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Notes on rare fungi collected in Denmark
Rhodocybe tugrulii, recently described from Turkey and Estonia, is reported from Denmark based on five collections from 
four sites – all ± coastal and often associated with Cladonia species. Hapalocystis kickxii, on Platanus, is reported as new 
to Denmark based on three collections from Sjælland. Rosellinia musispora is reported as new from Denmark growing on 
Phragmites. The highly distinctive Clasterosporium caricinum is reported as new to Denmark based on a collection at the 
base of living Carex acutiformis. The entomophthoralean fungus Erynia nebriae, originally described from Denmark (1893, 
as Entomophthora nebriae) was refound in three sites in 2020. The zoopagalean Helicocephalum sarcophilum is reported as 
new to Denmark. It was cultivated from a rotten Ganoderma applanatum, presumably full of potentiel meaty food.

Plantage-Troldhat (Rhodocybe tugrulii) 
– en troldhat beskrevet fra Tyrkiet og Est-
land med udbredt forekomst i Danmark?
Plantage-Troldhat (Rhodocybe tugrulii) er en lille 
grålig troldhat, der formodentlig kan kendes på in-
gen eller svag lugt (og smag), ingen cystider med 
gulligt indhold (i KOH) og ± runde sporer. Den gror 
på sur førne i nåleplantager og klitterræner.

 Efter afholdelsen af Nordisk Mykologisk Kon-
gres med udgangspunkt i Vejle i 2017 meddelte den 
estiske mykolog Irja Saar, at hun havde fundet og 
siden sekvenseret en indsamling af R. tugrulii fra 
Kærgård Klitplantage – en art hun selv havde væ-
ret med til at beskrive året før på basis af et tyr-
kisk og et estisk fund. Siden er den rapporteret fra 
Nordamerika (Horman 2019). I originalbeskrivel-

Plantage-Troldhat (Rhodocybe tugrulii) fra Hoverdal Plantage (DMS-690326). Foto David Boertmann. Plantage-Troldhat (Rhodocybe tugrulii) fra Jægerspris Bugt (DMS-10150909). Foto Thomas Kehlet.

sen (Vizzini m.fl. 2016b) angives lugten som stærkt 
melagtig, men smagen som ubetydelig. Dette er ef-
ter min erfaring ikke muligt. Alle kraftigt mellug-
tende svampe har også en kraftig melagtig smag. 
Der foreligger ingen beskrivelse af Saars danske 
fund (se materialelisten), men siden har vi via se-
kventering fundet yderligere fem danske indsamlin-
ger fra fire lokaliteter, der matcher typesekvensen af 
R. tugrulii. Indsamlerne har, når de ellers har husket 
det, noteret manglende lugt og ingen smag, hvil-
ket jo ikke stemmer med originalbeskrivelsen. Da 
de andre karakterer synes at passe nogenlunde, ud 
over sekvensen, accepteres de danske fund alle som 
R. tugrulii, der så må antages at være en ret så ud-
bredt art. Makroskopisk ligner den meget den nok 
lidt mørkere og måske mere mellugtende Gråbrun 
Troldhat (R. caelata), der kendes på mere ellipsoidi-
ske sporer og cystider med gult indhold. Grå Trold-
hat (Clitopilopsis hirneola) er mere rent grå, har 
flercellede cystider på lamelæggen og større sporer. 
 Vi har yderligere to problematiske indsamlinger i 
det sekventerede materiale. Den ene (DMS-687202) 
matcher ikke noget, og vi har foreløbig kaldt den 

