
böra, såsom varande misstänkta eller giftiga, förr allas. —  I Finland 
20 arter.

A ,  Hatten kompakt, med slät (: icke strim mig) kant
I. Hattens kant tjock, köttig

§ Hatten brun, svartnande...............................

§§ Hatten h v i t ................................................
II. Hatten med tunn kant, k libb ig .................

JB. Hattens kant tunn, fårad.

I. Hatten kompakt, hård. Lamellerna af olika längd.

§ Skarp. Luktlös . . . . . . .  ......................4. It. consobrina.

§§ Stinkande.................................................................. 5. R . fa tens.

II. Hatten m. spröd. Lamellerna lika långa.
§ Lamellerna hvita.

y Skarpa.

* Hattens kött närmast öfverhuden ljusrödt . . . 6. It. emetica.

** Hattens kött öfverallt h v i t t .............................7. It. fragilis.

t f  Mer eller mindre mild. Hatten vanl. blågrönaktig . 8. 11. ceruginca.

§§ Lamellerna och sporerna gulaktiga.

t  Foten oföränderligt h v it ......................................9. 11. integra.

t t  Foten slutl. gråaktig........................................ 10. It. decolorans.
%

1. It. adusta.

'2. It. deliciosa. 

3. It. rosacea.



52

1. R. adusta (Pers.). —  Blek eller blekt sotbrun, slutl. svart. 
Hatten nedtryckt, slutl. n. trattlik, med i början inböjd, sedan upprätt, 
glatt kant, 10— 15 cm bred. Foten tät, kort och tjock. Lam. fastväxta 
—  nedlöpande, tättsittande, täml. tunna, först blekt hvita, sedan smuts
gråa, vid tryckning icke rodnande. Sp. 7— 9 ^ i diam. —  Skog (SF).

2. R .) deliciosa (Vaill.). (Ii. delica Fr.). —  Hvitaktig. Hatten 
fast, naflad —  n. trattlik, regelbunden, jämn, glatt, men ofta öfverdragen 
af ett hvitaktigt doft, med inrullad, slät kant, glänsande, omkr. 12 cm 
bred. Foten tät, fast, slät, glatt, kort och tjock. Lam. nedlöpande, 
glesa, af olika längd, i fuktig väderlek tårstänkta, täml. tunna. Sp. 9— 12^. 
i diam. —  Värdefull matsvamp. —  Barrskog (SF).

3. R. rosacea (Pers.). —  Hatten kullrig — utbredd, bugtbräd- 
dad, ofta n. excentrisk, vanl. oregelbunden, klibbig, rosenröd, äldre ofta 
hvitaktig, omkr. 6 cm bred. Foten tät, slät, glatt, stundom bukig, hvit 
eller rödlätt. Lam. fastväxta, tättsittande, tunna, af olika längd, baktill 
gaffelgreniga, oföränderligt hvita. Sp. 8— 9 : 6 — 7 p. Smaken efteråt 
skarp. —  Barrskog (SF, r.).

4. R. consobrina Fr. —  Hatten klocklik —  utbredd —  ned
tryckt, spröd, mörkt askgrå eller brunaktigt olivfärgad, med hinnaktig, 
utstående slät kant; köttet hvitt, närmast den i fuktig väderlek klibbiga, 
tjocka hinnan askgrått, omkr. 9 cm bred. Foten jämntjock, glatt, hvit, 
äldre askgrå. Lam. först fria, sedan fastväxta, tättsittande, olika långa, 
breda, gaffelgreniga, hvita. Sp. 6 — 9 ^ i diam. Smaken brännande. —  
Berg, granskog (SF).

5. R. foetens (Pers.). —  Skarp och stinkande. Hatten styf, n. 
klotrund, liksom uppblåst — utbredd eller tillbakaböjd, ofta vågbräddad, 
betäckt med en fastväxt slemmig hinna, med i början inböjd, hinnaktig, knott- 
rigt fårad kant, smutsigt eller brunaktigt gul. Foten tjock, smutsigt 
hvitaktig. Lam. vidfästade, tättsittande, af m. olika längd, gaffelgreniga, 
tunna, tårstänkta, hvitaktiga, emellanåt n. stötande i gult, äldre bleka. 
Sp. 9— 10 : 7— 8 {i. —  Skogar (Nyl.— Vasa).

6. R. emctica (Harz.). Skarp kremla. —  Skarp och brän
nande. Hatten platt —  nedtryckt, jämn, regelbunden, spröd, högröd, 
äldre urblekt, på våta ställen hvit, med slutl. fårad kant, 5— 10 cm bred;



köttet li vitt. närmast den frånskilj bara, slem mak tiga hinnan ljusröd t  
Foten kort, slät, hvit eller rödlätt. Lam. fria, lika långa, n. glesa, breda, 
snöhvita. Sp. 8— 1 0 : 7 — 8 fx. Högst giftig. —  Skog (Nyl.— Lappl.).

7. R. fragilis (Pers.). —  Skarp och brännande. Hatten m. tunn 
och spröd, först kullrig ocli ofta pucklig, sedan platt och nedtryckt, n. 
klibbig, vanl. ljust högröd eller rödlätt, sluti. hvit, ofta rödfläckig, med
m. tunn, knottrigt strimmig kant, 3 —4 cm bred. Foten ofta m. strim- 
mig, hvit. Lam. n. vidfästade, m. tunna, lika långa, n. tättsittande, 
breda, snöhvita. Sp. 8— 10: 7 - — 8 p. Giftig. —  Skogar, lunder, kärr (SF).

8. R. a r̂uginea Fr. — Hatten kullrig —  platt —  nedtryckt, 
glatt, n. torr, med knottrigt fårad kant, blekt blågrön eller hvitaktig, 
glanslös, med lätt afskiljd hinna, 6— 10 cm bred. Foten slät. hvit. Lam.
n. vidfästade, n. tättsittande, af lika längd, breda, hvita, sluti. med blekt 
gulbrunaktiga fläckar. Sp. elliptiskt sferiska, m. fintaggiga, hvita, 7 - 9 
: 6— 8 fx. Cyst. från en smal böjd bas utvidgade till en spollik klubba. 
Smaken n. bitter eller mild. —  Förenas af Romell med R. heterophylla 
(Fr.). Skog, vid vägar (SF, r.).

9. R . integra (Linn.). Allmän kremla. —  Hatten kullrig —
utbredd —  nedtryckt, äldre spröd, med tunn, sluti. fårad och knottrig 
kant samt tunn, klibbig, urbleknande hinna, röd, grön, gul. blåaktig, 
mörkbrun eller olivfärgad, enfärgad, 8— 10 cm bred; köttet hvitt. Foten 
slät, bukig, hvit. Lam. n. fria, n. glesa, m. breda, jämnlånga, hvita, 
äldre bleka och gulmjöliga. Sp. 10 : 8 fx. Smaken god, sällan n. bäsk.
Smaklig matsvamp. —  Skogar (Nyl.— Vasa).

10. R . decolorans Fr. —  Mild. Hatten klotrund —  utbredd —  
nedtryckt, regelbunden, glansk, med tunn hinna och tunn, slät, sluti. 
strimmig kant, röd, som äldre höggul och urbleknande. omkr. 8 cm bred, 
köttet hvitt, vid brytning grånande. Foten trind, vanl. skrynklig och 
strimmig, hvit, äldre askgrå. Lam. vidfästade, tättsittande, tunna, hvita, 
äldre gulaktiga, icke injöliga. Sp. blekt ockragula, 9 — 1 5 : 8  — 10 fx. — 
Barrskog (SF).

* R. constans Karst. — Hatten blekt citrongul. Foten slät. S]>. 8— 12 : 7 
—9 \i- — Skog (SF).
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16. Lactarius Fr. — Riska.

Hatten köttig. Foten köttig, hinnlös, bar, slutligen ihålig. Lamel
lerna nästan nedlöpande, vaxartade, af olika längd, fyllda af en mjölk
aktig, hvit eller gul vätska. Mellanlagret tämligen tjockt, samman
satt af biäslika och bandlika celler. Cystiderna af varierande form. 
Sporerna rundade, taggiga, hvita eller gulaktiga. —  Goda matsvampar, 
men de flesta giftiga, hvarföre förvällning är af dessa nödvändig. —  
I Finland 37 arter.

A .  Lamellerna till färgen oföränderliga, bara.
I. Mjölksaften i början hvit eller svafvelgul, bitter.

§ Hatten klibbig
j  Hattens kant i början inrullad ocli filthårig.

* Mjölksaften svafvelgul.

a  Hattens kant luden. H v i t .............................. 1. L .  re s im u s .

b Hattens kant skäggig. G u l..............................2. /,. s c ro b ic u la tu s .

** Mjölksaften hvit.

a Hatten blekt köttfärgad med hvitskäggig kant 3. L .  t o rm in o s u s ,

b Hatten mörkt grönbrun, med fint gulluden kant 4. L .  n e c a to r.
f f  Hattens kant bar.

* Mjölksaften oföränderligt h v i t .............................. 5. L .  t r i v i a l i s .

** Mjölksaften slutl. ljust v i o l e t t ......................0. u v id u s .

g§ Hatten torr, hinnlös. 

f  Hatten gråaktig.

* Lamellerna t jo c k a ................................................7. L. fle x u o s u s .

** Lamellerna täml. tunna.........................................8. L .  p y r o g a lu s .
f f  Hatten hvit.

* Mjölksaften ym n ig ................................................9. L .  p ip e ra tu s .

** Mjölksaften sparsam.......................................... 10. L .  vellereus.

II. Mjölksaften rödgu l.......................................................11. L .  d e lic io s u s .

15. Lamellerna ändrande färg med åldern, slutl. hvitpudrade.

I. Hatten klibbig. Mjölksaften slutl. g r å ...................... 12. L .  v ie tu s .

II. Hatten torr.
g Mjölksaften skarp.

f  Hatten mörkt rödb ru n .......................................... 18. L .  r u fu s .

f f  Hatten tegelfärgadt rosenröd .............................14. L .  la te riiio ro s e u s .
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§§ Mjölksaften åtminstone i början n. söt.

t  Luktlösa.
* Hatten fjällgrynigt lu d d ig ...............................15. L . helvus.

** Hatten glatt.
a Hatten stoftpudrad................................... 16. 7>. axonites.

h Hatten bar, rödbrun ..................................... 17. X .  subdulcis.

f f  Stark luktande.....................................................18. 7,. glyciosm us.

1. L . re s im u s  Fr. —  Hvit. Hatten kullrig —  naflad —  tratt
lik, glatt, utan ringar, klibbig, med i början inrullad oeli hvitluden, sedan
utstående, tunn och bar kant, äldre blekhvit eller gulaktig, 9— 15 cm 
bred. Foten kort och tjock, nedtill luden. Lam. täml. breda, hvitaktiga. 
Mjölksaften bitter, svafvelgul. Sp. elliptiskt sferiska, 8— 10 : 6— 7 //. —  
Berg, skog (SF, r.).

2. L . s c r o b ic u la tu s  (Scop.). Gul riska. —  Hatten kullrig -  
naflad —  trattlik, vanl. utan ringar, klibbig, i början luden, gul, med i 
början inrullad skäggig kant, 8 — 30 cm bred. Foten jämntjock, glatt, 
vid basen finluden, n. klibbig, blekgul, med höggula urgröpningar. Lam. 
tätt sittande, tunna, svagt blekbruna eller hvitaktiga. Mjölksaften bitter, 
hvit, i fria luften svafvelgul eller violett. Sp. n. runda, 11 — 1 2 : 8  — 9/*,.
—  Granskog (Nyl.— Vasa).

3. L . to rm in o su s  (Schaeff.) Skägg-riska. —  Hatten ned
tryckt, blekt kött- eller tegelfärgad, stundom rödgul eller hvitaktig, oftast 
med dunklare ringar, med i början inrullad, hvitskäggig kant, 5— 10 cm 
bred. Foten n. jämntjock, ljusare än hatten. Lam. tunna, hvita eller 
blekt rödlätta. Mjölksaften hvit, bitter. Sp. n. runda, 6— 8 u. i diam.
—  Skogar, lundar och på öppna gräsbevuxna fält (Nyl.— Lappl.).

4. L . n e ca to r  (Pers.). Svart riska. —  Hatten kompakt, kull- 
rigt platt, vanl. naflad, slutl. n. nedtryckt, glatt eller fint gulluden, mörkt 
olivfärgad eller grönbrun, stundom svartaktig, vid fuktig väderlek n. 
klibbig, utan ringar, med inrullad, i början gulluden kant, 6— 20 cm 
bred. Foten kort, nedtill afsmalnande, klibbig, blekare än hatten, någon 
gäng n. hvit, med mörkare fläckar. Lam. tättsittande, tunna, bleka, 
skiftande i ljusbrunt. Mjölksaften hvit, bitter. Sp. 6— 8 :  4— 5 /*. — 
Löfskogar, skogsängar (Nyl.— Lappl.).



5. L. trivialis Fr. —  Hatten kullrig —  nedtryckt —  n. tratt
lik, glatt, klibbig, n. blågrå, urbleknande, blekgul eller blekt sämskfärgad, 
ofta skiftande n. i köttrödt, 12— 20 cm bred. Foten lång och tjock, 
vanl. uppblåst, glatt, slipprig, blekare än liatten. Lam. tättsittande, 
tunna, breda, hvit- eller blekaktiga. Mjölksaften hvit, bitter. Sp. 8— 10 : 
6— 7 fi. i diam. —  Barrskog (SF).

6. L. u v id u s Fr. —  Vid brytning ljust violett. Hatten mera tunn, 
kullrig —  platt — nedtryckt, glatt, klibbig, utan ringar, hvitgrå, smuts
grå, blåblek, stötande än i blekrödt än i brunt, 4 — 12 cm bred. Foten 
slät eller n. gropig, glatt, klibbig, blek, hvit- eller gulaktig, någon gång 
fläckad. Lam. tättsittande, tunna, hvita, slutl. ljusvioletta eller blekt 
gulbrunaktiga. Mjölksaften först n. smaklös, slutl. bitter, i början hvit, 
därpå smutsigt sämskfärgad, slutl. ljusviolett. Sp. 7— 9 : 6— 8 fi. —  
Lundar (Nyl.— Lappl.).

7. L. fle x u o su s  Fr. Aspsvamp. —  Hatten hård, kullrig —  
platt —  nedtryckt, ofta sned och oregelbunden, torr, glatt, slutl. sprickig 
och fjällig, glanslös, med eller utan ringar, bly- eller violettgrå, urblek
nande, 5— 15 cm bred. Foten tät, kort och tjock, oregelbunden, ofta 
excentrisk, gråblek, inuti hvit, vid tryckning n. rodnande. Lam. glesa, 
tjocka, blekgula. Mjölksaften hvit, skarp. Sp. n. klotrunda, 6— 8 fi. i 
diam. — Skogar, på gräsbevuxna ställen och vid vägkanter (Nyl.— Vasa).

8. L. p y ro g a lu s  Fr. —  Hatten platt —  nedtryckt, täml. tunn, 
vanl. regelbunden och ringtecknad, fuktig, (i väta) grå, slutl. smutsigt 
gulaktig. Foten ihålig, blek. Lam. n. glesa, tunna, gulaktiga, stötande 
i ockragult. Mjölksaften hvit, ymnig, m. skarp. Sp. 6— 10 fi. —  Lundar, 
äfven på ruttna stubbar (SF, MF, r.).

9. L. piperatus (Scop.). Hvit riska. — Hvit. Hatten hård, naflad, 
trattlik, vanl. regelbunden, torr, utan ringar, glatt, 6— 20 cm bred. Foten 
tät, kort och tjock, glatt, otydligt pudrad. Lam. nedlöpande, i början 
bågformiga, tättsittande, smala, klynnedelta, oföränderligt hvita, stundom 
gulfläckiga. Mjölksaften hvit, ymnig, m. skarp. Sp. fint taggiga, 6— 7 
: 5 fi. —  Skogstrakter (SF).

10. L. vellereus Fr. —  Hvit. Hatten kompakt, hård, 
styf, kullrig, med nedböjd kant och inväxt fint ludd, utan ringar,
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hvit, n. skiftande i blekrödt, 10— 20 cm bred. Foten tät, kort och tjock, 
jämntjock, n. finluden. Lam. bågböjda, täml. tjocka, n. glesa, breda, för
enade genom tvärådror, bleka. Mjölksaften sparsam, m. skarp, hvit, någon 
gång slutl. blekt svafvelgul. Sp. 8— 9 : 5— 7 fi. —  Skogar (SF).

11. L. d e lic io s u s  (Linn.). Alsvamp. —  Rödgul, urbleknande. 
Hatten nedtryckt —  n. trattlik, glatt, i väta n. klibbig, äldre ofta grön, 
med mer eller mindre tydliga, mörkare ringar, 12— 16 cm bred. Foten 
jämntjock eller nedåt afsmalnande, blekare än hatten eller af dennas 
färg, försedd med mörkare fläckar. Lam. tättsittande, bågböjda, smala, 
ofta greniga, saffransgula, urbleknande. Mjölksaften rödgul eller eldröd, 
bäsk. Sp. 7— 9 u. i diam. —  Barrskog (Nyl.— Lappl.).

12. L. Y ietus Fr. —  Hatten tunn, mjuk, platt —- natlad — 
n. trattlik, med nedböjd kant, glatt, i början klibbig, utan ringar, grå, 
med dragning i köttrödt eller blått, torr urbleknande och fint silkesluden, 
3 — 10 cm bred. Foten uppåt afsmalnande eller n. jämntjock, slät, glatt, 
torr, n. af hattens färg. Lam. n. tättsittande, tunna, hvitaktiga. Mjölk
saften hvitaktig, i fria luften n. mörkgrå, slutl. bitter. Sp. 7— 8 p. i 
diam. —  Fuktiga lundar (Nyl.— Yasa).

13. L. ru fu s  (Scop.). Brun brötling. —  Hatten i början puck- 
lig, svagt nedtryckt, slutl. trattlik, utan ringar, glatt, mörkt rödbrun, n. 
glänsande, med i början inrullad finluden kant, 5 — 10 cm bred. Foten 
jämntjock, blekare än hatten. Lam. tättsittande, halm- eller ockra
gula, äldre rödbrunaktiga. Mjölksaften hvit, m. skarp. Sp. 8 fi. i diam. 
Giftig. —  Barrskog (Nyl.— Lappl.).

14. L. la te r it io ro s e u s  Karst. — Hatten nedtryckt, ofta ore
gelbunden, emellanåt med otydliga bälten, i ytan söndersprucken till små, 
grynlika, mot kanten större fjäll, tegelfärgadt rosenröd, ända till 1 dm 
bred. Foten krum- eller flerböjd, sällan rak, n. glatt, blekare än hatten. 
Lam. n. glesa, slutl. gulaktiga. Mjölksaften hvit. Sp. klotrundt ellip- 
tiska, 7— 10 i diam. — Lundar (SF).

15. L. hclYUS Fr. —  Hatten kullrig —  platt, n. pucklig, i bör
jan finluden, sedan småfjällig, blekt tegelfärgad, 5— 12 cm bred. Foten 
jämntjock, finluden eller n. pudrad, af hattens färg, men blekare. Lam. 
tättsittande, bleka, slutl. ljust ockragula. Mjölksaften sparsam, vattenak
tig, knappt bitter. Sp. 6— 7 i diam. —  Barrskog (Nyl.— Lappl.).
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16. L. azonites (Bull.). (Lactarielln azonites Sehr.).—  Hatten platt
— nedtryckt, n. bugtbräddad och oregelbunden, torr, i ytan jämn, utan 
ringar, yngre blekt sämskfärgad och betäckt med ett fint, rökgrått stoft, 
äldre bar och blek- eller blågul: köttet livitt, vid brytning saffransgult. 
Foten n. jämntjock, af samma färg som hatten. Lam. n. glesa, greniga 
eller nätformigt förenade, hvitbleka, slutl. gulnande. Mjölksaften hvit, 
sluti. saffransgul, n. mild. Sp. ockragula, 6— 9 /i. i diam. — Skogar (SF).

17. L. subdulcis (Bull.). — Rödbrunaktig. Hatten tunn, platt
—  nedtryckt, med en kägellik puckel, glatt utan bälten, torr, glänsande, 
3— 9 cm bred. Foten jämntjock, glatt, emellanåt n. pudrad. Lam. tätt- 
sittande, än mörkare, än ljusare. Mjölksaften hvit, n. söt. Sp. 5— 8 i 
diam. —  Skogar (Nyl.— Vasa).

18. L. glyciosmus Fr. —  Välluktande. Hatten tunn, kullrig
—  platt —  nedtryckt, med liten spetsig, försvinnande puckel, småfjällig, 
mörkgrå, skiftande i smutsgult, brunt eller violett, utan bälten, 3— 8 cm 
bred. Foten smal, jämntjock, finluden, blek eller gulaktig. Lam. m. 
tättsittande, tunna, bleka eller halmgula, slutl. ockragula. Mjölksaften 
hvit, först n. mild, slutl. bitter. Sp. 8 — 10 : 6 - -8  /*. —  Skogar, lundar 
(Nyl.— Vasa).

17. Hygrophorus Fr. —  Vaxskifling.

Fruktkroppen omsluten af ett allmänt, slemmigt hylle. Hatten 
mer eller mindre köttig, fast. Foten merendels af fina vårtor sträf. 
Lamellerna vaxartade, med vattenaktig (ofärgad) saft och ett mellan- 
lager af hattens substans (pseudoparenkymatöst). Cystider 0. —  I Fin
land 14 arter.

A .  Hatten hvit eller rödlätt.
f  Snöhvit, m k lib b ig ........................................1. JT. eburneus.

f f  Hvit, mer eller mindre öfvergående i rödt . 2. TT. rubescens.

B .  Hatten mer eller mindre olivgrön eller grå.

f  Hatten öfverdragen af ett olivgrönt, urblek- 

nande, lätt afskildt slem.

* Lamellerna sn öh v ita ................................... 3.77.  olivaceoalbus.

** Lamellerna g u l a ....................................... 4. //. vitellum.

f f  Hatten gråaktig, klibbig.
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* Hatten enfärgad. Luktar mer eller mindre

starkt af a n i s ............................................5. //. ayathosmiis.
** Hatten i midten mörkare, ofta brun . . . ö. H . tephroleucus.

1. H. eburneus (Bull.). —  Snöhvit, n. slemmig. Hatten kull- 
rig —  platt, glatt, slät, med finluden, snart bar kant, 5— 8 cm bred. 
Foten nedåt afsmalnande, i toppen sträf af små, fjälliga vårtor. Lam. 
nedlöpande, glesa, fasta. Sp. n. klotrunda, 5— 6 p. i diam. God mat- 
svamp. — Skogar, ängar, lundar (Nyl.— Lappl.)

2. H. rubescens (Pers.). (//. erubescens Fr.). —  Hatten kom
pakt, i början med en upphöjning i midten, äldre platt, i våt väderlek 
klibbig, glatt, slät, ofta med m. små, tilltryckta fjäll, hvit, mer eller 
mindre öfvergående i rödt, ofta kött- eller rosenröd, omkr. 8 cm bred. 
Foten tät, utan tydligt liylle, än kort och tjock, än långsträckt, rödstrim- 
mig, upptill sträf af röda prickar. Lam. nedlöpande, glesa, mjuka, hvita, 
rödfläckiga. Sp. elliptiska, 8— 10 : 4— 5 p. Växer ofta i ringar. Väl
smakande matsvamp. —  Barrskog (SF).

3. H . o liv a ce o a lb u s  Fr. — Hatten n. klotrund — utbredd - 
nedtryckt, glatt, slät, försedd med en brun puckel samt öfverdragen med 
olivfärgadt, urbleknande, sluti. försvinnande slem, 3— 5 cm bred. Foten 
tät, jämntjock, fjällig, brunfläckig, klibbig, hvitaktig eller blek, i toppen 
slät och snöhvit. Lam. nedlöpande, glesa, snöhvita. Sp. elliptiska, 7 — 
1 0 :4 — 5 [i. Smaken mild. —  Barrskog (Nyl. — Vasa).

4. H. vitellum (Alb. & Schw.). (H. hypotkejus Fr.). —  Hatten 
tunn, vanl. trubbig, kullrig —  nedtryckt, med otydliga strecklika teck
ningar, efter det olivgröna slemmets försvinnande askgrå, blek, gulaktig, 
blekgul, orangegul eller rödbrunaktig, 3 — G cm bred. Foten fylld —  ihå
lig, jämntjock, vanl. ofläckad, klibbig, slät. Hyllet flocköst, lätt försvin
nande, bildande omkring foten en n. otydlig ring. Lam. nedlöpande, 
glesa, i början bleka, derpå gula. Sp. elliptiska, 8— 9 : 4 — 5 p. Ätlig*. 
—  Barrskog (Nyl.— Lappl.).

5. H . agatliosimis Fr. —  Hatten kullrig — platt, i midten upp
höjd, klibbig, grå, gråblek eller blåblek, i midten tätt fullsatt med små, 
genomskinliga, bleka papiller eller gryn, med i början inrullad, luden, 
snart bar kant, 5— 7 cm bred. Foten tät, torr, upptill sträf af små 
punktformiga, hvita, slutl. gråaktiga fjäll. Sp. 8 : 5 /i. Lukten behag
lig, lik den af anis; emellanåt luktlös. — Granskog (Si'.).
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6. H. tephroleueus Fr. —  Hatten kullrig — platt —  ned
tryckt, slutl. pucklig, klibbig, tilltryckt småfjällig eller fintrådig, askgrå, 
i midten brunaktig, icke finvårtig, med n. hinnaktig, slutl. fårad kant, 
2— 3 cm bred. Foten jämntjock, tät, stundom nedtill tapplikt afsmal- 
nande, flerböjd, hvitblek eller mörkt askgrå, vanl. med svartaktiga fibriller, 
efter liyllets försvinnande i toppen slät och snöhvit. Lam. nedlöpande, 
glesa, snöhvita. Sp. elliptiska, 13— 15 : 7— 9 p. —  Granskog (SF).

H . pustula tus Fr. — Hatten tunn, kullrig — platt, i början pucklig, grå, 
med blåblek skiftning, emellanåt tilltryckt fintrådig, med brun, uti små vårtor sön
dersprucken disk, 3—6 cm bred. Foten slutl. ihålig, jämntjock, ofta flerböjd, hvit- 
aktig, sträf af svartaktiga prickar. Enskilda hvllet saknas. Lam. fastväxta, slutl. 
nedlöpande glesa, snöhvita, stundom stötande n. i hvitblått. Sp. elliptiska, 7—10: 
4—5 fi- — Barrskog (SF).

18. Camarophyllus Fr.

H ylle saknas. Hatten i våt väderlek fuktig eller slipprig, icke 
klibbig. Foten slät, utan vårtor eller fjäll. För öfrigt som föreg. —  
I Finland 11 arter.

A .  Foten fintrådig. Hatten sotbrun eller svartaktig . . 1. C. c a p r in u s .

B .  Foten glatt. Hatten hvit eller gul.
f  Hatten ljust brandgul................................................. 2. C. fico id e s .

f f  Hatten hvit.
* Lamellerna g u la .......................................................3. C. b ic o lo r.

** Lamellerna h v i t a ................................................. 4. C. e ric c n s .

1. C. caprinus (Scop.). —  Hatten köttig, kägellikt kullrig — 
utbredd, pucklig. slutl. nedtryckt, trubbig, fuktig, strecktecknad, sotbrun 
ellei svartaktig, urbleknande, 8— 15 cm bred. Foten fintrådig, sotgrå 
eller sotbrun, vid basen finluden och hvit. Lam. långt nedlöpande, m. 
glesa, m. breda, n. greniga, tjocka, först hvita, sedan hvitblåa. Sp. 6 —8 
: 4 — 5 fi. Ätlig. —  Barrskog (SF).

2. C. ficoides (Bull.). (Hygrophorus pratensis (Pers.) Fr.). -— 
Ängs-vaxskifling. —  Hatten köttig, kompakt, kullrig —  platt, jämte den 
upptill tilltjocknande foten n. päronforrnig, slät, glatt, i väta fuktig, torr 
ofta sprickfull, med tunn kant, blekt rödgul, stundom hvit eller grå, 
3— 5 cm bred. Foten glatt, fylld, slät, ljusare än hatten. Lam. långt
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nedlöpande, bågformigt krökta, glesa, tjocka, ljusare än hatten, stundom 
hvita. Sp. 6— 10 : 4— 6 g. Synnerligen välsmaklig. —  Ängar, backar 
(Nyl.— Vasa).

3. C. b ic o lo r  Karst. —  Hatten köttig, med tunn kant, kullrig —  
utbredd, slutl. ofta nedtryckt, trubbig, slät, glatt, hvit eller hvitaktig, 
5— 7 cm bred. Foten nedåt afsmalnande, slät, n. glatt. Lam. långt 
nedlöpande, bågformigt krökta, tjocka, höggula eller n. citrongula. Sp. 
10 : G g. —  Granskog (SF).

4. C. ericeilS  (Bull.). (Hygrophorus virgineus (Wulf.) Fr.) -  
Hvit. Hatten köttig, kullrig —  platt, trubbig, i väta fuktig, slutl. ned
tryckt och på ytan söndersprucken uti små fjäll, äldre och torr ofta 
flockullig, stundom blekaktig, omkr. 3 cm bred. Foten nedåt afsmal- 
nande, kort, bar, fast. Lam. nedlöpande, glesa, täml. tjocka. Sp. ellip- 
tiska, 10— 12 : 6— 7 g. —  Fält (Nyl.— Lappl.).

19. Hygrocybe Fr.

H ylle saknas. Fruktkroppen mjuk, saftig, spröd. Hatten tunn, 
vanl. i fuktig väderlek klibbig, torr, glänsande, oftast lifligt färgad. 
Foten ihålig. Lamellerna vaxartade. Cystider 0. Sporerna vanligen 
elliptiska. —  I Finland 13 arter.

A .  Lamellerna nedlöpande, bredt fastväxta, ieke lossnande.
f  Hatten oföränderligt va x gu l...............................1. H . ceracea.

f f  Hatten skarlakans- eller mönjaröd, urbleknande.

* Hatten klibbig, skarlakansröd.......................... 2. H. m iniata

** Hatten ton-, mönjaröd................................... 3. II. flam m ans.

JB. Lamellerna vidfästade, lätt lossnande, 

f  Färgen ljus, icke brunaktig.
* Hatten klibbig, kägellik................................... 4. H. conica.

** Hatten slembeklädd, klocklik, i början grönaktig 5. //. psittacina.

f f  Brunaktig. Starkt luktande...............................G. II. nitrata.

1. H. ceracea (Wulf.). —  Vaxgul. Hatten tunn, kullrig —  
platt, trubbig, n. klibbig, med genomskinligt strimmig kant, 1— 3 cm 
bred. Foten ofta oregelbunden, flerböjd eller platttryckt, glatt, nedtill
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cylindriskt elliptiska, 7— 9 : 4 — 5 p. —  Ängar, betesmarker (Nyl.— Lappl.).

2. H . m in ia ta  (Scop.) (Hygrophorus coccineus (Schaeff.) Fr.). —  
Hatten tunn, kullrig —  platt, klibbig, glatt, trubbig, skarlakansröd, ur- 
bleknande, 3 — 7 cm bred. Foten sammantryckt, upptill skarlakansröd, 
nedtill gul. Lam. fastväxta, med en tand nedlöpande, genom tvärådror 
förenade, glesa, i början gulröda, sedan vid basen stötande i purpurrödt 
och i eggen i blågrått. Sp. elliptiska, 6 — 8 :4 .5  p. —  Mosslupna ängar 
(SF).

' 3. H . flam m ans (Scop.). (Hygrophorus miniatus Fr.). — Hatten 
tunn, först kullrig, trubbig, sedan naflad, slutl. utbredd och nedtryckt, 
torr, glatt, äldre småfjällig, n. mönjaröd, urbleknande, glanslös, 1— 4 cm 
bred. Foten jämntjock, trind, glatt, glänsande, af samma färg som hatten. 
Lam. fastväxta, glesa, gula eller gulröda. Sp. elliptiska, 7— 9 : 4 — 6 p. 
— Skogar, ängar, fält (Nyl.— Lappl.).

4. H. c o n ic a  (Scop.). —  Hatten kägellik, spetsig, ofta flikig, 
slutl. utbredd och sprickig, n. hinnaktig, klibbig, snart torr, sidenglän
sande, dunkelt guldgul, emellanåt stötande i skarlakansrödt, 2 — 4 cm 
hög och bred. Foten valsformig, strimmig, gul. Lam. afsmalnande, snart 
fria, täml. tättsittande, hvitaktiga eller gulaktiga, slutl. svarta. Sp. ellip
tiska, 10— 11 : 6 — 8 p. Vid brytning samt i regnväder svartnande. —  
Högländta ängar och backar (Nyl.— Lappl.).

5. H . p s it ta c in a  (Schaeff.). —  Hatten tunn, klocklik —  utbredd, 
pucklig, med finstrimmig kant, hvitaktig eller gulaktig, öfverdragen med 
ett grönaktigt slem, 1— 3 cm bred. Foten seg, slät, i toppen n. stän
digt grönaktig, slemmigt slipprig. af hattens färg. Lam. afsmalnande, 
tandformigt vidhäftade, glesa, täml. tjocka, bukiga, äggula, stötande mer 
eller mindre i grönt. Sp. äggrunda, 7— 8 : 5 — 6 p. — Ängar, beteshagar, 
skogar (SF).

0. H. Ilitra ta  (Pers.). —  Hatten m. tunn, klocklik —  platt, 
olikformig, först klibbig, sedan torr, äldre sprickig och fjällig, gråbrun 
eller askgrå, 2— 6 cm bred. Foten vanl. sammantryckt, ofta skrufvriden, 
glatt, hvitaktig, stundom gulaktig. Lam. bredt urnupna eller i början 
fastväxta, m. breda, glesa, n. vågiga, hvita, äldre livitblåa eller blåaktigt 
gråa. Sp. 7— 8 : 5— 6 p. Lukten stark, lik den af salpetersyra. —  Skogar, 
lundar, backar (SF).
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20. Lentinus Fr.

Fruktkroppen seg, läderartad. Hatten nästan hel. Foten mer eller 
mindre excentrisk. Lamellerna sargade eller tandade. Cystider 0. 
Sporerna aflånga elliptiska eller nästan klotrunda.—  I Finland 3 arter.

* Hatten f j ä l l i g ...................................................... 1. L .  sq va m o su s.

** Hatten glatt . . . . . . ......................2. L .  c o rn u c o p io id e s .

1. L. squamosus (Schaeff.). (L . lepideus Fr.). —  Hatten täml. 
tjock, i början köttigt seg, sedan läderartad eller n. vedartad, kullrig — 
nedtryckt, oregelbunden, hvitaktig eller blek, ofta stötande i gult eller 
ockragult, fläckig af stora, tilltryckta, mörkare fjäll, 5 — 15 cm bred. 
Foten excentrisk eller central, grof, fjällig eller luden, rak eller krökt? 
med snart försvinnande hylle. Lam. nedlöpande ocli urbugtade, breda, livit- 
aktiga, i eggen sargade. Sp. aflånga, 8— 12 : 3— 4 u. —  Gammal furu
ved (Nyl.— Vasa).

2. L. cornucopioides (Bolt.). (L . cochleatus Fr.). —  Hatten 
köttigt seg, tunn, tegellagd, m. oregelbunden, n. flikig eller vriden, än 
platt, än trattlikt naflad, men icke genomborrad, glatt, blek, stötande i 
köttrödt eller rödbrunt, slutl. sämskfärgad, 3 — 6 cm bred. Foten än cen
tral, oftare excentrisk, understundom lateral, fårad, glatt, n. af hattens 
färg. Hylle 0. Lam. nedlöpande, tättsittande, sågade, hvitaktiga, slutl. 
smutsigt rödlätta. Sp. n. klotrunda, 4— 6 : 4 p. Lukten svag, lik den 
af anis, eller ingen. —  Gamla stammar, affallna grenar. Vår och höst. 
(Nyl.— Lappl.)

21. Hem icybe Karst.

Skiljer sig från föregående slägte hufvudsakligast genom sakna
den af fot. —  I Finland 5 arter.

f  Hatten rödbrun eller sämskfärgad.

* Hatten baktill brunluden, j e m n ............................. 1. H . ursina.

** Hatten glatt, n. skrynklig......................................2. H . castorea.

t f  H v i t .......................................................................... 3. H. auricula.
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1. H. ursina (Fr.). —  Hattarne i början köttigt sega, öronformiga, 
uppstigande, med slät, n. flikig, lielbräddad kant, rödaktigt mörkbruna 
eller blekt rödlätta, jämna, slutl. baktill brunludna, 3— 10 cm breda. 
Lam. breda, hvitaktiga. Sp. 4 u. i diam. — Murkna löfträdsstammar 
(SF, r.).

2. H. castorea (Fr.). —  I början rödbrun, sedan sämskfärgad. 
Hattarne tegellagda, horizontala, tunglika, i början n. omvridna, glatta, 
n. skrynkliga, med inrullad kant, 5— 10 cm breda. Lam. m. tättsittande, 
smala (2— 4 mm breda), stundom hvitaktiga. —  Furu ved (SF, r.).

3. H. auricula (Fr.). —  Hvit. Hattarne tegellagda, köttigt lä- 
derartade, lialfva, öronformiga, uppstigande, slutl. strutlikt uppåt inrullade, 
6 — 9 cm breda. Lam. nedlöpande, jämnbreda, smala (2 mm breda). Sp. 
n. klotrunda, omkr. 2 p. i diam. —  Stamm. af löfträd (SF, r.).

22. Panus Fr.

Fruktkroppen seg, läderartad. Foten excentrisk eller lateral. 
Lamellerna helbräddade. Oystider 0. Sporerna elliptiskt sferiska. —  
1 Finland 2 arter.

* Foten excentrisk, sällan lateral. Hatten icke
k lim jö lig .....................................................1. 1\ carneotomentosus.

** Foten lateral. Hatten klim jölig..................2. P. stypticus.

1. P. carneotouieiltosus (Batsch.). (P. torulosus (Pers.) Fr.). — 
Hatten oregelbunden, m. excentrisk, platt —  trattlik, icke strim mig, glatt, 
i början ljust köttröd, sedan ockragul, stundom stötande i violett eller 
rödbrunt, 5— 8 cm bred. Foten kort, sned, filtluden, grå eller grå-vio- 
lett, stundom rödaktigt brun. Lam. nedlöpande, n. glesa, först ljust kött
röda, sedan sämskfärgade. Sp. 5— 6 : 2— 3 p. —  Björkstubbar (SF).

2. P. stypticus (Bull.). (Panellus stypticus Karst.). —  Hatten njurlik, 
tunn, med uti klimjöliga fjäll söndersprucken hud, kanelbrun eller ockra
gul, urbleknande, 1— 2 cm bred. Foten kort, upptill tilltjocknad, upp
stigande, sammantryckt, pudrad. Lam. tättsittande, tunna, nätlikt för
enade, m. smala, blekt kanelbruna, äldre bleka. Sp. 2— 3 : 1— 2 p. Växer 
flockvis eller i tufvor. Smaken sammandragande, slutl. n. brännande. —  
Murkna trädstammar (SF).
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23. Scytinotus Karst.

Fruktkroppen läderartad, hinnaktig, hattlik, hel, upp- och ner- 
vänd (resupinat), undertill uttänjd till en mycket kort fot. Sporerna 
cylindriska. —  I Finland 1 art.

1. Se. ringens (Fr.). —  Hatten i början kretsformig, sedan våg- 
böjd, finluden, med strirnmig, krusig kant, rödbrun eller rödlätt, med 
brun anstrykning, 1— 2 cm bred. Lam. talrika, täml. breda, lielbräddade, 
rödlätta. Sp. krökta, 5— 7 : 1— 2 p. —  Stammar, grenar af björk och al 
(Nyl.— Lappl.).

24. Volvaria Fr.

Foten omgifven af en slida vid basen, lätt afskild från hatten. 
—  Motsvarar Amanitopsis. —  I Finland 3 arter.

1. V. speciosa Fr. — Hvit eller hvitaktig. Hatten klocklik —  
utbredd, trubbig eller n. pucklig, med icke strirnmig kant, glatt, klibbig, 
i midten oftast stötande i grått, 9 — 15 cm bred. Foten vid basen n. 
löklikt uppsvälld, luden. Slidan luden. Lam. fria, blekt köttröda, med 
säcklika cystider. Sp. elliptiska, 12— 18 : 8— 10 p. Misstänkt. —  Göd
selhögar, gödslade platser (SF, r.).

25. Pluteus Fr.

Skiljer sig från föregående slägte genom saknaden af slida. —  
1 Finland 3 arter.

1 P l. cervinus (Schaeff.). —  Hatten klocklik eller hemisferisk 
—  platt, icke strirnmig, sotbrun, ofta stötande n. i svart, urbleknande, 
först glatt, sedan i ytan upplöst i ludd, fjäll eller fibriller, 7— 13 cm 
bred. Foten tät, jämntjock, hvitaktig, oftast svarttrådig eller svartstrim- 
mig. Lam. fria, först hvita, sedan n. köttröda. Cyst. spolformiga, 70 : 
12 — 15 p. Sp. bredt elliptiska, 7— 8 : 5  — 6 p. Misstänkt. —  Murkna 
stubbar, stammar, ved, halmtak (Nyl.— Lappl.).

* PL umbrosus (Pers.). — Hatten gropigt skrynklig, i början betäckt af ett 
nmbrabrnnt ludd, härbräddad. Foten svartaktig, beklädd med fjälligt lndd. Lam. 
i eggen försedda med sotbruna fransar. — Murkna trädstammar (Nyl.—Vasa).

o
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26. Entoloma Fr.

Hatten med i början inrullad kant. Foten köttig eller fibrös. 
Lamellerna urbugtade eller lossnande. Cystider inga. Sporerna kan
tiga. —  Motsvarar Tricholoma. —  I Finland 17 arter.

f  Hatten i torr och fuktig väderlek af samma färg.

* Hatten trubbig, g r å ....................................... 1. E . griseocyaneum .

** Hatten trubbig, s n ö h v it ............................... 2. E . sericellum.

f f  Hatten hygrofan.

* Hatten n. köttig. Foten ihålig. Luktlös . . . 3. E .  h y d r o g r a m m u m .
** Hatten n. hinnaktig. Luktande.

a Foten pipig, kort, grå. Luktande af färskt mjöl 4. E . sericeum . 
b Foten fylld, hvitblek. Luktande af ammoniak 5. E . nidovosum .

1. E. griseocyaneum Fr. — • Hatten n. köttig, klocklik —  kull- 
rig, trubbig, beklädd med fjälligt ludd, mörkgrå, oftast stötande i grede
lint,'; omkr. 3 cm bred. Foten ihålig, flockullig eller trådig, först blek. 
sedan blåaktig, stundom hvit. Lam. vidfästade, lossnande, bukiga, hvit- 
aktiga, äldre köttfärgade. Sp. kantiga, 8 — 10 g,, i diam. — Betesmarker 
(Nyl.— Lappl.).

2. E. sericelluill Fr. —  Hvit. Hatten n. köttig, kullrig —  
platt eller nedtryckt, oftast oregelbunden, slutl. n. glatt, ofta småfjällig, 
med flockullig, i början inböjd kant, stundom gulaktig. 1— 2 cm bred. 
Foten n. pipig, smal, n. vaxartad, fintrådig, slutl. blekaktig och glatt. 
Lam. fastväxta, slutl. lossnande, n. urnupna, täml. glesa, breda, slutl. 
köttröda. Sp. kantiga, 8-— 10 g. i diam. eller 10— 11 : 8 g. —  Gräsbe
vuxna fält (SF).

3. E. hydrogram m um  (Bull.). (Ent. rhodojpolium Fr.). —  Hatten 
klocklik —  utbredd, nedtryckt eller med en bred upphöjning eller puckel, 
med vågböjd och i början inböjd kant, yngre fintrådig, äldre glatt, i fuk
tig väderlek brunaktig, äldre gulblå, urbleknande, torr n. isabellfärgad, 
6— 13 cm bred. Foten än jämntjock, än uppåt afsmalnande, hvit eller 
hvitblek, glatt, i toppen hvitpudrad. Lam. fastväxta, lossnande, n. ur
bugtade, hvita, äldre rosenröda. Sp. kantiga, 6— 10 g. i diam. Nästan 
luktlös. —  Lunder i löfskog (Nyl.— Lappl.).
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4. E. sericeum (Bull.). —  Hatten köttigt hinnaktig, kullrig —  
platt, n. bugtbräcldad, glatt, med inböjd genomskinligt strimmig kant, i 
fuktig väderlek umbrabrun, torr urbleknande och sidenglänsande, 3— 6 
cm' bred. Foten pipig, jämntjock eller upptill tilltjocknande, fintrådig, 
mörkgrå. Lam. urnupna, n. glesa, helbräddade, mot kanten småningom 
afsmalnande, gråa, slutl. rödbrunaktiga. Sp. 1 0 : 7 — 8 y .  Lukten stark, 
lik den af nymalet mjöl. Växer i flockar. —• Angar, betesmarker (Nyl.—  
Lappl.).