R. juniperi: meget små frugtlegemer, ret høj spore-
Q, melet lugt; på ene-førne ved Højkol syd for Sil-
keborg. Den anden (DMS-10221013, Bornholm) 
matcher 100 % typen af R. formosa (Vizzini m.fl. 
2016a), men if. artiklen er arten relativt dårligt ad-
skilt fra Gråbrun Troldhat. Begge har cystider med 
gult indhold. Men det er altså sandsynligt at der er 
yderligere to grålige troldhatte derude.
 Sammenstillede noter om de danske fund af 
Plantage-Troldhat:
 Hat 10-20 mm bred (op til 40 mm i typebeskri-
velsen, konveks-affladet eller med navle, rand ind-
bøjet hos unge eksemplarer, med lidt kit-agtig, mere 
eller mindre skilt overflade til næsten tiltrykt små-
skællet, ustribet, i grålige nuancer (K&W 8C2, 6D4, 
7B2); lameller lysegrå til gråorange/blegorange (ly-
sere end 6B1 til 6B3), en anelse udrandet-nedløben-
de til udrandede, normalt tykke, middeltætte, L (25-
)38-40, l: 1-3; æg hel til noget eroderet; stok til 30 
x 3 mm (estimeret fra billeder), brungrå (ca. 6E3) 
med lysere top; lugt ubetydelig til svagt melagtig 
med krydret komponent; smag ubetydelig.
 Ingen øskner; enkelte dårligt udviklede ret smal-
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le/hyfoide cystider/basidioler uden gult indhold (in-
gen cystider noteret i originalbeskrivelsen); basidier 
fire-sporede; sporer næsten kugleformede, med vor-
ter. 5,5-6 (-6,6) x 4,7-5,5 µm, Q 1,0-1,1 (op til 1,5 i 
typebeskrivelsen! og i gns. 5, 9 × 4,9 µm). 
 På ± sur førne/sand i grå klitter, klitplantager og 
tørre overdrev med Cladonia, diverse mosser og fx 
Håret Høgeurt. Alle lokaliteter er ± kystnære.

Materiale: Jylland, Hoverdal Plantage, 17 X 2014, 
H.P. Katballe & D. Boertmann, DMS-690326 (C); 
Kærgård Klitplantage, 21 IX 2017, i grå klit, Irja Saar, 
DMS-9318199 (TUF105764, ITS sequence in UNITE: 
UDB034192; no photo); Bækbygård Strand, 15 XI 2020, 
H.P. Katballe & D. Boertmann, DMS-10150515 (C); 
ibid., 28 XI 2020, D. Boertmann & H.P. Katballe, DMS-
10153668; Sjælland, Jægerspris Bugt, 16 XI 2020, T. 
Kehlet, DMS-10150909 (C); Sandflugtsplantage,10 X 
2020, B. Valeur, DMS-10126877 (C).
 
  Thomas Læssøe

Kernesvampen Hapalocystis kickxii – en 
næroplevelse
Det er ikke altid man skal godt ind i krattet for at 
finde nyt og spændende. Først på året er det tit godt at 
lede efter småsvampe på dødt ved, selv i frostvejr, og 
forskellige værter huser forskellige svampe. I januar 
2022 samlede jeg derfor lidt nedfaldne grene og kvi-
ste fra en Platan lige rundt om hjørnet fra mit kontor 
(vel 75 m eller så i luftlinje). Efter skanning under 
dissektionsmikroskopet fandt jeg en sjov indsænket 