5. E. nidorosum Fr. —  Hatten kullrig —  platt, slutlig ofta 
nedtryckt och oregelbunden, m. spröd, sprickig, glatt, i väta hjort- eller 
askgrå, torr gulblå och sidenglänsande, 6— 8 cm bred. Foten fylld, 
jämntjock, glatt, slät, hvitblek, i toppen hvitpudrad. Lam. urnupna, fria, 
n. glesa, breda, spröda, bleka, äldre blekt köttröda. Sp. kantiga, 8— 10 
: 7 — 8 y .  Lukten stark, ammoniakalisk. —  Lundar (SF, r.).

27. Clitopilus Fr.

Lamellerna nedlöpande. För öfrigt som föregående. Motsvarar 
Clitocybe. —  1 Finland 5 arter.

t  Hatten kompakt. Starkt luktande af mjöl . . .  1. Cl. primulus.

f-j- Hatten tunn. Luktlösa.

* Mörkt askgrå.....................................................2. Cl. undatus.

** Hvit, med dragning i rödt .......................... 3. Cl. cancrinus.

1. Cl. prunulus (Scop.). —  Hatten köttig, först kullrig, sedan 
plattare, slutl. bugtbräddad, torr, hvitgrå eller hvit, bar eller hvitpudrad, 
4— 12 cm bred. Foten tät, hvit, bar, vid basen luden. Lam. långt 
nedlöpande, täml. glesa, hvita, slutl. af sporerna n. rödlätta. Sp. 10—  
1 6 : 6  y .  God matsvamp. —  Barr-, sällan löfskog (Nyl.— Yasa).

2. Cl. undatus Fr. —  Hatten n. köttig, spröd, djupt naflad, 
stundom n. trattlik och ringformig, oregelbunden, vågig, slät, grå, stö
tande i sotbrunt, urbleknande, torr n. silkesluden, glanslös, 3— 4 cm 
bred. Foten fylld — ihålig, oregelbunden, vid basen afsmalnande och 
hvitluden, af hattens färg. Lam. långt nedlöpande, n. glesa, mörkt ask
gråa. Sp. omkr. 9 : 6 y .  —  Varierar med hinnaktig, ofta excentrisk, ljusgrå, 
glänsande hatt (var. viarum Fr.). —  Vid vägar (N yl.—Lappl.).

/
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3. Cl. cancrinus Fr. —  Hatten n. hinnaktig, kullrig —  platt, 
naflad, oregelbunden, slutl. sprickig, slät, finluden eller luddig, hvit, skif
tande n. i ljusrödt, äldre urblekt n. sämskfärgad, 2— 3 cm bred. Foten 
fylld —  pipi g, jämntjock eller nedåt af smalnande, upprätt eller uppsti
gande, glatt, vid basen hvitluden, hvit. Lam. nedlöpande, glesa, täml. 
tjocka, hvita, äldre rödlätta. Sp. 9— 12 : 8— 9 p. —  Feta, gräsbevuxna 
ställen, vid vägar (SF, r.).

28. Leptonia Fr.

Hatten tunn, kullrig eller platt, naflad, med i början inböjd 
kant, Foten broskartad. Lamellerna i början vidfästade eller fast
växta, lätt lossnande. Cystider 0. Sporerna kantiga. — Motsvarar 
Collybia. —  I Finland 15 arter.

f  Hatten slät (icke genomskinligt strimmig), icke hygrofan.

* Lamellerna i början hvitaktiga.
a Foten blåaktig, utan p a p ille r ..........................1. L . lam propus.

b Foten svartbrun, upptill svartprickig . . .  2. L . cethiops.

** Lamellerna i början b l å ................................... 3. L . serrula.

f f  Hatten hygrofan, genomskinligt strimmig.
Lamellerna kvitgrå ............................................4. L . asprella.

1. L . la m p ro p u s  Fr. —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, slutl. 
nedtryckt, i början finluden, sedan småfjällig, glanslös, icke strimmig, 
först musgrå eller stål blå, sedan mörkgrå eller sotbrun, urbleknande, 
2— 3 cm bred. Foten pipig, täml. tjock, fast, spröd, slät, i toppen bar, 
utan papiller, blåaktig, oftast med dragning i violett. Lam. fastväxta, 
lätt lossnande, bukiga, hvitaktiga, slutl. ljust rosenröda. Sp. 9— 12 : 6 
— 8 p. —  Gräsbevuxna backar och fält (SF).

2. L . aetlliops (Scop.). —  Hatten platt eller nedtryckt, n. glän
sande, glatt, strecktecknad, först svart, sedan sotbrun, 2— 3 cm bred. 
Foten spenslig, glatt. Lam. fastväxta eller vidfästade. Sp. 10— 13 : 7— 8 p. 
—  Öppna gräsbevuxna fält (SF).

3. L . se rru la  (Pers.). (L. serrulata Fr.). —  Hatten hemisferisk —  
utbredd, naflad, n. fjällig, i början svartblå, icke strimmig, efter regn sot-
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brun och n. strimmig. Foten n. pipig, upptill svartprickad, af hattens 
färrg, men ljusare, stundom svart, grå, himmelsblå eller hvitblå, vid basen 
hvitluden. Lam. fastväxta, lossnande, breda, segmentformiga, i början 
hvitaktigt gäddblå, sedan gråaktigt rödlätta, i eggen svarta, sågade. Sp. 
9— 10 : 7— 8 y. —  Yarierar med tunnare, hinnaktig, först sotbrun sedan grå 
hatt, slät, gråbrun fot och blekare lameller. — Magra bergsbackar, fält (Nyl. 
— Lappl.).

L. elialybiea (Pers.). — Hatten kullrig, pucklig, i början finluden, sedan små- 
fjällig, slät, mörkt violett eller svartblå. Foten fylld, glatt, blä, utan prickar. Lam. 
fastväxta, breda, bukiga, blåaktigt hvita, i eggen ljusare. Sp. 9—11:6—7 y . — 
Backar, ängar (SF, i\).

L. lazulina Fr. — Hatten n. hinnaktig, klocklik, sedan trubbig — utbredd 
och n. naflad, strimmig, först glatt, sedan sprickigt småfjällig, mörkt sotbrun, i bör
jan än svartblå, än gråbrun. Foten pipig, utan prickar, himmelsblå. Lam. fast
växta, lossnande, blekt himmelsblå, i eggen af samma färg, mot hattens kant jämnt 
afsmalnande. Sp. 10 ~ 1 1 : 6 y . -  Backar, ängar (SF, r.).

4. L . asprella Fr. — Hatten n. hinnaktig, kullrig —  plattad, 
stundom klocklik, än glatt, än fintrådig, strimmig, i midten mörkare, naf
lad och först luden, sedan småfjällig, i förstone sotbrun eller musgrå, 
sedan gulblå eller ljusgrå, 2 —3 cm bred. Foten pipig, jämntjock, spens
lig, rak, glatt, slät, gulblå eller gäddblå, stundom brun eller grön. Lam. 
fastväxta, lossnande, täml. glesa, småningom afsmalnande mot hattens 
kant, hvitgråa. Sp. 8— 9 : 6— 7 y. — Backar, fält (SF).

29. Nolanea Fr.

Hatten n. hinnaktig, klocklik, oftast med en liten, knölig puckel, 
med rak, i början intill foten tryckt kant. Lamellerna fria eller vid- 
fästade. Cystider 0. Sporerna kantiga. —  Motsvarar Mycena. —  I 
Finland 9 arter.

t  Lamellerna bleka eller gråaktiga..
* Foten strimmig, silkeshårig eller fintrådig. Lamel

lerna b leka.........................................................L X . pascua.

** Foten glatt, glansk. Lamellerna gråaktiga . . 2. X . m am m osa.

f f  Lamellerna snöhvita . . ....................................3. X . infula.

1. N. pascua (Pers.). —  Hatten m. spröd, ofta bugtbräddad, 
vanl. pucklig, glatt, strimmig, oftast sotbrun eller brun, torr urbleknande, 
ljusgrå och sidenglänsande, 2— 8 cm bred. Foten pipig, spröd, styf, ofta



sammantryckt, oftast blekt sotbrun. Lam. baktill af smalnande, n. fria, 
tättsittande,; bukiga, hvitaktiga, med sotbrun anstrykning eller gråa. Sp. 
8— 9 fi. i diam. —  Betesmarkar, ängar, skogar (Nyl.— Lappl.).

* N. pallescens Karst. — Hatten vanl. trubbig, guiblek, äldre blekaktig. 
Lam. n. fastväxta, uppstigande, jämnbreda, smala, bleka. — Barrskog (SF, r.V

2. N. mammosa (Linn.). —  Hatten försedd med en vårtlik knöl, 
sällan trubbig, strimmig, glatt, brun, torr isabellfärgad, 1 — 3 cm bred. 
Foten pipig, styf, spröd, rak, glatt, glansk, upptill n. tjockare och 
hvitmjölig, af hattens färg, men blekare. Lam. vidfästade, lossnande, 
bukiga, täml. tätt sittande, först gråa, sedan rosenröda. Sp. 10— 13 : 5—  
8 [a. —  Öppna backar (SF).

3. N. illfu la  Fr. —  Brungrå, ganska seg. Hatten slutl. i midten 
nedtryckt, n. strimmig, glatt, torr isabellfärgad eller gulblå, 2— 4 cm 
bred. Foten n. pipig, glansk, bar, glatt, slät eller n. strimmig, än tråd
lik, än tjockare. Lam. vidfästade, lossnande, tunna, i början snöhvita. 
—  Skogstrakter (SF).

30. Claudopus W. Sm.

Hatten resupinat. Sporerna kantiga. — Motsvarar Phyllotus, — 
I Finland två arter.

1. C l. b y ss ised u s  (Pers.). —  Hatten n. köttig, horizontal, njur- 
formig, slät, luden, mörkgrå, torr urbleknande, 2— 3 cm bred. Foten 
uppböjd, uppåt afsmalnande, luden, vid basen betäckt af fina, hvita trå
dar. Lam. fastväxta, n. nedlöpande, täml. breda, bukiga, hvitgrå, af spo
rerna rödlätta. Sp. n. elliptiska, 6-kantiga, 8— 1 1 : 6  — 8 \i. —  Murken 
ved (SF).

31. Dochm iopus Pat.

Sporerna icke kantiga. Lamellerna i eggen besatta med hårlika 
cystider. — I Finland en art

1. I). sessilis (Bull.). (Agaricus variabilis Auct.). —  Hatten n.
köttig, slät, från midten utskjutande en kort, luden, krökt, slutl. försvin
nande fot, filtluden, hvit. Lam. i början sammanlöpande i en excentrisk
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punkt, sedan nående basen, n. glesa, breda, hvitaktiga, slutl. af sporerna 
rödlätta. Sp. 9— 1 4 : 5  — 8 p .—  Var. microsporus Karst. med mindre spo
rer (6 : 3— 4 p.). — Grenar och stubbar, företrädesvis af gran, äfven på 
jord (Nyl.— Vasa).

32. Rozites Karst.

Hatten köttig. Hvllet dubbelt: det allmänna fritt, snart försvin
nande, kvarlemnande en mycket tunn, oftast omärklig slida omkring fotens 
bas och ett fjälligt eller mjöligt ludd på hattens öfverhud; det en
skilda bildande en hinnaktig ring kring foten. Lamellerna fastväxta, 
i eggen besatta med cystider. Sporerna äggrunda. —  Motsvarar Am a
ni ta. —  I Finland en art.

1. R . caperata (Pers.). — Hatten äggrund —  utbredd, trubbig, 
fuktig, med tunn, småfjällig kant, vaxgul, betäckt af ett mjöligt, hvitt, 
lätt lossnande ludd, i omkretsen gropig, 10— 16 cm bred. Foten tät, 
grof, uppåt afsmalnande, i toppen småfjällig, hvit, med nedhängande hvit 
ring. Lam. lossnande, tättsittande, n. sågade, lerfärgade, äldre med 
kanelbrun anstrykning. Sp. 11 — 12 : 8— 9 p. Ätlig. —  Skog (Nyl. 
— Lappl.).

33. Pholiota Fr.

Hatten köttig. Foten köttig eller tågig, med ring. Cystider 
finnas eller saknas. Sporerna oftast elliptiska, ockragula eller rost
färgade. —  Motsvarar Armillaria. —  I Finland 25 arter.

A .  På marken växande.
t  Hatten tunn. Sporerna ljust rostgula . . . . 1. Ph. toyularis.
f f  Hatten tjock, mjuk. Sporerna mörkt rostbruna 2. Ph. candicans.

B . På stammar, ved och barr växande.
f  Hatten icke kygrofan, fjällig.

* Lamellerna i början hvita. 

a Hattens fjäll tilltryckta.

+  Hatten hvit- eller gulaktig. Foten' n.
excentrisk............................................ 3. Ph. heteroclita.

-|—f- Hatten gul eller rostgul . . . .  4. Ph. aurivella.



72

b Hatten besatt med uppböjda, spärrade fjäll 5. Ph. sqvarrosa.

** Lamellerna i början gula.
a Lamellerna i början intensivt svafvelgula . 6. Ph. flam m ula, 

b Lamellerna i början gu la k tig a .................7. Ph. curvipes.

f f  Hatten hygrofan, glatt.

* Foten betäckt af små, utstående fjäll . . . .  8. Ph. m utabilis.

** Foten f in trå d ig ............................................ 9. Ph. m arginata.

1. Ph. toglllaris (Bull.). —  Hatten klocklik —  platt, icke strim- 
mig, glatt, m. blekt ockragul, 3— 5 cm bred. Foten ihålig, jämntjock, 
gulaktig eller blek. Ringen fästad n. midtpå foten, hinnaktig, hvit. Lam. 
fastväxta, lossnande, bukiga, tättsittande, gulaktiga, slutl. blekt rostfär
gade. Sp. bredt elliptiska, rostfärgade, 9— 10 : 6 — 7 p. —  Trädgårdar, 
parker (SF).

2. Ph. candicans (Scbaeff.). (Ph. praecox (Pers.). —  Hvitaktig. 
Hatten kullrig —  platt, trubbig, icke strimmig, glatt, i väta fuktig, först 
hvitaktig, sedan gulaktig eller blek, äldre n. sämskfärgad, 5— 9 cm bred. 
Foten fylld, upptill ihålig, jämntjock, slät, slutl. glatt, mjölig af fint, hvitt 
ludd, hvitaktig eller hvit. Ringen hel. Lam. vidfästade, afrundade, tätt
sittande, hvitaktiga, slutl. brunaktiga. Sp. 8— 13 : 5— 7 p. Cystiderna 
kolfformiga med vågig hals. —  Trädgårdar, vid vägar, på feta platser 
(N y l.-L app l.).

3. Ph. heteroclita Fr. —  Kompakt, enslig. Hatten köttig, hemi - 
sferisk, äldre utplattad, trubbig, hvit eller gulaktig, af tilltryckta, spridda, 
inväxta, mörkare fjäll fläckig, torr, äldre stundom n. klibbig och stötande 
i brandgult, 6 — 14 cm bred. Foten tät, hård, n. excentrisk, krökt eller 
uppstigande, grof, kort, tjock, fintrådig, hvit eller hvitaktig, nedtill inuti 
rhabarbergul, vid basen knöllikt utsväld och förlängd till en afbiten rot. 
Ringen utgående från fotens öfversta del. Lam. afrundade, n. vidfästade, 
m. breda, tättsittande, bleka, slutl. rostbrunaktiga. Sp. 8— 10 : 5 — 6 p. 
Lukten liknande något den af pepparrot. —  Löfträdsstammar (SF).

4. Ph. aurivclla (Batsch.). —  Hatten klocklik —  kullrig, med 
upphöjd, kompakt disk, fuktig, gul eller rostgul, meu fläcklika, tilltryckta 
fjäll, 9— 14 cm bred. Foten fylld, n. jämntjock, oftast krökt, med till
tryckta, rostbruna fjäll, slutl. n. glatt, fintrådig, gulaktig. Ringen fast- 
växt vid foten straxt nedanom hatten. Lam. urbugtade, tättsittande,
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först hvitaktiga, sedan halmgula, slutl. bruna. Sp. 8 — 9 : 4 —5 /a. —  
Löfträdsstammar (SF). f

* Pli. filamentosa (Schaeff.). — Hatten tunn, n. brandgul, försedd med n. 
concentriskt anordnade, fastväxta fjäll. Ringen luddig, strållik. Sp. 6 : 3—4 [i- — 
Murken ved i barrskog (SF, r.).

5. Ph. sq v a rrosa  (Muell.). —  Hatten klocklikt kullrig —  utplatt-
tad, torr, saffransgul, stötande i rostbrunt, tätt besatt med uppböjda, 
spärrade, brunaktiga fjäll, 9— 15 cm bred; köttet gult. Foten nedåt af- 
smalnande, nedanom ringen fullsatt med tillbakaböjda, mörkare fjäll, af 
hattens färg, men blekare. Ringen utgående från fotens topp, vanl. 
flockös. Lam. fastväxta, med n. nedlöpande tand, tättsittande, smala, 
slutl. rostbruna. Sp. elliptiska, 7 — 8 : 4— 5 Tufvad. Vanl. vidrigt
luktande, otjänlig till föda. —  På eller vid löfträdsstammar (V yl.— Lappl.).

6. P li. flam m u la  (Alb. & Schw.). (Ph. flammans F r.).— Hatten 
kullrig —  platt, n. pucklig, torr, brandgul, med håriga, löst liggande, 
spärrade, svafvelgula fjäll, 6 — 10 cm bred. Foten jämntjock, ofta fler- 
böjd, spärrfjällig*, gul. Ringen hinnaktig, hel. Lam. n. fastväxta, tätt
sittande, först intensivt svafvelgula, äldre rostbruna. Sp. 4 : 2 //. Tuf
vad. —  Barrträdsstammar och ved (Nyl.— Lappl.).

7. P li. CUrvipes (Alb. & Schw.). — Hatten tunn, kullrig —  ut
bredd, trubbig, oregelbunden, torr, i början helt och hållet betäckt af 
fastväxt ludd, sedan småfjällig, ljust brandgul eller orangegul, 4— 7 cm 
bred. Foten 3 — 5 cm lång, 2 — 3 mm tjock, pipig, seg, uppböjd. Rin
gen flockös, trasig, snart försvinnande. Lam. fast växta, tättsittande, breda, 
gulaktiga, slutl. brandgula och ofta ludd naggade. Sp. ljust brandgula, 
elliptiska, G — 7 : 2— 4 p. — Stammar, grenar och ved af löfträd (SF).

Ph. tuberculosa (Schaeff.). — Hatten kompakt köttig, gul, med stark drag
ning åt brandgult, glatt, äldre i ytan söndersprucken uti inväxta, breda, tilltryckta 
fjäll. Foten ihålig, uppböjd, med löklikt förtjockad bas, lifligt höggul; omkr. 2.5 
cm hög, 4—5 mm tjock. Ringen n. hinnaktig. Lam. urnupna, tättsittande, breda, 
höggula, i eggen finsågade. Sp. 8—10 : 4—5 {i- — Ganska lik föregående. — För
torkade björkar (Nyl.— Lappl.).

8. Ph. m u ta b ilis  (Schaeff*.). —  Hatten täml. tunn, kullrig -  
platt, med en upphöjning i midten, stundom nedtryckt, icke strimmig, 
glatt, yngre ofta småfjällig, rostbrunt kanelfärgad, torr blek,' vanl. 6 cm 
bred. Foten fylld — ihålig, styf, jämntjock eller nedåt af smalnande, i 
följd af växtstället ofta uppåtböjd eller vriden, ända till ringen betäckt
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af små, utstående fjäll, nedtill mörkbrun. Ringen hinnaktig. Lam. fast
växta med n. nedlöpande spets, tättsittande, täml. breda, kanelfärgade. 
Cyst. trådlika. Sp. 7— 13 : 4 — 6 p. Växer vanl. i stora tufvor. Goda 
matsvampar. —  Stubbar och stockar af löfträd. Vår— höst (Nyl.— Lappl.).

9. Ph. marginata (Batsch.). —  Hatten n. köttig, kullrig —  
platt, icke strimmig, glatt, yngre stundom småfjällig, i fuktig väderlek 
honungsgul eller rostfärgad och stundom n. klibbig, i torr sämskfärgad, 
1— 4 cm bred. Foten pipig, jämntjock, mjuk, fintrådig eller strimmig, 
ofvanom den lätt försvinnande och ofullkomligt utbildade ringen stoft- 
pudrad, n. af hattens färg. Lam. fastväxta, tätt sittande, smala, först 
bleka, sedan blekt kanelfärgade. Sp. 6— 7 : 3— 4 /1. Växer vanl. en
staka eller i flockar. —  Stammar och ved af barrträd (Nyl.— Vasa).

34. F lam m ula  Fr.

Hatten köttig med i början inrullad kant. Foten köttigt fibrös, 
upptill icke mjölig. Lamellerna nedlöpande eller fastväxta. Cvstider 
hos få arter. Sporerna äggrunda eller elliptiska, rostfärgade eller 
ockragula. — I Finland 16 arter.

A . Med fibrillöst hylle ( E u -  F la y n m u la ) .

I. Hatten hinntäckt.

§ Hattens hinna afskiljbar, m. klibbig.

f  Hatten h v itak tig ..................................................... 1. Fl. lenta.
t f  Hatten brandgul eller gulaktig.

* Sporerna rostfärgade.

a  Foten hvitaktig. Köttet l i v i t t ......................... 2. F L  lu b r ic a .
b Foten gulaktig. Köttet gröngult.......................3. F l .  s p m n o s a .

** Sporerna kaffebrunt rostfärgade......................4. F l .  c a r b o n a r ia .

§§ Hattens hinna fastväxt, icke frånskiljbar. Hatten bar,

slipprig...................................................................... 5. Fl. alnicola.
II. Hatten h inn lös............................................................. 0. F l .  p e n e tra n s .

2£. Utan hylle (Gymnopilus Karst.) . . . . . . . .  7. Fl. picrea.

1. F l. le ilta  (Pers.). —  Hvitaktig. Hatten kullrig —  platt, 
trubbig, slät, i början med lätt lossnande fjäll, sedan glatt, i midten ofta 
lerfärgad eller blekgulaktig, 6— 10 cm bred. Foten n. fylld, seg, jämn-
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tjock, ofta klibbig, med tillbakaböjda, flockulliga, hvita fjäll, nedtill stö
tande i ljusgult och luden. Lam. fastväxta, med n. nedlöpande spets, 
tätt sittande, slutl. af sporerna rostfärgade. Sp. 6— 7 : 3— 4 //. Växer i 
flockar eller smärre tufvor. —  Bland löf, växtlämningar, ved (Nyl.— Lappl.).

2. F l. lubrica (Pers.). — Hatten kullrig —  platt, trubbig, stun
dom nedtryckt och bugtbräddad, m. klibbig, icke strim mig, glatt, ofta 
fläckig af fastväxta fjäll, brandgul, med dragning åt tegelrödt, eller klart 
kanelbrun, stundom blek, med brandgul disk, G— 10 cm bred. Foten 
tät, jämntjock eller uppåt n. afsmalnande, torr, i toppen strimmig, fin
trådig, hvitaktig, slutl. brunaktig. Lam. n. nedlöpande, tättsittande, först 
bleka, sedan lerfärgade, Sp. 6— 7 : 3— 4 fx. —  Skog (SF).

3. F l. spumosa Fr. —  Hatten tunn, kullrig — platt, n. puck- 
lig, icke strimmig, m. klibbig, bar, höggulaktig, 4 — 6 cm bred; köttet 
gulgrönaktigt. Foten ihålig, smal, jämntjock eller nedåt afsmalnande, hög
gulaktig, stundom olivbrun. Ilyllet särdeles utveckladt. Lam. fastväxta, 
tätt sittande, gula, äldre rostbruna. Sp. 7— 8 : 4 fx. Luktlös. Växer i 
flockar eller tufvor. —  Barrskog (SF).

4. F l. carbonaria Fr. —  Hatten tunn, kullrig —  platt, ofta 
nedtryckt, icke strimmig,glatt, klibbig, n. brandgul, 2— 4 cm bred; köttet hög- 
gult. Foten n. pipig, styf, smal, jämntjock eller uppåt n. tilltjocknande, 
fintrådigt fjällig, blek. Hyllet lätt försvinnande. Lam. fastväxta, tätt 
sittande, brunaktiga, med lerfärgad anstrykning. Cyst. kägellika. Sp. 
kaftebrunt rostfärgade, omkr. 6 : 4 //. —  Brända marker (Nyl.— Lappl.).

5. FL  alllicola Fr. —  Hatten kullrig —  platt, trubbig, vani, 
oregelbunden, i väta slipprig, yngre i omkretsen fintrådig, gul, slutl. 
öfvergående i rostbrunt, 6— 10 cm bred. Foten fylld —  ihålig, vanl. 
krökt eller flerböjd, rotlikt afsmalnande, fintrådig, gul, slutl. rostbrunaktig. 
Hyllet fintrådigt eller väflikt. Lam. n. fastväxta, stundom nedlöpande 
eller afrundade, gråbleka, slutl. rostbruna. Sp. omkr. 8 : 5 u. Bitter. 
—  Stammar, stubbar af löf träd (SF).

Fl. liavida (Schaeff.). — Hatten vanl. regelbunden, lifligt höggul, fuktig. 
Foten nedtill än afsmalnande, än förtjockad, höggul, slutl. rostbrunaktig. Lam. 
fastväxta, först hvitaktiga, sedan höggula, slutl. brandgult rostfärgade. Sp. rent rost
färgade, 6—8: 3—5 //• Föga skild från fö reg. — Barrskog, på gamla stammar (SF).



G. Fl. penetrans Fr. —  Hatten i midten köttig, kullrig —  platt, 
trubbig, jämn, icke strimmig, torr, glatt, med ett fint fnas eller puder, 
brandgul, urbleknande, 5— 8 cm bred; köttet blekt. Foten n. ihålig, fast, 
n. jämntjock, först silkesluden, sedan fintrådigt strimmig, blek eller gul
aktig, vid basen hvitluden. Slöjan hvit, m. hastigt försvinnande. Lam. 
fastväxta, tätt sittande, först hvitaktiga, sedan gulaktiga, äldre med brand
gula fläckar. Sp. ockragula, 7— 8 : 4 [i. Bitter. Flockvis växande. — 
Barrskog, på förmultnande ved (Nyl.— Vasa).

F l. sapinea Fr. — Hatten kompakt, kullrig — platt, m. trubbig, torr, ofta 
söndersprucken uti. små fjäll, brandgul eller mörkt guldgul, betäckt af ett lager af 
fint. fjälligt ludd, 3—10 cm bred. Köttet tjockt, gul- oller brunaktigt. Foten tät, 
grof, mångformig, sammantryckt eller fårad, bar, blekgul, vid tryckning brunaktig. 
Slöjan gulaktig, vidhängande hattens kant. Lam. fastväxta, tätt sittande, breda, guld
gula, slutl. brandgult kanelbruna. Sp. ockragala, om kr. 8 : 5 Lukten stark. 
Tufvad. — Barrskog, på stubbar, ved, jord (SF, r.).

7. Fl. picrea (Pers.). —  Hatten m. tunn, klocklik —  kullrig, 
trubbig, icke strimmig, glatt, fuktig, kastaniebrunt kanelfärgad, äldre ur
bleknande, brandgulaktig, 3 cm bred. Foten pipig, uppåt n. af smalnande, 
yngre öfverallt hvitmjölig, mörkbrun. Lam. uppstigande, fastväxta, stun
dom nedlöpande och lossnande, tättsittande, gula, äldre rostbrunaktiga. 
Sp. rostbruna, 8 : 5— 6 fi. Tufvad. —  Berg, barrskog, på stammar och 
stubbar (Nyl.— Vasa).

35. Paxillus Fr.

Hatten köttig. Foten köttig. Lamellerna hinnaktiga, greniga, 
nedlöpande, skilda och lätt lossnande från hatten. Sporerna rost
färgade. —  I Finland 3 arter.

1. P. iiiYolutus (Batsch.). — Hatten m. köttig, kullrig — 
platt —  nedtryckt, i våt väderlek fuktig eller n. klibbig, först 
finluden, sedan n. glatt, mer eller mindre rostfärgad eller gulbrun, torr 
blekare, med i början inrullad, filtluden kant och blekt eller gulblekt kött, 
6— 8 cm bred. Foten tät, fast, bar, .nedåt afsmalnande, smutsgul. Lam. 
tättsittande, täml. breda, af hattens färg, men blekare. Cyst. kägelfor- 
miga. Sp. rundad t elliptiska, 7 — 9 : 5— G /*. Köttet är saftigt och anta
ger vid beröring en mörkare färg. Välsmakande matsvamp. —  Skog 
(Nyl.— Lappl.).
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36. Cortinarius Fr. —  Spindelsvamp.

H yllet spindelväfslikt eller fintrådigt, skildt från hattens hud, 
dubbelt eller enkelt. Lamellerna hinnaktiga, skiftande färg, äldre 
kanelfärgade och mjöliga af de elliptiska eller rundadt elliptiska, 
ockragula, oftast släta sporerna; mellanlagret flocköst. Cvstider hos 
högst få arter. — Utgöra höstetiden största antalet af våra skogs
svampar; högst,j få äro kända som ätliga. — I Finland 133, del
vis svårskiljda arter.

A .  Hatten icke hygrofan.

I. Hatten klibbig.
§ Foten och hyllet torra (Phlegmacinm  Fr.).

f  Slöjan ringformigt nedhängande från den n. jämn

tjocka eller klubblika fotens topp. Lamellerna 

i början bleka, sedan lerfärgade.

a Foten fjällig. Hatten h ö g g u l ................. 1 . C .  claricolor.

b Foten fintrådig. Hatten brandgulaktigt sot- 

brun, med violett kant...............................2. C. balteatus.

F+ Slöjan uppstigande, utgående från fotens bas 
eller midt.
* Foten nedtill uppsvälld till en kantad knöl.

a Lamellerna i början hvitaktiga................. 3. C. m ultiform is.

b Lamellerna icke hvitaktiga.
1 Lamellerna i början blåa.

-f- Hattens kött slutl. gulnande . . . .  4. (7. glaucopus.

+  4~ Hattens kött blått.
A Lamellerna vid beröring'eller 'brytning

icke ändrande färg ......................5. C. ccrmlescens.

A A Lamellerna vid beröring n. purpurröda G. C . purpurascens.

2 Lamellerna i början g u la ...................... 1. C. fulgens.

** Slöjan utgående från den genast från början

utdragna, n. jämntjocka fotens bas eller midt.

Lamellerna, i början stötande i purpurrödt . 8. C. decolorans.

§§ Foten och hyllet slennniga (M yxaciu m  Fr.).

f  Hyllet flocköst................................................ 9. C. collinitus.

f f  Hyllet slemartadt. Smakande af galla . . .10. C. vibraiilis.

\ II. Hatten torr.
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§ Hattens hud upplöst i ludd eller fibriller. Foten
oftast vid basen knöllik. (Inolom a Fr.), 
f  Lamellerna blåaktiga eller violetta.

* Hatten och foten blåa eller blåaktiga.

a Hatten och foten m örkblåa.........................11. G. violaceus.

b Hatten och foten h v i tb lå a .........................12. G. alboviolaceus.

** Hatten grå- eller olivbrun, spärrfjällig . . .13. G. lepidom yces.

t f  Lamellerna i början ljust saffransgula . . .14. G. traganus.

§§ Hatten i början silkesluden, slutl. n. glatt. Foten 

oftast jämntjock (Derm ocybe Fr.).

f  Lamellerna i början blekt violetta . . . . . 15. ' G. eum orphus.

fy  Lamellerna blodröda eller kanelbruna.

* Mörkt blodröd.................................................16. C. sangvineus.

** Hatten vanl. lifligt kanelfärgad. Foten gulaktig 17. G. cinnam om eus.

JB. Hatten liygrofan.

I. Hvllet dubbelt: det allmänna uppstigande, bildande 
omkring fotens nedre del en fjällig, strumplik slida 
eller högre upp en mer eller mindre utvecklad, 

oegentlig ring (Telam onia Fr.).

§ Lamellerna täml. breda och glesa, 
y Foten hvit eller hvitaktig.

* Hatten betäckt af fjälligt ludd...................... 18.
** Hatten glatt, endast mot kanten i början sil

kesluden. Knappast h y g r o fa n ..................19.

fy  Foten och lamellerna icke hvita.
* Lamellerna och foten v io le tta ...................... 20.

** Lamellerna icke violetta.
a Foten och hyllet rödlätta eller gula.

1 Hatten från början fintrådig eller fjällig.

Foten med röda bälten eller ringar . .21.
2 Hatten i början glatt.

-f- Hatten trubbig eller med bred puckel.
a Foten gulaktig, slutl. vid basen saffransgul 22. 

Foten rostfärgad eller brandgulaktig . 23. 

- f-+  Hatten med spetsig puckel . . . .24.

Foten och hyllet brunaktiga.

1 Hatten svartbrun. Foten tät, uppåt af smal

nande, utan b ä lte n ...............................25.

C. laniger. 

G. bivelus. 

(7.. evernius.

G. arm illatus.

G. lim onius. 

C. him m leus. 

C. gentilis.

G. brunneus.
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2 Hatten och lamellerna brandgult kanel-
brnna. Foten tät, uppåt afsmalnande . 26. C. brunneofulvus. 

§§ Lamellerna smala, tättsittande 
f  Hatten brandgult rostfärgad eller i början violett.

* Hatten och foten i början violetta . . . . 27. C. flexipes.

** Brandgult rostfärgad................................... 28. C. incisus.

t f  Hatten och foten kaffebruna.
* Hatten spärrluddig........................................29. C. hem itrichus.

**' Hatten glatt, glänsande...............................30. C. rigidus.

II. Hyllet enkelt. Foten bar, utan bälte (H gdrocybe Fr.).

§ Hattens kant i början inrullad, 

f  Foten och slöjan hvita.
* Fasta och härda.

a Lamellerna urnupna. Hatten rostfärgad .31. C. sub ferrugineus, 

b Lamellerna fastväxta. Hatten brandgult
kanelfärgad, torr o c k ra g u l...................... 32. C. arm eniacus.

** Mjuk och spröd ....................................... 33. C. dilutus.

f t  Foten i början blekt violett eller rödbrunaktig.
Hatten knappast hygrofan, glänsande, kastanie-
b r u n ..............................................................34. C. castaneus.

§§ Hattens kant i början rak.

f  Foten hvit (åtminstone i torr väderlek).
* Foten styf, n. broskartad .......................... 35. C. rigens.

** Foten mjuk.
a Foten snöhvit, jäm ntjock.......................... 36. C. leucopus.

b Foten gulaktig, nedtill hvit och syllikt af
smalnande .................................................. 37. C. scandens.

f f  Foten icke hvit.
* Foten i toppen violett................................... 38. C. erythrinus.

** Foten gul- eller blekaktig.
a Foten beklädd med en lätt af skild hinna.

Hatten mörkbrun, g län san d e ....................39. C. decipiens.

b Foten icke beklädd med lätt lossnande hinna.
1. Foten och#hyllet gu laktiga................... 40. C. saniosus.

2. Foten blek. t j o c k .................................41. C. obtusus.

1. C. elaricolor Fr. —  Hatten köttig, fast, kullrig —  plattad 
—  nedtryckt, slutl. glatt, torr glänsande, ofta på ytan söndersprucken 
uti fjäll, oföränderligt gul, 9— 12 cm bred. Foten tät, hård, nedanom
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ringen beklädcl med hvitt, fjälligt ludd, ofvanom denna hvitmjölig, slutl. 
glatt, än kort och nedtill knöllikt uppsvälld, än långsträckt, hvit. Lam. 
än urnupna, n. fria, än fastväxta, tättsittande, h vi taktiga, äldre lerfärgade. 
Sp. äggrunda, 9— 12 : 6 fx. God mats vamp, doek något hård. —  Löf- 
skog (SF).

2. C. balteatus Fr. —  Hatten kompakt, kullrig —  plattad, m.
trubbig, vanl. i midten nedtryckt, klibbig, snart torr, in växt flockluddig, 
sotbrun, stötande i brandgult eller rostbrunt, med vanl. i bör
jan ljusviolett eller blåaktig, silkes- eller filtluden, inböjd kant?
5— 10 cm bred. Foten m. kompakt, tät, kort och tjock, än jämn
tjock, än nedtill päronlikt utsvälld, ofvanom den spindelväfslika slöjan 
fint sammetshårig, nedanom denna besatt med fina, tilltryckta, rostbrun- 
aktiga trådar eller filtluden, smutsgrå eller hvit. Lam. än urnupna, n. 
tätt sittande, helbräddade, först bleka, sedan sämskfärgade, än afrundade, 
lerfärgade, stundom n. nedlöpande, m. smala, hvitaktiga. Sp. 12 : 5— 6 fx. 
Skog, synnerligast barrskog (SF).

C. varius Fr. — Hatten kompakt, hemisferisk — platt, m. trubbig, regel
bunden, klibbig, glatt, rostfärgadt brandgul, 6—8 cm bred , kanten tunn, i början 
inböjd, gul, försedd med trådlika lämningar efter slöjan. Foten tät, kägellik, till
tryckt luddig, snöhvit. Lam. urnupna, n. tättsittande, i början smala och purpur- 
färgadt violetta, sedan bredare och ockragult kanelfärgade. Sp. elliptiska, 10—13 : 6 fx- 
Var. ljust brandgul, med jämntjock fot och blåa lameller. — Barrskog (SF).

3. C. multiformis Fr. —  Hatten köttig, kullrig —  platt, m. 
trubbig och slutl. nedtryckt, regelbunden, oftast m. klibbig, icke strimmig, 
glatt, enfärgad, höggul, lerfärgadt gul, brandgul. 8 — 10 cm bred; köttet 
och den snart försvinnande slöjan hvita. Foten tät, jämntjock eller uppåt 
afsmalnande, nedtill uppsvälld till en klotrund eller nedtryckt knöl, 
tilltryckt fintrådig eller n. glatt, hvit, äldre gulaktig. Lam. urnupna, m. 
tunna, tättsittande, småsågade, i början hvita, sedan lerfärgade. Sp. ellip
tiska, ockragula, 8— 9 : 5— 6 fx. —  Skog (Nyl.— Lappl.).

4. C. glaucopus (Schaeff.). —  Hatten m. köttig, kompakt, i bör
jan regelbunden, med nedböjd kant, sedan utbredd och nedtryckt, n. 
bugtbräddad, n. klibbig, vanl. luddigt fjällig, stundom fläckig, smutsigt 
gul, ockragul, brandgulaktig eller lerfärgad, 6— 12 cm bred; köttet hvitt, 
slutl. gulaktigt. Foten tät, in. fast, grof, vid basen uppsvälld till en 
kantad knöl, fintrådig eller ullig, äldre långsträckt, blåaktigt blek, inuti 
ljusblå, vid basen gulaktig, slutl. gulaktig eller hvitaktig, 3— 10 cm lång,
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2— 4 cm tjock. Lam. urnupna och af rundade, slutl. urbugtade, tättsit- 
tande, stundom krusiga, i början blåaktiga eller gäddblåa, slutl. ler- eller 
kanelfärgade. Sp. 8— 9 : 5  —  Barrskog (SF).

5. C. ccerulescens (Schaeff.). — Hatten köttig, kullrig —  platt, 
trubbig, regelbunden, icke strimmig, klibbig, n. glatt, smutsigt gul, ler- 
färgad eller brungulaktig, 6— 9 cm bred; köttet lifligt violett, hvitnande. 
Foten tät, af smalnande uppåt, vid basen utsvälld till en lös, kantad, ofta 
med åldern försvinnande knöl, lifligt violett, urbleknande. Lam. n. fast
växta, m. tättsittande, i början intensivt blåa, sedan öfvergående i pur- 
purrödt, slutl. kanelbruna. Sp. n. elliptiska, 9— 10 : 5 — G /*. Köttet 
och lamellerna ändra icke färg vid brytning. —  Skogsängar (SF).

6. C, purpurascens Fr. —  Hatten köttig, kullrig — platt, 
trubbig, bugtbräddad, m. klibbig, marmorerad, kastaniebrun eller dadel- 
färgadt olivgrön, 10— 12 cm bred; köttet blått. Foten tät, kort och 
tjock, nedtill utsvälld till en n. kantad, med åldern försvinnande knöl, 
blekt blå, vid beröring mörkare. Lam. bredt urnupna, tättsittande, först 
blåaktiga, sedan lerfärgade, slutl. kanelbruna, vid beröring eller brytning- 
violett purpurröda. Sp. elliptiska, 8— 9 : 5 — 6 [i. —  Skog (SF).

Var. subpurpurascens (Batsch.). — Hatten tunnare, med otydliga streck, n. 
fläckig, urbleknande. Foten fylld, äldre ihålig. Lam. i början bleka. — Barrskog (8F).

7. C. fulgens (Alb. & Schw.). —  Hatten m. köttig och kompakt, 
kullrig —  platt, trubbig, regelbunden, klibbig, stundom droppfläckig, slutl. 
fintrådig, silkesluden eller småfjällig, lifligt brandgul, med dragning i 
pomeransgult, 5— 10 cm bred; köttet hvitgult, slutl. sämskfärgadt. Foten 
tät, af slöjans lämningar ullig, vid basen uppsvälld till en nedtryckt, 
snedt kantad knöl, gul. Slöjan gul, tjock. Lam. urnupna, n. tättsittande, 
först lifligt gula, slutl. brandgula eller af sporerna rostbruna. Sp. 9— 13 
: 5— 7 i*. —  Skog (SF).

8. C. decolorans (Pers.). —  Hatten köttig, kullrig —  plattad, 
regelbunden, icke strimmig, glatt, m. klibbig, oföränderligt gul, 4— 7 cm 
bred; köttet hvitt. Foten fylld, uppåt afsmalnande, ofvanför den midt på 
foten fästade, långa kvarsittande slöjan bar, stvf, snöhvit. Lam. vidfä- 
stade och urbugtade, tättsittande, saftlösa, först n. purpurfärgade, sedan 
kanelfärgade. Sp. 8— 9 : 7 — 8 \i. Torde sammanflyta med C. varius. 
— Barrskog (SF).

6
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C. porphyropus (Alb. A Schw.). — Hatten köttig, i kanten m. tunn, kull- 
rig — platt, trubbig, icke strimmig, strecktecknad, klibbig, gulblå eller lerfärgad,
4— 9 cm bred; köttet hvitaktigt, vid brytning gredelint eller n. purpurfärgadt. Foten 
uppåt afsmalnande, vid basen uppsvälld, spröd, äfven inuti gredelin, urblek- 
nande, men vid beröring åter antagande sin ursprungliga färg. Lam. afrundade eller 
urnupna, n. tättsittande, först n. purpurröda, därpå kanelbruua men vid beröring 
åter stötande i purpurrödt. Sp. 11—13 : 6 p- Möjligen endast en form af C. p u r
purascens. — Löfskog (SF).

9. C. c o l l i l l i t u s  (Sow.). —  Hatten köttig, först kullrig mecl 
inböjd kant, sedan utbredd, trubbig, icke strimmig, slemmig, glänsande, 
brandgul, stötande i orangegult, eller blekgul, G— 12 cm bred. Foten 
tät, fast, cylindrisk, blåaktig, hvit, gulaktig eller brunaktig, till största 
delen betäckt af det flockösa, slemmiga hyllet, som slutl. sönderbrister i 
stora, concentriska, blå- eller brunaktiga fjäll. Lam. fast växta, lerfärgade 
eller hvitblåa, slutl. kanel bruna. Sp. elliptiska, 12— 14 : 6— 7 p. — 
Skog (Nyl.— Lappl.).

10. C. yibratilis Fr. —  Hatten i midten köttig, kullrig —  platt, 
trubbig, icke strimmig, glatt, m. slemmig, gul, i torr väderlek glänsande 
guldgul, 3— 4 cm bred. Foten oftast kägellikt afsmalnande eller bukig, 
spröd, snöhvit, oftast med en af hyllet bildad slemgördel. Lam. afrun
dade eller urnupna och med en nedlöpande spets, tättsittande, först bleka, 
sedan blekt ockragula, slutl. kanelbruna. Sp. elliptiskt sferiska, 8 — 10 :
5—  6 p. Smaken lik den af galla. —  Skog (SF).

11. C. y io la ce ilS  (Linn.). Blå spindelsvamp. —  Öfverallt, 
äfven inuti mörkblå. Hatten köttig, kullrig —  utbredd, regelbunden, 
trubbig, öfverdragen med ett fjälligt ludd, 8— 15 cm bred. Foten tät, 
nedtill klubblikt utsvälld, luden. Lam. vidfästade. Sp. 12— 13 : 7— 8 p. 

—  Skog (Nyl.— Lappl.).

12. C. a 11)0v io la c e u s  (Pers.). -— Hvitblå. Hatten köttig, mecl 
tunn kant, kullrig —  platt, i midten hvälfd, tilltryckt, silkeshärig, silf- 
verglänsande, n. klibbig, med åldern hvitnande, 3— 8 cm bred. Foten 
fylld, nedtill klubblikt uppsvälld eller kägellikt afsmalnad, hvitluden, 
oftast med otydliga hyllebäiten. Lam. fastväxta eller vidfästade, n. glesa, 
slutl. askgråa eller lerfärgade, stötande i kanelbrunt. Cyst. trådlika. Sp.
6—  9 : 4— 5 p. —  Skog (SF).
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13. C. lepiclomyces (Alb. & Sehw.) (C. phobdeus Fr.). —  Hat
ten köttig, tunn, kullrig —  platt, n. pucklig och omkring puckeln ned
tryckt, grå-, stundom kanel- eller n. olivbrun, af mörkare, spärrade hår
tofsar tätt fjällig, 3— 10 cm bred. Foten tät, uppåt af smalnande, vanl. 
krökt, nedanom den oegentliga ringen fullsatt med n. concentriska svart- 
eller sotbruna spärrade fjäll, i toppen slät och hvitaktig, med dragning i 
violett. Lam. n. urnupna, tättsittande, blekt violetta, äldre lerfärgade, 
slutl. kanelbruna. Sp. n. klotrunda, 6 — 7 : 5— 6 g. —  Skog (SF).

14. C. tragailUS Fr. —  Hatten m. köttig, kullrig —  utbredd, 
trubbig, torr, i början silkesluden och ljust violett, svart urbleknande, 
äldre n. glatt och smutsgul, 8— 10 cm bred. Foten tät, svampig, nedtill 
löklikt uppsvälld, ullig, hvit, stötande i violett, inuti saffransgul. Lam. 
urnupna, glesa, tjocka, breda, i början saffransgula, slutl. kanelbruna. Sp. 
8— 10 : 5 — 6 g. Lukten stinkande. - -  Barrskog (Nyl.— Vasa).

15. C. eu m o rp h lis  (Pers.) (C. anomalus Fr.). —  Hatten köttig, 
kullrig —  utbredd, hvälfd, brunaktigt lerfärgad, af lossnande fibriller grå
aktig, slutl. gulaktig, 3— 10 cm bred. Foten fylld —  ihålig, uppåt af- 
smalnande eller jämntjock, fintrådig, blek, upptill stötande n. i violett, 
nedtill i hvitt. Lam. urnupna eller fastväxta, med en nedlöpande spets, 
tättsittande, tunna, i början gäddblåa eller n. violetta, slutl. kanelbruna. 
Sp. 8— 9 : 6— 7 g. Växer oftast i flockar. —  Skog (SF).

C. spilomeus Fr. - Skiljer sig från föregående förnämligast genom sin af 
rödbruna eller brandgula fjäll fläckiga fot. — Skogar, ängar (SF).

16. C. sa n g v in eu s  (Wulf.). —  Mörkt blodröd. Hatten köttig, 
tunn, kullrig — platt, silkesluden eller småfjällig, 3— 4 cm bred. Foten 
jämntjock, spenslig, fintrådig. Lam. fastväxta, tänd. breda. Sp. ellip- 
tiskt sferiska, 6— 8 : 4 — 5 g. Lukten lik den af rättika. — Granskog (SF).

17. C. c in iia iliom eu s  (Linn.). — Hatten köttig, tunn, plattad, 
med en trubbig puckel, oftast kanelbrun, öfverdragen med ett fint, gul
aktigt silkesludd, slutl. glatt, 2— 10 cm bred. Foten fylld — ihålig, 
jämntjock, gulaktig, af hyllets lemningar fintrådig. Lam. fastväxta, tätt
sittande, tunna, breda, ständigt glänsande, ljust kanelbruna, oftast stö
tande än i gult, än i brandgult. Köttet och hyllet gulaktiga. Sp. mörkt 
ockragula, 6—8 : 4—6 g. Varierar med blodröda lameller (var. semi- 
sangvinea Fr.). —  Skog (Nyl.— Lappl.).
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18. C. laniger Fr. —  Hatten kompakt, hemisferisk —  utbredd, 
trubbig, blekt brandgul, föga hygrofan, betäckt af ett löst lager af hvitt, 
fjälligt ludd, slutl. glatt, omkr. 8 cm bred. Foten tät, grof, än jämntjock, 
än nedtill löklikt utsvälld, hvit, inuti n. lergul. Hyllet omslutande foten 
nedtill såsom en strumplik slida, upptill bildande en tydlig, kvarsittande 
m. mjuk, snöhvit ring. Lam. fastväxta eller n. afrundade, slutl. n. glesa, 
saffransgult kanelbruna, slutl. brandgula. Sp. elliptiska, 11— 12 : 6 — 7 
—  Granskog (SF).

19. C. bivelus Fr. —  Hatten köttig, mjuk, kullrig —  platt, 
trubbig, fuktig, vatten uppsugande, föga hygrofan, glatt eller å kanten silkes- 
luden, ofta med mörkare fläckar eller intryckta porer, rost- eller lergul, 
stötande n. i brandgult, 6— 12 cm bred. Foten tät, helt och hållet 
svampigt köttig, än kort och vid basen knöllikt utsvälld, än långdragen 
och uppåt afsmalnande, slät, hvitaktig, inuti rostbrunaktig, med oegent
lig, lätt försvinnande, hvitaktig ring. Yttre hyllet ulligt, hvitt, slidlikt 
omslutande fotens bas.‘ Lam. fastväxta eller n. urnupna, i början tätt- 
sittande, brandgult kanelfärgade. Sp. 8 • 10 : 5— 6 Smaken mild. 
Lukten icke obehaglig. Ätlig. —  Skog (SF).

20. C. ev e rn ilis  Fr. —  Hatten köttigt hinnaktig, kägelformigt
klocklik —  utbredd, otydligt pucklig, m. spröd, glatt, yngre ofta af hyl
lets lämningar silkesluden, purpurfärgadt kastaniebrun, m. hygrofan, torr 
lergul eller gråaktig, slutl. söndersliten i flikar eller trådar, 6 — 10 cm 
bred. Foten fylld, mjuk, jämntjock eller nedtill afsmalnande, violett, ur- 
bleknande, med fjällika lämningar af hyllet, 8 — 16 cm lång. Lam. fast
växta, bukiga, m. breda, glesa, violett purpurröda, urbleknande, slutl. 
kanelbruna. Sp. 8— 12 : 5— 7 —  Barrskog, på fuktiga ställen (Nyl.
— Vasa).

21. C. armillatus Fr. — Hatten köttig, klocklik —  utbredd, 
torr, knapt hygrofan, först glatt, sedan fintrådig eller småfjällig, lerfär- 
gadt röd, 5— 15 cm bred. EYten tät, vid basen uppsvälld till en tjock, 
luden, hvitaktig knöl, äldre rödbrunaktigt blek, inuti isabellfärgad. Yttre 
hyllet rödt, bildande omkring foten 1— 4 cinnoberröda bälten eller ringar. 
Lam. vidfästade, glesa, m. breda, i början blekt kanelfärgade, slutl. mörkt 
rost- eller kastaniebruna. Sp. elliptiska, 8— 12 : 6— 7 {*. Luktar af 
rättika. —  Skog (Nyl.— Lappl.).

22. C. lillio ililis  Fr. —  Citrongul, med stark dragning i brand
gult, m. hygrofan. Hatten köttig, kullrig —  platt, trubbig, icke strim-



mig, glatt, torr sprickigt inskuren och gul eller ockragul, G— 10 cm bred. 
Foten köttig, tät, jämntjock eller nedtill afsmalnande, af hyllets lämnin
gar flocköst fjällig, torr ockragul, vid basen intensivt saffransgul. Hyllet 
höggult. Köttet af hattens färg. Lam. fastväxta, sällan urnupna, glesa, 
gula, slutl. brandgult kanelbruna. Sp. äggrunda, n. sträfva, 7— 9 : 6  in. 
—  Barrskog (SF).

23. C. hinnuleus Fr. —  Hatten köttigt hinnaktig, klocklik —  
utbredd, vanl. med trubbig eller spetsig puckel, slutl. nedtryckt, glatt, 
stundom i kanten silkesluden, slutl. genomborrad af porer, i början 
blekt brandgul, sedan stötande i kanelbrunt, urbleknande, i torr väderlek 
gul eller brandgulaktig och n. glänsande, 3— 5 cm bred, med likafärgadt 
kött. Foten fylld —  ihålig, än jämntjock och kort, än långdragen, smal 
och flerböjd, blek, stötande i brandgult eller brunt. Hyllet hvitt, omgif- 
vande foten som en tunn, slät, jämn, silkeshårig, vanl. upptill af ett blekt 
ringformigt bälte begränsad strumplik slida. Lam. urnupna, glesa, breda, 
ofta genom tvärådror förenade, brandgult kanelbruna. Sp. ovala, 8— 10 : 
6 — 7 fi. —  Skogar, lundar (SF, r.).

24. C. gentilis Fr. —  Kanelbrun, med dragning i brandgult. 
Hatten n. köttig, kägellik —  utbredd, med spetsig puckel, icke strimmig, 
glatt, stundom silkesluden eller småfjällig, torr gul, slutl. sprickig och 
inskuren, 1.5— 3 cm bred. Foten fylld —  ihålig, spenslig, jämntjock 
eller vid basen afsmalnande, ofta krökt, fintrådig, torr lifligt gul, med 
gula fjäll och en sned, gul, oegentlig ring. Lam. fastväxta, m. glesa, 
tjocka, genom tvärådror förenade, oföränderligt brandgult kanelbruna. Sp. 
8 — 9 : 5 — 6 [A.. —  Barrskog (SF).

25. C. brillllieu s  (Pers.). —  Hatten klocklik —  utbredd, med 
trubbig, köttig puckel, bar, mot kanten mväxt fintrådig, umbrabrun, torr 
smutsgrå eller lergult sämskfärgad, 3 — 9 cm bred. Foten fylld, vanl. 
grof, uppåt afsmalnande, elastisk, brunaktig, hvitstrimmig, upptill med 
ett hvitaktigt, ringlikt hyllebälte. Lam. först fastväxta, sedan vidfästade, 
glesa, tjocka, med tvärådror, i början mörkt purpurrödt kanelbruna, därpå 
umbra- eller mörkbruna. Sp. 8 — 10 : G— 7 fi. —  Barrskog (SF).

26. C. hrunneofu lY U S Fr. —  Brandgult kanelbrun. Hatten 
köttig, tunn, klocklik —  utbredd, otydligt pucklig, icke strimmig, glatt 
eller n. glatt, med i början hvittrådig kant, m. fint strecktecknad, knappt 
hygrofan, 3 —7 cm bred. Foten fylld, uppåt afsmalnande, fintrådigt
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strimmig, slutl. n. glatt, blekare än hatten. Hyllet som hos föregående, men 
försvinnande. Lam. fastväxta, m. bukiga, n. glesa, breda, mjuka, matt- 
färgade. Köttet smutsigt brandgulaktigt. Mycket lik föreg. —  Barrskog 
(SF).

27. C. flexipes (Pers.). —  Hatten n. köttig, kägellik, spetsig —  
utbredd —  nedtryckt, med vanl. spetsig puckel, med fina, ljusgråa trå
dar, slutl. bar, först violett eller mörkbrun, sedan kanel- eller kaffebrun, 
urbleknande, i torr väderlek grått brungul eller sämskfärgad, med lika- 
färgadt kött, 1— 3 cm bred. Foten flerböjd, n. vågig, vanl. jämntjock, 
spenslig, blekaktig, i toppen, stundom öfverallt violett. Hyllet bildande 
en oegentlig, hvit ring omkring foten. Lam. fastväxta, täml. glesa, breda, 
i början mörkt purpurfärgade eller umbrabruna, med violett anstrykning, 
slutl. kanelbruna, i eggen hvitaktiga. Sp. elliptiska, 9— 10 : 5 \i. En af 
de mångformigaste inom slägtet. —  Skog (SF).

28. C. incisus Fr. —  Hatten n. köttig, kägellik eller kullrig —  
utbredd, med än m. spetsig, än trubbig puckel, rostbrun, stötande i brand- 
gult, yngre bar, äldre isynnerhet i torr väderlek sprickfull och inväxt 
fintrådig, men svedd af solen slät och glänsande, 2— 3 cm bred. Foten 
än kort, än långsträckt, flerböjd, fibrillös, af hattens färg. Hyllet hvitt, 
bildande ett mer eller mindre tydligt, ringlikt bälte omkring foten. Lam. 
fastväxta, täml. glesa, kanel- eller rostfärgade. Sp. 9— 12 : 6 [i. Växer 
i flockar eller tufvor. —  Barrskog, ängar, kärr (SF).

29. C. hemitrichus (Pers.). — Hatten n. köttig, kullrig —  platt, 
med än spetsig, än trubbig puckel, stundom alldeles trubbig eller naflad, 
med i början upprätta, sedan tilltryckta, löst liggande, hvitaktiga hårtof
sar och trådar, kaffebrun, i torr väderlek brunaktigt sämskfärgad, slät, 
slutl. n. glatt, 2 — 5 cm bred. Foten ihålig, jämntjock, rak, blekbrun, 
med en oegentlig, vanl. m. tydlig, stundom hinnaktig, snöhvit ring, 
nedanom hvilken foten är hvitluddig. Lam. fastväxta, tättsittande, breda, 
lerfärgade, slutl. kanelbruna. Sp. n. elliptiska, 7— 8 : 4— 5 fi. —  Bland 
mossa, löf etc. (SF).

30. C. rigidus (Scop.). —  Hatten n. hinnaktig, kägellik eller 
kullrig —  utbredd, med än spetsig, än trubbig puckel, stundom trubbig, 
slutl. nedtryckt, äldre glatt samt i kanten genomskinligt strimmig, kasta- 
niebrun, glänsande, torr grått brungul, omkring kanten i början af hyllets 
lämningar fint hvitluddig. Foten fylld —  ihålig, jämntjock, än kort och
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rak, än långdragen och flerböjd, brunaktig eller af hattens färg, äfven af 
tilltryckta fibriller blekaktig med mer eller mindre utvecklad, stundom 
till och med hinnaktig ring. Lam. fast växta, n. tättsittande, breda, först 
rost-, sedan kanelbruna. Sp. 10— 11 : 4— 6 Köttet af hattens färg,
af en egendomlig lukt. —  Skogar, på fuktiga ställen (SF).

31. C. subferrugilieus (Batsch.). —  Hatten köttig, kullrig -  
utbredd, trubbig eller med hvälfd disk, icke strimmig, n. glatt, mer eller 
mindre hvgrofan, blekt rost- eller kanelbrun, torr lergul eller sämskfär- 
gad, vani, stötande i rostbrunt eller brandgult, n. glänsande, omkr. 9 cm 
bred. Foten tät, spongiös, utvändigt n. broskartad, vid basen mer eller 
mindre uppsvälld, uppåt af smalnande, tilltryckt fintrådig, blek eller hvit- 
aktig, äldre smutsigt hvit, vid basen slutl. saffran sgul. Slöjan livit, snart 
försvinnande. Lam. urnupna, först bleka, slutl. mörkt rostbruna, breda. 
Köttet smutsigt livitt, af oangenäm smak och lukt. Sp. 7— 10 : 5— 6 \i.
—  Skog, företrädesvis löfskog (Nyl.— Lappl.) —  Beslägtad såväl med 
följande, som med C. bivelus; dock lätt skild från den förra genom matt 
färg, köttig hatt, icke elastisk fot och mycket snart försvinnande, spin- 
delnätslikt hylle samt från den senare genom enkelt hylle, glatt och 
hygrofan hatt.

32. C, armeniacus (Schaeff.). —  Hatten n. köttig, styf, kullrig
—  utplattad, med bred och trubbig puckel, icke strimmig, glatt, i kan
ten stundom finstrimmig, glänsande, brandgult kanelbrun, torr sämskfär- 
gad eller ockragul, 5 — 10 cm bred. Foten n. broskartad, inuti mjuk, 
uppåt kägellikt afsmalnande, styf, hvit. Slöjan vanl. bildande ett till
tryckt, cirkelformigt, hvitt bälte omkring foten. Lam. fastväxta, tätt
sittande, täml. breda, först bleka, sedan kanelbruna, med brandgul anstryk
ning, glänsande. Sp. 8 — 10 : 5— 6 /*. —  Skog, synnerligen barrskog 
(N yl.-V asa ).

33. C. d illltu s  (Pers.). —  Hatten n. köttig, kullrig —  platt, 
med en liten, lätt försvinnande puckel, icke strimmig, glatt, i början af 
hyllets lämningar omkring kanten fint livitluddig, glanslös, yngre kasta- 
niebrun, sedan grått brungul, torr sämskfärgad, omkr. G cm bred. Foten 
fylld —- ihålig, spröd, mjuk, af hyllets lämningar fläckvis fint livitluddig, 
äldre n. glatt, blek eller hvitaktig, vid basen tjockare. Lam. djupt 
urnupna, tättsittande, n. bukiga, blekt eller ljust kanelbruna, glanslösa, 
breda. Sp. 6— 9 : 4— 6  [a . Luktlös. —  Skog, synnerligast barrskog, på fuk
tiga ställen (SF, r.). Lik spädare former af C. armeniacus, men m.mjukare.
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34. C. castaneus (Bull.). —  Hatten n. köttig, fast, n. seg, styf, 
klocklik eller kullrig —  utbredd, platt eller med upphöjd disk, ofta ore
gelbunden, icke strimmig, glatt, yngre af hyllets lämningar omkring kan
ten hvitluddig, kastaniebrun, torr knappt urbleknande, n. glänsande samt 
n. svartaktig i midten, 3— 4 cm bred. Foten fylld —  pipig*, broskartad, 
seg, slät, jämntjock, blek, med violett eller rödbrunaktig anstrykning, n. 
glatt. Slöjan spindelnätslik, hvit. Lam. vidfästade, fastväxta eller ur- 
nupna, tättsittande, bukiga, tunna, blekt purpurrödt violetta eller rostfär
gade, äldre rostbruna. Sp. elliptiska, 8— 10 : 4 — 5 jti. —  Bar jord (Nyl. 
— Lappl.).

35. C. r ig e n s  Fr. —  Hatten n. köttig, kägel- eller klockformig
— kullrig, trubbig, icke strimmig, glatt, ler- eller sämskfärgad, glanslös, 
torr stötande i hvitt, med fast, hvitt kött, 3 — 6 cm bred. Foten fylld, 
broskartad, styf, seg, slät, glatt, bar, nedåt afsmalnande, stundom 
tjockare, rotlikt förlängd, blekaktig, torr hvit. Slöjan knappast synlig. 
Lam. fastväxta, n. nedlöpande, glesa, lerfärgade, äldre blekt, slutl. mörkt 
kanelbruna, glanslösa, breda. Sp. elliptiskt sferiska, 8— 10 : 6— 7 p. —  
Barrskog (SF).

36. C. le u e o p o iliu s  (Bull.) (C. leucopus (Pers.) Fr.). —  Hatten 
n. köttig, kägellik —  utbredd, pucklig, icke strimmig, glatt, fuktig, grått 
brungul, torr sämskfärgad och n. glänsande, 3— 5 cm bred. Foten fylld
—  ihålig, mjuk, oftast jämntjock, snöhvit. Lam. lossnande, tättsittande, 
bukiga, bleka, slutl. kanelbruna. —  Barrskog (SF, r.).

37. C. sca n d en s  Fr. —  Hatten n. hinnaktig, med köttig, än 
spetsig, än trubbig puckel, kägellik —  platt, med n. strimmig kant, först 
rostgul, sedan honungsgul, torr sämskfärgad, brandgulaktig i midten, 1—
4 cm bred. Foten pipig, i toppen tjockare, spenslig, flerböjd, mjuk, 
slät, gulaktig, med hvit, syllikt afsmalnande bas, torr hvitaktig. Lam. 
fastväxta, n. glesa, smala, brandgult kanelbruna. Sp. elliptiskt äggrunda, 
nertill spetsade, 8— 10 : 5— 6 p. —  Barrskog (SF, r.).

38. C. e ry th r in u s  Fr. —  Hatten n. köttig, kägellik —  kullrig
—  platt, regelbunden, med en obetydlig, trubbig, mörkare puckel, icke 
strimmig, glatt, kastaniebrun eller mörkt rödbrun, torr brandgulaktig, 3—
5 cm bred. Foten fylld —  ihålig, vanl. jämntjock, ofta uppstigande, 
glatt, fintrådigt strimmig, glänsande, ofta silfverhvit, upptill violett. Lam.
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n. vidfästade, täml. glesa, bukiga, först bleka, sedan ljust kanelbruna. -  
Skogstrakter, lundar (Nyl.— Lappl.).

39. C. decipiens (Pers.). —  Hatten n. hinnaktig, klock- eller
kägellik —  utbredd, slutl. omkring den köttiga, spetsiga, mörka puckeln 
nedtryckt, glänsande, kastanie- eller kaffebrun, i torr väderlek lergul, 3—  
4 cm bred. Foten fylld —  pipig, jämntjock, rak eller flerböjd, spenslig, 
jämn, fintrådig, blek eller blekt rödbrunaktig, stundom med lergula fläckar, 
inuti n. lergul, beklädd med en lätt afskild hinna. Slöjan livit, m. snart 
försvinnande. Lam. fast växta, mer eller mindre tättsittande, blekt rost
gula. Sp. elliptiska, 10— 12 : 6 —  Skog (Nyl.— Lappl.).

40. C. saniosus Fr. —  Hatten n. köttig, kägel- eller klockformig 
—  utbredd, med en spetsig eller trubbig puckel, icke strim mig, glatt, 
kanelbrun, med dragning i brandgult, torr brandgulaktig och n. glän
sande, med lika färgadt kött, 1— 2 cm bred. Foten fylld, jämntjock, 
krökt eller flerböjd, gulaktig, smutsgul eller brandgulaktig (äfven inuti), 
med gulaktiga fibriller. Slöjan fibrillös, gul. Lam. fastväxta, n. tättsit
tande, bukiga, först ljust, sedan intensivt kanelbruna. Sp. mandelformiga, 
kanelbruna, 8— 12 : 5 — 6 fx. — Skogar, ängar, kärr (SF).

41. C. obtllSUS Fr. —  Hatten n. hinnaktig, kägellik — - utbredd, 
med en trubbig, lätt försvinnande puckel, till midten strimmig, glatt, i 
början rostbrun, stötande i kastaniebrunt, snart kanelbrun, glänsande, torr 
blekt ockragul eller hvitaktigt sämskfärgad, i ytan upplöst i trådar 
och glanslös, slutl. söndersprucken, 2— 5 cm bred. Foten fylld —  ihå
lig, mjuk, spröd, krökt eller flerböjd, tjock, vid basen afsmalnande, till
tryckt fintrådig, gulaktigt sämskfärgad, torr hvitaktig. Slöjan sällan tyd
lig, hvitaktig. Lam. fastväxta, bukiga, n. glesa, breda, täml. tjocka, ge
nom tvärådror förenade, rostbruna, äldre brandgult kanelbruna, i eggen 
hvitfransiga. Sp. n. ockragula, äggrundt elliptiska, 7— 10 : 5 — 0 fi. 
Växer i flockar. — Skog (Nyl.— Vasa).

C. acutus (Pers.). — Hatten n. hinnaktig, kägellik — klocklik — utbredd 
och nedtryckt, med en spetsig puckel, äldre fullkomligt glatt, i våt väderlek strim
mig, honungsgult läderfärgad, n. glänsande, torr sämskfärgad eller hvit, 2—4 cm 
bred. Foten pipig, spenslig, jämntjock, flerböjd, hvittrådig, äldre glatt, af hattens 
färg, urbleknande. Slöjan vidhängande hattens kant, snart försvinnande, hvit. Lam. 
fastväxta, n. tättsittande, tunna, lancettlika. Sp. 9—10 : 5—6 [x- Med habitus af 
Galera. — Blandskog (SF).
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37. Inocybe Fr.

Hatten köttig. Foten köttig, fast. Hyllet fintrådigt, samman
växt med hatten samt i början förenande dennas kant med foten genom 
en spindelnätslik slöja. Lamellerna vidfästade eller fria, i eggen, ofta 
äfven på sidoytorna besatta med. karaktäristiska cystider. Sporerna 
elliptiska eller äggrunda, bruna, släta, glatta. —  Ingen art ätlig. Mot
svarar TricJioloma. —  I Finland 23 arter.

f  Hatten torr.
* Hatten i början kullrig . . * . .
** Hatten klock- eller kägelform ig. 

a Foten rödbrunaktig eller blekaktig 

b Foten hvit,

1. Foten f in t r å d ig ..................

2*. Foten glatt, upptill hvitmjölig
t t  Hatten klibbig...............................

1. 1. lacera Fr. —  Hatten n. köttig, kullrig —  utbredd, trub
big eller med en trubbig puckel, icke hvgrofan, i början tilltryckt fin
trådig, sedan spärrfjällig, gråbrun, urbleknande, utväxt gulaktig, omkr. 3 
cm bred. Foten seg, jämntjock eller vid basen smalare, fylld, blekare 
än hatten, * öfverallt bruntrådig, i toppen bar, inuti hvitaktig, nära ytan 
stötande i rödbrunt. Lam. vidfästade, bukiga, breda, tättsittande, i bör
jan hvitaktiga, med rödbrunaktig anstrykning, äldre gråbrunaktiga. Smak- 
och luktlös. Sp. aflånga, 12— 19 : 5— 6 p. —  Bar jord i barrskog och 
vid vägar. Maj— oktober (Nyl.— Lappl.).

1. trivialis Karst. — Hatten n. köttig, kägelformig — klocklik, kullrig — 
plattad — nedtryckt, med trubbig puckel, longitudinelt. sprickig ocli trådigt sargad, i 
midten än slät, än söndersprucken i fjäll, blekaktig eller musgrå, med dragning i 
brungult eller dadelbrunt, 3—5 cm bred. Foten tät, jämntjock, fast, rak eller fler- 
böjd, fintrådig, slutl. n. glatt, i toppen hvitblek och n. mjölig, slutl. (äfven inuti) 
stötande i rödbrunt. Lam. vidfästade eller n. fastväxta, tättsittande, bukiga, först 
hvitaktiga, sedan lerfärgade, slutl. brunaktiga. Cystiderna klubblika, med en lång 
cylindrisk spets, 60—70 : 15—25 p- Sp. elliptiska, 11— 13 : 5—6 p- Köttet hvitblekt, 
smak- och luktlöst. Ofta tufvad. — Yid vägar (SF).

2. I. clebilipes Karst. (I. scabella Fr. pr. p.). —  Hatten n. 
köttig, klockformig — platt, med en trubbig puckel, glatt, slutl. i ytan

. 1. /. lacera .

. 2. I. debilipes.

. 3. /. descissa.

. 4. I. geopliylla. 
. 5. I. vatricosa.
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söndersprucken till fjäll och fibriller, kaffebrun, stundom stötande i röd
brunt, 2— 3 cm bred. Foten fylld, jämntjock, rak eller flerböjd, glatt, i 
toppen otydligt pudrad, rödbrunaktig eller blekaktig. Lam. vidfästade, 
bukiga, stundom jämnsmala, mer eller mindre tättsittande, först smutsgråa 
eller bleka, sedan brun- eller rödbrunaktiga. Sp. äggrunda, ockragula, 
9— 11 : 6— 7 fi. Flockvis växande. —  Skog (SF).

3. I. descissa Fr. — Hatten n. köttig, kägellik —  klocklik —  
utbredd och strålformigt klufven, fintrådig, i kanten ofta strimmig, livit- 
aktig, stundom brunaktigt blek, omkr. 3 cm bred. Foten n. ihålig, jämn
tjock, spröd, i toppen hvitmjölig, vågig, fintrådig, ut- och invändigt hvit. 
Lam. n. fria, tättsittande, jämnsmala, i början bleka eller hvitaktiga, se
dan brunaktiga. Cyst. bukigt spolformiga, 62— 72 : 19— 22 p. Sp. ellip- 
tiska, 10— 11 : 5 — 6 fi. Lik I. geojjhylla. — Skog (SF, r.).

4. I. g e o p liy lla  (Sow.). — Hatten n. köttig, kägellik — utbredd, 
pucklig, icke strimmig, silkeslen, sluti. i ytan upplöst i långslöpande 
fibriller, vanl. hvit, stundom ljusviolett, gulaktig, lerfärgad, brunaktig, 1 
— 3 cm bred. Foten fylld, jämntjock, vanl. rak och styf, glatt, hvit eller 
af hattens färg, upptill hvitmjölig. Lam. n. fria, tättsittande, bukiga, 
täml. breda, först hvitaktiga, sedan smutsigt lerfärgade, i eggen hvita, be
satta med spridda, flaskformiga, i toppen vårtiga cystider. Sp. 9 — 11 : 
4 — 7 g, —  Skog (SF).

5. I. vatricosa Fr. —  Hvit. Hatten n. köttig, kullrig —  platt, 
n. pucklig, glatt, icke strimmig, i omkretsen n. silkesluden, klibbig, torr 
glänsande, 1— 2 cm bred. Foten pipig, jämntjock, krökt och skrufvriden, 
mjölig, vid basen hvitluden. Lam. vidfästade, bredt urnupna, n. fria, 
bukiga, slutl. brunaktiga. Sp. ovala, 9— 11 : 6— 8 fi. —- Barrskog, på 
jord och ved (SF).

38. Clypeus Britz.

Sporerna kantiga, stjärnformiga eller sträfva; för öfrigt som före
g å en d e . —  I Finland 4 arter.

* Sporerna bredt elliptiska, med spetsadt kantig
bas, m. s trä fv a ............................................ I. CL fastigiatus.

** Sporerna stjärnformigt k a n t ig a ..................2. Cl. asterosporus.



1. Cl. fastigiatus (Schaeff. ?). —  Hatten köttig, tunn, kägellik — 
klocklik, med i början inböjd, sedan vågböjd kant, spetsig, på längden 
sprucken ocli trådig, sällan tilltryckt fjällig, brunaktigt gul, 6 — 10 cm 
bred. Foten tät, grof, vanl. uppstigande eller krökt, jämntjock, såväl 
nedåt som uppåt afsmalnande, köttigt fibrös, fintrådig eller luddig, i toppen 
n. bar, blekhvit, oftast med dragning i gult. Lam. fria, tättsittande, bu- 
kiga, först hvitgula, sedan blekt olivbruna. Cyst. klubblika, 6 0 —75 : 22^. 
Sp. 9— 14 : 6 - 9  p. —  Fält (SF, r.).

2. Cl. asterosporus (Quél.). —  Hatten köttig, tunn, kägellik —  
utplattad, pucklig, med longitudinela sprickor samt i ytan upplöst i trådar, 
brun, 1— 6 cm bred. Foten fylld, jämntjock, vid basen uppsvälld till en 
kantad knöl, strimmig, finluden, rödbrunaktig. Lam. fastväxta, tättsittande, 
först bleka, sedan kaffebruna. Cyst. valsformiga, nedanom midten bukigt 
uppsvällda, med vårtfull spets. Sp. stjärnformigt kantiga, 1 3 —16 : 10 
— 12 p. —  Skogstrakter (SF).

Cl. proximellus Karst. — Skiljer sig från föregående genom blekare hatt, 
vid basen icke uppsvälld, blekaktig fot och mindre sporer. — Barrskog (SF, r.).

39. Hebeloma Fr.

Hatten köttig, liinntäckt, icke fintrådig, i fuktig väderlek klibbig. 
Foten köttigt fibrös. Hyllet skildt från hattens hinna, saknas ofta. 
Lamellerna vidfästade eller urbugtade, i eggen besatta med karaktä
ristiska cystider. Sporerna merendels lerfärgade. —  Giftiga eller miss
tänkta. Motsvarar Tricholoma. —  I Finland 19 arter.

f  Med slöja.

* Hatten besatt med klibbiga papiller . . 1. H . punctatum .

** Hatten utan papiller, med mörkare disk 2. H. mesophceum.

t f  Utan slöja eller hylle.

* Lamellerna djupt urnupna, breda . . . 3. H . s in a p iza n s.

** Lamellerna rundadt vidfästade, smala . 4. H . crustuliniform e.

1. H. punctatum Fr. —  Hatten köttig, kullrig —  platt, trubbig, 
yngre omkring kanten af hyllets lämningar silkesluden, i midten fullsatt 
med m. små, klibbiga papiller, hvitblek eller hvitaktigt sämskfärgad, med 
mörk, n. umbrabrun, klibbig och sprickig disk, 3— 6 cm bred. Foten 
ihålig, jämntjock, torr, blek, slutl. brunaktig, i toppen hvitpudrad, fintrå-
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dig eller silkeshårig. Lam. vidfästade, tättsittande, smala, bleka, slutl. n. 
rostfärgade. Sp. lerfärgade, bredt elliptiska, 7— 11 : 5— 6 //. Lukten 
svag. —  Skog, företrädesvis barrskog (SF).

2. H. m csop h seu m  Fr. — Hatten n. köttig, kägellik — kull- 
rig —  platt eller nedtryckt, klibbig, icke strimmig, glatt, sällan i början 
omkring kanten silkesluden, blekt brungul eller blekaktig, med brun eller 
dadelbrun disk, 2— 3 cm bred. Foten n. pipig, seg, jämntjock, fintrådig, 
hvitaktig, äldre rostfärgad, vid basen brunaktig, i toppen finpudrad. Hyl
let tydligt, men snart försvinnande. Lam. afrundade eller urnupna, tätt
sittande, först lerfärgade, sedan rostbrunaktiga, med helbräddad, lika fär
gad kant. Sp. 10— 11 : 5— 6^. Luktlös.—  Skogar, lundar, vid vägar (SF).

3. H. s in a p iza n s  Fr. —  Hatten kompakt, kullrig —  platt, m. 
trubbig, oftast bugtbräddad och excentrisk, yngre n. klibbig, slät, glatt, 
lergrå eller blekaktig, stundom i midten gulrödaktig, 8— 15 cm bred. 
Foten n. tät. grof, styf, jämntjock, stundom nedåt afsmalnande till en 
toppformig rot, fintrådigt strimmig, hvit, i toppen fint livitfjällig. Lam. 
tättsittande, glanslösa, icke droppfläckiga, lerfärgadt kanelbruna. Köttet 
livitt, starkt luktande af rättika. Sp. äggrunda, 12 : 7 Nära besläg- 
tad med följande. —  Löfskog, fält (SF, r.).

4. II. c r u s tu lin ifo r m e  (Bull.). —  Hatten köttig, kullrig —  
platt, trubbig eller med en låg, trubbig puckel, äldre i kanterna vågig 
och oregelbunden, icke strimmig, glatt, i början n. klibbig, hvitblek eller 
blekt sämskfärgad, i midten vanl. blekt tegelröd eller lergul, med fuktigt, 
vattenfärgadt kött, 6— 10 cm bred. Foten fylld — ihålig, grof, fast, 
vid basen n. uppsvälld, bar, upptill små fjällig, hvitaktig. Lam. vidfä
stade. afrundade, m. tättsittande, jämnsmala, tunna, först hvitaktiga, sedan 
lerfärgade, slutl. mörka, brunglänsande, i torr väderlek oftast fläckiga, 
i eggen hvita, tätt besatta med cylindriskt säcklika cystider. Sp. ellip
tiska, oliksidiga, 10— 12 : 5— 7 Högst giftig. Utmärkande för denna 
art är, att från lamellerna i våt väderlek utsippra vattendroppar, hvilka 
i torr väderlek kvarlämna mörkare fläckar. —  Öppna fält och skogslun
dar (Nyl.— Lappl.).
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40. Naucoria Fr.

Hatten mer eller mindre köttig, med i början inböjd kant. Fo
ten broskartad. Hyllet tydligt eller saknas. Lamellerna fria eller 
fastväxta. Cvstider hos få. Sporerna rostbruna eller ockragula. —  
Motsvarar Collybia. —  I Finland 31 arter.

f  Hyllet föga utvecklad eller saknas (Sim ocybe

Karst.)..........................................................  1. N . pediades.

f t  Hyllet tydligt. Hatten fjällig.

* Hattens fjäll lossnande...............................2. N . Tavastensis.

** Hattens fjäll fastväxta.

a B ru n ak tig ....................................................3. N . conspersa.

b Blek eller sämskfärgad............................... 4. N . escharoides.

1. N . p ed ia d es  Fr. —  Hatten n. köttig, kullrig —  platt, trub
big, torr, glatt, icke strimmig, blekt rödgul eller ockragul, urbleknande, 
sämskfärgad, med hvitt kött, 2 — 5 cm bred. Foten märgfylld, vanl, fler- 
böjd, gulaktig, tilltryckt, silkesluden, med n. knöllik bas. Lam. vidfä- 
stade, tättsittande, slutl. n. glesa, breda, först bleka, sedan brunaktiga, 
slutl. orent kanelbruna. Cyst. 30 — 38 : 7— 9 p. Sp. elliptiska, 9 — 12:  
5— 6 p. —  Fält, backar (SF).

2. N. TaYasteilsis Karst. —  Hatten köttig, kullrig —  platt —  
nedtryckt, n. pucklig, föga klibbig, n. utan strimmor, gulblek eller smut
sigt sämskfärgad, äldre med svag dragning i brunt eller brandgult, om
kring kanten försedd med täml. stora, concentriska, gulhvita, flockulliga 
fjäll, 4— 6 cm bred. Foten fylld, jämntjock, spröd, rak, i toppen n. 
tjockare, fintrådig och fjällig, blekaktig, slutl. brunaktig, med mer eller 
mindre tydlig, flockös, trasig, gulaktig, förgänglig ring. Lam. fastväxta 
eller n. vidfästade, tättsittande, täml. breda, först hvitaktiga, sedan grå
bruna. Sp. elliptiska, 15— 17 : 8— O p. —  Kärr, diken (Tav., SÖ).

3. N. con sp ersa  (Pers.) (Hebeloma deflectens Karst.). —  Hatten 
n. köttig, klocklikt kullrig —  utbredd, klimjölig, slutl. i ytan sönder
sprucken till små fjäll, torr, i början blekaktig, sedan sämskfärgad, med 
dragning åt rostbrunt, kanelbrunt eller ockragult, torr urbleknande. Foten 
pipig, jämntjock, flerböjd, fintrådigt strimmig, slutl. ljust umbrabrun. Lam.
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fastväxta, tättsittande, först bleka, sedan ler- eller sämskfärgade, skif
tande mer eller mindre i brunt. Cyst. trådlika. Sp. aflångt ovala, 7 
— 9 : 3— 6 y. Växer flock- eller tufvjs. Lukten m. stark, lik den af 
rättika. —  Fält, backar (SF).

4. N. escliaroides Fr. —  Hatten n. köttig, kullrig eller n. klock
lik —  platt, trubbig, icke strimmig, klimjölig eller småfjällig, mjuk, först 
hvitaktig, blekt honungsgul eller sämskfärgad, sedan, företrädesvis i mid- 
ten, brunaktig, med livitt kött, 1— 3 cm bred. Foten pipig, spröd, jämn
tjock, flerböjd, tilltryckt fintrådig, i toppen n. stoftbeströdd. Lam. vid- 
fästade, slutl. urnupna, n. fria, bukiga, slutl. af sporerna kanelbruna. Sp. 
7— 9 : 5 y. —  Fuktiga och skuggiga ställen (SF).

41. Galera Fr.

Hatten mer eller mindre hinnaktig, i början kägellik eller oval, 
sedan utbredd, dess kant i början rak och tryckt intill foten. Foten 
broskartad, pipig. Hyllet tydligt, mycket förgängligt eller 0. Lamel
lerna fastväxta, fria eller vidfästade, i eggen besatta med cvstider. 
Sporerna vanligen elliptiska, rostfärgadt ockragula. —  Motsvarar Mycena 
och Nolanea. —  I Finland 7 arter.

t  Hatten trubbig (utan puckel).
* Foten vid basen roflikt förtjo ekad . . . . 1. G . spheer obasis.

** Foten nedtill icke uppsvälld.

a Foten r a k ....................................... 9

b Foten flerböjd................................... . . 3.
j**j- Hatten med en liten knöllik puckel . . . . 4. G. hypnorum .

1. Gr. sphseroimsis (Post.). —  Hatten klocklik —  utbredd, 
regelbunden, icke strimmig, glatt, ockragul, torr vanl. hvitaktig, 3— 6 cm 
bred. Foten jämntjock, rak. spröd, i början strimmig, fullsatt med n. 
fina, hvita hår, äldre n. glatt. Lam. n. fria, uppstigande, tättsittande, n. 
bukiga, saffransgula. Sp. elliptiska, 12— 14 : 5— 8 y. —  Feta, gräsbe
vuxna ställen (SF).

2. Gr. tenera (Schaeff.). —  Hatten kägellikt klockformig, glatt, * 
strimmig, enfärgadt blekt rostbrun, torr slät och urbleknande, 1— 3 cm 
hög. Foten rak, spröd, jämntjock eller nedåt n. tjockare, upptill
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strimmig, n. glänsande. Lam. fastväxta, skenbart fria. uppstigande, n. 
tättsittande, jämnbreda, kanelbruna. Cyst. pistillformiga, med kort, m. 
smal hals. Sp. elliptiska, 14— 21 : S— 12 g. —  Gräsbevuxna ställen, 
exkrementer, murkna stubbar (Nyl.— Lappl.).

3. Gr. s ilig e n e a  Fr. —  Hatten klotrundt klocklik —  »utbredd, 
vanl. oregelbunden och vågig, gråblek, icke urbleknande, 1— 2 cm bred. 
Foten jämntjock, oftast flerböjd, hvitpudrad, blek eller hvitaktig. Lam. 
fastväxta, n. tättsittande, bleka, breda, blekt ockragula. Sp. elliptiska, 11 
— 12 : 5 — 7 [i. —  Gräsbevuxna ställen, vid vägar (SF).

Var. flexipes Karst. — Hatten klocklik, rostbrun, torr gulaktigt blek. Foten 
flerböjd, blek, äldre n. rostbrun. Lam. blekt rostbrun akti ga. — Bland ved (SF, r.). 
Tyckes vara en mellanform emellan G . te n e ra  och G . s i l ig in e a .

4. Gr. liy p n o r u m  (Batsch.). —  Nästan ockragul. Hatten hinn
aktig, klocklik —  kullrig, pucklig, glatt, strimmig, torr sämskfärgad, 1—  
1.5 cm bred. Foten vek, flerböjd, glatt, spenslig, stundom hårfin, i toppen 
hvitpudrad, brandgulaktig, citron- eller ockragul. Lam. fastväxta, veka, 
breda, bukiga, glesa, vanl. förenade genom tvärådror, kanelbrunt brand- 
gula, i eggen tätt besatta med kägellika cystider. Sp. elliptiska, 8— 11 
: 6 g. —  Ängar, betesmarker, skog, bland mossa (Nyl.— Lappl.).

Var. B ry o ru m  (Pers.). — Större. Hatten n. ockragul eller blekt kanelbrun, 
med n. hornartad puckel. — Barrskog, bland mossa (SF).

Var. Sphagnorum (Pers.). — Hatten hemisferisk — platt, n. strimmig, med 
bred disk och n. fintrådig kant, 1.5—3 cm bred. Foten n. fintrådig, brandgulaktig, 
9— 12 cm lång. Lam. i början bleka, sedan lerfärgadt kanelbruna. — Kärr, bland 
mossa (SF).

42. Tubaria  W. Sm.

Lamellerna något nedlöpande; för öfrigtsom  Naucoria. —  Motsvarar 
Omphalia. —  I Finland 6 arter.

1. T. furfuracea (Pers.). — Hatten n. köttig, kullrig och trub
big —  plattad och naflad, i fuktig väderlek n. genomskinligt strimmig, 
ljust kanelbrun, beströdd med ljusgråa, silkeshåriga och fjällika lämnin
gar efter hyllet, torr urbleknande, gråaktigt sämskfärgad, slät och silkes- 
luden, slutl. n. glatt. 2— 3 cm bred. Foten pipig, jämntjock, yngre fin- 
luddig eller klimjölig, vid basen hvitluden, af hattens färg. Lam. n.
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nedlöpande, baktill m. breda, mer eller mindre glesa, lifligt kanelfärgade, 
i eggen besatta med trådlika, upptill utsvällda cystider. Sp. äggrunda, 
7— 9 : 4— 5 fi. —  Jord, bland löf, ved etc. (Nyl.— Lappl.).

43. Bolbitius Fr.

Hatten n. hinnaktig, fuktig eller klibbig. Lamellerna hinnaktiga, 
mjuka, äldre urblekta, n. slemmiga, af de mer eller mindre rost
färgade sporerna mjöliga. Basiderna skilda från hvarandra genom 
ofruktbara celler. —  Smärre, mycket spröda, snart förgängliga, på 
starkt gödslade platser växande svampar. — I Finland 4 arter.

1. B. fra « i l is  (Linn.). —  Hatten n. hinnaktig, n. genomskinlig, 
kägellik —  utbredd, med platt puckel, glatt, klibbig, med strimmig kant, 
ljust höggul, urbleknande, med mörkare disk, om kr. 5 cm bred. Foten 
pipig, uppåt afsmalnande, ljusgul, i början besatt med ett fint, hvitt ludd, 
sedan glatt. Lam. vidfästade, n. fria eller n. fastväxta, bukiga, gula, 
slutl. rostgula eller kanelfärgade. Sp. elliptiska, 13— 15 : 8 — 9 a. Mvk- 
ket spröd, snart vissnande. —  Yid vägar, på hästgödsel och förmult
nande löf (SF).