kernesvamp med karakteristiske tykvæggede sporer 
med lange vedhæng. Alt tydede på slægten Hapalo
cystis, men arten på Platan, der er medtaget i Ellis 
& Ellis (1988), H. berkeleyi, passede dårligt (for få 
tværvægge i sporerne, for mange sporer i sækkene 
og forkerte sporevedhæng.). Så der måtte googles, og 
her dukkede H. kickxii op som et godt alternativ. En 
forespørgsel til Hermann Voglmayr i Østrig bekræf-
tede bestemmelsen. Voglmayr har medforfattet en 
fin artikel om slægten (Jaklitsch & Voglmayr 2004), 
hvor der også indgår en nøgle til slægtens arter. Ha
palocystis kickxii kendes på at have fem tykke tvær-
vægge, fire-sporede sække og brune sporer. Sidst-
nævnte karakter er dog vanskelig at bruge, da farven 
først indfinder sig på meget modne, måske nærmere 
overmodne sporer. I artiklen anerkendes arten kun på 
varietetsniveau, men efter yderligere molekylære stu-
dier blev den hævet til artsniveau (Voglmayr 2017). 
Siden fandt både Tobias Bøllingtoft og Per Schilling 
samme art. Voglmayr bemærker at H. berkeleyi og H. 
kickxii kan forekomme på samme gren. Vi mangler 
stadig at finde førstnævnte, men en anden art, H. bi
caudata, er relativt velkendt fra elmegrene – dog kun 
med tre fund i Svampeatlas-databasen. Og jo nok en 
art der er gået tilbage i takt med elmesygens hærgen.
 Den forøgede interesse for Platan bevirkede, at 
der kom 39 fund ind på atlas til dato fra 2022 fordelt 
på 20 arter, hvoraf en del ikke er bestemt til artsni-
veau. Før 2022 var der 47 fund i basen fordelt på 31 
arter – i høj grad basidiesvampe i modsætning til fun-
dene fra 2022, der fortrinsvis er sæksvampe og deres 
aseksuelle stadier. 

Materiale (alle på Platan (Platanus): Danmark, Sjælland, 
København, Universitetsparken, 10 I 2022, T. Læssøe, 
DMS-10258142 (C); Hellerup, 9 II 2022, T. Bøllingtoft, 
DMS-10263463 (TOB ad int.); Greve Strand, 21 II 2022, 
P. Schilling, DMS-10265645 (gemt?).

  Thomas Læssøe
 

Clasterosporium caricinum – en spøjs 
 skimmelsvamp med voldsomt store konidier

I forbindelse med et besøg på Strødam Reservatet 
i sydenden af Gribskov, hvor to belgiske ph.d.-stu-
derende skulle introduceres til lokaliteten, fandt jeg 
en nærmest lådden og meget mørk skimmelsvamp 
ved basis af levende Kær-Star (Carex acutiformis). 
Den blev indsamlet og kunne siden ved hjælp af El-
lis & Ellis (1988) bestemmes til Clasterosporium 
caricinum. Ifølge Species Fungorum blev slægt og 
art beskrevet så tidligt som i 1832 af Schweinitz 
og udgør slægtens typeart. Fries overflyttede arten 
til slægten Macrosporium allerede samme år, hvor 
navnet Macrosporium som det ses af nedenstående 
giver absolut mening. Dog er typen en Alternaria, 
og dette slægtsnavn kan derfor ikke bruges for star-
svampen.
 Clasterosporium kendes på tilstedeværelsen af 
såkaldte hyfopodier (se billede) i det overfladiske 
mycelium, som er er mørkt ligesom de flercellede 
konidiebærere (i ældre materiale) og konidierne. 
Hyfopodierne danner den intime kontakt med vær-
ten, som parasiteres via sænkere, der udgår fra hy-

fopodierne. Konidierne kan være glatte eller orna-
menterede. Clasterosporium caricinum kendes bl.a. 
fra andre arter i slægten på at have svagt indskårne 
hyfopodier og glatte konidier uden indsnævringer 
ved tværvæggene (Ellis 1971). Ellis m.fl. (1951) be-
skrev materiale fra engelske starsumpe og fortolker 
strukturerne i ældre kolonier som en kombination af 
lange næsten sorte setae (stive hår) og næsten lige 
så lange ikke så spidse konidier i samme farve. Ko-
nidierne er 8-13-cellede, 70-360 µm lange og 11-
20 µm brede på det bredeste punkt, men blot 4-8 
µm ved basis. Setae måler op til 460 µm i læng-
den. Ellis-klanen fandt kun svampen, hvor sumpene 
var tidvist oversvømmede. Konidierne er tilpasset 
vandspredning og de synker kun meget langsomt 
ved anbringelse i vand jf samme kilde.
 På Index Fungorum klassificeres svampen i ker-
nesvampfamilien Magnaporthaceae, men der ken-
des intet seksuelt stadie. Slægtsnavnet Clastero
sphaeria (fra 1984) hviler på et seksuelt stadie (C. 
cyperi) med det aseksuelle Clasterosporium cyperi 
som synonym. Sandsynligvis vil det anerkendte 
navn for de beslægtede arter, inkl. sidstnævnte, en-
de med at blive Clasterosporium, men indtil videre 
anerkendes en lang række arter i Species Fungorum 
i Clasterosporium og blot to i Clasterosphaeria.

Materiale: Danmark, Sjælland, Gribskov, Strødam 
Reservatet, 17 V 2022, ved basis af levende Kær-Star 
(Carex acutiformis), T. Læssøe, DMS-10274139 (C).

  Thomas LæssøeHapalocystis kickxii. Gennemskåret substrat med gennemskårne peritecier og en spore med vedhæng. DMS-10258142. 
Fotos T. Læssøe

Konidier af Clasterosporium caricinum (tv) og et hyfopodie (th). Foto Thomas Læssøe.
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Tagrørs-Kulkaviar (Rosellinia musispora) 
– ny dansk kernesvamp på strandopskyl

På en solotur til Boserup Skov efter spændende pa-
rasolhatte m.v. blev det i stedet en karakteristisk ker-
nesvamp i opskylszonen langs stranden ud til fjorden 
der tog kegler. En del strå var dækket af store sorte 
peritecier (egentlig små fællesstromata med blot et 
peritecie). Faconen var spids og der var ikke me-
gen hyfemåtte til stede – en karakter som en del ar-
ter i slægten Kulkaviar (Rosellinia) har, mens andre 
mangler. Jeg var straks klar over, at det sandsynligvis 
drejede sig om R. musispora, der netop er beskrevet 
fra tagrørsstrå, og ved hjemkomsten kunne jeg kon-
statere, at sporerne var smalt bananformede – som 
navnet „musispora“ antyder. Van Ryckegem & Ver-
beken (2000) beskrev arten og sammenlignede den 
med R. mammiformis og Måtteløs Kulkaviar (R. mar
cucciana; som R. britannica). Den nye art afviger fra 
begge ved at dens sporer er helt omsluttet af en slim-
kappe, ved at sporerne mangler et tydeligt cellulært 
vedhæng og ved sporefaconen. Van Ryckegem stude-
rede i forbindelse med sit mykologiske ph.d.-arbejde 

Materiale: Danmark, Sjælland, Boserup Skov, 3 X 2021, 
på strå i tykt lag opskyllet Tagrør (Phrammites australis), 
T. Læssøe, DMS-10225336 (C).

Erynia nebriae – med voldsomme angreb 
på Skov-Fladløber 

I efteråret 2020 fik jeg kendskab til tre uafhængige 
observationer af voldsomme svampeinfektioner i 
Skov-Fladløber (Nebria brevicollis), som er en al-
mindelig løbebille i løvskove og parker i Danmark 
(https://www.naturbasen.dk/art/5413/skovfladloe-
ber). Den ene observation skete i september i Sla-
gelse Lystskov. En anden observation blev gjort af 
en skoleklasse (0. klasse) og deres lærere i Grøn-
nehaveskoven ved Nykøbing Sjælland 12.11. Den 
sidste observation blev gjort i Lundby Krat ved 
Aalborg 28.11 af en dreng på fem år og hans mor. 
Svampen blev genfundet i Slagelse Lystskov 12.11 
2021.
 I alle tilfælde var finderne blevet opmærksomme 
på de meget voldsomme symptomer på de døde bil-