44. Crepidotus Fr.

Lamellernas egg med hårfina cystider. —  I Finland 4 arter.

1. Cr. llio llis (Schaeff.). —  Hatten geleartadt köttig, ägg- eller 
njurformig, slak, oftast utan fot, glatt, i fuktig väderlek gulaktig, i torr 
blek eller gråaktig, 2 — 8 cm bred. Lamellerna ända till basen nedlö
pande, tättsittande, jämnsmala, först livitaktiga, sedan kanelfärgade. Sp. 
8— 9 : 4 — 5 fi. — Murkna stammar (SF, r.).

45. Agaricus (Linn.). —  Champignon.

Hatten köttig, lätt afskiijbar från foten. Foten med ring. La
mellerna alldeles fria från foten. Cystider 0. Sporerna bredt elliptiska 
eller äggrunda, mörkbruna. — Motsvarar Lepiota. — I Finland 6 
arter.
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* R in gen  du bb el ................................................................. 1. A. ar vensis.
** R ingen  e n k e l ..................................................... 2. A. campestris.

1. A. arvensis (Schaeff.). Allmän. Champignon. —  Hatten
köttig, klotrund, klockformig —  utbredd, trubbig, torr, i början betäckt 
af ett mjöligt ludd, hvit, silkesluden eller fjällig, med hvitt, oföränderligt 
kött, 8— 15 cm bred. Foten ihålig, fylld med en lösare märg, grof, vid
basen tjockare, slät, glatt, hvit. Hingen vid, nedhängande, dubbel,
den yttre i omkretsen strål vis klufven. Lam. fria, bukiga, framtill bre
dare, i början hvita, sedan rödaktigt bruna, slutl. svartbruna. Sp. 7— 10 
: 6 p. Synnerligen läcker. —  Öppna fält, skogar, vid myrstackar 
(Nyl.— Lappl.).

2. A. campestris (Linn.). Äkta Champignon. —  Hatten köt
tig, kullrig —  platt, trubbig, torr, hvit eller rödbrunaktig, silkesluden 
eller småfjällig, med efter brytning rodnande kött, 6 — 10 cm bred. Foten 
tät, fast, hvit. Ringen enkel, fästad n. midt på foten, vanl. utstående, 
trasig, hvit. Lam. fria, bukiga, tättsittande, först livitaktiga, snart lifligt 
köttröda, slutl. bruna. Sp. 6— 8 : 5— 6 p. Lika läcker som föreg. — 
Oppna fält, trädgårdar, vid vägar (Nyl.— Lappl.).

46. Stropharia Fr.

Hatten mer eller mindre köttig, sammanflytande med foten. 
Lamellerna fastväxta. Sporerna mandelformiga eller rundadt ellip- 
tiska, mörk- eller purpurbruna. —  I Finland 12 arter.

'i* På marken eller stubbar växande.

* Hatten gulblå, slutl. brunaktig, endast i regn
väder klibbig.................................................1. S t r .  d e p ila ta .

** Hatten slemmig, b lå g rö n .......................... 2. S tr.  a e ru g in o s a .

På exkrementer eller gödslad jord växande.
Hatten hemisferisk, glatt.
a  Foten t o r r ............................... . . . . 3. S tr. m e r  d a r  ia .
b Foten klibbig.

1. Foten lu d d ig ...................... . . . . 4. s t e r c o r a r ia .
2. Foten g la tt ........................... se m ig lo b a ta .

: Hatten kägellik, spetsig . . . . . . . . 6. S tr. s e m ila n c e a ta .
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1. Str. depilata (Pers.). —  Hatten köttig, kompakt, hemisferisk 
— kullrig — utplattad, trubbig, slät, glatt, i regnväder klibbig, gulblek, 
stötande först i blått, sedan i kanelbrunt, 8— 12 cm bred. Foten tät, 
hård, jämntjock, nedanom den vida ringen tätt fullsatt med spetsiga, 
spärrade, hvita fjäll. Ringen fästad midt på foten, invändigt strimmig, 
hvit. Lam. fastväxta eller n. nedlöpande, hvitaktiga, i början utan, sedan 
med askgråa moinfläekar, slutl. svartaktiga. Sp. elliptiska, 11— 14 : G— 
8 fi. —  Barrskog (Nyl,—Lappl.).

♦

2. Str. aeruginosa (Curt,). —  Hatten köttig, kullrig —  plattad, 
n. pucklig, med en strimmig, lätt afskiljd hinna, blågrön, efter slemmets 
försvinnande gulaktig och urbleknande, oftast med lösa, hvita fjäll. Foten 
ihålig, jämntjock, nedanför den utstående ringen fullsatt med utstående 
hvita fjäll, klibbig, blåaktig. Lam. fastväxta, mjuka, först hvitaktiga, 
sedan bruna, skiftande n. i purpurrödt. Sp. purpurbruna, elliptiska, 7— 
8 : 4  — G fi. Finkel eller tufvad. Lukten oangenäm. En ibland de mest 
varierande arter. —  Skog (Nyl.—  Vasa).

3. Str. inerdaria Fr. —  Hatten köttig, trubbigt klocklik — 
kullrig eller n. platt, med upphöjd midt och tunn, nedböjd, icke strim
mig kant, hinntäckt, glatt, n. klibbig eller fuktig, hvgrofan, först gul, 
sedan halmgul, omkr. o cm bred. Foten märgfylld, seg, jämntjock, vanl. 
flerböjd, torr, flockullig eller silkesluden, vid basen hvitluden, gulaktigt 
hvit. Ringen trasig, till största delen vidhängande hattens kant. Lam. 
fastväxta eller n. nedlöpande, n. tättsittande, plana, mjuka, mot foten m. 
breda, först bleka eller isabellafärgade, slutl. mörkbruna, af sporerna svart - 
bruna. Sp. 12 — IG : G— 8 //. Växer tuf- eller flockvis. —  Förtorkade 
exkrementer, starkt gödslad jord (Nyl.— Vasa).

Var. miliesta Karst. —  Hatten trubbig, i fuktig väderlek n. kanel- 
brun, i torr sämskfärgad eller ockragul. Foten kort (omkr. 3 cm lång).

4. Str. stercoraria Fr. —  Hatten köttig, hemisferisk -  utbredd, 
trubbig, med en slemmigt klibbig hinna, icke strimmig, glatt, bar, med 
tunn, slutl. n. strimmig kant, gul, omkr. 3 cm bred. Foten fylld med 
en skild fibrös märg, jämntjock, nedanom den smala, klibbiga ringen 
beklädd med ett luddigt, klibbigt hylle, gul, torr slät, n. glänsande hvit- 
gulaktig, omkr. 10 cm lång, 4 — 8 mm tjock. Lam. fastväxta, baktill m. 
breda, n. tättsittande, oliv- eller umbrabruna, enfärgade, slutl. svart-
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bruna. Sp. purpurbruna, 1 7 - 2 1 : 1 3 — 10 p. —  Sumpiga skogstrakter 
på förtorkade exkrementer (Nyi.— Lappl.).

Var. flexuosa Britz. —  Smutsigt gulaktig. Hatten med spetsig 
puckel. Foten flerböjd, lång. (Tav.)

5. Str. sem iglobata (Batsch.). — Hatten n. köttig, oföränderligt 
hemisferisk, m. trubbig, icke strimmig, glatt, slemmigt klibbig, gul, gul
aktig eller gulblek, 1 — 2 cm bred. Foten pipig, rak, jämntjock, slät, 
glatt, gulaktig, i toppen blekare, nedanom den ofullkomligt utbildade rin
gen beklädd med ett slemmigt hylle, 5 — 8 cm lång och 2 mm tjock. 
Lam. fastväxta-, m. breda, ljust gulbruna, slutl. svartaktigt bruna, med 
svarta molnfläckar, i eggen hvita och besatta med trådlika cystider. Sp. 
purpurbruna, 10— 1 9 :8 — 10 p. —- Gödselhögar, förtorkade exkrementer. 
Vår—liöst (N yl.—Lappl.).

0. Str. semilanceata (Fr.). —  Hatten n. hinnaktig, seg, kägel
lik, smalspetsig, med i början inböjd kant, hinntäckt, i väta klibbig, fin- 
strimmig, gulgrön- eller brunaktig. Foten märgfull, jämntjock, vanl. fler
böjd, seg, glatt, blek. Ringen otydlig. Lam. uppstigande, vidfästade, 
tättsittande, purpurrödt svartaktiga, jämnsmala. Sp. elliptiska, 9— 16 : 4 
— 9 p. — Gödslad och fet jord (SF).

47. Hypholom a Fr.

Hatten mer eller mindre köttig, hinnlös, spröd, i kanten inböjd. 
Foten ihålig, spröd. Slöjan spindelnätlik, vidhängande hattens kant. La
mellerna afrundadt vidfästade eller n. fastväxta, i eggen besatta med 
cystider. Sporerna elliptiska, purpurfärgadt bruna, släta eller sträfva. 
—  1 Finland 8 arter.

* Sporerna finvårtiga. Hatten af inväxta trådar

silkesluden eller fjällig. (L acry m aria  Pat.) 1. H . veluiinum.

** Sporerna släta. LamellernaTsnart blekt kött
röda, sluti. kaffebruna...............................2. //. appendiculatum .

1. H. y e lu t in u m  (Pers.). —  Hatten n. köttig, klocklik —  ut
bredd, slutl. med en trubbig puckel, i början af tilltryckta fibriller filt- 
hårig, slutl. n. glatt, hygrofan, gulaktigt smutsbrun, halftorr stö ande n. 
i brandgult, torr isabell- eller lerfärgad, med likafärgadt kött, 6— 15 cm 
bred. Foten jämntjock, silkeshårig, smutsgrå eller lerfärgad. Slöjan ullig, 
först hvit, sedan svartaktig. Lam. vidfästade, mindre tättsittande, i bör-
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jan bnmaktiga, slutl. dadelbruna, svartprickiga, breda, i eggen hvita och 
försedda med cylindriskt klubblika cystider. Sp. oregelbundna, 9 — 12 : 
G— 7 fx. —  Vid vägar, gator, i källare (SF).

2. H. appendiculatum (BulL). —  Hatten köttigt hinnaktig, 
äggrund —  utbredd, trubbig, glatt, i fuktig väderlek dadelfärgad eller 
ljust ockragul, sedan blekt brandgul, torr hvitaktigt ockragul eller livit, 
6— 9 cm bred. Foten jämntjock, n. glatt, hvit, i toppen pudrad. Slöjan 
fransad, hvit, i början förenande hattens kant med foten. Lam. n. fast
växta, täml. tättsittande, hvitaktiga, äldre ljusröda, slutl. kaffebruna, i 
eggen försedda med säcklika cystider. Sp. elliptiska, purpurbruna, G—8 
: 3— 4 u. —  Stubbar af löfträd (Nyl.— Vasa).

48. Naematoloma Karst.

Hatten mer eller mindre köttig, hinntäckt, seg, glatt, icke hygro- 
fan. torr. Foten seg. Hvllet som hos föregående elier saknas. Lamel
lerna fastväxta, oftast utan cystider. Sporerna elliptiska eller aflånga, 
\ iolettbruna, släta. — I Finland 7 arter.

f  Hatten jämn och slät. Lamellerna smala.

Köttet hvitt. Lamellerna i början gäddblåa . . 1. V  capnoides.

** Köttet gulaktigt. Lamellerna svafvelgula. Bitter 2. X . fasniculare.

t f  Hatten äldre rynkig. Lamellerna breda. Utan hylle 3. X . mhim.

1. N. c a p n o id e s  (Fr.). —  Hatten köttig, kullrig — platt, trub
big, torr, glatt, enfärgadt ljust ockragul, 3 - 8  cm bred. Foten ihålig, 
jämntjock, ofta krökt eller flerböjd, slät, silkesluden, blek, i toppen hvit- 
aktig, stundom strimmig, äldre rostbrunaktig. Slöjan först hvit, sedan 
purpurbrun. Lam. fastväxta, n. tättsittande, täml. breda, i början gädd
blåa, sedan purpurbruna. Sp. b red t elliptiska, 7 : 5 ^ .  Tufvad eller 
liopknippad. Smaken mild. — Tallstammar (N yl.—Lappl.).

N. lateritium (Schaeff.). — Hatten köttig, kompakt, kullrig — platt, trubbig, 
slät, torr, brandgul eller n. tegelröd, icke strimmig, mot kanten blekare och i bör
jan fint silkesluden eller fjällig. G—10 cm bred. Foten fylld, grof, nedtill rostfär
gad. Slöjan nedhängande, först hvit, sedan svartaktig. Lam. fastväxta, tättsittande, 
smala, först hvita eller gulhvita, sedan sotbruna, slutl. skiftande mer eller mindre i 
olivgrönt. Sp. mandelformiga, purpurbruna, 6—7: 3—4 //. Smaken bitter. Vanl. 
tufviid. — Gamla löf trädstam mar (SF, r.).
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2. N. fasci culare (Huds.). —  Hatten köttig, tunn, kullrig — 
platt, trubbig eller n. pucklig. icke strimmig, glatt, torr, svafvelgul, i 
midten mörkare, rödaktigt gul, 2 — 5 cm bred. Foten ihålig, jämntjock, 
krökt eller flerböjd, fintrådig, gul. Lam. fastväxta, m. tättsittande, smala, 
i början svafvelgula, sedan stötande först i grönt, slutl. i svart. Sp. bredt 
elliptiska, Ö— 7 : 4 u. Växer i täta tufvor. Bitter. —  Löfträdsstammar 
(Nyl.— Lappl.).

3. N. u d lim  (Pers.). —  Hatten n. köttig, i början seg, kullrig 
— platt, n. pucklig, glatt, icke strimmig, torr, äldre rynkig, lergul, stö
tande n. i brandgult, 1 — 3 cm bred. Foten pipig, jämntjock, fintrådig, 
blekt brandgulaktig, nedtill rostgul. Lam. vidfästade, bukiga, ganska 
breda, bleka eller hvitaktiga, äldre ljust purpurbruna. Sp. aflånga, 16 — 
20 : 7— 9 u. —  Kärr. Vår— höst (NyL —Lappl.).

* P o ly tr ich i (Fr.). —  Hatten slutl. nedtryckt, ljusgul, med åldern 
hvitnande, ofta strimmig. Foten lång, flerböjd. Lam. slutl. nedlöpande, 
hvita eller gulaktiga, stötande n. i blått eller grönt eller molnfläckiga. — 
Kärr, bland björnmossa.

** e lo n g a tu m  (Pers.). —  Hatten i väta gulblå eller gröngul, 
strimmig, torr ljusgul och slät. Foten lång, smal, flerböjd. Lam. vanl. 
sterila. —  Kärr, bland hvitmossa.

49. Psilocybe Fr.

Hatten hinnlös, spröd, hygrofan, med i början inböjd kant. 
Foten n. broskartad, styf. H ylle saknas. Lamellerna rundadt vid
fästade eller fastväxta, mer eller mindre bruna. — I Finland 6 arter.

1. Ps. sp a d ice il (Sehaeff.). —  Hatten köttig, kullrig —  platt, 
trubbig, glatt, fuktig, dadelfärgadt umbrabrun, torr urbleknande, 8— 12 
cm bred. Foten ihålig, jämntjock, ofta krumböjd, glatt, blek. Lam. af- 
rundade, vidfästade, tättsittande, först hvitaktiga, sedan blekröda, slutl. 
bruna. Sp. elliptiska, 8—-9 : 4 — 5 ^. —  Trädstammar (SF).

50. Psathyra Fr.

Hatten n. köttig eller hinnaktig, spröd, hygrofan, dess kant i 
början rak och tryckt intill foten. Foten spröd. Med eller utan hylle. 
Lam. fastväxta eller vidfästade. —  I Finland 14 arter.
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1. Ps. foeilisecii (Pers.). (Psilocybe fcenisecii Fr.). — Hatten n. köttig, 
klocklikt kullrig, trubbig, torr, glatt, i torr väderlek n. skrynklig, blekt 
sotbrun elier mörkbrun, urbleknande, omkr. 3 cm bred. Foten pipig, rak, 
styf och spröd, jämntjock, bar, rödbrunaktig, i början blekare och livit- 
pudrad. Hylle saknas. Lam. fastväxta, mot kanten bukiga, n. glesa, 
brunaktiga, slutl. umbrabruna, i eggen med trådlika cystider. Sp. ovala, 
11— 14 : 6 — 10 [a. —  Feta, gräsbevuxna ställen, vid vägar, i trädgårdar. 
Juni— oktober (SF).

51. Deconica W. Sm.

Hatten n. köttig, hinntäckt, seg, med i början inböjd kant. Foten 
n. broskartad. Hvllet otydligt eller saknas. Lamellerna mot foten 
mycket breda, något nedlöpande. Sporerna äggrunda. —  I Finland 
3 arter.

t  Foten afsmalnande uppåt, i början märgfylkl . 1. 1) coprophila.

ry Foten jämntjock, pipig.

* Hatten klibbig, pucklig ...............................2. I). bullacea.

** Hatten torr, t ru b b ig ................................... 3. IX atrorufa.

1. 1). copropllila (Bull.). — Hatten hemisferisk —  utbredd,
pucklig, glatt, icke strim mig, knappt klibbig, rödbrunaktig, torr sämsk- 
färgad, 2— 4 cm bred. Foten slutl. n. pipig, sträfluddig, slutl. glatt, 
glänsande, i toppen pudrad. Hyllet knappast tydligt. Lam. baktill n. 
afrundade och n. nedlöpande, tättsittande, i början smutsigt gulaktiga, 
sedan kaffebruna. Sp. 13— 14 : 8 p. —  Gödselhögar, vid vägar (SF).

2. I). hllllacca (Bull.). —  Hatten hemisferisk, trubbig, slutl. ut
bredd, pucklig, klibbig, glatt, först mörkt brandgul, sedan ockra- eller 
lergul, torr sämskfärgad, i kanten strimmig och i början försedd med 
franslika lämningar efter hyllet, 2— 3 cm bred. Foten pipig, jämntjock 
eller vid basen smalare, af hyllets lämningar n. fintrådig, brandgulak
tig eller brunaktig, vid basen mörkt rostbrun. Lam. triangelformiga, bak
till m. breda, fastväxta, slutl. n. nedlöpande, tättsittande, i början gul- 
blåa, slutl. violett mörkbruna eller mörkt rostbruna, i eggen hvita och 
besatta med trådlika cystider. Sp. rundadt elliptiska, 6— 10 : 4— 7 p. 
Växer truppvis. —  Gödselhögar, torra exkrementer, vid vägar (SF).
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3. I). atrorilfa (Schaeff.). — Hatten hemisferiskt kullrig, trubbig*,
glatt, ofta med strimmig kant, brun, med dragning i rödt eller purpur
röd t, torr m. urbleknande, sämskfärgad eller blekaktig och slät, 1— 3 cm 
bred. Foten pipig. smal, jämntjock, fintrådig eller glatt, brunblek, i toppen 
n. pudrad, vanl. 3 cm lång. Lam. fa st växta, n. nedlöpande, triangelfor- 
miga, umbrabruna, stundom skiftande i purpurrödt. Sp. äggrunda, 6 — 8 
: 4— 5.5 fi. —  Öppna sandbackar och fält (SF).

52. Anellaria Karst.

Hatten n. köttig, slät, med utskjutande kant. Foten seg, glansk, 
med hinnaktig ring. Lamellerna uppstigande, molnfläckiga, i eggen 
besatta med flaskformiga cystider. Sporerna elliptiska, svarta. —  En 
art i Finland.

1. All. separata (Linn.). —  Hatten klockformig, trubbig, icke 
strimmig, glatt, klibbig, torr glänsanda, hvitaktigt lerfärgad eller gulaktig, 
stundom brunaktig, 2 — 3 cm hög och bred. Foten pipig, rak eller n. 
böjd, styf, slät eller otydligt strimmig, glatt, glänsande, hvitaktig, vid 
basen n. tjockare. Ringen hvit. Lam. vidfästade, uppstigande, tätt- 
sittande, brunaktiga, med gråa fläckar, slutl. svarta, i eggen med flask- 
lika cystider. Sp. 16— 22 : 9 —12 fi. —  Gödselställen (Nyl.— Lappl.).

53. Panaeolus Fr.

Hatten n. köttig, slät, n. seg, med utlöpande kant. Foten seg, 
utan ring. Hvllet vidhängande hattens kant eller 0. Lamellerna vid
fästade eller fastväxta, molnfläckiga, i eggen hvita och besatta med 
trådlika cystider. Sporerna ovala eller elliptiska, svarta. —  I Finland 
fyra arter.

t  Hyllet länge vidhängande hattens kant 1. P. sphincirinus.

t t  Hyllet m. kortvarigt eller 0.
* Foten rödbrunaktig........................................2. P. campanulatus.

** Foten hvitaktig.............................................2. P . papilio  naceu-s.

1. P. sphinctrinus (Fr.). —  Hatten klocklik eller n. kägellik, 
trubbig, torr, i början i kanten försedd med spetslika hylleflisor, i fuk
tig väderlek blekt sotbrun eller gråbrun, fuktig, i torr gulblå eller ler
färgad, glanslös och n. silkesluden, omkr. 3 cm hög och bred. Foten
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pipig, rak, jämntjock, n. spröd, glatt, af hattens färg, i toppen slät och 
pudrad. Larn. fastväxta, uppstigande, tättsittande, gråfläckig, slutl. svarta. 
Sp. ovala, 12— 10 : 7— 10 fx. — Gödselhögar, torra exkrementer (SF).

2. P. camiiaillllatus (Linn.). —  Hatten n. köttig, klocklik, ofta 
pucklig, torr, icke strimmig, glatt, n. glänsande, sotbrun, stötande i röd
brunt eller grått, 1 — 3 cm lång och bred. Foten pipig, upprätt, vanl. 
rak, slät, glatt, i toppen hvitpudrad och strimmig, rödbrunaktig. Hyllet 
förgängligt, stundom knappast synligt. Lam. fastväxta, uppstigande, tätt
sittande, spräckliga af grått och svart, i eggen hvita och besatta med 
trådlika cystider. Sp. 16— 18 : 10— 13 \x. Foten slutl. i toppen af spo
rerna svartrnjölig, i våt väderlek tårstänkt. —  Gödselhögar, gödslad jord, 
exkrementer (Nyl.— Lapph).

3. P. papilionaceus (Bull.). —  Hatten n. köttig, hemisferisk -  
plattad, glatt, torr vanl. söndersprucken till fjäll, brungrå eller blek, 2 — 
5 cm bred. Foten pipig, n. seg, jämntjock, slät, i toppen hvitpudrad, 
blek, flerböjd eller rak. Lam. bredt fastväxta, ganska breda, spräckliga 
af grått och svart, slutl. svarta, i eggen hvita och tätt besatta med tråd
lika cystider. Sp. 16— 18 : 10 — 13 fi. —  Gödselställen, gödslad jord, 
vid vägar (SF).

54. Psathyrella Fr.

Hatten hinnaktig, strimmig, spröd; dess kant icke utlöpande, 
rak och tryckt intill foten. Foten spröd, pipig, spenslig. Hyllet otyd
ligt eller saknas. Lamellerna fastväxta, i eggen ofta försedda med 
cystider. Sporerna elliptiska eller äggrunda, svarta. -  - 1 Finland 9 arter.

t  Foten rak, bar, g la t t ........................................1. P s. yracilis.

t y  Foten flerböjd, i toppen pudrad.

* Hatten genomskinligt strimmig......................2. Ps. atomatn.

** Hatten fårad eller veckad.......................... 3. Ps. dissem inata.

1. Ps. gracilis Fr. —  Hatten klocklik, trubbig, glatt, slät, hy- 
grofan, sotbrun eller brunaktigt gulblå, torr sämskfärgad, rosenröd eller 
hvitaktig, med genomskinligt strimmig kant, 1— 3 cm bred. Foten jämn
tjock, styf och rak, bar, hvitaktig eller blek, vid basen hvitluden. Lam. 
mot foten m. breda, n. glesa, i början hvitaktiga, slutl. af sporerna grå-
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svarta, i eggen rosenröda och besatta med svllika cystider. Sp. 13— 14 
: 7— 8 {x. — Trädgårdar, lundar, vid vägar (SF).

2. Ps. atomata Fr. —  Hatten klockformig, trubbig, i väta n. 
strimmig, gulblåaktig ellen rökgrå, torr icke strimmig, n. rynkig, sämsk- 
färgad eller rödlätt och beströdd med fina, skimrande stoftpartiklar, 2— 3 
cm bred. Foten jämntjock, n. flerböjd, slak, icke rotlikt förlängd, hvit,
1 toppen hvitpudrad. Lam. n. glesa, breda, bukiga, hvitaktiga, af spo
rerna gråsvarta. Sp. 13— 15 : 6 — 8 fx. —  Gräsbevuxna ställen vid 
vägar (SF).

3. Ps. disseminata (Pers.). —  Hatten äggrund —  klocklik, kli- 
mjölig, slutl. bar, fårad, hvitaktig, blek eller gulaktig, ofta slutl. grå, 1 —
2 cm bred. Foten spröd, slak, vanl. krökt eller flerböjd, hvit, vid basen 
hvitluden. Lam. uppstigande, breda, först hvitgråa, sedan svartaktiga, i 
eggen tätt besatta med blåsformiga cystider. Sp. 6— 8 : 3— 4 g. Tufvad. 
—  Stubbar af löfträd, äfven på mulljord (SF).

55. Gom phidius Fr.

Hatten köttig, kullrig. Hyllet slemartadt, bildande på foten en 
förgänglig ring. Lamellerna långt nedlöpande, mjuka, n. gelatinosa, 
greniga, klyfbara, pä ytan besatta med stora, cylindriska cystider. 
Sporerna spolformiga, svartaktiga. —  I Finland tre arter.

t  Lamellerna gråaktiga.
* Foten vid basen g u l ....................................1. G. glutinosus.

** Foten vid basen blekröd...............................2. G. roseus.

r f  Lamellerna slutl. purpurbruna...................... 3 . G .  viscidus.

1. (j . glutinosus (Schaefh). —  Hatten slutl. platt eller nedtryckt, 
glatt, icke strimmig, m. slemmig, smutsigt grå eller gråblek, stundom 
med dragning i brunt eller purpurröd t, ofta svartfläckig, 6— 14 cm bred. 
Foten mot basen tjockare eller n. jämntjock, vid basen gul. Lam. 

i början hvitaktiga, sedan askgråa. Sp. 16— 23 : 6 —8 fx. —  Köttet m. 

löst, i början hvitaktigt. Oskadlig, dock till föda knapt tjenlig. —  Barr

skogar (Nyl. — Lapph).

2. (4. roseus Fr. —  Hatten rosenröd, hemisferisk, 4— 6 cm 

bred. Foten nedåt afsmalnande, vid basen ljusröd. Lam. först hvitak

tiga, snart askgråa. Sp. 20— 23 : 6 — 7 //. — Öppna fält, skogar (SF).
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3. Gr. viscidus (Linn.). — Hatten i början kägellik, med trubbig 
puckel, sedan klibbig, rödbrun, vanl. skiftande i purpurrödt, 6 — 8 cm 
bred. Foten jämntjock eller afsmalnande mot basen, gulaktig eller gul
brun, vid basen inuti rhabarbergul, med flockös, snart försvinnande ring. 
Lam. i början blekt purpurbruna, sedan mörkbruna. Sp. 16— 23 : 6— 8 fi. 
Köttet gulaktigt eller gulbrunaktigt. — Skogar (Nyl.— Lappl.).

56. Pselliophora Karst. —  Bläcksvamp.

Foten afskiljd från hatten, med ring. Lamellerna hinnaktiga, i 
början liksom hoplimmade, beklädda af grynigt hvitt mjöl, snart upp
lösande sig i ett bläcksvart, flytande ämne, oftast i eggen och på 
sidorna besatta med spridda cystider. Basiderna skilda från hvar
andra genom ofruktbara, korta celler (parafvser). Sporerna svarta. — 
Motsvarar Lepiota. —  I Finland fyra arter.

Hatten cylindrisk, l i v i t ...............................1. Ps. porcellana.

** Hatten cylindriskt äggrund, askgrå . . . .  2. Ps. atramentaria

1. Ps. porcellana (Schaeff.). (Goprinus comatus Fr.). Fjällig bläck
svamp. — Hatten n. köttig, hudtäckt, icke uppbristande, i början trind, 
n. utan strimmor, slutl. kägellikt utbredd, i ytan snart upplöst i mjuka, 
breda, tilltryckta, fransade fjäll, med sargad och sönderflytande kant, 8— 
9 cm hög. Foten ihålig, men fylld med en bomullsartad väfnad, täml. 
fast, hvit, fintrådig, vid basen knöllikt förtjockad, med fri, trasig ring. 
Lam. fria, först hvita, sedan rosenröda, slutl. svarta. Cystiderna säcklika. 
Sp. 11 — 13 : 6 — 8 fi. Tufvad. Välsmaklig och lättsmält matsvamp. — 
Städel, byar, på feta, gräsbevuxna ställen (SF).

2. Ps. atramentaria (Bull.). — Hatten n. köttig, ostartad, hinntäckt, 
äggrund, trubbig, slutl. klocklikt utbredd och sönderflytande, fårad eller 
veckad, i midten fläckig af inväxta kliartade, brunaktiga fjäll, ljust askgrå, 
i väta stötande i sotbrunt, med vågi g, slutl. sargad kant, 4— 6 cm hög. 
Foten n. fylld, eller ihålig, i början tapplik, slutl. jämntjock, fintrådig, 
hvit, med en föga utbildad, snart försvinnande ring. Lam. fria, bukiga, 
först hvitaktiga, sedan bruna, slutl. svarta. Cystiderna vals- eller säck
lika, 80 — 100 : 20— 25 p. Sp. 9— 10 : 6 p. Tufvad. —  Vid vägar, 
byar, på fet mulljord invid stubbar (Nyl.— Vasa).
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57. Coprinus Fr.

Foten utan ring; för öfrigt som föregående. —  I Finland 29 arter.

A .  Hatten fjällig eller flockullig.
t  Hatten hinntäckt.

* Hatten i midten gulblå eller g r å ..................1. C. fimdarius.
** Hatten snöhvit............................................... 2. C. niveus.

t t  Hatten hinnlös.
* Foten h v itu ll ig ............................................... 3. G. lagopus.
** Foten g l a t t .................................................4. C. radiatus.

B . Hatten betäckt af skimrande mjöl korn eller småfjäll.
t  Hatten h inntäckt............................................... b. C. micaceus.
t t  Hatten hinnlös.

* Hatten sti ällikt fårad. Foten icke uppsvälld i
to p p en ......................................................... ö. C. ephernerus.

** Hatten fårad, n. veckad. Foten i toppen ut
svälld till en r in g ...........................................7. C. plicatilis.

1. C* fim cta riu s  (Linn.). —  Hatten n. hinnaktig, cylindrisk — 
kägellik, med fåradt strimmig, slntl. sargad och uppåtböjd kant, yngre 
tätt fullsatt med spärrade flockulliga, snölivita fjäll, i midten gulblå eller 
brunaktigt grå, 3 —5 cm bred. Foten ihålig, spröd, vid basen tjockare 
och tät, snöhvit, ullig eller fjällig. Lam. fria, först bukiga, sedan 
jämnsmala, vågböjda, svarta. Sp. 15 — 18 : 9— 12 g. —  Gödselställen, 
fet jord, drifbänkar (Nyl.— Lappl.).

2. C. n iv eu s  (Pers.). —  Snöhvit. Hatten n. hinnaktig, äggrund 
—  klocklikt utbredd, mjöligt flockullig, stundom småfjällig, med slutl. 
uppåtböjd, sargad kant, 2— 6 cm bred. Foten pipig, m. spröd, uppåt 
afsmalnande, filtluden. Lam. vidfästade, smala, svartaktiga. Sp. ägg
runda, oregelbundna, 14— 17 : 8 — 14 g. —  Hästexkrementer (SF).

3. C. lagopus Fr. —  Hatten m. tunn, cylindrisk — klocklik — 
utbredd, strållikt fårad, livitaktig, i midten gulblå, flockullig, äldre bar, 
4— 8 cm bred. Foten m. spröd, öfverallt hvitullig, ända till 20 cm lång. 
Lam. fria eller aflägsnade, jämnbreda, svarta. Cyst. aflångt äggformiga. 
Sp. elliptiska, 11 — 13 : (J g. —  Lundar (SF).
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C. lagopides Karst. — Hatten blekgrå, i midten gul blå, besatt med hvita 
fjäll. Foten i toppen flockulligt mjölig. Sp. n. klotrunda, oregelbundna, svarta, 
6—8 : 5—6 jM- För öfrigt som föregående. — Mulljord (SF, r.).

4. C* radiatus (Holt.). —  Mycket späd. Hatten klubblik — 
klocklik —  utbredd, strålformigt veckad, betäckt af ett gråaktigt filtludd, 
snart bar, smutsigt gulaktig, med rödbrunaktig disk, klufven, 2— 7 mm 
bred. Foten trådlik, glasklar, n. glatt. Lam. fria, få, slutl. m. glesa, 
bleka, slutl. svartaktiga. Sp. bredt elliptiska, 8— 10 : G— 8 u. Skogs
trakter på förtorkade exkrementer (SF).

5. C. lllicaceus (Hull.). —  Hatten n. hinnaktig, klocklik, slutl. 
utbredd, gaffellikt fårad, rostbrunaktigt gul eller ockragul, med mörkare, 
rostbrun disk, i väta blekare, n. gulblå, beströdd med skimrande, lätt för
svinnande korn, med sprickig eller klufven kant, 3 — 4 cm bred. Foten 
ihålig, slät, jämntjock, silkesluden, slutl. n. glatt, hvit eller hvitaktig. 
Lam. vidfästade, först hvita, sedan gulblåa eller isabellafärgade, i bör
jan i eggen, slutl. helt och hållet mörk- eller svartbruna. Sp. äggrunda, 
med en smal, sned spets, 8— 9 : 5 -  7 /i. Oftast tufvad. — Jord, träd
stubbar, murken ved (N yl.— Vasa).

* C. marcescens Karst. — Hatten hvitaktig, snart isabellafärgad, 
med svag rödgul skiftning, slutl. ljust rökgrå, med blekt ockragul eller 
n. dadelbrun disk. Lam. först hvitaktiga, sedan bruna, slutl. svartaktiga. 
Sp. äggrundt elliptiska eller elliptiska, ofta oliksidiga. För öfrigt lik före
gående. —  Lundar, bland löf (SF, r.).

6. C. cpliemerus Fr. —  Hatten m. tunn, äggrund klocklik 
utbredd, med klufna lamellryggar, strållikt fårad, hvitaktig, med

livälfd, slät, rödbrunaktig eller ockragul midt, fjällmjölig, slutl. n. ockra
gul och bar, 1.5— 2 cm bred. Foten pipig, jämntjock, glatt, genomskin
lig, hvitaktig. Lam. vidfästade, först hvitaktiga, sedan brunaktiga, slutl. 
svarta. Cyst. äggrundt klubblika, 50 — 70 : 25— 35 fi. Sp. elliptiska, 10 
— 14 : 6— 8 (i. —  Fet och gödslad jord (Nyl.—Lappl.).

7. C. plicatilis (Curt.). —  Hatten m. tunn, cylindriskt äggfor- 
mig —  hemisferiskt utbredd —  platt, fåradt veckad, med klufna lamell
ryggar, blekt ockragul, med bred, slät, i början svagt fjällmjölig, röd
brunaktig disk, 2— 3 cm bred. Foten pipig, jämntjock, slät, glatt, bar̂  
hvitaktig, n- genomskinlig. Lam. skilda från foten genom en bar hals-
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ring, glesa, hvitgråa, slutl. svartaktiga. Cyst. äggrundt klubbformiga, 
50— 00 : 18— 25 p. Sp. n. elliptiskt klotrunda, oregelbundna, 8— 12 : 
5— 8 p. Tcke sönderflytande, förvissnande. —  Fält. trädgårdar, vid vägar 
(SF).

58. Nyctalis Fr.

Lamellerna fastväxta, m. glesa, tjocka och köttiga, med tjock, 
bred kant. Sporerna atlånga eller elliptiska. Hatten sällan fullt ut
vecklad, utan upplöst till en af chlamydosporer bildad, puHerulent 
massa. —  En art i Finland.

1. N. Jycopercloides (Bull.). (N. asterophora Fr.). —  Hatten 
kägellikt hemisferisk, n. alltid bestående af en flocköst pulverulent brun- 
gråaktig massa, 1— 2 cm bred. Foten fylld, jämntjock, ofta vriden, i 
början hvitaktig och pudrad, slutl. brunaktig, 1— 2 cm lång. Lam. n. 
gaffelgreniga, smutsigt gråa. Sp. elliptiska, 3 : 1— 1.5 p. Chlamvdosp. 
elliptiska, taggiga. Växer i tufvor eller flockar samt har en stinkande 
urinlukt. —  På ruttna exemplar af Russula adusta (SF).

59. Cantharellus Fr.

Hatten köttig eller hinnaktig, något seg. Lamellerna nedlö
pande, anastomoserande. Sporerna bredt elliptiska, hvita. — I Fin
land 6 arter.

t  Lamellerna glesa, tjocka.
* Hatten platt eller nedtryckt, köttig, tjock,

äggul . . , ...................................................................................................................1. C. cibarius.

** Hatten trattlik, tunn, grågul eller brunaktig 2. C. i n f u n d ib u l i  fo r m is .

t t  Lamellerna täml. tättsittande och smala (Hygrophoropsis Schr.).
* Lamellerna lifligt orangegula......................3. C. a u r a n t ia c u s .

** Lamellerna hvita. Hatten pucklig . . . 4. C. m u s co id e s .

1. C. ciltiirius Fr. Kantarell. —  Äggul. Hatten köttig, fast,
i kanten vågigt böjd, slutl. nedtryckt och n. päronformig, glatt, 5— 10 
cm bred. Foten tät, nedåt afsmalnande. Lam. glesa, tjocka.. Sp. 8— 9 
: 5— G [x. — Ätlig. —  Skogar (Nyl.—-Vasa).
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2. C. infuildibuliformis (Scop.). —  Hatten n. hinnaktig, naf- 
lad —  trattlik, slutl. genomborrad, flockullig och skrynklig, gråbrun eller 
urbleknande, 3— 6 cm bred. Foten pipig, glatt, gul. Lam. glesa, tjocka, 
klvnnedelta, gula eller askgråa. Sp. 9— 11 : 7— 8 (a. —  Skogar (Nyl. 
— Lappl.).

3. C. aiirailtiacus (Wulf.). —  Hatten köttig, mjuk, täml. tunn,
nedtryckt, oregelbunden, finluden, orangegul, brandgul eller brandgulbrun, 
3 — 7 cm bred. Foten fylld, merendels cylindrisk, ockragul eller rödgul- 
brun, slutl. ofta, isynnerhet nedtill svartnande. Lam. n. tättsittande, 
täml. tunna, klvnnedelta, strimmiga, orangegula. Sp. 5 — G : 3 —4 —
Skogar, ängar, åkrar, myrstackar (Nyl.— Vasa).

4. C. inuscoides (Wulf.) (C. umbonatus Fr.). - Hatten n. köttig, 
tunn, i början pucklig, sedan nedtryckt, finluden, askgrå eller svartaktig, 
torr skrynklig; köttet hvitt, vid brytning rodnande. Foten fylld, jämn
tjock, blekare. Lam. tättsittande, klynnedelta, täml. tunna, styfva och 
raka, livita. Sp. 9— 11 : 3— 3.5 /n —  Skogar (Nyl.— Lappl.).

60. L ep tog lossum  Karst.

Hatten hinnaktig, half. Foten lateral. För öfrigt som före
gående. —  I Finland två arter.

1. L. muscigenum (BulL). —  Hatten horizontal, spadlik, glatt, 
ringformigt tecknad, brun, torr gråhvit, 1 —3 cm bred. Foten trind, 
kort, stundom ingen, vid basen ullig. Lam. glesa, greniga, icke anasto- 
moserande, af hattens färg. —  På mossor, äfven på halmtak (SF1, r.).

61. L ep to tus Karst.

Hatten hinnaktig, upp- och nedvänd, n. skålformig, utan fot. 
Lamellerna greniga. Sporerna äggrunda eller n. klotrunda, hvita. — 
I Finland två arter.

1. L. retirugus (Fr.). —  Hvitgrå, vidfästad underlaget medels 
fibriller. Hatten utbredd, n. kretsformig, slutl. bugtbräddad eller flikig.
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Lam. strålformigt utlöpande från midten, nätådrigt förenade. Sp. G— 9 : 
5 — 6 y. —  På mossor (SF).

62. Schizophyllum  Fr.

Hatten torr, bildad af sammanfiltade ullhår, seg, sittande. La
mellerna läderartade, af olika längd, vid mognaden klufna uti tvänne 
utåtböjda skifvor. Cvstider 0. Sporerna cylindriska, böjda. —  En 
art i Finland.

1. Scll. alneum (Linn.). Ljusgrå. Hatten tunn, n. läderartad,
yngre skållik, baktill utsträckt till ett skaft eller fotlik bas, helbräddad 
eller flikig, hvitluden, äldre kort sträfhårig, slutl. solfjäderlikt klufven, 
hvitgrå, i fuktig väderlek mörkare, i torr hvitaktig. Lam. från vidfäst- 
ningspunkten strålformigt utlöpande, ludna, gråa, slutl. violettbruna. Sp. 
4 — G : 1.5 —2.5 y. —  Löfträdsstammar (SF).

Fam. II. Polyporaceje. —  Pip- och porsvampar.

I sin mest utvecklade form har fruktkroppen tydlig fot och hatt; 
sällan är foten försedd med ring. Synnerligen talrika, på trädstam
mar växande arter finnas, hos hvilka hatten är half, d. v. s. fot sak
nas och den mer eller mindre halfcirkelformiga hatten sitter fästad 
vid underlaget med den bugtiga kanten utåt. A f ven upp- och ned
vända (resupinata) former äro mycket talrika, och bland dessa finnas 
sådana som liafva alldeles rudimentära porer: grunda insänkningar i 
fruktkroppen, detta antydande en öfvergång mot Thelephoracece.

Fruktlagret är i sin typiska form mycket karaktäristiskt, men då 
porerna icke mer äro runda, utan långsträckta och slingriga (L en zi-  
tes, Lenxitina) kan det påminna om skifsvamparnas, liksom det ä 
andra sidan, då väggarne mellan porerna äro delade eller söndersar
gade, kan liafva en viss likhet med fruktlagret hos taggsvamparna 
(Dcedalea, Irpex X y  lodon, Sistotrema).

Denna familj innehåller många i ekonomiskt afseende vigtiga 
svampar. För det första en mängd matsvampar; giftiga former sak
nas nästan fullkomligt (giftiga eller misstänkta äro Boletineer med 
fruktkött som vid brytning förändrar färg). Yidare en mängd på våra 
skogsträd parasiterande arter bland Polyporeerna. Sporerna af dem
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löras af vinden omkring, fastna i springor och skrymslen och kunna 
där gro, utbildande m ycel; särskildt äro grenstumparnas bara ytor 
och andra sår lämpliga angreppspunkter, hvarifrån mycelet kan tränga 
in i veden. Där utbreder det sig, och på trädets yta framväxa slut
ligen fruktkropparna. Några arter äro tämligen ofarliga, andra äro 
verkliga skogs- eller timmer-förödare (Trametes jrini, Bjerkandera 
borealis, Bj. destructor, Piptoporus betulinus, Ses i a lacrymans o. a.). 
Då sedan det af svampmycel angripna trädet fälles, följer mycelet 
med i timret och kan däri, under förutsättning af tillräcklig fukt, växa 
vidare och fortsätta förstörelsen; då trävirket i ett hus »ruttnar» är 
detta just ett verk af dessa polyporacéer.

1. Underfam. Boletinew . —  Pipsvampar.

Fruktkroppen köttig, hattlik, med fot och såväl från hatten som 
från hvarandra lätt åtskiljda pipor. (Slägtena 63— 66.) Denna under
familj motsvarar i hufvudsak de gamle författarnes slägte Boletus. — Pip
lagret visar i sitt förhållande till foten samma olikheter som lamellerna 
hos skifsvamparna (s. 13).

Ofversigt a f  slägtena.

§ Piporna förenade till ett sammanhän
gande lager.
-j* Sporerna r o s e n r ö d a .......................
*j"j- Sporerna brunaktiga.

63. Ty lo pilus (fig.) S. 117.

* Foten försedd med ring . . . 64. Cricuuopus (fig.) S. 118.
** Foten utan r i n g ....................... 65. Boletus (fig.) S. 118.

§§ Piporna fria, från hvarandra fullkom
ligt sk ild a ............................................. 66. Fisluliiia (fig.) S. 120.

2. Underfam. Bolypovecv. -  Porsvampar.

Fruktkroppen hattlik eller upp- och nedvänd (resupinat) utbredd; 
dess undersida eller fria yta försedd med intryckta porer. (Slägtena 67— 91.) 
—  Motsvarar det gamla slägtet Polyporus.

Ofversigt a f  slägtena.