ler. Bagkroppen var helt svulmet op, dækvingerne 
presset udad og opad, og svampens sporebærere 
dannede en stor, hvidgul masse. Finderne fik heldig-
vis taget nogle gode fotos. Tydeligvis har svampen 
dannet hele epizootier (epidemier hos andre dyr end 
Homo sapiens) blandt løbebillerne.
 Svampen er en art fra Flueskimmelordenen (En
tomophthorales). Arterne fra denne orden er specia-
liseret i at inficere levende insekter og andre leddyr. 
De fleste flueskimler afskyder aktivt konidierne som 
små raketter fra den dræbte vært. På baggrund af 
værtinsekt, ydre symptomer og tidspunkt for fun-
dene er jeg sikker på, at det er arten Erynia nebriae. 
Arten blev faktisk oprindelig beskrevet fra Dan-
mark af Raunkiær i 1893 på baggrund af fund på 
samme vært i Jægersborg Dyrehave i efteråret 1888. 
Værtsdyret, Nebria brevicollis, er iøvrigt også be-
skrevet fra Danmark af zoologen Johann Christian 
Fabricius (1745-1808).
 Flueskimlen er, så vidt jeg ved, ikke genfundet i 
Danmark før i 2020. Arten er fundet i Hohenstein, 
Nordrhein-Westfalen (Tyskland) i november og de-
cember 2016. Disse fund samt en udvidet beskrivel-

Tagrørs-Kulkaviar (Rosellinia musispora) – DMS-10225336. Frugtlegemer på tagrør. Foto Thomas læssøe. Tagrørs-Kulkaviar (Rosellinia musispora) – DMS-10225336. Sæk med bananformede sporer og indsat afskudt spore med 
slimkappe (tv); sækkenes amyloide toppe (th). Foto Thomas læssøe.

svampe i bestande af tagrør, især i saltpåvirkede om-
råder i Belgien, og var i forbindelse med studiet også 
forbi Danmark. Van Ryckegem & Verbeken (2000) 
rapporterede blot et fund af arten udover holotypen, 
og endda fra samme lokalitet som denne. En google-
søgning og søgning på GBIF giver umiddelbart blot 
et fransk og det danske fund, så arten må siges at væ-
re dårligt kendt på trods af mængden af tilgængeligt 
substrat (Tagrør er en af verdens mest udbredte plan-
ter). Rosellinia musispora står ikke opført på vore 
nabolandes checklister (Holland, Norge, Sverige og 
Tyskland). Den er dog formodentlig vidt udbredt.

Noter vedrørende materialet:
Stromata med et peritecie, ret tæt siddende, men 
uden markant hyfemåtte, med tilspidset profil og 
konisk ostiole. Sporer smalle, lidt krummede, med 
slimkappe, muligvis med forsvindende primært 
vedhæng, med grynet indhold, ret lyse (brune), 24-
28,5 x 5,5-6,6 µm; spireslidse lang (næsten fuld 
længde, nogle muligvis 4/5), ret, til noget skråtstil-
let, bugvendt. Apikalapparat amyloidt, meget varia-
belt i facon og størrelse, 7,5-12 µm højt.
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se af svampen med fotos af symptomer på vært samt 
konidier og hvilesporer findes i Keller og Hülsewig 
(2018).
 Det er typisk for flueskimler, at de pludselig kan 
danne voldsomme epizootier i deres værtsinsekter 
med tydelige ydre symptomer (Roy m.fl. 2006) et 
enkelt år for derefter at „forsvinde“ og ikke blive 
set i årevis. På baggrund af fundene af E. nebriae i 
2020 ledte jeg selv efter svampedræbte løbebiller i 
min lokale skov (Færgelunden) flere gange i efter-
året 2021, men uden held. Fundene i 2020 og 2021 
er et fint eksempel på, at hvis børn og voksne har 
øjnene med sig, kan de finde epizootier fremkaldt 
af insektpatogene svampe. Så hold endelig øje med 
døde insekter i skovbunden og på vegetationen. Jeg 
hører gerne nærmere, hvis nogen observerer denne 
svamp (eller andre svampe på insekter) i Danmark.
 