A ,  Sporerna hvita eller bleka.
I. Fruktkroppens substans hvit, blek, ofta 

stötande i gult, rödt eller blått (67— 80).
8



§ Fruktkroppen liattlik.
y  Hatten köttig* eller ostartacl.

* Hatten e n k e l ............................ 67. Polyporus (fig.) S. 121.
** Hatten sammansatt . . . .  68. Polypilus (fig.) S. 121.

t f  Hatten seg.
* Med fot. Hatten hel . . . .  69. Polyporellus S. 122.
** Utan fot. Hatten half, sällan hel.

a Porlagret slutl. lossnande . . 70. Piptoporus (fig.) S. 123.
b Porlagret icke lossnande. Hat

ten half, fastväxt vid ena sidan.
1 Mellanväggarne tunna.

-]- Hal ten mer eller mindre
köttig, utan bälten . . 71. Bjerkandera (fig.) S. 124.

-|— |- Hatten kork- eller lä-
derartad, med bälten . 72. Hansenia (fig.) S. 126.

2 Mellanväggarne tjocka.
+  Porerna runda, stundom 

aflånga, små eller medel
stora, med helbräddade 
mellanväggar.

A Porerna hvarfvigt lagra
de. Hatten beklädd med 
en tjock, skorpar tad
h ud .................................. 73. Fom itopsis S. 128.

A A Porerna icke hvarfvigt 
lagrade. Hatten utan
skorpartad hud . . 74. Pycnoporus (fig.) S. 129.

+ +  Hatten med vida, raka 
eller slingrande gängar, 
eller med sargade eller 
helt och hållet delade 
porer.

A Hatten på undersidan 
försedd med styfva, län
gre eller kortare, ofta 
anastomoserande, hel
bräddade, lameller lik
nande balkar, närmare
kanten med porer . . 7 5 .  Lenzites (fig.) S. 129.

1 14
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A A Porernas eller gån- 
garnes mellanväggar 
slutl. sargade eller 
delade.

a Mellanväggarna slutl. 
taggformigt inskurna 
Mellanväggarna tand- 
formigt delade n. till
basen .......................

§§ Fruktkroppen upp- och nedvänd, 
skorplikt utbredd, m. tunn, ofta 
bomulls- eller byssusartad, stundom 
otydlig.

y  Med runda eller kantiga porer.
* Porlagret sammanhängande med

u n d e r la g r e t .................................
** Porlagret skildt från underlagret 

•fy Med slingrande gångar eller porer. 
Mellanväggarna tandlikt delade
n. ända till b a s e n .......................

II. Fruktkroppens substans stötande mer 
eller mindre i brunt ( Ocliroporus 
Schröt.) (81— 92).

§ Fruktkroppen hattlik (half). 
y  Porerna runda, små.

* Hatten inuti tågigt flockös, mönje-
röd eller brandgul. Porernas mel
lanväggar täml. tunna . .

** Hattens inre väfnad flocköst 
fnöskartad eller m. hård, rost
elie r kanelbrun.
a Hatten inuti flocköst fnöskartad 
b Fruktkroppens inre väfnad m.

h å r d .............................................
•fy Hatten med m. vida porer eller med

raka eller slingrande gångar.
* Porerna vida, runda, aflånga eller

labyrin tform iga ............................

7 6 . Daulalea

77. Irpex

S. 130.

S. 130.

7 8 . Physisporus (hg.)
7 9 . Physisporinus

S. 131. 
S. 132.

80. Xylodon S. 133.

81. Hapalopilus

82. Fornes

83. Phellinus

S. 133.

S. 133. 

S. 134.

84. D.edaleopsis S. 135.
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** Hatten mecl styfva, längre eller 
kortare, ofta anastomoserancle, 
helbräddade balkar, liknande la
meller, närmare kanten med porer 85. Lenzitiua (fig.) S. 135. 

§§ Fruktkroppen resupinat, skorplikt ut
bredd.

-|- Fruktkroppen styf, läderartad.
Porerna h e l a ..........................86. Poria (fig.) S. 136.

— |- Fruktkroppen mjuk. Po
rernas mellanväggar sluti.
s a r g a d e ..................................... 87. Chaetoporiis S. 136.

Jt, Sporerna brun- eller gulaktiga. (Phceoporus Schröt.)
f  Katten vanl. hel, med fot . . . 88. P o ly stid u s (fig.) S. 137.
f y  Hatten half, utan fot.

* Hatten i början saftfull och n.
k ö t t i g .................................................89. Ischnoderma (fig.) S. 137.

** Hatten saftlös, torr, seg. 
a Hattens substans korkartad.

1 Hattens inre väfnad m. hård,
vedartad. Porernas mellan
väggar t j o c k a ..........................90. Trametes (fig.) S. 137.

2 Hatten tågig. Porernas mel
lanväggar tunna, sargade . 91. Inonotus S. 138.

b Hatten glatt, beklädd med en 
pergamentartad hud, inuti fnösk-
artad ........................................92. EltYingia S. 138.

3. Underfam. M e r u l i e c e .

Fruktkroppen upp- och nedvänd, utbredd, stundom i öfre kanten 
uppböjd (n. hattlik), sällan fullkomligt hattlik, försedd med af fruktlagret 
beklädda låga veck, tandade lameller eller nätformigt förenade ådror. 
(Slägtena 93— 97.)

Ofversigt a f  slägtena.

A . Sporerna hvita.
f  Fruktkroppen hattlik, vanl. med 

fot och på undre sidan med tan
dade eller delade lameller . . . 93. Sistotrema (fig.) S. 139.
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f f  Fruktkroppen skorplikt utbredd, 
stundotn i öfre kanten uppböjd, 
med nätformigt förenade veck 
eller ådror.

* Fruktkroppen med ytliga, nätfor
migt förenade veck. 
a Fruktkroppen resupinat, med

uppböjd kant.
1 Fruktkroppen köttigt gelé-

artad .................................... 94. Mmilius (fig.) S. 139.
2 Fruktkroppen hinnaktig . 95. Plicatura (fig.) S. 139.

b Fruktkroppen resupinat, bom-
ullsartadt hinnaktig eller skorp-
artadt fast v ä x t ...................... 96. Serpilla S. 140.

** Fruktkroppens fria yta af låga
ådror r y n k a d ...............................97. Phlebia (fig.) S. 141.

Sporerna rostfärgade ..............................98. Sesia (fig.) S. 141.

2. Fam. Polyporaceus

1. U n d erfam . Boletinew.

63. T y lo p ilu s  Karst.

Piporna i början hvita. Piplagret fastväxt. —  I Finland en art.

1. T. felleus (Bull.). Bitter rörsopp. —  Hatten m. mjuk, dyn- 
lik —  plattad, glatt eller småfjällig, slät, torr, brunaktig eller brunaktigt 
sämskfärgad, 8— 12 cm bred. Foten tät, uppåt afsmalnande, upptill nät- 
ådrigt skroflig, gulaktig eller n. sotfärgad. Piporna slutl. antagande en 
rosenröd anstrykning. Köttet hvitt, stundom vid tryckning rodnande 
eller blånande, bittert. Sp. spolformiga, 12— 16 : 4.5— 5.5 u. Giftig. — 
Barr- och blandskogar (SF, MF, r.).
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64. Cricunopus Karst. —  Ringsopp.

Hatten slemmig eller klibbig. Foten tät, slät, nedtill icke upp
svälld. Foten med ring. Piporna gula, enfärgade. —  I Finland 
3 arter.

j  Piporna smala, trinda. enkla.
* Hatten brunaktig............................................1. Cr. luteus.

** Guld- eller b ra n d g u l...................................2. Cr. elegans.

*)**)* Piporna vida, kantiga, sammansatta . . . . 3. Cr. flavidus.

1. Cr. luteus (Linn.). Smörsvamp. —  Hatten dynlik —  kull
rig, betäekt af en tjock, brun, slutl. försvinnande slemmig liinna, inuti 
hvitgul, 5— 15 cm bred. Foten jämntjock, fast, upptill fint grynig, hvit- 
aktig, ofvanför ringen blekgul. Ringen hinnaktig, i början fasthängande 
med hatten, lätt sönderrifven, brunaktigt hvit. Piplagret jämnt fastväxt, 
gult. Piporna smala, trinda eller n. kantiga. Sporerna mörkt gulbruna, 
6— 8 : 3 g. En af de mest födande matsvampar. —  Barrskogar, på 
öppna ställen, vid vägar (Nyl.— Lappl.).

2. Cr. elegans (Schum.). —  Guld- eller brandgul. Hatten kullrig
—  platt, klibbig, inuti gul, 5 — 10 cm bred. Foten fast, ofvanför ringen 
beströdd med hvitgula gryn. Ringen hvit, slutl. stötande i gult, för
gänglig. Piplagret nedlöpande. Piporna smala. Sp. 7— 8 : 3  fi. Ätlig.
—  Under eller i närheten af lärkträd (SF, r.).

3. Cr. flavidus (Fr.). —  Hatten kullrig —  platt, tunn, klibbig, 
blekgul, inuti blek, 3— 5 cm bred. Foten n. jämntjock, smal, ofvanför 
den sleinmiga ringen beströdd med lätt försvinnande gryn, blek. Pip
lagret nedlöpande. Piporna smutsigt blekgula, i mynningen kantiga, vida. 
Sp. aflångt elliptiska, 8— 10 : 3.5— 4 (i. Till föda mindre lämplig. —  
Kärrmark (Nyl.— Lappl.).

65. Boletus Dill. —  Kosvamp; Kosopp; Rörsopp.

Foten utan ring. ■—  I Finland 11 arter.

A .  Sporerna brunaktigt lerfärgade. Piporna hvita, senare 

smutsigt hvita eller gråa (Krom bholxia Karst.).
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t  Hattens kant spindelväfshårig. Köttet löst . . 1. B . scaber.

f f  Hatten i början med en tydlig hinna kring
kanten. Köttet fa s t....................................... 2. B . versipellis.

B ,  Sporerna och piporna gula eller rostfärgade.
I. Foten grof, nätådrig, nedtill uppsvälld (T ubiporus

Karst.). Piporna i början hvita, sedan gula . . . 3. B . bulbosus.

II. Foten icke nätådrig, jämntjock.
§ H atten  k libbig .

t  Smaken mild.
* Foten upptill finkornig. Piplagret fastväxt. . 4. B . g r  a n u la tu s .

** Foten icke finkornig. Piplagret nedlöpande . 5. B . b o vin u s .

fl* Skarp och b r ä n n a n d e ............................................0. B . p ip e ra tu s .

§§ Hatten torr.
f  Hatten filtluden . .......................................................7. B .  subtom entosus.

f f  Hatten besatt med små, mörka fjäll . . . .  8. B . v a rie g a tu s .

1. B. scaber (Hull.). Sträf kosvamp. —  Hatten dynlik, glatt, 
i regnväder n. klibbig, brun, tegelröd, askgrå, olivgrå, gulaktig, livitak- 
tig eller n. svart, 6 — 22 cm bred. Foten uppåt afsmalnande, skroflig 
eller sträf af utstående eller tilltryckta, livitgråa, slutl. ofta svartaktiga 
fjäll eller vårtor. Piplagret fritt, kullrigt. Piporna trinda, smala, hvita, 
slutl. smutsfärgade. Sp. 14— 18 : G g. Köttet, som är oföränderligt 
hvitt, lämnar en sund och närande föda. — Skogar, lundar (Nyl.— Lappl.).

2. B. versipellis Fr. Ättikssvamp. —  Hatten dynlik, n. torr, 
finluddig, äldre fjällig, rödbrun, stundom sotbrun, 0— 22 cm bred. Fo
ten uppåt afsmalnande, sträf af vanl. rödaktiga fjäll. Piplagret fritt, n. 
platt. Piporna smala, smutsigt hvita, i mynningen gråaktiga. Sp. 17—  
20 : 6— 7.5 g. Öfverensstämmer till sina egenskaper och användning 
med föregående. —  Skogsängar (Nyl.— Lappl.).

3. B. bulbosus Schaeff. (B. edulis Fr.) Stensvamp. —  Hatten 
Hynlik, tjock, torr, glatt, brun, stundom blek, grågul eller gråbrun, dess 
kött oföränderligt hvitt, närmast huden brunaktigt, 5— 25 cm bred. 
Foten m. tjock, nedtill klubbformigt förtjockad, upptill nätådrig, blek. 
Piporna smala, i början hvita, sedan gula, vanl. med dragning i grönt. 
Sp. 14— 16 : 4 — 5.5 g. En bland de läckraste svampar. —  Skogar (Nyl. 
— Lappl.).

4. B. gra illlla tu s  Linn. Grynig kosvamp. —  Hatten kullrig — 
platt, beklädd med en rostfärgad, lätt afflådd slemmig hinna, efter slemmets



120

frånskiljande gulaktig, 0 — 10 cm bred. Foten gulaktig, upptill finkornig. 
Piplagret fastväxt. Piporna enkla, korta, trinda, smala, i mynningen gry
niga, gula. Sp. 7— 9 : 2— 3 u. Köttet blekgult. God matsvamp. —  
Barrskog (SF, i\).

5. B . 1)0viillis Linn. Allmän kosvamp. —  Hatten kullrig —  
plattad, n. klibbig, slutl. bugtbräddad, rödaktigt isabellagul, 5 — 10 cm bred. 
Foten jämntjock, slät, enfärgad, af hattens färg. Piplagret vanl. nedlö
pande. Piporna sammansatta, kantiga, först grågula, sedan rostbruna. 
Sp. 8 — 10 : 3 Köttet hvitt eller blekgult, af sötaktig smak. Växer 
vanl. truppvis. Ätlig. —  Barrskogar (Nyl.— Lappl.).

0. IL p ip era tu s  Bull. Skarp kosopp. —  Hatten kullrig eller 
platt, glatt, i väta n. klibbig, rödaktigt mörkgul eller n. kanelfärgad, 3—  
8 cm bred. Foten spröd, smal, slät, mörkgul, inuti svafvelgul, vid basen 
afsmalnande och ljusgul. Piplagret fastväxt, stundom nedlöpande. Pi
porna rostfärgade, med täml. vid och kantig mynning. Sp. 8 — 9 : 3 — 4 
li. Köttet gulaktigt, i luften lindrigt vinrodnande, med brännande pep
parsmak. —  Skogar (Nyl.— Lappl.).

7. IL su M om eiltos ilS  Linn. Luden kosopp. —  Hatten dyn- 
lik —  plattad, mjuk, torr, filtluden, vanl. ljust olivfärgad, 10— 18 cm bred; 
köttet öfverallt, äfven under öfverhuden, hvitt eller blekt. Foten grof, 
oftast nedåt afsmalnande, glesådrig eller fårad, finprickig, blekgul. Pip
lagret fastväxt, rent gult. Piporna vida, kantiga. Sp. 11— 13 : 4 — 5 tu. 
Vanl. ensam. Ätlig. —  Skogstrakter (Nyl.— Lappl.).

8. B . variegatus Swartz. Fräknig kosopp. —  Hatten kullrig —  
flat, trubbig, torr, med hvass, i början finluddig kant, mörkgul, tätt be
satt med små, mörka, lätt lossnande, af fina hår bildade fjäll, 6— 15 cm 
bred. Foten jämntjock, slät, glatt, gul. Piplagret fastväxt. Piporna m. 
smala, vanl. trinda, mörkt rostbruna eller kanelbruna. Sp. 8— 11 : 3— 4 
11. Köttet gult, vid brytning vanl. blånande. God matsvamp. —  Barr
skog (Nyl.— Lappl.).

66. Fistulina Bull. — Oxtungsvamp; Lefversvamp.

Hatten köttig, half, oregelbunden. Piporna fria, från hvarandra 
fullkomligt skiljda. Sporerna n. klotrunda, bruna.— I Finland en art.



121

1. F. hepatica (Schaeff.). —  Hatten saftig, vani, sittande, ofta 
skaftad genom ena kantens förlängning, brunröd, inuti blekt köttfärgad 
oeh trådig med trådarna utstrålande mot ytan, knottrig, fuktig 
eller slemmig, 10— 25 cm lång och bred. Piporna först blekhvita eller 
blekgula, vid tryckning och vid tilltagande ålder ålder antagande en röd
brunaktig färg, synålstjocka. Sp. n. runda, med sned spets, 4— 0 fi. 
Ätlig. Liknar en lefver, men ännu mera genom sin form och knottriga 
yta en oxtunga. — Ekstubbar (SF, r.).

2. U n d erfa m . JPolyporeiv.

67. Polyporus Fr.

H atten  k öttig , sp röd , stu n d om  täm ligen  seg , hel, m ed  fot. F o ten  
cen tra l e lle r  ex cen tr isk , vertikal, en färgad . C y stid er  0. S p orern a  o f 
tast äggru n d a . —  I F in la n d  två arter.

* Porerna hvitaktiga eller gulaktiga...................1. P . leucom elas.

** Porerna gulaktiga........................................2. P. ovinus.

1. P. leucomelas (Pers.). —  Hatten oregelbunden, sinåfjällig el
ler silkesluden, sotsvart eller grå, med hvitt, vid tryckning n. rodnande
kött, ända till 10 cm bred. Foten tjock, än knöl for mig, kort, än jämn
tjock, n. filtluden, af hattens färg, inuti svartaktig. Porerna olikformiga, 
vid torkning svartnande. Sp. 6 — 8 : 4 — 6 p. Ätlig. —  Barrskog (SF).

2. ‘P. ovinus (Schaeff.). Fårticka. — Hatten vanl. oregelbun
den, i ytan söndersprucken till fjäll, mer eller mindre hvit, stundom gul
aktig, oftast fläckig, 5 — 20 cm bred. Foten kort, oregelbunden, hvit. Po
rerna m. små, runda, likformiga, först hvita, sedan citrongula. Sp. 3 — 
5 : 3 — 4 fji. Köttet hvitt, med svag, behaglig smak. Ätlig, men n. hård- 
smält. —  Berg, barrskog (Kyl.— Yasa).

68. Polypilus Karst.

Fruktkroppen sammansatt af flera, öfver hvarandra liggande hat
tar eller flikar, bildande mera regelbundna tufvor på en mer eller 
mindre tydlig, gemensam fot, köttig eller ostartad. Porlagret loss-
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nande. Cystider 0. Sporerna elliptiska eller äggrunda. —  I Finland 
tre arter.

* Köttig, med fot, tegelröd eller mörkgul . . 1. P . confluens.

** Ostartad, nästan utan fot, svafvelgul . . .  2. P. caudicinus.

1. P. confluens (Alb. k  Schw.). Tufvig ticka. —  Småhat- 
tarna (2 —8) m. oregelbundna, liksom sammanflytande, spröda, släta, 
glatta, i torr väderlek sönderspruckna i rutor, tegelröda eller mörkgula. 
Foten kort, hvit. Porerna m. små, hvitaktiga. Sp. äggrunda, 3— 5 : 2— 
3 y .  Köttet har en obehaglig, bitter smak. Ätlig. Växer i tufvor af 
betydlig storlek. —  Berg, barrskog (SF).

2. P. caudicinus (Schaeff.). (Polyporus sulphureas Fr.) —  
Svafvelgul ticka. —  Ostartad, yngre saftig. Småhattarna liggande öfver 
hvarandra, sammanväxta, m. breda, på ytan vågiga, glatta, vanl. fotlösa, 
rödgula, med åldern bleknande. Porerna m. små, svafvelgula. Sp. omkr. 
G : 5 y .  Äldre blir hela svampen livit och söndersmulas. Syrlig. Yngre 
ätlig. —  Stammar af löfträd, synnerligen ek (SF, r.).

69. Polyporellus Karst.

Hatten seg, läder- eller korkartad. Foten central, excentrisk 
eller lateral. Cystider 0. —  I Finland 8 arter.

t  Foten nedtill svart (M elanopns Pat.).

* Foten sammetskårig. Hatten i början finluden 1. P. m elanopns.

** Foten och hatten glatta.
a Hatten vanl. kanelbrun eller ockragul . . 2. P. varius,

b Hatten hvit, äldre stundom blekt ockragul . 3. P. elegans.

t t  Foten enfärgad, central.
* Porerna små, runda.......................................4. P. lepideus.

** Porerna täml. stora, k a n t ig a ....................5. P. brumalis.

1. P. melanopns (Pers.). —  Hatten seg, slutl. läderartad, platt,
slut.1. trattlik, flikig, tunn, i början finluddig och hvitaktig, slutl. glatt och 
mörkt sämskfärgad eller gulbrun, stundom blekt sotbrun, G— 9 cm bred. 
Foten excentrisk, nedtill tjockare, sotbrun eller svart. Porerna ned
löpande, grunda, m. små, olikformiga, hvitaktiga. Sp. G— 8 : 3— 4 y .  —  
Trädrötter (SF).
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2. P. varius (Pers.). —  Hatten i början n. köttig, äldre läder-
artad eller n. trädhård, med tunn kant, mångformig, stundom vågig, i 
midten eller baktill nedtryckt, glatt, strecktecknad, vanl. kanelbrun eller 
sämskfärgad, yngre ofta blek, äldre sotbrun eller gulaktig, glatt. Foten 
excentrisk eller lateral, slät, glatt, nedtill svartgrå, kort. Porerna ned
löpande, m. små, grunda, runda, olikformiga, hvitaktiga, äldre blekt ka- 
nelbruna. Sp. 8 : 2— 3 —  Gamla löfträdsstammar (SF, r.).

3. P. elegans (Bull.). — Hatten i början n. köttig, slutl. ved- 
artad, plattad, stundom baktill n. nedtryckt, slät, glatt, n. jämntjock, livit, 
äldre stundom blekt ockragul, glänsande. Foten excentrisk eller lateral, 
slät, glatt, nedtill svart, vanl. i toppen blek. Porerna m. små, n. runda, 
hvitaktiga eller blekgula, slutl. blekt kanelbruna. Sp. 8 : 2— 3 fi. —  
Torra stammar och grenar af löfträd, synnerligast Salix-arter (Nyl.— Lappl.).

4. P. lepideus (Fr.). —  Hatten köttigt seg eller läderartad, kull- 
rig —  nedtryckt, finluddig, äldre i ytan söndersprucken till fjäll, slutl. glatt, 
blek, äldre brunaktig, 2— 5 cm bred. Foten vanl. central, jämntjock, nät- 
ådrigt fjällig. Porerna m. små, runda, hvita. Sp. cylindriska, böjda, 4 
— 6 : 1— 2 u. —  Löfträdsstammar (Nyl.— Kajana).

5. P. brumalis (Pers.). —  Hatten först köttigt seg, sedan läder
artad, kullrig — plattad, i midten nedtryckt eller naflad, hårbräddad, luden, 
äldre småfjällig eller glatt, blekt grå- eller sotbrun, stundom kastanie- 
brun, äldre hjortfärgad eller blek, 3— (i cm bred. Foten vanl. jämntjock, 
sträfluden eller småfjällig. Porerna kantiga, täml. vida, hvita, äldre bleka 
eller gulaktiga. Sp. atlånga, n. böjda, 6 : 2 p . —  Torra löfträdsstammar 
och grenar (Nyl.— Lappl.).

70. Piptoporus Karst.

Hatten mjukt fibröst korkartad, öfverdragen med en tunn, sam
manhängande, hinnaktig skorpa. Porlagret slutligen lossnande. Porer
nas mellanväggar tunna. Sporerna äggrunda. —  I Finland en art.

1. P. betlllinus (Bull.). Björkticka. —  Hatten i början n. 
köttig, dynlik, njur- eller hofformig, regelbunden, n. hel, fastväxt med en 
sned puckel på dess öfre sida, slät, glatt, utan bälten, först hvitaktig, se-
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dan brimaktig, 6 — 20 cm bred. Porerna sent utvecklade, grunda, m 
små, olikformiga, tandade, hvita. —  Gamla björkar (Nyl.— Lappl.).

71. Bjerkandera Karst.

Hatten köttigt seg eller n. köttig, sällan spongiös, stundom slutL 
korkartad, half, hinnlös, utan bälten, fibrös, inuti hvit. Sporerna af 
varierande form. —  1 Finland 27 arter.

4. Hatten köttigt seg eller köttig, luden eller n. glatt.
Cystider saknas.

I. Porerna hvita. Hatten köttig. Icke öfvervintrande.

§ Porerna runda. Mellanväggarna kelbräddade . . 1. B j.  c h io n e a .
§§ Porerna långsträckta, slingrande eller labyrintfor- 

miga. Mellanväggarna merendels hvasskantade 
och sargade.

t  Hvit. Porerna slutl. labyrintformiga . . . .  2. B j.  lactea.

• y f  Porerna tlerböjda.
* Hattens öfre yta vid beröring brunfläckig . . 3. B j.  f r a g i l i s .

** Hattens öfre yta vid beröring till färgen 
oföränderlig.

a  Porlagret vid tryckning rödfläckigt. Gult

k ö ttrö d .........................................................4. B j.  m o llis .
b Porlagret vid tryckning till färgen oförän

derligt.
A Blåfläckig eller bläaktig................................5. B j. ccesia.

A A Hatten smutsigt h v itak tig ....................... 6. B j. d e s tru c to r.

II. Porerna färgade. Hatten köttigt seg, torr, läderar- 

tad. Vanligen öfvervintrande.
§ Porerna gråaktiga.................................................... 7. B j.  a d u sta .

g§ Porerna bruna eller guldgula.
f  Porerna b ru n a ...................... •..........................S. B j. d ic h ro a .

f y  Porerna guldgula......................................... ‘ 9. B j.  i r r e g u la r is .

2>. Hatten i början spongiös, saftig, sedan fibrös och seg,

borsthårig. Cystider finnas (S p o n g ip e llis  Pat.) . . 10. B j b o re a lis .

1. Bj. cllionea (Fr.). —  Hatten ofta skaftad genom ena kantens 
förlängning, med kullrig undersida och hvass, inböjd kant, vattenaktigt 
hvit, torr, hvit, mjuk, n. slät, glatt. Porerna runda, likformiga, grunda, 
m. små. Sp. aflånga, 3 5 : 2  g. —  Stammar af löfträd, helst björk (SF).
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2. B j. lactea (Fr.). — Snöhvit. Hatten fibröst köttig, spröd, 
mjuk, tresidig, kullrig, vid basen hvälfd, tinluden, äldre glatt och ojämn, 
med inböjd hvass kant. Porerna med tunna, tandade, hvasskantade mel
lanväggar. Sp. cylindriska, krökta, 4— 5 : 1— 1.5 //. —  Gamla trädstam
mar (SF, r.).

3. B j. fragilis (Fr.). —  Hvitaktig, vid beröring brunfläckig. Hat
ten libröst köttig, spröd, njurlik, platt eller nedtryckt, på undre sidan 
kullrig, skrynklig, i början n. borsthårig. Porerna smala, olikformiga, 
mjuka, i mynningen långsträckta, flerböjda. Sp. cylindriska, vanl. räta, 
6— 8 : 1.5— 2 a. —  Murken gran- och tall ved (SF).

4. B j. mollis (Pers.). — Blekt köttröd, torr, brunröd. Hatten 
köttigt fibrös, mjuk, utbredd och utböjd, af varierande form, vanl. tre
sidig, skrynklig, 2— 7 cm bred. Porerna långsträckta, flerböjda, olikfor
miga, mjuka, hvita, vid beröring rödbruna. Sp. cylindriska, ofta n. krökta, 
4 — 6 : 1— 1.5 jji. Ensam eller tufvad. —  Förmultnande tall- och gran
stockar (SF).

5. Bj. C<csia (Sclirad.). — Hvit med hvitblåa fläckar, slutl. helt 
och hållet blå. Hatten köttig, n. seg, mjuk, tunn, olikformig, kullrig, 
sällan utbredd och utböjd eller omvriden, stundom tresidig, silkesluden, 
2— 4 cm bred. Porerna m. små, långsträckta, flerböjda, olikformiga, vanl. 
sargade. Sp. cylindriska, vanl. n. krökta, 8— 5 : 1.5— 2 (i. Ofta takte- 
gellikt tufvud. —  Förmultnande stockar (SF).

C. B j. destructor (Sclirad.). —  Hatten vattenaktigt köttig, spröd, 
utbredd och utböjd eller vidt utbredd, skrynklig, n. vågig, stundom n. 
slät, smutsigt hvitaktig, hvitgrå eller brunaktig, inuti med tydliga bälten, 
m. tunn. Porerna m. djupa, n. runda, tandade eller sargade, hvitaktiga. 
Sp. cylindriska, böjda, 4— G : 1— 1.5 (m. —  Gammal ved, synnerligen uti 
kvarndammar, fuktiga boningshus, källare (SF, r.).

Bj. trabea (Rostk.). — Hvit, i regnväder inuti vattenaktig. Hatten utbredd 
och utböjd, långsträckt, glatt eller finluden, med inga eller otydliga bälten, 2—8 cm 
bred. Porerna täml. grunda, m. små, n. runda eller långsträckta, tandade. — För
multnande tall- och granstockar (SF, r.).

7. B j. adusta (Willd.). —  Hatten först fibröst köttig, sedan lä- 
derartad, seg, utbredd och utböjd eller utbredd, oftast halfcirkelformig,
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luden, n. skrynklig, tunn, vanl. med otydliga bälten, hvit eller grå, med 
först hvit, sedan svartaktig kant, 4— 8 cm bred. Porerna m. små, grunda, 
runda, trubbiga, i början hvitaktiga, efter beröring svartaktiga, slutl. grå
svarta. Sp. 3— 5 : 1.5— 2.5 y. Vanl. tegellagd, ofta resupinat. —  Gamla 
löfträdsstammar (Nyl.— Lappl.).

8. Bj. dicliroa (Fr.). —  Hatten utbredd, i öfra kanten utböjd, 
seg, mjuk, tunn, slät, silkesluden, hvit, 1— 4 cm bred. Porerna runda, 
n. grunda, m. små, trubbiga, mörkt kanelbruna, mot hattens kant hvita. 
Sp. cylindriska, vanl. något böjda, 5 — 7 : 1— 1.5 y. Yanl. tegellagd och 
sammanflytande. —  Björk- och alstammar (Nyl.— Lappl.).

9. Bj. Irregularis (Scop.). (Polyporus amorphus Fr.) —  Hat
ten utbredd och utböjd, stundom resupinat, seg, tunn, m. oregelbunden, 
silkesluden, hvit. Porerna m. små, olikformiga, grunda, guldgula eller 
orangefärgade, stundom hvita. Ofta tufvad eller tegellagd. —  Förmult
nande tallstammar (Nyl.— Lappl.).

10. Bj. borealis (Wahlenb.). — Hatten först spongiöst köttig, sedan 
korkartad, kompakt, vanl. halt, dynlik, med utstående kant, kort sträfhå- 
rig, hvit, äldre n. gulnande, utan bälten. Porerna olikformiga, bug
tiga och vanl. sargade, hvita. Cyst. spetsiga. Sp. äggrunda, 4— 5 : 3 p. 
Ofta tegellagd. —  Gran (SI).

Var. spatliulata (Fr.). —  Hatten tunn, luden, med kort, lateral 
fot och hvass kant. Porernas mellanväggar m. sargade.

72. Hansenia Karst.

Hatten kork- eller läderartad, icke vedartad, torr och saftlös, be
klädd med en tunn, fibrös hud, sträfhårig eller luden, med bälten. 
Cystider 0. Sporerna af varierande form. —  I Finland 9 arter.

§ Porerna i början hvitaktiga eller hvita.

t  Hatten borsthårig eller sträfluden...................... 1. B . hirsuta.

t t  Hatten sammetshårig.
* Hatten kullrig.

a Hatten vid basen hvälfd och knölig, luden, 

glanslös.....................................................2. H . zonata.
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b Hatten vid basen föga kvälfd, ieke knölig,

finlnden. k v i t .......................................... 3. 7/. pubescens.

* Hatten plattad.

a Hatten kvit, glanslös, med otydliga bälten . 4. IT. celutina.

b Hatten glänsande, med olikfärgade bälten . 5. II. versicolor.

§§ Porerna i början v io letta ..................................6. 7/. abietina.

1. H . hirsuta (AVulf.). —  Hatten half, njurlik, kullrig eller n. 
platt, med eoncentriska fåror, sträfhårig, enfärgad, hvitaktig, slutl. gul
nande, med trubbig kant, 3— 6 cm bred. Porerna runda, likformiga, hela, 
trubbiga, täml. vida, hvitgråa, slutl. brunaktiga eller kaffebruna. Sp. 6 
— 8 : 2 p. Ofta tegellagd. —  Stubbar af löfträd (Nyl.— Lappl.).

2. H. zoiiata (Nees.). —  Hatten half, kullrig, äldre glatt, tjock, 
kvit, smutsigt livit, grått ockragul eller brunaktig, med vanl. olikfärgade 
bälten. Porerna små, runda eller kantiga, trubbiga, vanl. hela, hvitak- 
tiga eller gråhvita. Sp. 6— 9 : 3— 4 p. —  Gamla löfträdsstammar (Nyl. 
— Lappl.).

3. H. p u b escen s  (Sehum.). —  Hvit. Hatten i början köttigt seg, 
sedan korkartad, mjuk, kullrig, finluden, vanl. med bälten, i kanten ofta 
gul. Porerna m. små, runda. —  Gamla löfträdsstammar (SF).

4. H . y e lu tin a  (Pers.). —  Hvit. Hatten half, platt, täml. tunn, 
sammetsluden eller sträfluden, med mer eller mindre tydliga ringar eller 
bälten och tunn, hvass kant, äldre gulaktig och ofta n. glatt, om kr. 6 
cm bred. Porerna runda eller n. runda, små, hela eller sargade, slutl. 
gulnande. Sp. 3— 4 p. Vanl. tegellagd. —  Torra stammar och 
grenar af löfträd (Nyl.— Lappl.).

5. IL y e r s ic o lo r  (Linn.). — Hatten vanl. njur- eller spadlik, 
ofta flikig, platt, mot basen nedtryckt, tunn, styf, täml. slät, sammetslu
den, glänsande, med olikfärgade bälten, af varierande färg (hvitaktig, grå, 
brun, svartaktig), 3 —7 cm bred. Porerna m. små, runda, n. glänsande, 
hvita, slutl. gulnande; mellanväggarna hvasskantade, sargade. Sp. 6— 8 
: 2 — 3 p. Tufvad eller tegellagd. —  Förmultnande stubbar af löfträd 
(SF, r.).

6* H . a b ie t in a  (Dicks.). —  Flatten -läderartad, tunn, utbredd, 
vanl. i öfre kanten uppböjd, luden, med otydliga bälten, gråhvit. Po-
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rerna olikformiga, grunda, kantiga, slutl. sargade, violett purpurröda, ur- 
bleknande. Sp. aflånga, 4— 6 : 2— 3.5 p. Än ensam, än tegellagd. Hat
ten än njurlik och hel, än half och n. flikig, kullrig eller platt, i början 
hvitaktig, sedan hvitgrå, slutl. ofta grönaktig. — Gran-, sällan tallstam
mar (Nyl.— Lappl.).

73 Fomitopsis Karst.

Hatten kork- eller vedartad, inuti flockös, half, beklädd med en 
mer eller mindre tjock, vanligen svartaktig skorpa. Porerna hvarfvigt 
lagrade. —  I Finland tre arter.

f  Cystider 0. Hatten i början glatt.

* Porerna gulaktiga............................................ 1. F . ungulata.

** Porerna rosenröda........................................2. F . rosea.
f f  Med cystider. Hatten i början luden . . . .  3. F. obducens.

1. F . u n g u la ta  (Schaeff.). (Fom.es pinicola (Sw.) Fr.). — Hat
ten vedartad, tjock, dynlik, i början n. klotrund, slutl. njur- eller liof- 
formig, beklädd med en ojämn skorpa, brandgul, äldre svartaktig, med 
blek, slutl. cinnoberröd, trubbig kant, yngre i kanten drypande, inuti 
blek, 10— 20 cm bred, 4 — 8 cm tjock. Porerna små, runda,, trubbiga, 
otydligt sargade, först hvitaktiga, sedan gulaktiga. Sp. äggrunda eller 
n. elliptiska, 4 — 5 : 3 p. —  Gran-, tall-, björk- och alstammar och stub
bar (Nvl.— Lappl.).

2. F . ro s ca  (Alb. & Schw.). —  Rosenröd. Hatten vedartad, 
tjock, rundad, njur- eller hofformig, vanl. med concentriska fåror, inuti 
rosenröd, slutl. svartnande. Porerna m. små, rundade, trubbiga, slutl. 
brunaktiga. Sp. äggrunda, fintaggiga, gulaktiga, 6 p långa. Ofta tufvad. 
Mångårig. —  Granstockar (Nyl.— Lappl.).

3. F . o b d u ce n s  (Pers.). (Polyporus connatus Fr.; Fornes popu-
linus (Schum.?) Bres.). —  Hatten korkartadt trädhård, tresidig, halfcirkel- 
formig, ofta utbredd och uppböjd eller upp- och nedvänd, vanl. trapp- 
likt tegellagd och sammanflytande, luden och hvit, slutl. glatt och svart. 
Porerna m. små, n. runda, hvita. Cystiderna omvänd t äggrunda, 15 : p
enl. Bresadola. Sp. klotrunda, 3— 4 p. —  Gamla löfträdsstammar (Nyl.—  
Nerpes).
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74. Pycnoporus Karst.

Hatten korkartad, mer eller mindre luden, lialf eller utbredd —  
uppböjd. Cvstider 0. Porerna icke hvarfvigt lagrade. —  I Finland 
4  arter.

1. P. serialis (Fr.). —  Hattarna flocköst korkartade, utbredda, i 
öfre kanten uppböjda, långsträckta, smala, flerböjda, radvis sammanväxande, 
stundom tegellagda, ofta resupinata ( Polyporus callosus Fr.), af tilltryckt ludd 
skrynkliga, sm ågropiga, först livita, sedan blekt gulbruna. Porerna m. 
små, trubbiga, olikformiga, livita. Sp. »7— 10 : 3— 3.5 fi». —  Gran- och 
tallstammar och stockar (Nyl.— Yasa).

Var. roscomaculata Karst. {Bjer kandera roseomaculata Karst.). —  
Porerna här och hvar rosenröda. Sp. aflånga, n. cylindriska, 5— 7 : 2— 3 
ii. —  Lärkträdsstammar (SF).

75. Lenzites Fr.

Hatten korkartad, halfcirkelformig. Cvstider 0. —  I Finland 5
arter.

* Hatten n. utan bälten, n. g la tt...................... 1. L . qvcrcinus.

** Hatten ined concentriska ringar, borsthårigt
fi lt lu d en .....................................................2. L . betulinus.

1. L . q Y ercim is (Linn.). — Vedfärgad eller blek, med dragning 
i brungult. Hatten plattad, tjock, stundom utbredd och uppböjd eller 
resupinat, n. skrynklig, 5— 30 cm bred. Balkarna eller lamellerna vridna, 
grenigt anastomoserande, tjocka, trubbkantade, mot kanten med inblan
dade porer. Sp. 7— 8 : 3 \jl. —  Stubbar af ek, sällan tall (SF, r.).

2. L . b e tu lin u s  (Linn.). —  Hatten plattad, med mer eller min
dre tydliga bälten, halfcirkel- eller njurformig, blek, grå eller gulaktig, 
inuti hvit, 3— 6 cm bred. Balkarna eller lamellerna än enkla, än för
grenade och ofta anastomoserande, hvasskantade, smutsigt livita. Sp. 5 
— 7 : 2— 2.5 fi. —  Förmultnande löfträd, helst björk (SF).

9
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76, Daedalea Pers.

Hatten läderartad, vanligen halfcirkelformig. Porerna i början 
runda, sedan labyrintformigt slingrande. — I Finland två arter.

1. 1). unicolor (Bull.). — Hatten täml. tunn, lialf, kullrig, sträf-
1 uden, i fuktig väderlek n. sotbrun, i torr hvitgrå, med lika färgade bäl
ten och hvass, hvitaktig kant, inuti hvit, 3— 8 cm bred. Porerna gråa 
eller brunaktiga. Sp. 7— 10 : 4— 6 p  Vanl. tegellagd, stundom resu
pinat. — Förmultnande löfträd (Nyl.— Lappl.).

77. Irpex Fr.

Hatten läderartad, sittande eller utbredd och utböjd, med skarp 
kant, inuti hvit. Cystiderna spol- eller klubblika. —  I Finland fyra 
arter.

•j* Porerna hvita.
* Hatten bredt njurlik, med concentriska fåror . 1. I .  lactens.

** Hatten vidt utbredd, i öfre kanten n. uppböjd,
slät och j ä m n ............................................ 2. I. s in u o s u s .

t t  Porerna v io le t ta ............................................3. I. vio la c e u s .

1. I . lacteus Fr. —  Hvit, äldre blekaktig. Hatten läderar
tad, n. styf, bredt njurlik, kullrig, hvitluden, med slutl. nedböjd kant. 
Porflikarna radvisa, tätt närstående, spetsiga, helbräddade eller inskurna. 
»Cyst. rara, klimjöliga, 40—-50 : 6 —9 p .  Sp. 4 — 6 : 2 p  Hattarna 
sammanflytande i rader, stundom utbredda och upphöjda eller resupinata. 
Öfvervintrande. —  Torra stammar af löfträd, sällan gran (Nyl.— Yasa).

2. I .  sinuosus Fr. —  Hvit. Hatten korkartadt hinnaktig, 
mjuk, m. tunn, i början resupinat, sedan i öfre kanten n. utböjd, luden, 
utan bälten, ända till 30 cm lång och 9 cm bred. Porernas flikar syl- 
lika, mer eller mindre breda, plattryckta, helbräddade eller inskurna, spet
siga eller n. trubbiga. Cyst. och sp. som hos föreg. Icke öfvervint
rande. —  Torra grenar af löfträd (SF).

3. 1. violaceus (Pers.) (Irp. fuscoviolaceus Fr.). —  Hatten
läderartad, resupinat, vanl. i öfre kanten uppböjd, n. njurlik, kullrig, sil-
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kesluden, med bälten, hvit eller blekaktig, inuti flockös och hvit, med ål
dern grånande. Porflikarna i spetsen radställda, inskurna, brunvioletta. 
Cyst. 20— 30 : 6— 8 y .  Sp. G.5— 7 : 2.5— 3 ^*enl. Bresadola. Ofta tegellagd. 
—  Gamla stammar af barrträd, sällan löfträd (Nyl.— Lappl.).

78. Physisporus Chev.

P o re rn a s  m e lla n v ä g g a r  sega . C y st id e r  0. —  I  F in la n d  29  arter.

§ Porerna oföränderligt hvita eller bleka.

■j* Porerna runda, m. små.
* Fruktkroppen fastväxt vid matrix, glatt . . . 1. Ph. calceus.

** Fruktkroppen lätt afskiljd från matrix.

a Fruktkroppen i omkretsen n. finluddig . . 2. Ph. lenis.

h Fruktkroppen i omkretsen flockullig eller

borsthåi i g ...............................................3. Ph. corticola.

f f  Porerna kantiga, vida.

* Porerna kantiga, vida, mer eller mindre djupa 4. Ph. vaporarius.

** Porerna m. grunda........................................5. Ph. reticulatus.

§§ Porerna åtminstone slutl. gulaktiga eller gula. 
f  Fruktkroppen glatt eller n. glatt, oföränderligt

gulaktigt h v it ...................................................6. Ph. luteoalbus.

f f  Fruktkroppen i omkretsen fra n s ig ................7. P h. molluscus.

1. P il . calceus (Fr.) (Polyporus vulgaris Fr.). —  Kalkhvit. 
Fruktkroppen vidt utbredd, tunn, af torr beskaffenhet, med otydligt fast
växt underlager, i omkretsen vanl. glatt. Porerna m. små, runda, fasta, 
n. jämnstora. Sp. äggrundt klotrunda, 3— 6 p i diam. —  Förmultnande 
stammar och stockar af barrträd (Nyl.— Lappl.). —  Yar. selectus Karst. 
Gul.

2. Ph. lenis Karst. —  Hvit. Fruktkroppen utbredd, täml. 
mjuk, vidfästad, med tunnt i veden inträngande underlager eller myce- 
lium, i omkretsen utan markerad gräns och n. byssusartad. Porerna 
runda, aflånga, stundom vinkliga, små, med helbräddade mellanväggar, 
1— 3 mm djupa. Sp. klotrunda, omkr. 2 p i diam. —  Murkna tallstoc
kar (SF, r.).
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3. P ii. COllfllSUS Karst. —  Fruktkroppen filtartadt hinnaktig, vid
fästad, lätt afskiljd från matrix, hvitaktig, stundom i regnväder gråaktigt 
blek, med bomullsartad, n. fransad, hvit kant. Porerna först grunda, n. 
punktformiga, runda, sedan olikformiga, rundade, mera små, bleka, med 
tunna, stundom sargade mellanväggar. —  Aspbark (SF).

* lio s ta filisk ii Karst. Fruktkroppen fastväxt, tunn. i omkretsen 
borstliårig. Porerna medelstora, n. runda, olikformiga ocli olika stora, 
med tunna, i kanten n. fransiga mellanväggar, livita, slutl. n. gulaktiga. 
— Albark (SF, r.).