Materiale: intet bevaret udover rester af typematerialet 
på C.
  Jørgen Eilenberg

Storsporet Skruehoved (Helicocephalum 
sarcophilum) – en snoet sag

Her har vi fat i en svamp i en gruppe, som vi ik-
ke tidligere har omtalt i Nye og spændende arter. 
Den blev fundet af Ole Martin og lagt på Svampe-
atlas som Fungi sp. Smuk og særpræget som den 
var, råbte den på en bestemmelse, og en længere 
jagt blev sat ind. Gættet var, at vi befandt os et sted 
ovre i kanten af de svampe, der i gamle dage var 
indeholdt i rækken Koblingssvampe. Denne række 
anerkendes ikke længere, men ihærdig søgning på 
diverse gamle hjemmesider om Koblingssvampe 
bragte til sidst slægtsnavnet Helicocephalum frem. I 
Index Fungorum er Helicocephalums tilhørsforhold 
angivet med denne lange streng startende med fa-
milienavnet og med riget til sidst: Helicocephalida
ceae, Zoopagales, Incertae sedis, Zoopagomycetes, 
Zoopagomycotina, Zoopagomycota, Fungi. Det er 
altså en ægte svamp – riget Fungi – men i en gruppe 
– Zoopagomycota – de fleste af os næppe har hørt 
om. Slægten Helicocephalum („med snoet hoved“) 
blev oprettet af den amerikanske mykolog Thaxter 
(1891) og indeholdt dengang blot arten H. sarcophi
lum. Epitetet hentyder til substratet: „den kødgla-
de“. Substratet blev beskrevet som „dead flesh“. I 
dag er der i følge Index Fungorum/Species Fungo-

rum beskrevet og anerkendt seks arter i slægten. 
 De små farveløse strukturer udgår fra en i sub-
stratet forgrenet basis og ender i en flere gange spi-
ralsnoet hoved, der siden svulmer op og opløses i en 
kæde af meget store brune „sporer“, kaldet sporan-
gioler hos fx Roux (1996).
 Roux (1996) publicerede en nøgle til arterne. Her 
står valget mellem H. sarcophilum og H. oligosporum, 
hvor sidstnævnte har op til 10 „sporangioler“ ved mo-
denhed og H. sarcophilum op til 21 med en længde 
op til 65 µm mod 55 µm hos oligosporum. Drechsler 
(1934) har på smukkeste vis afbildet H. oligosporum. 
Det danske materiale er lidt afvigende i forhold til 
nøglen, da „sporangiolerne“ er op 75 x 35 µm med i 
hvert fald op til 20 i hvert hoved.
 Og hvad lever den/de så af? Barron (1975) gav 
et resumé af situationen, og af egne iagttagelser, og 
konkluderede, at de her nævnte arter efter al sand-
synlighed er parasitter på nematoder, måske især 
deres æg. Smukke er de!
 
Materiale: Denmark, Sjælland, Arresødal Skov, 14 XII 
2020, fremdyrket på forrådnende Flad Lakporesvamp 
(Ganoderma applanatum) og hvad denne måtte inde-
holde af smådyr m.v.; O. Martin, DMS-10156474 (kun 
dokumenteret med fotos).

 Thomas Læssøe, Jens H. Petersen & Ole Martin

Storsporet Skruehoved (Helicocephalum sarcophilum), til venstre den aseksuelle struktur med sporerne på toppen, til 
højre spiralen af store sporer set i lysmikroskop. Foto Ole Martin (tv.) og Thomas Læssøe.

De døde løbebiller med Erynia nebriae. Foto Mette Madsen.

Her ses de afskudte konidier ligge som et hvidt lag rundt 
om den døde vært. Herfra kan raske individer blive infice-
ret, hvis de passerer forbi. Foto Mette Madsen.
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