4. Ph . Yaporarius (Pers.). — Fruktkroppen utbredd, in växt, 
hvit, slutl. blek, glatt. Porerna fasta, kantiga, vida, sargade, hvitbleka. 
Sp. cylindriska, 4— G : 1— 2 [å. —  Gammal tall ved och tallstock (SF).

5. Ph. reticulatus (Pers.). —  Fruktkroppen m. tunn, lätt för
svinnande, bomullsartad, hvitaktig. Porerna glesa, skållika. Sp. aflånga, 
6— 7 : 2 [i. —  Ruttet trä af björk, al och asp (SF, r.).

6. P il. luteoalhus Karst. —  Fruktkroppen utbredd, med mar
kerad gräns, lätt afskiljd, glatt, med m. tunt hinnaktigt underlager, gul
aktigt hvit. Porerna rundade, med tunna, lielbräddade, slutl. ofta sar
gade mellanväggar. Sp. aflånga, räta, 3— 6 : 2 iå. —  Förmultnande tall- 
ved (SF).

7. Ph. molluscus (Pers.). —  Fruktkroppen utbredd, mjuk, tunn, 
i omkretsen fransig eller med strålformigt utlöpande fibriller. Porerna 
oftast hopgyttrade i midten, m. små, runda, olika stora, ofta sneda, med 
tunna, sargade mellanväggar, hvita, vid torkning antagande en mer eller 
mindre höggul anstrykning. »Sp. 4— 5 : 3 [å.» —  Förmultnande ved af 
löfträd och tall (SF).

79. Physisporinus Karst.

Fruktkroppen utbredd, läderartad. Porlagret köttigt, lätt loss
nande. Cvstider 0. Sporerna ovala. —  I Finland en art.

1. P il . Yitreus (Pers.). —  Hvitaktig eller blek. Underlagret hinn
aktigt, segt. Porerna m. små, runda, djupa, trubbiga, hela. Sp. spetsade,
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stundom sneda och stötande n. i gult. 7— 10 : 4— 4.5 //. — Murkna 
björkstammar (SF, r.).

80. Xylodon Ehrenb.

Fruktkroppen resupinat, utbredd. För öfrigt som Irpex. — I Fin
land tre arter.

1. X . obliquus (Schrad.). —  Hvit, äldre blekaktig. Fruktkrop
pen skorplikt fastväxt, i omkretsen n. bomullsartad. Tänderna olikfor
miga, plattryckta, inskurna, sneda. Sp. 5— G : 3— 4 p. —  Stubbar och 
stammar af löfträd (Nyl.— Lappl.).

81. Hapalopilus Karst.

Hatten köttigt seg eller korkartad, half, mjuk, hinnlös eller med 
mycket tunn hinna. Cystider 0. —  1 Finland två arter.

* Mönjeröd, flocköst korkartad.......................... 1 H . cinnabarinus.

** Blekt rödgul eller brandgult kanelfärgad, köt
tigt seg......................................................... '2. H .  r u t i la n s .

1. II. cinnabarinus (Jacqu.). — Mönjeröd. Hatten halfcirkel- 
formig, kullrig —  plattad, finluden, slutl. glatt, vanl. med otydliga bälten, 
urbleknande, 2— 8 cm bred. Porerna rundade, små eller medelstora, lif- 
ligt mönjeröda. Sp. aflänga, 6 — 9 : 2— 3 p. —  Förmultnande löfträds- 
stammar.

2. H. rutilans (Pers.) (Polyporus nidulans Fr.). —  Hatten m. 
mjuk, kullrig, först luden, sedan n. glatt, utan bälten, inuti lika färgad, 
urbleknande. Porerna små eller medelstora, vanl. kantiga, smutsigt 
brandgulaktiga eller kanelbruna. Sp. 3 — 5 : 2— 3 p. —  Torra grenar 
och stammar af löfträd (Nyl.— Lappl.).

82. Fomes Fr.

Hatten dynlik eller hofformig, beklädd med en hård, skorpartad 
hud. Porlagret hvarfvigt. Cystider 0. — I Finland en art.
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L F. fomentarius (Linn.). Fnöskticka. —  Hatten tjock, 
ojämn af concentriska fåror, glatt, glanslös, rostfärgad, äldre grå, i kan
ten ocli inuti mjuk, flockös och gulbrun eller rostfärgad. Porerna m. 
små, ganska djupa, mörkt kanelbruna, yngre öfverdragna af ett grått 
pulver. Sp. aflånga, 14 — 18 : 4— 5 g enl. Bresadola, Vanl. ensam. —  
Löfträd, hälst björk (Nyl.— Lappl.).

83. Phellinus Quél.

Hatten knöllik, hof- eller musselformig, ofta resupinat, i början 
finluddig eller^ filtluden, sedan glatt, beklädd med en mycket hård, 
svartaktig, skorpartad hud. Cystider af varierande form. Sporerna 
rundade. —  I Finland fem arter.

f  Porlagret hvarfvigt. Hatten kofformig.

* Hatten i början finluddig...............................1. P h. ign iariu s.

** Hatten g la t t ...................... ' ........................2. Ph. 'nigricans.

F t Porlagret icke h v a r fv ig t ............................... 3. Ph. salicim is.

i. p ii. ig lliarilis (Linn.). Eldticka. —  Hatten i början knöl- 
formig, sedan hof- eller dvnlik, m. tjock, först öfverdragen med ett tunt 
lager af fint, ljusgrått, tilltryckt ludd, sedan glatt, grå eller svartaktig, 
glanslös, med concentriska fåror och trubbig, afrundad kant, inuti rost
färgad. Porerna m. små, runda, först gråpudrade, sedan bara, mörkt 
rost- eller kanelbruna. Cystiderna svllika, spetsiga, kastaniebruna enl. 
Schröter. Sp. 5 — 7 : 5— 6^. Ensam. Ofta resupinat. —  Löfträd (Hyl. 
— Lappl.).

2. Ph . nigricans (Fr.). —  Hatten hofformig, tjock, glatt, glän
sande, svart, i kanten och inuti rostfärgad, med täta concentriska fåror 
och trubbig kant. Porerna m. små, bara, rostfärgade. Sp. 6— 8 g. Ofta 
resupinat. —  Björk (Nyl.— Lappl.).

3. P li. salicillUS (Pers.). ■—  Hatten mussel- eller halfcirkelfor- 
mig, med concentriska fåror, först filtluden och kanelfärgad, sedan glatt, 
ljusgråaktig eller svart, oftast till största delen eller helt och hållet 
resupinat. Porerna m. små, runda, rost- eller kanelbruna. »Cyst. bukiga, 
brandgula». Sp. runda, 4 — 6 g, i diam. —  Stammar af videarter och 
poppel (Nyl.— Lappl.).
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84. Daedaleopsis Sehröt.

Hatten kork- eller läderartad. Porerna vida, oregelbundna, af- 
långa, runda eller labvrintformiga, med tjocka mellanväggar. Cysti- 
der 0. Sporerna aflänga. —  I Finland två arter

* Lu k tlös ......................................................... 1 . 1 ) .  m o llis .

** Starkt luktande af fen k o l .......................... 2. D . o d o ra ta .

1. 1). mollis (Somm.). —  Hatten läderartad, tunn, resupinat, ofta 
i öfre kanten uppböjd, kretsformig eller långsträckt, med otydliga bälten, 
finluden, slutl. glatt, brunaktigt blek eller livitaktig, slutl. umbrabrun. 
Porerna vida, oregelbundna, mångformiga, sargade, bleka, slutl. gråbruna. 
»Sp. 9 —11 : 4 — 4.5 [a.» — Torra stammar af löfträd, företrädesvis asp 
(N yl.-L app l.).

2. I), odorata (Wulf.). —  Hatten korkartad, täml. mjuk, lång
sträckt, baktill m. tjock, med concentriska fåror, luden, brandgult kanel- 
eller rostbrun, äldre skrynklig och svartaktigt brun, inuti brandgul. Po
rerna vida, aflänga eller n. runda, brandgult kanelbruna. Sp. »7.5— 9 : 
2.5— 3 [a». Ofta flere hattar sammanväxta. —  Gran- och tallstockar (Ny 1. 
— Lappl.).

85. Lenzitina Karst.

Hatten läderartad, tunn. Cystider 0. —  I Finland tre arter.

1. L . saepiaria (Wulf.). —  Hatten hård, plattad, halfcirkelfor- 
mig, njurlik eller långsträckt, undantagsvis cirkelrund, med ringformiga 
bälten och fåror, borsthårigt filtluden, skroflig, först brandgul, sedan da
del- eller kanelbrun, slutl. kaffebrun eller svartaktig, med hvit, slutl. gul
aktig eller gulbrun kant, inuti brandgul. Balkarna eller lamellerna m. 
stvfva, greniga och anastomoserande, först gulaktiga eller gulhvita, sedan 
lika färgade med hatten, slutl. rostbruna, hvitgråa eller svartbruna. 
Hattarna ofta sammanflytande uti rader. — Tall- och granstockar (Nyl. 
— Lapp].).
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86. Poria Pers.

Fruktkroppen läderarta cl, styf, glatt. Porerna hela. svart- eller 
kanelbruna. Cystiderna af varierande form, brandgula. — I Finland 
tre arter.

t  Porerna ytterst små, slutl. svartbruna. Utan un
derlager ..............................................................1. P . obliqua.

y f  Porerna kanelbruna........................................2. P . Icevigata.

1. P. obliqua Pers. —  Vidt utbredd, utväxt afsprängande bar
ken, i omkretsen uppböjd och kamlik, först blek, sedan cladelbrun, slutl. 
svartaktig. Porerna djupa, n. femkantiga, trubbiga, vanl. sneda. Cyst. 
syllika, 1 5 — 3 0 :  4— 6 p. Sp. »9— 11 : 6 — 8 g». —  Utbildas på gamla 
löfträd mellan barken och veden på hela stammen (SF).

2. P. laevi gata (Fr.), —  Fruktkroppen utbredd, begränsad, glatt. 
Porerna m. små, runda, hela. Cyst. »15— 26 : 5 — 6 p>\ Sp. klotrunda, 
oliksidiga, 5 — 6 : 4 — 5 g. Äldre lätt lossnande, omkr. 2 mm tjock. — 
Bark, liälst af björk (SF).

87. Chaetoporus Karst.

Fruktkroppen tunn, flockös, mjuk, i omkretsen vanligen byssus- 
artad. Porernas mellanväggar tunna, slutligen sargade, gulaktiga, 
slutligen brandgula eller bleke kanelbruna. Cystider finnas. — I Fin
land två arter.

* Porerna kantiga, slutl. saffransgult rostfärgade U Ch. rixosa .

** Porerna runda, ljust höggula, slutl. brandgula 2. CJi. eupora.

1. Ch. rixosa Karst. —  Vidt och oregelbundet utbredd, tunn, 
mjuk, i omkretsen filtluden och blek, med ockragul anstrykning. Po
rerna kantiga, grunda, täml. små, tunna, slutl. sargade, blekt rostgula, 
sedan kanelfärgade, slutl. ofta mörkt rostfärgade. Cyst. spetsiga. —  (SF, 
MF, r.).

2. Cli. eupora Karst. — Fastväxt, tunn, utbredd, i omkretsen 
först flockös, sedan fin och glatt, h vi taktig. Porerna runda, små, regel-
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bundna, n. glänsande, slutl. sargade, först ljusgula. sedan brandgula. Cyst. 
klubblika, 50— 56 : 5 — 6 \i. Sp. omvändt äggrunda, 3 -  4 : 1— 2 u. —  
Torra vide- och aspgrenar (SF).

88. Polystictus Fr.

Hatten läderartad, seg. Cystider 0. Sporerna gulaktiga. —  1 
Finland två arter.

1. P . perennis (Linn.). —  Först dadel- sedan kanelbrun. Hat
ten tunn, n. trattlik -— plattad, sammetshårig, slutl. n. glatt, med tyd
liga bälten, brun, 1— 10 cm bred. Foten fast, vid basen tjockare, 
sammetshårig. Porerna m. små, kantiga, hvasskantade, sargade, i början 
hvitpudrade, sedan bara. Sp. 5— 7 : 2— 4 u. —  Tallmoar (Hyl. — Lappl.).

89. Ischnoderma Karst.

Hatten beklädd med en fastväxt, hård, harzartad hinna. Cysti
der 0. Sporerna gula. —  I Finland två arter.

1. I . resinosum (Sclirad.). —  Hatten köttig —  korkartad —  ved- 
artad, musselformig, fint sträfluddig, först mörkt rostfärgad, sedan kaffe- 
brun, med otydliga, svartaktiga, harzglänsande bälten och hvitaktig, säl
lan blåaktig, tunn, ned- eller inböjd, vanl. klufven kant, äldre rynkig, 
umbrabrun, inuti blekbrun, 9 — 15 cm bred. Porerna små, m. grunda, 
likformiga, bleka, i mynningen livita eller hvitaktiga, vid beröring brun- 
aktiga, slutl. umbrabruna. Sp. rundadt elliptiska, 4 — 6 : 3— 4 fi. Vanl. 
tegellagd och luktande af vanilj. —  Granstubbar (Nyl.— Vasaj.

90. Trametes Fr.

Hatten korkartad, trähård, skroflig, sträf. Cystider 0. Sporerna 
gula. — I Finland fem arter.

1. T r. P ill i (Brot.). —  Hatten dynlik eller hofformig, stundom 
plattad, sprickigt skroflig, med concentriska fåror, först rostbrun, sedan 
svartaktig, inuti brandgult rostfärgad, 5— 10 cm bred. Porerna runda
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eller aflånga, täml. stora, tegelfärgadt rostgula, slutl. mörkt rostfärgade 
eller n. kanelbruna. Sp. n. klotrunda, 4 — 6 g i diam. Stundom tegel- 
lagd. —  Tallstammar (Nyl.— Lappl.).

Tr. Abietis (Karst.). — Hatten tresidig, vid basen utbredd, stundom resupi
nat, borsthårigt filtluden, med concentriska fåror, äldre skrofligt ojämn, n. glatt, rost
färgad, med brandgul, filtluden kant, slutl. grå- eller brunsvart, inuti rostfärgad. Po
rerna olikformiga, aflånga eller rundade, trubbiga, täml. stora, sargade, hvitgråa, pu
drade, först brandgula, sedan kanelbruna. Sp. 4—6 g  i diam. — Granstammar (SP 
—Lappl.).

91. Inonotus Karst.

Hatten korkartadt trähård, inuti fibrös eller tågig, betäekt af en 
tunn fibrös hud. Cvstider 0. — I Finland fem arter.

1. I. radiatus (Sow.). —  Hatten korkartad, styf, n. trähård, 
halfcirkel- eller kilformig, dynlik, i början sammetsluden och brandgul, 
med strålformiga rynkor, äldre n. glatt och mörkt rostbrun, inuti lifligt 
brandgul, med utstående, bugtig kant, 3 — 6 cm bred. Porerna m. små, 
olikformiga, slutl. sargade, bleka, silfverglänsande, slutl. rost- eller kanel
bruna. Sp. 4 — G : 3— 4 g . Tegellagd, sammanflytande. — Torra stam
mar, hälst af al och videarter (SF).

92. Elfvingia Karst.

Hatten lialf, inuti löst flockös, beklädd med en spröd, pergament- 
artad hud, glatt. Cvstider 0. Sporerna äggrunda, sträfva, gulbruna. 
— I Finland en art.

1. E . a p planat a (Pers.) (Ganoderma rubiginosum (Schrad.) 
Bres.). Plattad fnöskticka. —  Hatten plattad, knölig, halfcirkel- eller 
njurformig, med concentriska fåror, i början betäckt med ett fint 
mjöl, kanelbrun, med åldern grånande, med uppsvälld, först hvit, 
sedan kanelbrun kant, 10— 25 cm bred. Porerna m. små, täml. djupa, 
n. rostfärgade, i mynningen hvitaktiga, vid tryckning brunaktiga. Sp. 
G— 9 : 5 — G g. —  Gamla stockar och stubbar af löfträd, hälst asp (SF).
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3. Underfam. JSLevuHew.

93. Sistotrema Pers.

Hatten n. köttig, seg, med eller utan fot. Lamellerna n. vax- 
artade, sinsemellan fria, hoptrasslade, lätt frånskiljda. Cystider 0. 
Sporerna n. klotrunda. —  I Finland en art.

1. S. COllflueilS Pers. —  Snöhvit, vid torkning gulnande. Hat
ten hel, ofta half, spadlik, olikformig, stundom sammanflytande, horizon- 
tal, 1— 4 cm bred. Foten excentrisk eller lateral, stundom ingen, nedåt 
afsmalnande. Lam. flerböjda. Sp. 3 — 4 : 2— 3 fi. — Sandjord, vid 
vägar (SF).

94. Merulius Hall.

Cystider 0. Sporerna cylindriska. — I Finland två arter.

1. M. tremellosus Schrad. —  Fruktkroppen i början vanl. 
cirkelformig, sedan longitudinalt utbredd samt med tin och upphöjd kant, 
filthårig, hvit, med strållikt tandad kant. Ådrorna eller rynkorna oregel
bundna, bildande medelstora, nätformiga porer, rödlätta eller rödgulaktiga, 
stundom hvitbleka. Sp. 4 : 1— 1.5 —  Förmultnande stock (Nyl.—
Lappl.).

95. Plicatura Peck.

Fruktkroppen utbredd och uppböjd, i midten eller baktill fast- 
växt, hinnaktig. Cystider 0. Sporerna cylindriska eller aflånga. —  I 
Finland två arter.

1. P l .  llivea  (Fr.). — Snöhvit, äldre brandgul. Fruktkroppen 
resupinat, med mer eller mindre uppböjd kant, glatt eller n. filthårig, 
med 2— 3 ringformiga bälten. Fruktlagret först slätt, sedan nätformigt 
rynkigt. Sp. 3 : 1  Ofta tegellagd. —  Torra alar, sällan björkar (Nyl. 
— Lappl.).
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2. Pl. faginea (Sehrad.). —  Fruktkroppen resupinat, skålformig, 
flikig, finliiden, gulaktig, stötande i rödbrunt, med hvitaktig kant, 2— 3 
cm bred. Ådrorna vecklika, klynnedelta, smala, uppsvällda, krusiga, 
hvitaktiga eller gäddblåa, stundom stötande i grågrönt. Sp. 4 : 1 p. 
Oftast tegellagd. —  Torra grenar af löfträd (SF).

96. Serpula Karst.

Fruktkroppen resupinat. Cystider 0. Sporerna aflånga eller 
bredt elliptiska, hvita. —  I Finland sju arter.

j  Fruktkroppen byssusartadt binnaktig, lätt afskiljd.
* Fruktlagret färgadt.

a Fruktlagret köttrödt................................... 1. *S. mollusca.

b Fruktlagret smutsigt gult, slutl. olivbrunt . 2. S. himantioides.

** Fruktlagret livitt, med svag skiftning i gult . 3. S . fugax.

ty  Fruktkroppen skorpartadt fast växt, först blekt,
sedan rodnande.............................................4. S. serpens.

1. S. m o llu s c a  (Fr.). —  Köttröd, i omkretsen byssusartad, livit, 
tunn, mjuk. Vecken eller rynkorna bildande nätformiga porer eller kru
siga ringar. Sp. 3— 4 : 2— 3 p. —  Förmultnande tall- och granved, 
stundom på jord (SF).

2. S. h im a n tio id e s  (Fr.). —  Fruktkroppen utbredd, bomullsar- 
tad, ra. mjuk, undertill fibrillöst silkeshårig, lilafärgad. Rynkorna bildande 
nätformiga porer eller krusiga ringar. Sp. 5— 6 : 4— 4.5 p. —  Förmult
nande tall- och granved (SF).

3. S. fu g a x  (Fr.). —  Mjölkhvit. Fruktkroppen bomullsartad, äl
dre hinnaktig, lätt afskiljd, m. tunn. Rynkorna nätformigt förenade, 
äldre insjunkna och oregelbundet löpande. —  Förmultnande trä och bark 
(SF).

4. S. serpens (Tod.). —  Fruktkroppen tunn, äldre n. glatt, i 
omkretsen bomullsartad och hvit, först blek, sedan rödlätt. Rynkorna nät
formigt förenade, bildande oregelbundna porer. Sp. aflånga, 4 : 1— 2 p. 
—  (SF).
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97. Phlebia Fr.

Fruktkroppen skorplikt utbredd, i väta vaxartad, torr broskartad. 
Fruktlagret vaxartadt, mjukt, af låga, af brutna ådror strållikt rynkadt. 
Cystider 0. Sporerna cylindriska. — I Finland två arter.

1. P lil. aurantiaca (S ow .).— Köttröd eller orangefärgad. Frukt
kroppen kretsformig, oftast sammanflytande, i omkretsen strålformigt tan- 
dad eller med strållikt utlöpande fibrer, glatt. Ådrorna raka, i strålvisa 
rader. Sp. 4— 5 : 1— 2 y. —  Löf träd sstammar (SF).

Yar. contorta Fr. —  Rödbrun, äldre kaffebrun. Ådrorna gre- 
niga, vanl. flerböjda, spridda eller flockvis gyttrade. —  Rönnar (SF).

98. Sesia Ad.

Fruktkroppen. i början bomullsartad, hinnaktig, slutligen spon- 
giös, resupinat. Yecken eller rynkorna bildande nätformigt förenade, 
vida, m. oregelbundna porer. Cystider 0. Sporerna elliptiska. — 
I Finland en art.

1. S. lacrymans (Wulf.) (Mcrulius lacrymans Fr.). Hussvamp. 
—  Fruktkroppen svampigt köttig, slutl. hinnaktigt läderartad, vidt ut
bredd, stundom i öfre kanten utböjd, med tjock, ullig, livit kant, ifrån 
hvilken utsipprar vattendroppar. Yecken trubbkantade, förenade till ore
gelbundna, vridna, nätformiga, mer eller mindre vida maskor eller porer, 
först guldgula, sedan gulbruna, slutl. svartbruna. Sp. äggrunda, oliksi- 
diga, gulbruna, 10— 12 : 5 - 6  \i. —  Slöjdadt trä i källare, unkna bo
ningshus, undantagsvis i det fria. Angriper stundom nybyggda hus, 
hvilkas trävirke den inom kort förstör (Nyl.— SÖ).

Fam. III. Hydnacese. — Taggsvampar.

Fruktkroppen uppträder under ännu mer vexlande former än i 
föregående familj. Några slägten äro typiska hattsvampar med väl 
utvecklad fot. Andra hafva en sittande hatt, andra åter äro förgre
nade som korallsvamparna. Talrika äro slutligen de resupinata for-
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merna. Genom sitt egendomligt utbildade fruktlager skiljas taggsvam
parna emellertid lätt från alla andra svampar. Vissa resupinata for
mer kunna måhända förvexlas med Thelephoracéer, och ibland P oly- 
poracéerna anfördes några slägten (s. 112), som erbjuda likhet med 
taggsvamparna, en likhet som i själfva verket är så stor att de af en 
del författare föras till dessa. Se äfven Tremellodon.

1. Underfam. JELydnew. 

Med fria, syllika taggar.

Öfversigt a f  slägtena.

A , Sporerna hvita. Taggarna hvita eller 
gulaktiga.
§ Fruktkroppen köttig. 

f  Fruktkroppen hattlik.
* Hatten med f o t ..................99. Tyrodon (fig.) S. 143.
** Hatten utan fot, half . . 100. Creolophus (fig.) S. 144.

j - [  Fruktkroppen korallikt förgre
nad ................................................ 101. Pryodou (fig.) S. 144.

§§ Fruktkroppen seg, kork- eller 
läderar tad.

f  Fruktkroppen hattlik med fot.
* Hatten hel . . . . . .  102. Phellodon S. 144.
** Hatten h a l f ......................103. Pleurodoii S. 145.

Fruktkroppen upp- och ned
vänd (resupinat), utbredd, m.
tunn, stundom otydlig . . . 104. Hydnuin (fig.) S. 145.

15. Sporerna och taggarna åtminstone i 
äldre stadium brunaktiga eller gråa. 

f  Fruktkroppen hattlik.
* Hatten köttig, med fot . . 105. Sarcodou S. 146.
** Hatten läder-, korkartad eller

n. trädartad, med fot . . 106. (lalodon S. 146.
Fruktkroppen resupinat, ut
bredd, m. t u n n .......................107. Aciella S. 148.
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2. Underfam. Grandiniece.

Fruktkroppen resupinat, skorplikt utbredd, tunn, med knölar, vår' 
tor eller tänder på den fria sidan.

Öfversigt a f  slägtena.

§ Utan cystider.
•f Med stora, mångformiga, lång

sträckta, trubbiga, glatta, vax-
artade, tandlika knölar . . . 1 0 8 .  Radulum (fig.) S. 1 4 8 .

f f  Med smärre vårtlika upphöj
ningar.

* Fruktlagret vaxartadt. Vår
torna glatta, helbräddade . . 1 0 9 .  Graiidinia (fig.) S. 1 4 8 .

** Fruktlagret torrt. Vårtorna 
i toppen ka inflikade, röd
brunaktiga ............................ 1 1 0 .  Odoutia (fig.) S. 1 4 9 .

§§ Med cy stider. Vårtorna eller 
tänderna kägelformiga, i toppen 
penselformigt inskurna eller af
fram stickande cys tider hårtoppade 1 1 1 . Kueitfia S. 1 4 9 .

3. Fam. Hydnacese.

1. Underfam. JELydnece.

99. Tyrodon Karst.

Fruktkroppen köttig, hattlik, med fot. Cystider 0. —  1 Finland 
två arter.

1. T. repandus (Linn.). Blek taggsvamp. — Hatten spröd, vanl. 
oregelbunden, med tågig kant, hvit- eller gulblek, vanl. glatt, 5— 16 cm 
bred. Foten mångformig, central eller excentrisk, glatt, hvitaktig eller 
blekgul. Taggarna nedlöpande, vanl. olikformiga, ofta inskurna, af hat-
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tens färg. Sp. klotrunda, 5— 9 fx i diam. God mats vamp. —  Skogar 
(Kyl.— Lappl.).

* T. rufescens (Pers.). Hatten tunn, finluden, rödaktigt brand
gul. För öfrigt som föregående. —  Skogar (SF).

100. Creolophus Karst.

Hatten ofta öfvergående i oformliga klumpar. Cystider 0. —  
I Finland två arter.

1. Cl*. c ilT lia tu s  (Pers.). Fransad taggsvamp. —  Hatten platt, 
med tydlig, i början inrullad kant, på öfre sidan beklädd med enkla, 
nedliggande trådar, i kanten fransad, hvit, vid torkning öfvergående i 
gult. 3— 9 em bred. Taggarna likformiga, smala, m. långa. Sp. klot
runda, 2— 3 a i diam. God matsvamp. —  Förmultnade björkar (SF, r.).

Cr. corrugatus (Fr.). Gyttrad taggsvamp. — Hattarna tegellagda, fin
ludna, sammanväxta outbildade, okantade, skrofliga eller knottriga, hvita. Taggarna 
m. låuga, likformiga, hvita. Sp. klotrunda, 2 — 3 [x i diam. God matsvamp. — 
Gamla björkstockar (SF, r.).

101. Dryodon Quél.

Fruktlagret inskränkt till taggarna på grenarnes mot jorden 
vända sida. Taggarna svllika, enkla, låDga. Cystider 0. Sporerna 
runda. —  1 Finland två arter.

1. Dr. coralloides (Scop.). Korall-taggsvamp. — Snöhvit, äldre 
stötande n. i gult. Fruktkroppen helt och hållet upplöst i på inre sidan 
taggiga, hoptrasslade grenar. Sp. 4— G fx i diam. Bildar stora tufvor. 
Ätlig. —  Gamla björkstockar (SF).

* Dr. caput ursi (Fr.). —  Hvit. Fruktkroppen n. seg, klump- 
eller knölformig, öfverallt i omkretsen upplöst i korta, förgrenade grenar. 
Taggarna nedböjda. Sp. 4— 5 [x i diam. Knappast ätlig. —  Förmult
nade björkar (SF).

102. Phellodon Karst.

Cystider 0. Sporerna runda, vårtiga eller kantiga. —  I Finland 
tre arter.
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t  H atten och  foten  svartaktiga.

* F i l t l u d e n ........................................................................... 1. Ph. niger.
** Glatt ......................................................... '2. Ph. melalencns.

f t  Hatten och foten brunaktigt askgråa . . . .  3. Ph. cyathi form is,

1 . P h . n i g e r  (Fr.). —  Hatten korkartad, styf, klubblik — päronfor- 
mig —  plattad och nedtryckt, knölig, utan bälten, biåsvart, inuti svart, 
i torr väderlek grånande, vanl. med hvitaktig, hvass kant. Foten oregel
bunden, svart (äfven inuti). Taggarna syllika, smala, täml. korta, livita, 
slutl. grånande. Sp. klotrunda, vårtiga, 4— 5 g i diam. Yanl. tufvad. 
—  Barrskog (SF, r.).

2. P li .  melalencns (Fl*.). —  Hatten läderartad, styf, tunn, oregel
bunden, plattad, naflad, i midten smågropig, utan bälten, svartaktig eller 
biåsvart, med hvit kant, 3— 5 cm bred. Foten smal, svartaktig. Tag
garna korta, hvita. Sp. kantiga, 2— 4 g i diam. Tegellagd, ofta sam
manflytande. —  Barrskog (SF).

3. P h . cyatlliformis (Schaeff.). — Hatten läderartad, tunn, plattad
eller n. trattformig, med fmluden eller glatt disk, bälten och hvit kant, 
ljust askgrå, med stark dragning i brunt. Foten smal, glatt, af hattens 
färg. Taggarna korta, hvita. Sporerna sträfva, 2— 4 g, i diam. Yanl.
sammanflytande. — Barrskogar (Nyl.— Yasa).

103. Pleurodon Quél.

Hatten läderartad, half med lateral, vertikal fot. Cystiderna cy
lindriska. — I Finland en art.

1. Pl. Auriscalpium (Linn.). —  Hatten njur- till n. kretsformig, 
vanl. kullrig, sträfhårig, dadelbrun, äldre svartnande, 1 — 2 cm bred. Foten 
smal, lång, enkel eller grenig, sträfhårig, af hattens färg. Taggarna dadel
bruna. Sp. 3— 5 g i diam. — Tallkottar (Nyl.— Lappl.).

104. H ydnum  (Linn.).

Cystider 0. Sporerna klotrunda eller elliptiska. —  I Finland 
10 arter.

10
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1. H. fallax Fr. —  Fruktkroppen utbredd, sammansatt af mjöligt 
ludd, m. tunn, fastväxt, yngre hvitaktig och n. flockullig, äldre gul- eller 
brunaktig och glatt. Taggarna fasta, tjocka, vank tättsittande, mångfor- 
miga, inskurna, upprätta eller sneda. —  Förmultnande ved och bark af 
löfträd (SF).

Var. fimgicollllll Karst. —  Taggarna mera tättsittande och in
skurna än hos hufvudformen. —  Korkartade tickor (SF).

105. Sarcodon Quél.

Cystider 0. Sporerna kantiga eller taggiga. — 1 Finland fem arter.

* Hatten f jä l l ig .................................................1. S. imbricatus.

** Hatten g la t t .................................................2. S . fra gilis.

1. S. imbricatus (Linn.). Fjällig taggsvamp. —  Hatten plattad —  
naflad eller i midten nedtryckt, mörkbrun, betäckt af ett tjockt, samman
hängande, slutl. i koncentriska rutor eller grofva fjäll söndersprucket 
ludd, 4 — 25 cm bred. Foten grå, m. kort. Taggarna n. nedlöpande, 
hvitaktiga, slutl. gråaktiga, vid beröring lätt lossnande. Sp. n. klotrunda, 
knöligt taggiga, 4— 6 u i diam. Köttet gråhvitt, af harzaktig smak, ätligt. 
Barrskogar (Nyl.— Lappl.).

2. S. fra g ilis  (Fr.). Bräcklig taggsvamp. —  Hatten m. bräcklig, 
vanl. nedtryckt, med vågi g* eller flikig kant, först finluden, sedan glatt, små- 
fjällig och gropig, hvitgrå, slutl. stötande i rödbrunt, 5 — 30 cm bred. 
Foten glatt, än kort och tjock, än långsträckt, oregelbunden, smutsigt 
hvit eller blekt grågul. Taggarna n. nedlöpande, m. långa, fina, m. bräck
liga, först hvitaktiga, sedan gråa. Sp. n. klotrunda, sträfva, 3— 4  fx i 
diam. Ätlig. —  Barrskogar (SF, r.).

106. Calodon Quél.

Cystider 0. Sporerna rundade, kantiga eller vårtiga, brunaktiga. 
— I Finland sju arter.

j  Hatten blå.

* Starkt luktande af a n i s ............................... 1. C. svaveolens.

** L u k t lö s ..................................................... 2. C. coeruleus.

f t  Hatten rost- eller orangefärgad.
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* Hatten orangefärgad ................................... 3. C. aurcintiacus.

** Hatten rostfärgad.

a Hatten innehållande blodfärgad saft . . 4. C. ferrugineus, 

b Hatten saftlös. Foten tjock och styf . . 5. C. scrobiculatus.

1. C. svareolens (Scop.). —  Hatten korkartad, mjuk, äldre ned
tryckt, oregelbunden, filtluden, inuti spräcklig af livitt och blått, 6 —10 cm 
bred. Foten oregelbunden, n. filtluden, blå. Taggarna fina, blå violetta. 
Sp. kantiga eller knöliga, 6— 8 i diam. —  Barrskogar (Nyl.—Vasa).

2. C. coeruleus (Vahl). —  Fruktkroppen omvänd t kägellik. Hatten 
kompakt, tjock, vågig, knölig, blå, fläckvis blekgrå, betäckt af ett tjockt, 
livitt ludd, inuti hvit-, brandgul-, rostbrun- och blåfläckig. 4 — 9 cm bred. 
Foten kort eller m. kort, äfven inuti rostfärgadt brandgul, slutl. brun- 
aktig. Taggarna korta, först blåa, sedan brunaktiga. Sp. n. runda, sträfva 
7— 9 g, i diam. —  Barrskogar (SF).

3. C. aurantiacus (Batsch.). —  Hatten kompakt, knölig, päron- 
formig, äldre utbredd, ofta beklädd med ett hvitaktigt ludd, orangefärgad, 
inuti med bälten, 3— 6 cm bred. Foten kort, tjock, lika färgad med hat
ten. Taggarna hvitaktiga, äldre brunaktiga. Sp. kantiga, 4 — 8 g. i diam.
—  Barrskogar (SF).

4. C. ferrugineus (Fr.). — Hatten yngre svampaktig, kompakt, 
äldre korkartad, omvändt kägellik, slutl. plattad eller nedtryckt, rostfärgad, 
yngre ofta betäckt af ett hvitaktigt ludd och fläckvis af en blodfärgad 
vätska, inuti lika färgad, 3 — 12 cm bred. Foten oregelbunden, mörkt 
rostbrun. Taggarna likformiga, mörkt rostbruna. Sp. kantiga, 4 — 5  p 
i diam. —  Barrskogar (SF).

5. C. scrobiculatus (Fr.). — Rostbrun. Hatten läderartad, i 
midten korkartad, i början klubbformig, sedan platt, trattlik, vanl. bugt- 
bräddad, med smågropig, fjällig disk, inuti med bälten, 3— 6 cm bred. 
Foten jämntjock, bar, m. kort. Taggarna n. nedlöpande, smala, spröda, m. 
korta, först rostbruna, sedan brunaktiga. Sp. kantiga, 3— 5 ^ i diam.
—  Berg, barrskogar (SF).

V
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107. Aciella Karst.

Med stjärn formi ga, bruna cystider. —  En art i Finland.

1. Ac. tomeiltosa (Schrad.). (Asterodon fcrruginosum Pat., Hy- 
dnum ferrugineum Pers., Acia ferruginea Karst.) — Rostfärgad, stötande i 
brandgult eller kaffebrunt. Fruktkroppen oregelbundet utbredd, flocköst 
hinnaktig, torr, omkretsen i början hvittrådig. Taggarna tättsittande, syl- 
eller kägellika, spetsiga, än upprätta, likformiga, än sneda, n. samman
tryckta. Sp. äggrunda, släta, brunaktiga, 4 — 5 : 3 — 4 g. —  Förmultnande 
ved, stubbar, bark (N yl.—Lapp].).

2. Underfam. Grandiniece.

108. Radulum  Fr.

Fruktkroppen skorplikt utbredd, besatt med spridda eller grupp
vis gvttrade, vaxartade, stora, taggformiga, ofta oregelbundna och 
trubbiga upphöjningar eller knölar. Cystider 0. —  I Finland fem arter.

1. II. orbiculare Fr. —  Fruktkroppen i början köttig och mjuk, 
kretsformig, sammanflytande, först hvit, glatt, sedan gulaktig, slutl. ofta 
blekt köttfärgad, i omkretsen strållikt fibrillös. Knölarna långsträckta, 
olikformiga, vanl. trinda, ofta böjda, vanl. glatta, strödda eller knippevist 
gyttrade. Sp. 6— 8 : 2 g. —  Torra löfträds stam mar (Nyl.— Lapp].).

109. Grandinia Fr.

Fruktkroppen skorplikt utbredd, besatt med små vårtlika upp
höjningar. Cystider 0. —  I Finland sex arter.

1. dr. granulosa (Pers.). —  Fruktkroppen vidt utbredd, n. vax- 
artad, fastklibbad, med markerad gräns, glatt, sämskfärgad eller hvitblek. 
Vårtorna än glesa, än m. tättsittande, grynlika, rundade, aflånga eller hemi- 
sferiska, lik- eller olikformiga. Sp. 4—5 : 3 — 4 g. — Tallved (SF, r.). 
•
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110. Odontia Fr.

Fruktkroppen hinnaktig, genomdragen af rhizomorpha-liknande 
åsar. — En art i Finland.

1. O. fimbriata (Pers.). — Fruktkroppen n. läderartad, vanl. 
cirkelrund, lätt lossnande, ljust chokoladfärgad, i omkretsen strållikt fran
sig eller trådig och h vi tak tig. Vårtorna små, grvnlika. Sp. 3 — 4 : 2  p. — 
Förmultnande löfträdsstammar (SF).

111. Kneiffia Fr.

Fruktkroppen flocköst kliartad eller mjölartad, stundom hinnak
tig eller i början n. köttig, likartad. Sporerna af varierande form 
Cystiderna cylindriska eller trådlika. —  I Finland 11 arter.

j  Fruktkroppen hinnaktig. Vårtorna rundade . . 1. K n. papillosa.

y f  Fruktkroppen flocköst kli- eller mjölartad, stun
dom yngre n. köttig.

* Sporerna rundade.

a Vårtorna kägellika, sammantryckta, ofta

sammanväxta, borstflikade......................2. Kn. argnta.

b Vårtorna n. borstlika, n. glesstående . . 3. Kn. stipata.

** Sporerna elliptiska eller cylindriska.

a Sporerna raka, ovala...............................4. K n. breviseta.

b Sporerna böjda.

1 Sporerna elliptiska...............................5. K n . sera.

2 Sporerna cylindriska.......................... G. K n . stenospora.

1. K il. papillosa (Fr.). —  Mjölklivit. Fruktkroppen hinnaktig, 
först kretsformig, sedan vidt utbredd, m. sprickig, undertill glatt, gulaktig 
Vårtorna tättsittande, n. likformiga, n. klotrunda, små. Sp. äggrunda, 
4 — 9 : 2— 5 p. —  Tallbark (Nyl.— Vasa).

2. Kn. argnta (Fr.). (Kn. irpicoides Karst. Odontia barba Jovis 
Bresadola). —  Fruktkroppen vidt utbredd eller kretsformig, skorpartadt fast- 
växt, filtartad, i omkretsen likartad, blek eller livitaktig, vid torkning gul-
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nande. Vårtorna m. täta, tagg- eller tandlika, plattade, spetsiga. Sp. n. 
klotrunda, 4— 6 : 4 g. —  Gammal bark, sällan ved af löfträd. Sept., okt. 
(SF).

3. I l l i ,  stipata (Fr.). (Kn. ambigua Karst.). —  Hvitaktig, vid tork
ning gulnande. Fruktkroppen vidt utbredd, utan markerad gräns, skorp
likt fastväxt, bildad af mjöligt ludd, slutl. hinnaktig. Vårtorna grynlika? 
slutl. kägellika eller långsträckta, i toppen finluddiga, slutl. bara. Sp. 
klotrunda eller n. klotrunda, 3 5 g i diam. —  Förmultnande ved och
bark af tall, vide och al. Oktober— december (Nyl.— Jakobstad).

4. K il. tomiseta Karst. —  Fruktkroppen vidt utbredd, utan mar
kerad gräns, skorpartadt fastväxt, flocköst kliartad, ytterst tunn, hvitaktig 
eller mjölkhvit, i omkretsen likartad. Vårtorna tättstående, borstlika, m. 
små, torra, lerfärgade eller gulbrunaktiga. Sp. ovala, 6— 10 : 3— 6 g. 
—  Gammal tallved. Oktober— november (SF).

5. K n. scra Karst. (Corticium serum Fr. pr. p.). —  Fruktkroppen 
vidt utbredd, inkrusterande, glatt, stoftbeströdd, i omkretsen pulveru- 
lent, vid torkning sönderbristande eller sönderfallande uti ett mjöligt ludd, 
hvitaktig eller gråhvit. Fruktlagret vaxartadt. Vårtorna runda, n. regel
bundna, gruppvis anordnade. Cyst. cylindriska, trubbiga, upptill n. afsmal- 
nande, grynbeklädda, få. Sp. elliptiska, lindrigt böjda eller räta, 6— 9 : 
3— 4 g. —  Utdöda stammar af al, sällan björk och vide. Höst— vår 
Nyl.— LappL).

6. K il. stenospora Karst. —  Fruktkroppen vidt utbredd, utan 
markerad gräns, flocköst kliartad, ganska tunn, skorpartadt fastväxt, blek- 
aktig, vid torkning gulnande, i omkretsen likartad. Vårtorna m. tättsit- 
tande, olikformiga, borst- eller tandformiga. Sp. 6 — 9 : 1— 2 g. — 
Murken tallved. Höst— vår (SE").

Fam. IV. Tlielephoraceie. — Hudsvampar.

De till denna familj hörande svamparna äro mycket olika byggda. 
Hos några ( ExobasidiumJ saknas egentlig fruktkropp och svam

pen består af ett i värdplantan lefvande mycelium. Talrika former 
äro resupinata och påminna om en del pip- eller taggsvampar. Andra 
(Merisma) likna korallsvampar, men äro mer läderartade än dessa.
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Några slutligen hafva en väl utbildad hatt, som till och med kan 
vara försedd med fot. —  Hufvudkännemärket är att fruktlagret är 
utbredt på fruktkroppens släta yta, icke placeradt på några särskildt 
därför afsedda bildningar.

De flesta hudsvampar lefva på bark eller ved.

Öfversigt a f  sJägtena.

A .  Sporerna h vi taktiga.
I. Fruktkroppen hattlik.

§ Hatten hel, trumpetformig, försedd 
med fot.

* Hatten köttig...................................... 112. Craterellus (fig.) S. 152.
** Hatten läderartad............................113. Craterella S. 153.

§§ Hatten resupinat, utbredd med upp
böjd kant, skål- eller piplik.

•f Hatten utbredd med uppböjd kant, 
varierande resupinat.

-f- Fruktlagret borstlöst . . . 1 1 4 .  Stereum (fig.) S. 153.
-j—j- Fruktlagret borstbärande . 115. Hymrnodnete S. 154.

f f  Hatten skållik eller pipformig, 
hinnaktig.

* Hatten s k å l l i k ................................. 11 G. Cyphella S. 154.
** Hatten pipformig, med hop

snörpt ö p p n i n g ............................117. Soleuia (fig.) S. 155.
II. Fruktkroppen resujnnat, utbredd utan 

uppböjd kant.
§ Fruktkroppen tydligt kantad. 

j  Cystider inga.
* Fruktkroppen köttig . . . . 1 1 8 .  Lomati na (fig.) S. 155.
** Fruktkroppen läderartad . . 1 1 9 .  Sterellum S. 156.

f f  Med cystider.
* * Cystiderna spetsade, bruna, tjock-

väggiga, n. utskjutande, borstlika 120. Cliietocarpus S. 15G. 
** Cystiderna spol- eller klubblika, 

gulaktiga eller n. färglösa, djupt
insänkta, med grynigt innehåll 121. Lryptocliade S. 15G. 

§§ Fruktkroppen resupinat, skorplikt 
utbredd; saprofyter. 

f  Utan cystider.
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* Fruktlagret tydligt, vaxartadt . 122. 
** Fruktlagret otydligt.

a Fruktkroppen grus- eller pap-

Corticium (fig.) S. 157.

persartad . 
b Fruktkroppen

.......................123.
bomullsartad.

lyo m y ees S. 159.

Sporerna små .......................124. Tomentelia S.~ 160.
f f  Med cystider.

* Cystiderna bleka, hyalina eller
gula
a Fruktkroppen vax-, brosk-, 

ludd- eller grusartad . . . 125.
b Fruktkroppen korkartad . . 1 2 6 .

** Cystiderna bruna, borstlika . . 127.
§§§ Biofyter, utan egentlig fruktkropp 128. 

_B. Sporerna bruna.
I. Fruktkroppen hattlik.

a Hatten hel, med central fot . 129. 
b Hatten h a l f .............................130.

II . Fruktkroppen korallikt förgrenad eller 
resupinat och skorplikt utbredd.

•j* Fruktkroppen korallik 
-j~j- Fruktkroppen resupinat, skorplikt 

utbredd.
* Sporerna släta. Fruktlagret köt

tigt, hinnaktigt eller vaxartadt . 132.
** Sporerna taggiga eller vårtiga.

Fruktlagret oftast outveckladt . 133.

Peniophora (fig.) S . 1 6 1 .  
Phanerochjele S . 1 6 2 .  
Hymenocluettdia S . 1 6 3 .  
Exobasidium (fig.)S . 1 6 3 .

Scyphopilus (h g .) S. 1 6 4 .  
Thelephora (fig.) S . 1 6 4 .

1 3 1 .  Merisma S . 1 6 4 .

Coniopliora (fig.) S . 1 6 5 .  

Hypochnus S . 1 6 5 .

4. Fam. Thelephoracea?.

112. Craterellus Fr. — Trumpetsvamp.

Fruktlagret vaxartadt hinnaktigt, vändt mot marken, slätt eller 
skrynkligt. Cystider 0. — I Finland två arter.

1. Cr. cornueopioides (Linn.). —  Hatten n. hinnaktig, trumpet- 
formig, vågig och flikig, sraåfjällig, brunaktigt svart, 3 — 10 cm bred. Foten
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ihålig, glatt, svartaktig. Fruktlagret slätt, sluti. n. skrynkligt, ljust grå
aktigt. Sp. eliiptiska, 1 2 —14 : 7 — 8 p. —  Skogar (SF).

113. Craterella Pers.

Fruktkroppen läderartad, hattlik, med fot. Cystider 0. —  I Fin
land en art.

1. Cl\ lllldulata (Pers.). — Blek. Hatten läderartadt hinnaktig, ned
tryckt, n. trattformig, hel eller n. flikig, slät, n. glatt, blekt sämskfärgad, 
med få, mörkare, smala bälten och nedböjd, fransig kant, 3— 5 mm bred. 
Foten smal, tät, n. luden, hvitgrå. Fruktlagret af hattens färg, men lju
sare, ådrigt. Sp. eliiptiska, 4 — 5 : 2 — 2.5 p. —  Brända marker, sand
jord (SF).

114. Stereum Pers.

Hatten läderartad, vanligen med bälten. Fruktlagret olikartadt 
hattens substans, glatt, slätt. Cystider 0. —  1 Finland 8 arter.

t  Hatten filt- eller sträfluden.

* Fraktlagret stötande i purpurrödt.................. 1. St. purpureum .

** Fraktlagret gulaktigt....................................2. St. hirsutum.

f t  Hatten silkesluden eller n. luden.
* Fruktlagret vid tryckning biodrödt.

a Fruktlagret brunaktigt grått, bart . . .  3. St. sang vinolentum,

b Fruktlagret gulaktigt, stoftbeströdt . . 4. St. rugosum .

** Fruktlagret vid tryckning icke ändrande färg. 5. St. evolvens.

1. St. purpureum (Pers.). — Hatten mjuk, kullrigt vågig, tegel- 
lagd, filtluden, blek eller hvitaktig, med brunaktiga bälten. Fruktlagret 
bart, n. purpurfärgadt. Sp. aflångt äggrunda, 6— 8 : 2 — 3 p. —  Löfträd 
(Xyl.— Lappl.).

2. St. hirsutum (Willd.). —  Hatten sträfluden, mer eller mindre 
tegellagd, blekaktig, med bälten och trubbig, gul kant. Fruktlagret vanl. 
mer eller mindre gult. Sp. 6 — 7 : 2 — 3 p. —  Löfträd (Nyl.— Lappl.).
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3. St. sailgyinoleiltum  (Alb. & Schw.). —  Hatten tunn, vani, te- 
gellagd, tilltryckt silkesluden, ljusgrå eller blek, med mer eller mindre tyd
liga bälten eller strimmor och hvass, hvit kant. Fruktlagret brunaktigt 
grått, utväxt pudradt. Sp. aflånga, n. böjda, 4— 6  :  2 \ i .  —  Barrträdens 
bark (Nyl.— Lappl.).

4. St. rugosum Pers. —  Hatten styf, tjock, utbredd och utböjd, 
ofta helt och hållet resupinat, stundom skålformig, med trubbig kant, n. 
filtluden, slutl. glatt, n. dadelbrun, inuti hvitaktig. Fruktlagret ojämnt, 
gulaktigt, hvitaktigt eller sämskfärgadt, sällan ockragult eller pomerans- 
gult, vid gnuggning ofta blodfärgadt. Sp. aflånga, 7— 10 : 3 — 5 fi. —  
Utdöda löfträd (N yl.—Lappl.).

5. St. evolvens (Fr.). ( Corticium evolvens Fr.). —  Hatten mjuk, ut
bredd och utböjd, ofta helt och hållet resupinat samt utan tydlig kant, utan 
bälten, hvitluddig. Fruktlagret m. tunnt, mjukt, ofta knöligt, glatt, bart 
eller beströdt med ett m. fint stoft, blekt köttrödt, stötande mer eller 
mindre i brunt, i torrt tillstånd sprickigt. Sp. aflånga, räta, 4— 8 : 2—  
3 fi. Som äldre upplösande sig i ludd. —  Utdöda, släta löfträdsstam- 
mar (Nyl.— Lappl.).

115. Hymenochsete Lév.

Cvstiderna framstickande, borstlika, spetsiga, tjockväggiga, bruna 
eller brandgula. För öfrigt som föregående. — I Finland två arter.

1. II. tabacina (Sow.). —  Hatten tunn, slak, utbredd och utböjd, 
stundom tegellagd, bugtbräddad, silkesluden, slutl. glatt, med mer eller 
mindre tydliga bälten, rostfärgad, med guldgul kant och guldgult mellan- 
lager. Fruktlagret blekare, besatt med fina, bruna cystider. Sp. cylin
driska, böjda, 4— 6 : 2 fi. Cyst. vid basen uppsvällda, 75— 120 : 9— 14 fi. 
—  Torra löfträdsgrenar (Nyl.— Lappl.).

116. Cyphella Fr.

Hatten skållik, plattad, baktill fastväxt. Fruktlagret likartadt, 
knappast skildt från fruktkroppens substans. Cystider 0. —  I Fin
land 15 arter.
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* Hatten hiouaktig.......................................................1. C. muscigena.
** Hatten n. k o r k a r t a d ........................................... '2. C. alboviolascens.

1. C. muscigena (Pers.). —  Hatten skållik, vanl. half, stundom 
spadlik, emellanåt med fot eller skaft, snöhvit, otydligt silkesluden. 
Fruktlagret smårynkigt. Sp. ovala eller elliptiska, 8— 9 : 4— 5 g. —  
Större mossor (SF).

2. C. alboviolascens (Alb. & Schw.). —  Hatten fast, först n. 
klotrund, sedan mer eller mindre plattad och vågböjd, i torr väderlek 
tillsluten, vanl. utan skaft eller fot, hvitluden, äldre svartnande inuti 
och i kanten, 1— 5 cm bred. Fruktlagret blekt, ofta stötande i violett 
eller blått. Sp. äggrunda eller n. klotrunda, 11 — 16 : 9— 12 g. —  
Vissnade grenar af löfträd (Nyl.— Vasa).

117. Solenia Hoffm.

Hattarna hinnaktiga, cylindriska eller päronformiga, m. tättsittande,
håriga. Cystider 0. — I Finland fem arter.

v
* H atten h v i t ................................................ 1. S . fasciculata.
** Hatten gulbrun............................................2. S. anomala.

1. '8 .  fasciculata (Pers.). —  Hattarna n. knippevisa, i början 
grynlika, tillslutna, sedan cylindriska, uppåt klubblikt utvidgade, n. silkes- 
ludna, hvita, äldre bleka, stundom mot basen gulaktiga, tättsittande. Sp. 
7 — 9 g i diam. —  Förmultnande ved och bark. Höst— vår (SF).

2. S. anomala (Pers.). —  Hattarna m. tätt gyttrade, päronformiga, 
ludna, hjortgråa, stundom rostfärgade eller smutsgula, med blekhvit, 
kruslik disk, 0.5 mm breda. Sp. äggrunda, 7 — 8 : 3 — 4 g. Hattarna 
bildande en vidt utbredd skorpa. —  Torra grenar och stammar af löf
träd. Höst— vår (Nyl.-—Lappl.).

118. Lomatina Karst.

Fruktkroppen fästad vid underlaget endast med sin centrala del, 
kantad, vanligen i början skållik, sedan utbredd, köttigt eller n. gela
tinöst läderartad, sammansatt af fina, trådlika, guldgula eller färglösa
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hvfer. Fruktlagret tjockt. Cystider 0. Sporerna cylindriska, böjda, 
hvita. — 1 Finland en art.

1. L. cruenta (Pers.) (Corticium salicinum Fr.). —  Fruktkroppen 
mjuk, torr stvf, hvitluden eller glatt, 2— 15 cm bred. Fruktlagret mörkt 
blodrödt, torrt icke sprickigt. Sp. 16— 18 : 4 — 6 [i. —  Vide- och asp- 
arters bark (Nyl.— Lappl.).

119. Sterellum Karst.

Fruktkroppen resupinat, utbredd, kantad, brosklikt läderartad. 
Fruktlagret stoftbeströdt, oftast knöligt. Cystider 0. Sporerna cylin
driska, hvita, släta. —  1 Finland en art.

1. St. Pilli (Schleich.). — Fruktkroppen tärnl. tunn, oftast krets- 
formig, med täml. bestämd, fri, i torka inrullad och uppböjd kant, sköldlik, 
glatt. Fruktlagret först blekt köttfärgadt, med purpurröd skiftning, sedan 
brunaktigt. Sp. 7— 8 : 2— 3 fi. —  Tallbark (Nyl.— Vasa).

120. Chaetocarpus Karst.

Fruktkroppen resupinat, utbredd, kantad, läderartad. Cystiderna 
n. framstickande, cylindriska, trubbiga, tjockväggiga, bruna. Sporerna 
aflånga, färglösa, släta. — I Finland en art.

1. Cll. glaueeseens (Fr.). (Ch. abietinus Karst.). —  Fruktkroppen 
i början kretsformig, sedan sammanflytande och oregelbunden, utan tyd
lig kant, glatt, brunsvart. Fruktlagret ojämnt, i början brunsvart, sedan 
gråblått. Cyst. släta, bara, ända till 160 långa, 6— 12 [i tjocka (vid 
basen). Sp. 3 — 4 : 2 — Förmultnande ved af tall och gran (Nyl.—
Lappl.).

121. Cryptochaete Karst.

Fruktkroppen broskaktigt läder- eller grusartad, kantad eller 
åtminstone med tydligt markerad gräns. Fruktlagret stoftpudradt. 
Sporerna cylindriska eller aflånga, böjda, hvita. —  1 Finland två arter.
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1. Cr. p o ly g o n ia  (Pers.). — Fruktkroppen, snart hårdnande, n. 
grusartad, fa st växt, rundad, blekt köttröd, i omkretsen likartad. Fruktlagret 
köttrödt, täml. tjockt hvitpudradt. Cvst. uppblåst klubblika, 4 5 —55 : 
15— 25 [i. Sp. 9— 12 : 3 g. —  Torra grenar af asp och vide (SF).

Cr. rufa (Fr.) -— Fruktkroppen frambrytande, först knöllik. deipå n. rundad, 
kantad, borstlikt läderartad, glatt, rödbrun. Fruktlagret slutl. med biåslika knölar, 
gråpudradt. Cyst. tapp- eller borstlika, stundom oregelbundna, 30—75 : 18—25 g. 
Sp. 7— 11 : 3  g . — Torra grenar af asp och balsampoppel (SF, r.).

122. Corticium Fr.
Fruktkroppen skorplikt utbredd, okantad, jämn och slät, sällan 

med upphöjningar. Fruktlagret tydligt, köttigt mjukt eller vaxartadt. 
Cvstider 0. — 1 Finland 29 arter.

§ Fruktkroppen åtminstone i början i omkretsen och 

undertill fibrillöst bomullsartad. 
f  Fruktkroppen undertill och i omkretsen hvit.

* Sporerna klotrunda.

a Fruktkroppen i omkretsen af hvita, strål- 

likt utlöpande fibriller frausad. Frukt-

lagret lifligt sämskfärgadt......................1. G. aluiacenm.

b Fruktkroppen i omkretsen i början bom
ullsartad eller n. strålig. Fruktlagret 
hvitaktigt eller blekt, vid torkning gulnande 2. C. confluens.

** Sporerna elliptiska, rundadt elliptiska eller 

aflånga.
a Fruktkroppen af flockös struktur, täml. 

tjock, torr vanl. stötande i gult. Sporerna
rundadt e ll ip t is k a ...............................3 . C .  bom bycinum .

b Fruktkroppen hinnaktig, jämn och slät, i 

omkretsen löst fibrillös, mjölkhvit. Spo-
rerna aflånga, % m å ......................................4. C. lacteum.

f t  Fruktkroppen b lod röd ................................... 5. C. sangvineum.

“ §§ Fruktkroppen fastklibbad, i omkretsen glatt eller 
n. glatt.

f  Sporerna raka.

* Fruktlagret med oregelbundna, knöllika upp
höjningar.

a Fruktlagret ockragult.......................... G.

b Fruktlagret smutsigt blekt eller brurigult 7.
C. ochraceum. 
C. deflectens.
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* FruktJagret utan knölar.

a  Fruktlagret klibbigt............................... 8. G. l i v id u m .

b Fruktlagret icke klibbigt. Kalk- eller

le r fa rg a d ............................................ 9. G. ca lce u m .

t t  Sporerna cylindriska, böjda. Utbrytande . . . .  10. (7. com edens.

1. C. a lllta ceu m  (Schrad.) (G. radiosum Fr. pr. p.). —  Frukt
kroppen hinnaktig, tunn, vidt utbredd, löst fastväxt, undertill fintrådig. 
Fruktlagret slätt, i torrt tillstånd n. sprickigt. Sp. klotrunda, 5— 8 g i 
diam. —  Förmultnande tallved (Nyl.— Lappl.).

2. C. COlltluens Fr. (C. radiosum Fr. pr. p.). —  Fruktkroppen 
hinnaktig, täml. tjock, först kretsformig, sedan utbredd, fastväxt, under
till flockös. Fruktlagret slätt, torrt stundom sprickigt. Sp. n. klotrunda, 
6— 9 g i diam. —  Gammal ved och bark af löfträd (Nyl.— Lappl.).

* C. p a d in e u m  Karst. —  Kalkhvit, vid torkning antagande en 
smuts- eller brungulaktig anstrykning, i omkretsen i början silfverglän- 
sande, otydligt kliartad och n. finstrålig. Fruktlagret stoftpudradt. — 
Vissnade grenar af hägg (SF, r.).

** C. cses ioa lb u m  Karst. — Blåaktigt hvit, n. glatt, i omkretsen 
blågrå och hvitfransad. —  Vissnade grenar af Caragana (SF, r.).

3. C. b o m b y c in u m  (Sommerf.) (G. granulatum (Bon.) Karst.). 
Fruktkroppen vidt utbredd, inkrusterande, hvit eller gråblåaktigt hvit. 
Fruktlagret slutl. vaxartadt, bart, slätt, tunn t, vanl. utan papiller. Sp. 
rundadt elliptiska, 7— 12 : 6— 8 g. —  Stammar af löfträd, synnerligast 
videarter. Höst— vår (Nyl.— Lappl.).

4. C. la c te u m  Fr. —  Fruktkroppen hinnaktig, vidt utbredd, tunn, 
fri eller n. fastväxt, ofta genomkorsad af tjocka fibrer, undertill samt i 
omkretsen löst fibrillös. Fruktlagret vaxartadt, slätt, i torrt tillstånd ofta 
sprickigt. Sp. aflånga eller n. äggrunda, 3— 5 : 2  g. —  Gammal ved 
och bark af bar träd (SF).

5. C. sa n g v in eu m  Fr. —  Blodröd. Fruktkroppen vidt utbredd, 
löst vidfästad, undertill spindelväfslik, i omkretsen löst fintrådig och 
blekröd. Fruktlagret slätt, blekrödt. Sp. elliptiska, 2— 4 : 1— 2 g. 
Myceliet genomtränger den underliggande veden till betydligt djup och
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färgar den blodröd. Anträffas sällan fruktificerande. —  Förmultnande tall- 
och enkvistar (Nyl.— Lappl.).

6. C. ochraceum Fr. —  Fruktkroppen utbredd, fastklibbad, vax- 
artad, mjuk, n. glatt, i omkretsen hvit, i början strålig och tilltryckt fin
trådig. Fruktlagret först jämnt och slätt, derpå besatt med papiller eller 
vårtor, först hvitaktigt, snart sämskfärgadt, slutl. n. ockragult eller n. 
rodnande, stundom beströdt med m. fina, guldskimrande korn, slutl. bart, 
vid torkning rutvis sönderbristande. Sp. sferiskt elliptiska, 4— 7 : 3— 5 
—  Förmultnande ved och bark (Nyl.— Lappl.).

7. C. deflectens Karst. —  Fruktkroppen vidt utbredd, utan mar
kerad gräns, fastklibbad, i omkretsen i början tilltryckt finluddig och lju
sare. Fruktlagret vaxartad t, gulaktigt blekt, stötande mer eller mindre i 
smutsigt brungult, eller n. isabellafärgadt, vid torkning hårdnande och n. 
sönderbristande, besatt med glesa, rundade, n. likformiga, små papiller. 
Sp. bredt elliptiska, 3 : 2  —  Gammal aspbark (SF).

8. C. lividum Pers. —  Fruktkroppen vidt utbredd, fastklibbad,
glatt, än (yngre) tunn, vaxartad, äfven torr utan sprickor, än tjockare, 
n. geléartad och vid torkning sönderbristande, i omkretsen likartad, blekt 
gulblå, gäddblå eller brunaktig, med dragning i purpurrödt. Fruktlagret 
slätt, bart, i väta n. klibbigt. Sp. cylindriska, 3— 6 : 1— 2 —  För
multnande tallved (Nyl.— Lappl.).

9. C. calceum (Pers.). —  Fruktkroppen som äldre fastklibbad, 
vaxartad, i omkretsen likartad, glatt. Fruktlagret slätt, hvitt, hvitaktigt 
eller lerfärgadt, i torrt tillstånd styft och m. sprickigt, ofta upplöst uti 
små, mjuka klumpar. Sp. omkring 3 : 1 ^  (»6 : 4 /o ) .  —  Tall- och 
granved (SF).

10. C. comedens (Nees.). —  Utbredd, inväxt, som utväxt afsprän- 
gande substratets bark, glatt, bar, först blekrödaktig, sedan blekaktig, n. 
klibbig, torr, stundom sprickig. Sp. 17— 21 : 6— 9 //. —  Torra ek-, 
hassel- och algrenar (Nyl.— Lappl.).

123- Lyomyces Karst.

Fruktkroppen skorplikt utbredd, grus- eller pappersartad. Frukt
lagret knappast tydligt, af torr beskaffenhet. Sporerna tämligen stora, 
rundade. Cystider 0. — I Finland två arter.
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* Fruktkroppen hinnaktig, rosenröd,slutl. o. rynkig 1. L , rosens.

** Fruktkroppen grusartad, gulblek, betäckt af

ett rosenfärgadt stoft................................... 2. L . polygonioides.

1. L. roseu s  (Pers.). —  Utbredd, fastväxt, i omkretsen fransig och
hvitaktig, äldre sprickigt rynkig, slutl. upplösande sig i mjöligt ludd, 
stoftbeströdd. Sp. elliptiskt eller äggrundt sferiska, 12— 13 : 8— 11 p. 
—  Torra grenar af löfträd (Kyl.— Lappl.j. ^

2. L. p o ly g o i l io id e s  Karst. — Utbredd, sammanflytande, med 
markerad gräns, styfnande, fastväxt, slutl. lossnande, i omkretsen lik
artad, slät, i torrt tillstånd sprickig. Sp. n. sferiska, 6— 7 : 5 — 6 p. —  
Sälgbark (SF).

124. Tomentella Pers.

Fruktlagret ni. tunnt,' hinnaktigt eller bildadt af löst lioptofvade 
hyfer. Basidierna löst förenade. Sporerna klotrunda, små, släta. -  
I Finland fyra arter.

* L itligt s v a f v e l g u l .........................................................1. T. sulphurea.
** S u ö h v i t ..................................................................2. T .  b ys s in a .

1. T. sulphurea (Pers.) (Coriicium croceum Bresadola). —  Frukt
kroppen utbredd, fintrådigt flockös, ofta genomdragen af rhizomorpha-lik- 
nande, saffran sgula fibrer. Fruktlagret hinnaktigt, gråaktigt eller choko- 
ladfärgadt, stundom livitt eller hvitaktigt (var. leucophanes Karst.) —  enl. 
Fries, tjockt, vaxartadt mjukt, brandgult, i torrt tillstånd sprickfullt. Sp. 
med en oljedroppe, 2— 3 p i diam. Myceliihyferna brandgula eller gula, 
grynbeklädda, 3— 4 p tjocka. —  Ruttet trä, gammal bark, förmultnande 
löf, jord (SF).

2. T. byssina Karst. — Fruktkroppen vidt utbredd, bomulls- 
artad, löst vidfästad, n. mjukt, undertill spindelväfslikt bomullsartad, i 
omkretsen spindelväfslik. Fruktlagret m. tunnt, n. hinnaktigt, m. sprödt, 
icke sprickigt, slätt. Sp. 2— 4 p. Hyferna grynbeklädda, 3— 4 p tjocka, 
—  Gammal tallved (SF, r.).
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125. Peniophora Cook.

Fruktkroppen grus-, ludd-, brosk-, vaxartad eller n. köttig, med 
mer eller mindre distinkt fruktlager. Cystiderna kägellika eller spol- 
formiga, n. styfva, n. sträfva, föga eller ieke framstiekande, bleka 
eller gula. Sporerna af varierande form. —  I Finland 9 arter.

§ Fruktkroppen åtminstone i torrt tillstånd broskartadt 

hinnaktig, slutl. lossnande.

t  Fruktkroppen i omkretsen borsthårig, hyalint hvit 1. P. gigantea. 

t t  Fruktkroppen glatt, svartaktig, med blekt kött-
rödt fru k tla g e r ............................................ 2. P. corticalis.

§g Fruktkroppen icke broskartadt hinnaktig.

t  Fruktkroppen eller åtminstone fruktlagret i bör
jan vaxartadt.

* Fruktkroppen i omkretsen af räta divergerande
trådar borsthårig............................................ 3. P. vehäina.

** Fruktkroppen i omkretsen icke borsthårig.

a Fruktkroppen glatt, gråaktig..................4. P. cinerea.

b Fruktkroppen i omkretsen i början fibril-

lös, n. köttröd ................................... 5. P. incarnata.

t t  Fruktkroppen grusartad, torr.......................... 6. P. Icevigata.

1. P. gigantea (Fr.). —  Fruktkroppen vidt utbredd, i omkretsen 
vanl. strållikt fransig, i fuktig väderlek köttig eller vaxartad, hvitaktig, 
med dragning i grågrönt, i torr broskartad, pappersartad, fri eller lossnande, 
mjölkhvit. Fruktlagret slätt, icke sprickigt. Cyst. spolformiga, spridda, 
knappt nående öfver basidierna, klimjöliga. Sp. elliptiska eller sferiskt 
elliptiska, 4 — 6 1 3 ^ .  — Gamla tallstammar (Nyl.— Lappl.).

Var. latissima Fr. —  Fastväxt, knölig, torr gulaktig eller sämsk- 
färgad. —  Fällda granar.

2. P. cortica lis (Bull.) (Corticium qvercinum Fr.; Lichen carneus 
Willd.). —  Fruktkroppen utbredd, i början fastklibbad, sedan i torka 
hopdragen och fri, endast i midten fastväxt, styf, med inrullad kant. 
Fruktlagret icke sprickigt. Cyst. spol- eller kolfformiga, tjockväggiga, 
knapt eller icke öfverskjutande basidierna, klimjöliga. Sp. aflånga eller 
cylindriska, böjda, 7— 10 : 2— 3 g. — Ek och lind (SF, r.).

J1
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3. P. yelutina (De C.). —  Fruktkroppen utbredd, fastväxt, fast, 
rödaktigt eller gulaktigt blek. Fruktlagret köttigt, tjockt, slätt, sällan 
sprickigt, af de framstickande cystiderna sammetsludet. Cyst. spollika, 
klirajöliga. Sp. elliptiska, 4—-G : 3 ja. —  Björk-, al- och tallstammar (SF).

4. P. cinerea (Pers.). —  Fruktkroppen vidt utbredd, fastklibbad,
vaxartad, grå, gråbrunaktig eller gulaktigt smutsbrun, i omkretsen lik
artad, stundom n. strålig, torr skorpartad, grå eller gråbrun, sprickig. 
Fruktlagret slätt och besatt med spridda vårtor, gråpudradt. Sp. aflånga 
eller cylindriska, 3— 5 : 1 —2 Cyst. spolformiga. — Bark och
ved af löfträd (Nyl.— Lappl.).

5. P. incarnata (Pers.). — Fruktkroppen utbredd, vaxartad, fast
klibbad eller fastväxt, i omkretsen i början bomullsartad. Fruktlagret 
glatt,* slätt, ofta vårtigt eller vågigt rynkigt, köttrödt eller orangefär- 
gadt, i torrt tillstånd finpudradt, urbleknande och sprickigt. Sp. ellip- 
tiskt aflånga, raka eller n. böjda, 9— 12 : 5 —  Gammal ved och bark
af löfträd (Nyl.— Lappl.).

G. P. hvvigata (Fr.). — Fruktkroppen frambrytande, utväxt af- 
sprängande substratets bark, vidt utbredd, fastklibbad, tunn, n. köttig, 
torr, fast och hård, i omkretsen n. småluden, först kanelbrun, slutl. grå
brun, torr lerfärgad. Fruktlagret slätt, »i början sammetshårigt», glatt, 
stoftbeströdt, slutl. stundom sprickigt. Cyst. n. framstickande, cylin
driskt spolformiga, gryniga eller sträfva, gulaktiga eller brungulaktiga. 
Sp. aflånga, 7— 11 : 3 — 4 fi. — Stammar och grenar af en (SF, r.).

126. Phanerochaete Karst.

Fruktkroppen korkartad, med n. tydligt fruktlager. Cystiderna 
framstickande, cylindriska, tunnväggiga. —  I Finland två arter.

1. Pil. Karstcnii (Bresadola) fPh. odorata Karst. vix Fr.; Stereum 
Karstenii Bresadola). —  Fruktkroppen vidt utbredd, fast vid växt, i om
kretsen likartad. Fruktlagret slätt, icke sprickigt, i början n. sammets
hårigt, hvitt eller hvitaktigt, äldre blekt sämskfärgadt. Cyst. trubbiga, 
n. bara, 6 — 9 fi tjocka. Sp. elliptiska, 5— 7 : 3— 4 Hyferna släta, 
utan knölar, 3— 5 tjocka, enkla, oledade, flerböjda, tjockväggiga. —  
Förmultnande tallstammar (SF).
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127. Hymenochaetella Karst.

Fruktkroppen af torr beskaffenhet, okantad. Fruktlagret af de 
framstickancle cystiderna borsthårigt. Cystiderna spetsiga, tjockväg- 
giga, bruna. —  I Finland fyra arter.

1. H. arida Karst. — Fruktkroppen utbredd, utan markerad gräns, 
löst flocköst grusartad, tunn, fast växt, blekt brandgul. Fruktlagret slätt, 
vanl. icke sprickigt, torrt, sprödt, blekt kanelfärgadt. Sp. utdraget aflånga, 
5— 8 : 1— 2 (i. —  Bark af löfträd (SF, r.).

128. Exobasidium Wor.

Basidierna cylindriskt klubbiika, 4-sporiga, sammangyttrade till 
ett tunnt, värdväxtens kutikula genombrytande fruktlager. Sporerna 
spolformiga. Myceliet endofytiskt. —  I Finland fyra arter.

t  Myceliet förorsakar köttiga, köttröda, af sporerna 

hvitmjöliga svu lln ader................................... 1. E . Vaccinii.

t f  Myceliet framkallar rödaktiga eller gulaktiga 
fläckar.

* Fläckarna rödaktiga. .

a Fläckarne purpurröda.......................... 2. E . Andromedae.

b Fläckarne köttrödaktiga...................... 3. E. Myrtilli.
** Fläckarna små, gu lak tiga ..........................4. E . Ledi.

1. E. Yaccillii (Fuck.). —  Fruktkroppen vanl. kretsformig eller 
aflång, ofta sammanflytande, in växt. Fruktlagret n. köttigt, frambrytande 
vanl. på bladens undre sida. Sp. cylindriska eller spolformiga, 5— 8 : 
1— 2 [t. — Lefvande lingonbuskar (Nyl.— Lappl.).

2. E. Andromedae Karst. —  Fruktkroppen vidt utbredd. Frukt
lagret täml. torrt, purpurrödaktigt. —  Blad och stammar af Andromeda 
och Arctostaphylos (Nyl.— Lappl.).

3. E. Myrtilli Tliiim. —  Fruktkroppen vidt utbredd. Frukt- 
lagret torrt och tunnt. — Blad af odon (SF).
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4. E. Led i Karst. —  Fruktkroppen kretsformig eller aflång, 
sällan sammanflytande, in växt. Fruktlagret frambrytande på bladens 
undre sida, vaxartadt, gulaktigt, hvitpudradt. Sp. räta, 4 — 7 : 1— 2 
—  Lefvande blad af getpors (SF).

129. Scyphopilus Karst.

Fruktkroppen hattlik med fot, n. läderartad. Cvstider 0. Sporerna 
kantiga, taggiga. Motsvarar Craterella. —  I Finland en art.

1. Sc. caryophylleilS (Scheeff.). —  Brun, med svag skiftning i 
purpurrödt. Hatten i midten trattformigt nedtryckt, äldre glatt, med 
inskuren eller fibröst sargad, tunn och blek kant, 2— 4 cm bred. Frukt
lagret gråbrunt, n. slätt. Foten kort. Sp. 8 — 10 : 7 /l. —  Skogar, på 
sandjord (SF, r.).

Var. flabellaris Batsch. Hatten helt och hållet delad uti fria, 
vanl. jämnbreda flikar.

130. Thelephora Ehrh.

Hatten läderartad, half eller utbredd och utböjd. Cystider 0. 
Sporerna kantiga och taggiga. — En art i Finland.

1. Tli, laciniata Pers. —  Hattarna mjuka, inkrusterande, half va, 
tegellagda eller utbredda och utböjda, med basen sammanväxta, sällan 
med afsmalnande, fotlik bas, mörkt umbrabruna, fibröst fjälliga, med fibröst 
fransig, kullrig, skarp, i början hvitaktig eller hvitblå kant. Fruktlagret 
med små, trubbiga knölar och ådror, gråbrunt. Sp. 6— 9 ^ i diam. — 
Förmultnande stubbar, rötter, stjälkar, jord (Nyl.— Lappi.).

131. M  erisma Pers.

Fruktkroppen läderartad, korallikt förgrenad. Cystider 0. Spo
rerna kantiga, taggiga. — I Finland två arter.

1. M. palmatum (Scop.). —  Illaluktande. Fruktkroppen upp
rätt, m. grenig, vid basen fotlik, brun, med svag skiftning i pur-
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purrödt, 4 — 7 cm hög. Grenarna plattryckta, handflikiga, släta, n. jämn- 
toppade, i toppen fransade och hvitaktiga. Sp. 8— 12 u i diam. —  
Skogar, företrädesvis barrskogar (Nyl.— Yasa).

Var. diffusum (Fr.). —  Illaluktande, utan fot, grenarna utspär
rade, uppstigande, tegellagda. — Vid vägar.

132. Coniophora Pers.

Fruktkroppen utbredd, utan markerad gräns. Cystider 0. Spo
rerna släta, rostfärgade eller ockragula. —  I Finland 8 arter.

* Köttig, med oftast vågigt, knöligt fruktlager . 1. C. puteanea.

** Hinnaktig, med slätt och jämnt fruktlager . 2. C. arida.

1. C. pu tea n ea  (Schum.). —  Fruktkroppen vidt utbredd eller 
kretsformig, i början tjock, köttigt hinnaktig, mjuk, derpå spröd, täml. 
lätt afskild från substratet, gulaktigt hvit, slutl. gulbrun eller mörkt oliv- 
brun, med hvit, luddig kant. Fruktlagret af de mörkt olivbruna spo
rerna mjöligt. Sp. 10— 15 : 8 — 9 u. Mycket varierande. Öfverens- 
stämmer till sin historia med trädfrätaren (Sesia lacrymans). —  För
multnande, helst slöjdadt trä i källare, ladugårdar (Nyl.— Lappl.).

2. C. a r id a  Fr. —  Fruktkroppen vidt utbredd, hinnaktig, tunn, 
i omkretsen hvitaktig eller gulhvit och strållikt fransad. Fruktlagret 
slätt, i början svafvelgult eller blekaktigt, sedan rostfärgadt umbrabrunt, 
af de gulbrunaktiga sporerna mjöligt. Sp. n. äggrunda, nedtill spetsade, 
11— 16 : 7— 9 [a. —  Förmultnande, företrädesvis slöjdadt trä. Angriper 
och förstör äfven torrt trä (Nyl.— Lappl.).

C. olivacea (Fr.) (Coniophora fulvoolivacea Massee). — Fruktkroppen utbredd, 
liinnaktig, tunn. Fruktlagret olivfärgadt, stötande n. i brandgult, n. mjöligt. Cyst. 
cylindriska, mot spetsen afsmalnande, framstickande, besatta med kalkgryn. Sp. 
elliptiska, olivbruna, 9— 12 : 5 — 7 [i. —  Förmultnande bjelkar, stockar (Nyl.— Lappl.).

133. Hypochnus Fr.

Fruktkroppen bomulls- eller filtartad, undantagsvis hinnaktig. 
Fruktlagret bildadt af löst hoptofvade frukthyfer och löst samman
ställda, klubblika basidier, vanligen bomulls- eller filtartad. Cystider
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inga. Sporerna rundade, taggiga eller vårtfulla, bruna. — I Finland 
9 arter.

* Köttigt filtartad ............................................ 1. H .  c ru s ta c e u s .

** U lla rta d .........................................................2. H. tristis.

1. II. crustaceus (Schum.). — Fruktkroppen vidt utbredd, n. köttig, 
vågigt knölig, vårtfull, mörkbrun, i omkretsen i början hvituliig. Sp. 
rundadt elliptiska eller klotrunda och kantiga, 8 — 9 : 6  eller 6 — 7 g. — 
Bar jord (SF).

2. H. tristis Karst. — Fruktkroppen ull- eller filtartad, lös  ̂
tjock, kaftebrun, i omkretsen likartad. Fruktlagret slutl. sammanhängande, 
täml. tjockt, slätt, svartaktigt, med dragning i olivbrunt eller grönt, af 
de lossnande sporerna brunmjöligt. Sp. rundadt kantiga, taggvårtiga. 
Hyferna släta, utan knölar. —  Förmultnande bark och ved af löfträd (SF).

Fam. V. Clavariacea*. Gren-, finger- eller klubbsvampar.

Denna familj karaktäriseras af fruktkroppens egendomliga ge
stalt. Bland Thelephoracece finnas emellertid former (Merisma/, som 
hafva samma utseende, men dessa äro mer läderartade än de hit
hörande svamparna, livilka öfver hufvud taget äro köttiga. Slägtet 
Calocera inom familjen Dacryomycetacece är också liabituelt likt 
gren svamparna.

Öfversig t a f  slägtena.

A . Sporerna hvita.
Fruktkroppen köttig eller n. seg.
* Sterigmer 4 .................................. 134. Clavaria (fig.) S. 167.
** Sterigmer 2 .................................. 135. Clavulina S. 169.

-pj* Fruktkroppen vaxartad, enkel.
* Fruktkroppen vid torkning hård

nande, utan eller # med en kort
fot. Utan sklerotier . . . .  136. Pistillaria (fig.) S. 170. 

** Fruktkroppen med distinkt, lång
fot. Oftast med sklerotier . . 137. Typliula (fig.) S. 170



B .  Sporerna gulaktiga.
-j- Fruktkroppen från en fot lik bas 

förgrenande sig till en mängd 
platta, om h varan dra liggande 
skifvor, här oeh der samman
växande med hvarandra . . . .  138. Sparassis (hg.) S. 172. 

4+  Fruktkroppen förgrenande sig till
trinda g ren a r .................................. 139. Clavariella (fig.) S. 1<2.

134. Clavaria Linn.

Fruktkroppen spröd, korallikt förgrenad eller enkel, utan distinkt 
fot. Cvstider 0. Sporerna af varierande form, släta eller sträfva, hvita. 
Sterigmer 4. —  I Finland rjugutre arter.

A ,  Fruktktroppen förgrenad, 

t  Höggula.
* Bålen tjock.

a Grenarna enfärgade................................... 1. Cl. flava.

b Grenarna i toppen r ö d a .......................... 2. Cl. botrytes.

** Bålen smal.
a Fruktkroppen månggrenig......................3 . C l .  fastigiata.

b Fruktkroppen fågren ig.......................... 4. Cl. m ascoidcs.

t t  Rostbrunaktig. Grenarna i toppen skållikt ur

holkade ..............................................................5. Cl. pyxidata .

JB, Fruktkroppen enkel.

4 Fruktkropparne tuf- eller knippevis förenade 

(Syncoryne F r.)

* Blekt purpurröd................................................ 0. Cl. purpurea.

** Höggula eller hvita.
a H öggu l.....................................................7. Cl. inceqvalis.

b H v i t .........................................................8. Cl. fragil is.

t f  Fruktkropparna sinsemellan fria (H olocoryne F r.)

* Gul- eller brunaktiga.
a Klubban fylld.

1 Glatt. Pä marken växande . . . .  9. Cl. pistillaris.

2 Yid basen luden. På marken växande 10. Cl. ligula.

b Klubban ihålig, slutl. rödbrunaktig. . .11. Cl. ardenia.

** H v it..............................................................12. Cl. mucida.

167
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1. Cl. fUlYa SchaefT. Höggul fingersvamp. —  Fruktkroppen m. gre
nig, citron- eller svafvelgul, dess nedre del köttig, hvit, omkr. 2.5 cm 
tjock och hög. Grenarna n. jämnhöga, upprätta, trinda, tätt närstående, 
släta, aftrubbade, 6 — 15 cm långa. Sp. elliptiska, 8— 1 0 : 4  Lämnar 
en läcker och god spis. — Skog (Nyl.— Lappl.).

2. Cl. botrytes Pers. Druf-fingersvamp. —  Fruktkroppen m. 
grenig, dess nedre del m. tjock, oformlig, hvit eller blek. Grenarna tjocka, 
oregelbundna, mera korta, gula, gulhvita eller hvita, i spetsen rödaktiga. 
Sp. elliptiska, 12— 15 : 6 fi. Yngre utsökt mör samt den läckraste inom 
hela denna familj. —  Skog (SF, r.).

3. Cl. fastigiata Linn. —  Fruktkroppen n. seg, m. grenig, re
gelbunden, blek eller blekgul. Grenarna korta, utböjda, stundom i spet
sen gula eller bruna; smågrenarna jämntoppade. Sp. 6 i diam. —  
Skogar, ängar (SF, i\).

4. Cl. muscoides Linn. —  Fruktkroppen n. seg, höggul, täml. 
smal, dubbelt eller tredubbelt gaffelgrenig, dess nedre del smal, smågrenarna 
halfmånlika. Sp. 6 //. i diam. Tufvig. —  Ängs- och skogsbackar (SF).

5. Cl. pyxidata Pers. —  Fruktkroppen m. grenig, först blek, 
sedan sämskfärgad eller rödbrunaktig, dess nedre del tunn, glatt. Grenarna 
omvändt kägelformiga, släta. Grenskålarna i kanten alstrande strållika 
smågrenar, de terminala tandade. Sp. elliptiskt sferiska, 4 — 5 : 3 fi. Bil
dar tufvor af ända till 15 cm höjd. —  Förmultnadt trä (SF, r.).

6. Cl. purpurea Midi. —  Fruktkroppen m. spröd, tufvad, omkr. 
10 cm hög, upptill jämnbredt lancettlik, vanl. skållik, platt, ofta rännlad, 
spetsig, först blekt blågrå, sedan blekt purpurbrun. Sp. elliptiska, 7— 9 
: 4 [t. —  Barrskog (SF, MF, r.).

7. Cl. im rqvalis Miill. — Fruktkropparna vanl. hopknippade 
eller tufvade, spröda, fyllda, enkla, stundom tvåklufna, klubblika eller 
cylindriska, oregelbundna, spetsiga eller aftrubbade, guldgula eller pome- 
ransgula. Sp. äggrunda, 5— 7 : 4 //. —  Gräsbevuxna ställen (SF).

8. Cl. fr  agilis Holmsk. — Fruktkropparna hopknippade, m. 
spröda, än jämntjocka, mot spetsen afsmalnande, än upptill klubblikt upp
svällda, aftrubbade, ihåliga, hvita eller gulaktiga, nedtill hvita. Sp. ellip-



169

tiska, 4 — 6 : 2  — 3 p. Stundom flockvis eller spridt växande. —  He
dar, backar (Nyl.—Lappl.).

9. C l. p is t ill  a ris  Linn. —  Fruktkroppen köttig, fylld, enkel, 
bredt klubblik, aftrubbad, stundom i spetsen intryckt, glatt, först gul
aktig, sedan rödbrunaktig, 6— 14 cm hög. Sp. elliptiska, 10— 1 2 :5  — 
6 t*. —  Skog (SF, r.).

10. C l. l ig u la  Schaeff. —  Fruktkroppen spongiöst köttig, tät, 
enkel, klubbformig, gulaktig, äldre blekt rödbrunaktig, vid basen luden, 
4— 8 cm hög. Sp. aflångt elliptiska, 10— 1 1 :4 — 5 g. Växer i floc
kar. —  Barrskog, helst granskog (Nyl.— Lappl.).

11. Cl. a rd en ia  Sow. (CL fistulosa Holmsk.). — Fruktkroppen 
upprätt, enkel, ihålig, trind, med trubbig eller urgröpt spets, uppåt vanl. 
tjockare, glatt, vid basen filthårig, med eller utan rotlik förlängning, 
först rödbrunaktigt blek eller rostfärgad, sedan dadelbrun. Sp. 10— 16 
: 5 — 7 [i. —  Nedfallna kvistar, löf (Nyl.— Jakobstad).

12. C l. m u cid a  Pers. —  Fruktkroppen enkel eller fågrenig, slät  ̂
hvit, stundom upptill gulaktig, med n. distinkt fot, 1— 2 cm hög. Sp. 
elliptiska, 5— 6 : 2— 3 [i. Växer flockvis. —  Murken ved, jord, vanl.
på Pleurococcus (SF).

135. C lavulina Sehröt.

Fruktkroppen köttig, oftast m. spröd, enkel eller korallikt för
grenad. Basidierna med två starka, böjda sterigmer. Sporerna stora,
n. klotrunda, med tjock, glatt och färglös hinna. —  I Finland fem arter.

y Fruktkroppen hvit eller hvitaktig.

* Fruktkroppen rikligt förgrenad.
a Fruktkroppen m. spröd, ihålig . . . .  I. CL coraltoides.

b Fruktkroppen seg, f y l l d .........................2. CL cristata.

** Fruktkroppen enkel eller upptill fågrenig, vanl.
skrynklig.........................................................3. CL rugosa.

t t  Fruktkroppen stötande i askgrå tt..................... 4. CL cinerea.
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1. C l. e o r a llo id e s  Linn. —  Fruktkroppen n. spröd, täml. regel
bunden, livit, nedtill m. grenig, täml. tjock, delad i oregelbundna gre
nar. Grenarna aftrubbade, än utdragna, mera likformiga, än m. korta. 
Smågrenarna tätt närstående. Tufvad. Välsmakande. —  Gräsbevuxna stäl
len (SF, r.).

2. Cl. c r is ta ta  Holmsk. (Clavariella cristata Karst.). —  Fruktkrop
pen hvit, 3 — 7 cm hög. Grenarna upptill utvidgade och i spetsen de
lade, liksom fransade. Sp. äggrunda, med en oljedroppe, 5— 7 : 3— 4 fx. 
(8— 10 fi i diam. enligt Scliröt.). —  Vanl. spridd, sällan tufvad. —  
Skog (SF. r.).

3. C l. ru g osa  Bull. —  Fruktkroppen upptill tjockare, än enkel, 
klubblik, än delad uti 2— 4 oregelbundna grenar, än seg och föga skrynk
lig, än spröd och m. rynkig, vanl. hvit eller hvitaktig, stundom med sot- 
brun anstrykning. Grenarna aftrubbade. Sp. 8— 10 fx i diam. —  Skog (SF, r.).

4. C l. c in e re a  Bull. —  Fruktkroppen spröd, fylld. Bålen vanl 
tjock, m. förgrenad, kort. Grenarne vanl. skrynkliga, tilltjocknande, mång- 
formiga, n. aftrubbade. Sp. elliptisk sferiska, 8-—-10 : 5 — 7 //. —  Skog 
(SF, r.).

136. Pistillaria Fr.

Fruktkroppen enkel, sällan n. grenig, klubblik eller jämntjock, 
med en kort, af styfva, slingrande, ända in i klubban fortlöpande 
hvfer bildad fot. Basidierna med två sterigmer. Cystider 0. Utan 
sklerotier. —  I Finland nio arter.

1. P. micans Pers. —  Fruktkroppen omvändt äggrund, aftrub- 
bad, glatt, skimrande, rosenröd, nedtill afsmalnande till en m. kort, hvit
aktig fot. Sp. äggrundt elliptiska, 9— 10 : 5— 6 fx. Flockvis växande. 
—  Torra örter, synnerligen gråbo, tistel och fetknopp (SF, r.).

137. Typhu la  Fr.

Fruktkroppen klubblik eller jämntjock, vaxartad, med oftast lång, 
trådsmal, distinkt, fibrös fot. Basidierna med fyra sterigmer. Cysti
der 0. Merendels med sklerotier. — I Finland tretton arter.
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f  Fruktkroppen livit.
* Fruktkroppen klubblik, med kort, glatt fot . . 1. T. ovala. 

** Fruktkroppen klubblik, med lång, småluden fot 2. T. gyrans.

t t  Fruktkroppen åtminstone delvis stötande i röd t
eller brunt eller grått.

* Fruktkroppen trådlik, slutl. rödbrunaktig . . 3. T. juncea.

** Fruktkroppen klubblik.
a Foten svartröd........................................4. T. erythropus.

b Foten l i v i t ............................................5. T. variabilis.

1. T. OTata Karst. ( Clavaria ovata Pers. ? ). —  Fruktkroppen
snöhvit, klubblik, glatt, 2— 5 mm hög. Klubban tät, omvändt äggrund. 
Foten kort, glatt. Sklerotiet frambrytande, linsformigt, i början blek- 
brunt, sedan dadelbrunt, slutl. fritt, skrynkligt, svartaktigt, inuti hvit- 
och svartpunkteradt, 2 5 mm i diam. Sp. elliptiska, 7 — 8 : 3 - 4  p.
—  Torra aspblad (Nyl.— Jakobstad, r.).

2. T. gyrailS (Batsch.). —  Fruktkroppen hvit, 1— 2 cm hög. 
Klubban elliptisk, vanl. n. plattad, 1— 2 mm läng. Foten trådlik, slak, 
fint småluden. Sklerotiet rundadt, blekt, äldre brunaktigt. Sp. ellipti
ska. — Förmultnande blad (SF).

3. T. juncea (Alb. k Schw.). —  Fruktkroppen smal, trådlik, slak, 
spetsig, glatt, n. pipig, i början blek, sedan rödbrunaktig, med fintrådig, 
krypande rot, 6 — 15 cm hög. Sklerotiet ( Sclerotium, complanatum Tod.) 
upprätt, i början trindt, mjukt och hvitaktigt, sedan plattryckt, omvändt 
äggrundt, hårdnadt, smårynkigt och gul- eller brunaktigt, saknas ofta. 
Sp. äggrundt aflånga eller elliptiska, 10— 12 : 5 p. — Löfhögar (SF).

4. T. erythropus (Pers.). — Fruktkroppen klubblik, glatt. Klub
ban jämntjock, trind, hvit, omkr. 4 mm lång. Foten tråd form ig, svart
röd, 1— 4 cm hög. Sklerotiet (Sclerotium crustuliniforme Desm.) platt- 
tryckt, smårynkigt, svartaktigt. Sp. aflånga, 4— 6 :  2 p. —  Förmultnande 
löf och örtstjelkar (SF).

5. T. yariabil is Riess. —  »Fruktkroppen 1— 2 cm hög. Klubban 
1— 2 mm lång, cylindrisk, upptill afsmalnande hvit. Foten trådsmal, 
hvit eller gulaktigt hvit, nedtill luden.» Sklerotiet (Sclerotium semen Tod.) 
klotrundt, först hvitt, seden gulaktigt., slutl. svartaktigt, rynkigt, 1— 2 mm 
i diam. Sp. cylindriska 6— 7 : 2.5— 3 p. — Bland förmultnande löf och 
stjälkar. Sklerotierna allmänna, men frukten ytterst sällsynt.
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138. Sparassis Fr.

Fruktkroppen köttig. Skifvorna på båda sidor beklädda med 
fruktlager. Cystider 0. — En art i Finland.

1. Sp. crispa (Wulf.). —  Fruktkroppen m. grenig, med tydlig, en
kel, sällan delad fot, gulhvit. Skifvorna m. hoptrasslade, i spetsen ned
böjda, vanl. flikiga och krusiga, gallerlikt med hvarandra sammanväxta. 
Sp. vanl. sferiska, blekgula, 5— 7 ^ i diam. Uppnår storleken af ett 
kålhufvud. God matsvamp. —  Barrskog, helst nära gamla trädrötter (SF, r.).

139. Clavariella Karst.

Fruktkroppen mer eller mindre seg. Basidierna med fyra ste- 
rigmer. Cystider 0. — I Finland fjorton arter.

§ Bålen tjock.

t  Grenarna trubbiga. G u ld gu l...........................

y t  Grenarna mot spetsen afsmalnande eller spetsiga.

1. CL aurea.

* Bålen g la tt.....................................................
** Bålen filtluden.

9 CL

a Ockragul................................................ 3. CL

b Mörkt rostfärgad. Smågrenarna gula . . 4. CL dendroidea.

§§ Bålen smal, spenslig.

t  S lä t .................................................................. CL flaccida.

t t  Skrynklig......................................................... 6. Cl corrugata.

1. Cl. aurea (Schaeff.). —  Fruktkroppen köttigt seg, mjuk, m. 
grenig, 8— 15 cm hög; dess nedersta del blek, tjock. Grenarna tjocka, styfva, 
raka, klynnedelta, trinda, aftrubbade, n. tandade, gula. Sp. 8 — 11 : 4 
— 5 g. —  Barrskog (SF).

2. CL spilllllosa (Pers.). —  Fruktkroppen upprätt, grenig, 6— 10 cm 
hög; dess nedersta del kort eller täml. långsträckt, täml. tjock, gulblek. 
Grenarna tätt närstående, upprätta, raka, de laterala uppstigande, än korta och 
aftrubbade, än långsträckta och spetsiga, blekt ockragula eller n. kanelfär-
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(SF, r.).

3. Cl. al)ietilia  (Pers.). —  Fruktkroppen m. grenig, smutsigt 
ockragul, G— 1*0cm hög; dess nedersta del kort, täml. tjock,hvitluden. Grenarna 
tätt närstående, trinda, synnerligen i torr väderlek på längden fåradt skrynk
liga. Smågrenarna uppåt jämnt afsmalnande, spetsiga. Sp. n. elliptiska, 
7— 10 : 4— 6 [x. Smaken bitter. —  Granskog (Nyl.— Vasa).

4. Cl. dendroidea (Fr.). —  Fruktkroppen mörkt rostfärgad, 9— 
10 cm hög; dess nedersta del odelad, tjock, upptill förgrenad, betäckt af ett 
tätt, tjockt, hvitt ludd. Grenarna af första ordningen få, täml. tjocka, af 
andra ordningen talrika, tätt närstående, i spetsen smala, vanl. treklufna. 
—  Barrskog, på högar af barr och kvistar (SF, r.).

5. Cl. flaccida (Fr.). —  Fruktkroppen ganska grenig. spenslig, 
slak, ockragul; dess nedersta del smal,m. kort,glatt,sällan vid basen hvitluden. 
Grenarna n. släta, tätt närstående, konvergerande, spetsiga. Sp. rundadt 
elliptiska, 4 —5 : 3  fx. —  Barrskog (SF).

G. Cl. COlTllgata Karst. —  Fruktkroppen m. grenig, spenslig, 
skrynklig,ockragul, 1— 3 cm hög; dess nedersta del smal,glatt, sällan vid basen 
luden, n. kort. Grenarna ojämnt klynnedelta eller kransgreniga, upptill 
vidgade, tätt närstående, convergerande, spetsiga. Sp. G : 4 fi. —  Skog, 
på sandjord (SF, r.).

Fam. VI. Tremellace.T. — Gelésvampar.

Genom fruktkroppens mer eller mindre geleartade beskaffenhet 
skilja sig de till denna äfvensom till följande familj hörande svam
parna på ett i ögonen fallande sätt från de föregående. Gelemassan 
bildas hufvudsakligen af hyfernas uppsvällda, yttre membran-lager; 
vid torkning skrumpnar fruktkroppen högst betydligt, men sväller i de 
flesta fall åter ut i beröring med vatten. —  Alla arter lefva på bark 
och; ved. De karaktärer som betinga dessa två familjers afskiljande 
till Heterobasidiomycetes hafva redan tidigare framhållits. Inbördes 
visa de stor öfverensstämmelse och sammanslås äfven af många för
fattare till en enda familj.
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Öfversigt a f  slägtena.

f  Fruktkroppen halfcirkelformig, 
jämn, på sin undre sida besatt
med taggar........................................140. Tremellodon (fig.) S. 174.

Fruktkroppen utan taggar, mång- 
forrnig.

* Fruktkroppen rundad, inneslu
tande en hård, köttig kärna . 141. Tuematelia (fig.) S. 174. 

** Fruktkroppen inuti likartad, 
utan kärna.

a Fruktkroppen i början 
beklädd med ett koni-
dier bildande lager . . 142. Tremella (fig.) S. 175.

b Fruktkroppen icke be
klädd med konidielager 143. Exidia S. 175.

140. Trem ellodon Fr.

Fruktkroppen geléartad, halfcirkelformig, understundom med la- 
teral fot, undertill besatt med tagglika utskott. —  I Finland en art.

1. T r. gelatinosum (Scop.). —  Fruktkroppen geléartad, med ut
seende af en half hatt, ofta n. skaftad genom ena kantens förlängning? 
tjock, vårtfull, blygrå eller grågrön, ofta stötande i brunt, 2— 6 cm 
bred. Taggarna olikformiga, mjuka, sega, trubbiga eller n. spetsade, grå
gröna. Sp. elliptiska, hvita, 7— 8 : 5 — 6 g. Enkel eller tegellagd. —  
Murkna stubbar af barrträd (SF).

141. Naematelia Fr.

Fruktkroppen köttig, fast, rundad, veckad eller vriden, öfverallt 
beklädd af ett tjockt, geléartadt fruktlager. — En art i Finland.

1. N. encephala (Willd.). —  Fruktkroppen vanl. rundad, fast, 
blek, med dragning i köttrödt, inuti hvit, ända till 2 cm i diam. Sp.
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först klotrunda, sedan päronformigt runda, 12— 16 :10  p eller 9— 10 
a i diam. —  Fällda stammar af tall och gran (Nyl.— Jakobstad).

142. Trem ella Dill.

Fruktkroppen geléartad, torr hornartad, fuktad åter uppsvällande, 
rundad, vågigt veckad eller delad i vridna flikar. Sporerna klot
runda, elliptiska eller äggrunda. Konidierna rundade eller äggrunda. 
I Finland tre arter.

1. Tr. lutescens Pers. — Fruktkroppen m. mjuk, rundad, tuf- 
vad, sammansatt af vågigt vridna flikar, höggul, 1.5— 4 cm bred. Sp. 
»rundade eller äggformiga, 12 — 15 p breda». Konidierna n. klotrunda, 
gula, 1— 2 p i diam. eller 2 : 1.5 p. —  Torra grenar af löfträd, före
trädesvis gråal, höst— vår (SF).

143. Exid ia  Fr.

Fruktkroppen geléartad, torr hornartad, fuktad åter uppsvällande 
rundad, vågigt veckad, skålformig och kantad eller utbredd och okan
tad. Sporerna cylindriska, n. böjda eller njurformiga. Konidierna 
cylindriska, räta eller hakformigt krökta (anträffas å groende sporer 
och unga mycel). —  I Finland 14 arter.

A .  Konidierna starkt hakformigt böjda. Basidierna gulak
tiga eller glasklara. Sporerna cylindriska, n. krökta, n. 
njurformiga ( E x i d i a  Bref.).

■f Fruktkroppen med tvär, plattådrig, i början brun

disk och med kort, fotlik b a s .......................... 1. E . gelatinosa.

t t  Fruktkroppen rundad, plattad eller utbredd.
* Fruktkroppen brun- eller svartaktig.

a Fruktkroppen brunaktig, n. rund eller

slät, icke f l ik a d ................................... 2. E . repanda.
b Fruktkroppen svartaktig.

-f- Fruktkroppen undertill filtluden . 3. E. glandulosa.

-j— \- Fruktkroppen undertill glatt . . 4. E. pithya.
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** Fruktkroppen livitaktig, utbrytande, vågigt vri

den .......................................................................5. E . albida.
I> . Konidierna stafformiga, raka. Basidierna brunaktiga.

Sporerna njurformiga. (U locclla  Bref.).

t  Fruktkroppen sammansatt af tunna, vågiga och
veckade flikar, b r u n ............................................... 6. E . foliacea.

y t  Fruktkroppen utbredd, tjock, vågig och vriden,

b r u n ................................................................... 7. E . saccharina.

1. E. g e la t in osa  (Bull.) (Exidia recisa (Ditm.) Fr.). —  Frukt
kroppen gelatinös, m. mjuk, slak, öronformig, först umbrabrun, sedan
svartaktig, undertill rynkig, sträfprickig, mattare färgad, 1— 3 cm bred. 
Sp. cylindriska, böjda, 10 — 1 3 : 2 — 3 fi ( 2 0 : 7  ^ enl. Bref.). —  Döda 
videbuska r (Ny 1.— Lapp].).

2. E. rep a n d a  Fr. —  Fruktkroppen rundad, plattad, tjock, 
mörkt kanelbrun eller rödbrun, undertill ljusare, genomskinande, med 
platt, slät, stundom med få papiller besatt disk och naggadt krusig kant, 
3— 5 cm bred. Sp. aflånga, böjda, 14— 17 : 4 — G fi. Understundom 
sammanflytande. —  Stammar och grenar af al och björk (Nyl.— Lappl.).

3. E. g la n d u lo sa  (Bull.). —  Fruktkroppen först kretsformig, 
plattad, veckad, sedan utbredd, tjock, veckad, först hvitaktigt grågrön, 
sedan svartaktig, besatt med kägellika papiller, torr hinnaktig och svart? 
undertill askgrå och vanl. filtluden, 3— 8 cm bred. Sp. aflånga, böjda, 
12 — 1 4 : 4 — 5 fi. —  Döda stammar och grenar af löfträd (Nyl.— Lappl.).

4. E . p ith y a  Fr. - Fruktkroppen utbredd, platt, täml. tjocki 
slät, med små papiller, svart, undertill rynkigt veckad, n. luden och lif- 
ligt olivfärgad, 5 — 10 cm bred. — Yar. F r ie s ia n a  Karst. —  Fruktkrop
pen tunn, n. vågig, glänsande, undertill blekgrå, med olivfärgad anstryk
ning, glatt och slät, 15— 30 cm bred. Sp. cylindriska, böjda, 16— 18 
: 5— 6 fi. — Tall och granbark (SF).

5. E. a lb id a  (Huds.) (Tremella albida Fr ). —  Fruktkroppen gelc- 
artad, seg, rundad, genombrytande barken, vågig, vanl. ringlad, hvitaktig, 
torr brunaktig, inuti glasartad, genomskinlig, stoftbeströdd, ofta samman
flytande och utbredd. Sp. 10— 15 : 4— 7 [i. —  Vissnande löfträdsstamm. 
(Nyl.— Vasa).

G. E . fo l ia c e a  (Pers.). —  Fruktkroppen sammansatt af släta, 
vågiga, tunna, mjuka, vid basen veckade, 3 — G cm höga och breda fli-



177

kar, kanelbrun, genomskinande. Sp. 10 — 12 : 4 — 5 g. — Gamla stam
mar af barr-, sällan löfträd (Nyl.— Lappl.).

7. E . sa e ch a r in a  Fr. —  Fruktkroppen knölig, än rundad, än 
långsträckt ocli utbredd, tjock, vriden och vågig, med spridda papiller, ka- 
nelfärgad, med skiftning i brandgult, 2— 4 cm bred. Sp. 10— 12 : 4— 6 
g. — Fällda barrträdsstammar (SF).

Fam. VII. Dacryomycetacea;.

Denna lilla familj afviker endast genom sterigmernas beskaffen
het från den föregående; fruktkroppen är äfven något mer broskartad 
än hos de egentliga gelésvamparna.

Öfver si g t af slägtena.

f  Fruktkroppen gelatinöst broskartad 
eller geléartad, homogen.
* Fruktkroppen vertikal, cylindrisk 

eller klubblik, enkel eller grenig,
gelatinöst b rosk artad .......................144. Calocera (fig.) S. 177.

** Fruktkroppen rundad eller oregel
bunden, ofta veckad, gelatinös . . 145. Dacryomyces S. 178.

f f  Fruktkroppen köttigt broskartad,
skållik, med gelatinös disk . . . 14G. Ditiola (fig.) S. 179.

144. Calocera Fr.

Sporerna fullmogna eller vid inträffande groning 2-celliga. Ko- 
nidierna elliptiska, afsnörda från groende sporer eller unga mycel. 
—  I Finland fem arter.

f  Fruktkroppen förgrenad

* Orangegul, slem mig, vid basen glatt . . . .  1. C. viscosa. 
** Ljust höggul, vid basen hvitluden . . . .  2. (7. furcata.

*j"j~ Enkel, tu fv a d ................................................ 3. G. cornea.

1. C. Yiscosa (Pers.). — Fruktkroppen broskartad, seg, glatt, klibbig, 
guldgul eller äggul, med rotlik förlängning, från basen eller midten för-

12
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grenad, ända till 6 cm hög. Grenarna ocli smågrenarna styfva, klynne- 
delta. Sp. elliptiskt aflånga. vanl. n. böjda, gulaktiga, 8— 11 : 4 fi. —  
Murken ved af barrträd (Nyl. — Lappl.).

2. C. furcata Fr. —  Fruktkroppen mjuk, trind, vid basen med 
en ullik rotväfnad, med få gaffelgreniga, spetsiga grenar, 1— 2 cm hög. 
Sp. elliptiskt aflånga, vanl. n. böjda, 8— 10 : 4— 5 fi. Gamla barrträds- 
stammar (Nyl.— Jakobstad).

3. C. cornea (Batsch.). —  Fruktkroppen broskartad, glatt, klib
big, orangegul, upptill tillspetsad och n. böjd, 0.5— 1 cm hög, ned
till rotlikt förlängd. Sp. cylindriska, vanl. n. böjda, 10— 1 2 :4  — 5 [i. 
—  Löf trädsstam mar (SF).

145. Dacryom yces Nees.

Sporerna fullmogna eller vid inträffande groning flercelliga. Ko- 
nidierna som hos föregående. —  I Finland tolf arter.

f  Fruktkroppen slät, jämn, snart disk- eller n.

skålformig, orangeröd...................................................... 1. D . c h ry s o c o m u s .
f f  Fruktkroppen veckad eller vindad.

* Orangegul.........................................................2. D . a b ie tin u s .

** Gulaktig, slutl. kyalin ..........................................3. D . d eliq vesce n s.

1. D. chrysocomus (Bull.). — Fruktkroppen geléartad, mjuk, 
först klotrund, sedan urgröpt, skålformig, oföränderligt slät, glatt, 2— 5 
mm bred. Sp. elliptiska, ljust gulaktiga, 20— 28 : 9 — 11 fi. (35 : 15 
fi enl. Bref.). Ofta sammanflytande. —  Gammal ved af barrträd (SF).

2. 1). abietiIllis (Pers.) (I). stillatus Nees.). — Fruktkroppen 
broskartadt geléartad, rundad, kullrig, slutl. veckad och plattad, först 
höggul, sedan oföränderligt orangegul. Sp. cylindriska, svagt böjda, 18—  
22 : 8— 9 fi. —  Yed och grenar af barrträd (Nyl.— Lappl.).

3. I). <lel i q v CSCCllS (Bull.). — Fruktkroppen geléartad, i början run
dad eller plattad, sedan oregelbundet rundad, slutl. skrufvriden, gulaktig 
urbleknande. Sp. aflånga, böjda, 18— 22 : G (j. —  Gammal ved af barr
träd (N yl.— Lappl.).
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146. Ditiola Fr.

Fruktkroppen knapp-, disk- eller skålformig, med kort fot, kork- 
artadt köttig. Fruktlagret beklädande fruktkroppens disk, geléartadt, 
slutl. sönderflytande. Sporerna 1— 2-celliga, elliptiska. — En art i 
Finland.

1. 1). radicata (Alb. & Schw.). —  Fruktkroppen i början knöl-
formig, n. sittande, blek, betäckt af ett hvitaktigt ludd, sedan skålfor
mig, med tydlig fot. Fruktskålen först rundad, nedtryckt, med tjock 
uppsvälld kant, derpå platt eller kullrig, slutl. linsformig, 3 — 10 mm 
bred. Foten kort, tjock, smutsigt hvit, vid basen omgifven af långa, i 
veden inträngande rottrådar, 2— 15 mm hög. Fruktlagret först tunnt 
och hvitluddigt, sedan bart, fast, slätt, slutl. gelatinöst, veckadt rynkigt 
eller knöligt, i början rödt, sedan orangegult. Sp. 8— 12 : 4— 5 g. 
Växer i flockar och anträffas bäst utvecklad om våren. —  Förmultnande 
tallved (Nyl.— Lappl.).

Fam. VIII. Lycoperdacese. —  Röksvampar.

Fruktkroppen är mer eller mindre klot- eller klubbformig. Den 
består af ett fastare omhölje, peridium , som omger de lösare inre de
larna, gleba. Gleban innehåller ett otal små kamrar, hvilka åtskiljas 
från hvarandra af en af rikt förgrenade liyfer bildad mellanväfnad. 
På väggarna af dessa kamrar sitta basidierna pallisadlikt ordnade eller 
på oregelbundet gyttrade, hela kammaren fyllande hyfgrenar (Sclero
derma). Från dessa basidier afsnöras sporerna. Vid mognaden upp
löses mellanväfnaden mer eller mindre fullständigt, kvarlämnande en 
af förgrenade liyfer bildad hårväfnad eller sönderfallna rester (Sclero
derma). Fruktkroppens inre är sålunda vid mognaden uppfyldt af 
en stoftartad spormassa, som försättes i frihet genom att peridiet bri
ster sönder i toppen.

Öfversigt a f  slägtena.

§ Peridiet dubbelt.
-j- Yttre peridiet väl afgränsadt från 

det inre, vid mognaden stjärnfor-
migt u p p b r is ta n d e .......................147. Geaster (fig.) S. 180-
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f f  Yttre peridiet mindre tydligt af- 
skildt från det inre.

* Yttre peridiet bildande taggar 
eller vårtor. Fruktkroppen ned
till mer eller mindre ofrukt
sam och ofta fotlikt samman
dragen..............................................148. Lycoperdon (fig.) S. 181.

** Utan taggar eller vårtor. Frukt
kroppen klotrund, utan steril 
fotlik bas.

a Sporerna vid mognaden
skaftade.............................149. Bevista (fig.) S. 182.

b Sporerna vid mognaden
o s k a f t a d e .......................150. Bovistaria (fig.) S. 182.

§§ Peridiet enkelt, läderartadt . . . 1 5 1 .  Scleroderma (fig.) S. 183.

147. Geaster Mich.

Yttre peridiet köttigt läderartadt, snart lossnande från det inre, 
stjärnlikt sönderbristande. Inre peridiet klotrundt, centralt, pappers- 
artadt, upptill öppnande sig med en vanligen kägellik mynning. Spo
rerna klotrunda, sträfva eller fintaggiga, olivbruna. —  I Finland 
två arter.

1. Gr. ea lyCiliatus Fuck. * K lllize i Wint. — Yttre peridiet mång- 
klufvet, n. tillbakarulladt, blekt, invändigt gråbrunt, slätt, med bredt tri- 
angelformiga flikar. Inre peridiet n. klotrundt, blekgrått, med långt, 
smalt, upptill, tätt inunder peridiet af en hinnaktig ring omslutet skaft 
och kägellik, fårad eller veckad mynning. Sp. kantigt klotrunda, vårtiga, 
5— 7 [a i diam. —  Barrskog, på myrstackar (SF, r.).

148. Lycoperdon Tournef.

Yttre peridiet eller »hvllet» kli- eller mjölartadt, bildande tag
gar eller vårtor. Sporerna n. oskaftade. — 1 Finland sju arter.

§ Hyllet taggigt.
f  Fruktkroppen vid mognaden sönderfallande i hela 

sin öfre del, med cylindrisk fot 1. L . exeipuliform e.
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-j**}* Fruktkroppen med en vårtformig mynning eller 
puckel.

* Fruktkroppen med cylindrisk f o t ................. 2. L. gemmatum.

** Fruktkroppen utan fot.

a Taggarna grofva, böjda . . . . . .  3. L . echinatum.

b Taggarna fina, raka.....................4. L. hirtum.

§§ Hyllet besatt med vårtlika fjä ll..................5. X. pyriform e.

1. L. excipuliforme Scop. — Fruktkroppen klotrund med tjock,
valslik, nedtill fållad, 6 — 15 cm lång fot, 6— 10 cm i diam. Hyllet tätt 
besatt med fina, spetsiga, krökta, pyramidformigt grupperade, lätt afskra- 
pade taggar. Inre peridiet hinnaktigt, grähvitt, slutl. rostgulaktigt. Sp. 
fintaggiga, 4 — 5 p i diam. Ätlig. Ensam, m. sällan tufvad. - -  Fält, 
backar (SF).

2. L. gemmatum Batsch. —  Fruktkroppen klotrund eller ägg
rund eller klubblik, med puckel och valslik fot, 4 — 10 cm hög. Ilyllet 
af mjölartad consistens, tätt besatt med olikformiga, olika stora, tjocka, 
spröda, upprätta, raka, lätt lossnande taggar. Inre peridiet hinnaktigt, 
öppnande sig i puckeln med ett litet, rund t hål, först hvitaktigt, derpå 
gulaktigt, slutl. grått, smutsfärgadt eller brunt, ofta med kretsformiga 
ljusgråa glänsande fläckar. Sp. fintaggiga, 4 — 5 p i diam. Hårnätet 
och centralpelaren af samma färg som sporerna. Växer oftast i tufvor. 
—  Skogsmark, på murkna stubbar (Nyl.— Lappl.).

8. L. echinatum Pers. —  Fruktkroppen klotrund, äggrund eller 
klubblik, utan fot, först gråhvit, derpå gulaktig, slutl. umbrabrun, 3— 5 
: 2 — 3 cm eller 2 — 3 cm i diam. Hyllet besatt med långa, grofva, 
bågböjda, lätt affallande taggar. Inre peridiet hirinaktigt, slutl. blekt iim- 
bråbrunt. Sp. fintaggiga. Växer ensam eller i flockar, m. sällan i tuf
vor. —  Skog (Nyl.— Lappl.)

4. L. hirtum Mart. — Fruktkroppen omvändt äggrund eller 
klubblik, stundom nedtill hopsnörpt till en kort fot, 3— 6 cm i diam. 
Hyllet sprödt, tätt besatt med fina, raka, länge kvarsittande, merendels 
bruna taggar, smutsigt umbrabrunt. Inre peridiet hinnaktigt, askgrått 
eller brunaktigt. Sp. fintaggiga, 4—5 p  \ diam. — Barrskog (N yl.—Lappl.).

Förenas med föregående af några författare.
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5. L. pyriform e Schceff. — Fruktkroppen päronformig, nedtill 
starkt afsmalnande och veckad, med puckel och långa, hvita rottrådar, 
3 — 9 cm hög. Hyllet fastväxt, besatt med grynlika fjäll eller vårtlika 
taggar. Inre peridiet täml. fast och segt, upptill ofta rutigt fåradt, öpp
nande sig med ett litet hål i puckeln, hvitaktigt eller gulaktigt, slutl. 
stötande i brunt. Sp. fintaggiga, 3— 4 fx i diam. Växer i täta tufvor 
och är som näringsmedel den sämsta i sitt slägte. —  Sandjord, murkna 
stubbar (Nyl.— Lappl.).

149. Bovista Pers.

Fruktkroppen klotrund. Yttre peridiet flockulligt skorpartadt, 
tjockt, öfverallt skildt från det inre peridiet, slutl. sönderfallande uti 
stycken. Inre peridiet papperslikt, segt, vid mognaden ända tiil basen 
uppfvldt med sporpulver samt upptill öppnande sig med ett mindre 
hål. Sporerna klotrunda, långskaftade, släta, bruna. — I Finland 
två arter.

* Inre peridiet svartaktigt............................... 1. B . n ig re s c e n s .

** Inre peridiet blygrått................................... 2. B . y lu m b e a .

1. B. nigrescens Pers. —  Fruktkroppen livit, 3— 4 cm i diam. 
Sp. 5— 6 fi i diam. Yngre ätlig. —  Gräsbevuxna ställen (N yl.—Lappl.).

2. B . p lu m b ea  Pers. Yttre peridiet nedtill n. kvarsittande. Frukt
kroppen 2— 3 cm i diam. Sp. 5— G : 4 — 5 fx. Yngre ätlig. —  Betes
marker, ängar, åkrar (Nyl.—Lappl.).

150. Bovistaria Fr-

Fruktkroppen n. klotrund. Yttre peridiet flocköst, ofta rutigt 
fåradt. Inre peridiet papperslikt, upptill sönderbristande uti oregel
bundna rutor eller med en större eller mindre öppning. Kamrarna 
närmast peridiets bas sterila, bildande en tunn, kompakt massa. Spo
rerna klotrunda, kortskaftade. (Globaria Quél ) . — 1 Finland tre arter.

L B. bovistil (Linn.). — Yttre peridiet gråhvitt eller hvitt. 
Inre peridiet klotrundt, nedtill n. hopsnörpt,* först gråhvitt, sedan gul-



aktigt, slutl. blekbrunt, 1— 2 clc i diam. Sp. 4— 5 /< i diam. Ätlig, 
så länge köttet är hvitt. Uppgifves vara den kväfverikaste bland alla 
svampar. —  Öppna, gräsbevuxna ställen (Nyl.— Lappl.).

151. Scleroderma Pers.

Peridiet rundadt, vid basen fotlikt afsmalnande ocdi rotslående, 
tjockt, segt, läderartadt, vanl. rutigt fåradt, slutl. upptill med vid öpp
ning uppbristande. Kamrarna små, helt och hållet uppfyllda med 
sporer och nätväfnad. Sporerna klotrunda, med vårtlika taggar, svart
bruna. —  I Finland två arter.

1. Sel. verrucosum (Hull.). — Peridiet n. trädhårdt, smutsigt 
hvitt eller gulbrunaktigt, upptill med breda, tjocka, vårtlika fjäll, 3— 8 
cm bredt. Spormassan först biåsvart, sedan gråbrun, genomkorsad af 
gula fibrer. Sp. 10 — 14 g i diam. — Skog, på sandjord (SF, r.).

Fam. IX. Nidulariacea?.

Vid fruktkroppens mognad, sedan det merendels skålformiga pe
ridiet öppnat sig, finner man i dess inre icke såsom hos röksvam
parna (S. 179) en stoftlik massa, utan ett mindre antal vanligen linsfor- 
miga kroppar, s. k. peridiol. Dessa bildas sålunda att, då mellan- 
väfnaden upplöses, kamrarnas väggar motstå förstörelsen ; hvarje peri
diol innehåller sålunda sporer, och först sedan peridiolets vägg för
multnat eller eljest förstörts blifva sporerna fria.

Öfversigt a f  slcigtena.

*f* Fruktkroppen inneslutande flere 
peridiol.
* Fruktkroppen urne- eller klock

form ig, öppnande sig med ett 
lock. Peridiolen fästade vid 
peridiets vägg medels en tråd
lik sträng.

a Peridiet sammansatt af
tvänne lager . . . .  152. Cyathus (fig.) S. 184. 

b Peridiet bestående af en
enda hinna . . . .  153. Cr uc i bul um (fig.) S. 184.

183
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** Fruktkroppen rundad, oregel
bundet sönderbristande. Pe-
ridiolen f r i a ............................ 154. iMduIaria (fig.) S. 184.

Fruktkroppen inneslutande ett
enda p e r id io l .............................155. Spliieroholus (fig.) S. 185.

152. Cyathus Hall.

Peridiet öppnande sig i toppen med central mynning, i början 
tillsluten af ett hinnaktigt hylle, slutligen öppnande sig, bägarlikt, med 
skarp, tydlig kant. — I Finland två arter.

1. C. lentiferus (Linn.) (C. olla Pers.). —  Peridiet tunnt, vå- 
gigt bugtigt, filtludet, slutl. n. glatt, grått, i början stötande i ockragult, 
derpå i brunt, invändigt slätt, blygrått, n. glänsande, slutl. n. dadelbrunt. 
Peridiolen vid mognaden dadelbruna. —  Skogar, trädgårdar, åkrar, på 
gammal ved (SF, r.).

153. Crucibulum Tul.

Peridiet valslik t klockformigt, i toppen med ett kret.sformigt, n. 
kullrigt, slutligen sönderfallande, kliartadt fjäiligt lock. — 1 Finland 
en art.

1. Cr. vulgäre Tul. —  Peridiet täml. tjockt, filtludet, slutl. n. 
glatt, slätt, först ockra gult, sedan rostfärgadt, invändigt slätt, glatt, n. 
glänsande, blekgult. Peridiolen i början hvitaktiga, derpå bleka eller 
blekgula. —  Gammal ved (Nyl.— Lappl.).

154. Nidularia Fr.

Peridiet rundadt, bildadt af en enkel hinna. Peridiolerna i 
början inbäddade i en gelatinös massa. — I Finland en art.

1. N . C O llttueilS  Fr. —  Peridiet n. klotrundt, tunnt, ulligt, smut
sigt hvitaktigt eller grått, utan trådig rot. Peridiolen cirkelrunda, 
platta, glatta, först hvita, sedan mörkt dadelbruna, torra rynkade. Sp.
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bredt elliptiska, 8-—10 : 6 /1. Yanl. flockvis växande, stundom samman
flytande. — Förmultnande tallved, jord (Nyl.— SÖ).

P e r id ie t  ru n d ad t, d u b b e lt ;  d e t y ttre  n. köttigt, i toppen  stjä rn - 
lik t sön d erb r is ta n d e , d et in re  h inn aktig t, slutl. lossn an d e , som  en blåsa 
fra m trä d a n d e  o c h  m e d  en  k näpp e lastisk t u tkastande d et en sam m a 
p e r id io le t . S p orern a  b red t e llip tisk a , h vita . —  I  F in la n d  en  art.

1. Spli. stellatus Tod. — Yttre peridiet blekgult, i början n. 
ludet, derpå glatt, sönderbristande i 5—7 likformiga, spetsiga flikar; det 
inre genomskinligt, hvitaktigt. Peridiolet köttigt. Sp. 8—9 : G p. — 
Gammal ved, allehanda afskräden (Nyl.—Lappl.).

155. Sphaerobolus Tod.

Register öfver fam iljer och sfägten.

Aciella 148. 
Agaricaceie 13. 
Agaricus 97. 
Amanita 19. 
Amanitopsis 20. 
Anellaria 104. 
Armillaria 22. 
Armillariella 23.
Bjerkandera 124. 
Bolbitius 97. 
Boletus 118. 
Bovista 182. 
Bovistaria 182.

Camarophyllus 60. 
Canthårellus 110. 
Chsetocarpus 156. 
Chsetoporus 136. 
Claudopus 70. 
Clavaria 167. 
Clavariacese 166. 
Clavariella 172. 
Clavulina 169. 
Clitocybe 29.
Clito pilus 67. 
Clypeus 91. 
Collybia 44. 
Coniophora 165. 
Coprinus 108.
Corti cium 157.

Cortinarius 77. 
Craterella 153. 
Craterellus 152. 
Creolophus 144. 
Crepidotus 97. 
Cricunopus 118. 
Crucibulum 184.
Cryptochaete 156.
Cyathus 184. 
Cyphella 154.

Calocera 177. 
Calodon 146.

Dacryomyces 178. 
Dacryomycetaceae 177. 
Dsedalea 130. 
Dsedaleopsis 135. 
Deconica 103.
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Ditiola 179. 
Dochmiopus 70. 
Dryodon 144.

Elfvingia 138. 
Entoloma 66.
Exidia 175. 
Exobasidium 165.

Fistulina 120. 
Flammula 74.
Fomes 133.
Fomitopsis 128.

Galera 95.
Geaster 180. 
Gomphidius 106. 
Grandinia 148.

Hansenia 126. 
Hapalopilus 133. 
Hebeloma 92. 
Hemicybe 63. 
Hydnaceae 141. 
Hyduum 145. 
Hvgrocybe 61. 
Hygrophorus 58. 
Hymenochaete 154. 
Hy m enochaetella 163. 
Hypholoma 100. 
Hypochnus 165.

luocybe 90.
Inonotus 138.
Irpex 130. 
Ischnoderma 137.

Eneiffia 149.

Laccaria 34. 
Lactarius 54. 
Lentinus 63.
Lenzites 129. 
Lenzitina 135.

Lepiota 20. 
Leptoglossum 111. 
Leptonia 68. 
Leptotus 111. .
Lomatina 155. 
Lycoperdaceae 179. 
Lycoperdon 181. 
Lyomyces 159.

Marasmius 48. 
Meruli us 139.
Meris ma 164. 
Mycena 36.

Naematelia 174. 
Naematoloma 101. 
Naucoria 94. 
Nidularia 184. 
Nidulariaceae 183. 
Nolanea 69. 
Nyctalis 110.

Odontia 149. 
Omphalia 42.

Panaeoius 104. 
Panus 64.
Paxillus 76. 
Peniophora 161. 
Phanerochaete 162. 
Phelliuus 134. 
Phellodon 144. 
Phlebia 141. 
Pholiota 71. 
Phyllotus 50. 
Physisporinus 132. 
Physisporus 131. 
Piptoporus 123. 
Pistillaria 170. 
Pleurodon 145. 
Pleurotus 35. 
Plicatura 139. 
Pluteus 65.
Poly pilus 121. 
Polyporaceae 112.

Polyporellus 122. 
Polyporus 121. 
Polystictus 137. 
Poria 136.
Psathyra 102. 
Psathyrella 105. 
Pselliopbora 107. 
Psilocybe 102. 
Pycnoporus 129.

Radula 148.
Rozites 71.
Russula 51.

Sarcodon 146. 
Schizophyllum 112. 
Scleroderma 183. 
Scyphopilus 164. 
Scytinotus 65. 
Serpula 140.
Sesia 141.
Sisto trema 139. 
Solenia 155. 
Sparassis 172. 
Sphaerobolus 185. 
Sterellum 156. 
Stereum 153. 
Stropharia 98.

Thelephora 164. 
Thelephoraceae 150. 
Tomentella 160. 
Trametes 137.
Tre mella 175. 
Tretnellaceae 173. 
Tremellodon 174. 
Tricholoma 23. 
Tubaria 96. 
Tylopilus 117. 
Typhula 170. 
Tyrodon 143.

Yolvaria 65.

Xylodon 133.



P. A. K arsten, Finlands Basidsvampar, Tafl. I. 1-17.

1: Am anita virosa. 2: Am anitopsis vaginata. 3; Lepiota excoriata. 4: A r- 
m illa ria  bulbigera. 5: A rm illa rie lla  mellea. 6: Tricholoma virgatum . 7: Clitocybe 
p ithyophila. 8: Laccaria laccata. 9: Pleurotus m itis. 10: Mycena galericulata. 
11: Omphalia um bellifera. 12: C ollybia dryophila. 13: Marasmius oreades. 14: 
P hyllo tus applicatus. 15: Russula aeruginea. 17: Hygrophorus eburneus.





P. A. K arsten, Finlands Basidsvampar, Tafl. I I . 18—32.

18: Camarophyllus bicolor. 19: Hygrocybe conica. 20: Lentinus sqvamosus. 
21: Hemicybe castorea. 22: Panus torulosus. 23: Scytinotus ringens. 24: Vol- 
yaria speciosa. 25: P luteus cervinus. 26: Entoloma hydrogrammum. 27: C lito - 
p ilus prunulus. 28: Leptonia serrula. 29: Nolanea pascua. 30: Claudopus byssi- 
sedus. 31: Dochmiopus sessilis. 32: Kozites caperata.





P. A. K arsten, Finlands Basidsvampar, Tafl. III. 33—46.

83: Pholiota mutabilis. 34: Flammula alnicola. 35: Paxillus involutus. 
36: a) Cortinarius claricolor, b) 0. flexipes. 37: Inocybe lacera. 38: Clypeusaste- 
rosporus. 39: Hebeloma crustuliniforme. 40: Naucoria escharoides. 41: Galera 
tenera. 42: Tubaria furfuracea. 43: Bolbitius fragilis. 44: Crepidotus mollis. 
45: Agaricus campestris. 46: Stropharia aeruginosa.





P. A. K ajisten, Finlands Basidsvampar, Tafl. IV. 47—62.

47: Hypholoma appendiculatum* 48: Nsematoloma capnoides. 49: Psilo- 
cybe spadicea. 50: Psathyra fcenisecii. 51:* Deconica coprophila. 52: A ne llaria  
separata. 53: Panaeolus sphinctrinus. 54: Psathyrella gracilis. 55: Gomphidius 
yiscidus. 56: Pselliophora porcellana. 57: Coprinus fim etarius. 58: N yctalis lyco- 
perdoides. 59: Cantharellus cibarius. 60: Leptoglossum muscigenum. 61: Le-
ptotus retirugus. 62: Schizophyllum  alneum.





P, A. K arsten, Finlands Basidsvampar, Tafl. Y. 63—75.

63: Tylopilus felleus p/g), 64: Cricunopus luteus p /2). 65: Boletus bulbo- 
sus (Va). 6 6 : F istulina hepatica (V4). 67: Polyporus oviuus p /3). 68: Polypilus 
confluens p /3). 70: Piptoporus betulinus (V 4). 71: Bjerkandera lactea (V2). 
72: Hansenia versicolor (V2). 74: Pycnoporus serialis p /2). 75: Lenzites qvercina.





P. A. K a u s t e n , Finlands Basidsvampar, Tall. V I 78—94.

78: Physisporus reticulatus (V 2). 85: Lenzitina ssepiaria (Vi). 86: Poria obli- 
qva (V j). 88: Polystictus perennis (x/i)*  89: Ischnoderma benzoinum(V3). 90: 
Trametes P in i ( l /2.). 93: Sistotrema confluens (V ,). 94: M erulius tremelloides (V j).





P. A. K arsten , Finlands Basidsvampar, Tafl. VII. 9 5 — 110.

95: P licatura nivea (V i). 97: Phlebia aurantiaca (V ,). 98: Sesia lacrymans 
(V i). 99: Tyrodon repandus (V2). 100: Creolophus cirrhatus (Va)- 101: Dryodon
coralloides (V a )- 104: Hydnum niveum (x/i)-  108: Radulum orbiculare (V i) -  109: 
G randinia granulosa (V i)- HO: Odontia fim briata (Va, 8/i)-





P. A. K arsten, Finlands Basidsvampar, Tafl. VITT 1 1 2 — 1 3 4 .

112: C ra tere llu s  c o m u co p io id es  ( 72)- 114: S tereu m  h irsu tu m  ( 7 i ) .  117: 
S o le n ia  an om ala  ( 1/ 1, 26h).  118: L o m a tin a  cru en ta  (}/{)• 122: C orticium  con
flu en s ( J/2)* 125: P en io p h o ra  g ig a n te a  (7 g ) .  128: E x o b a s id iu m  V a c c in ii ( 7 i ) .
129: S c y p h o p ilu s  e a ry o p h y lleu s  ( 7 i ) .  130: T h e lep h o ra  la c in ia ta  ( 7 i ) .  132: C onio- 
phora arida (1/2) . 134: a) C la v a r ia  fla v a  (73) ,  b ) C l. l ig u la  (7 a ).





P. A . K ajisten, Finlands Basidsvampar, Tafi. I X . 136—155.

136r P is tilla ria  qvisqvilia ris (V*). 137: Typhula variab ilis  (2/A  138: 
Sparassis crispa (Va). 139: C lavariella flaccida (Va). 140: Tremellodon gelatino- 
eum (Vi). 14P Naematelia encephala (Vi). 142: Trem ella lutescens (V j), 144: 
Calocera viscosa ( V i ) .  146: D itio la  radicata (Vi). 147: Geaster lim batus (V 2). 
148: Lycoperdon gemmatum (Va). 149: Bovista plumbea (V2I  150: Bovistaria 
bovista (Va). 151: Scleroderma verrucosum (Vi). 152: Cyathus lentiferus (%). 
153: Crucibulum vulgare (V i)- 154: N idu laria  confluens 8/i)- 155: Sphaero- 
bolus stellatus (10/i) .







:iiy



1040031192




