SVAMPAR, ARTER I HALLÄNDSKA SANDMILJÖER
VIT DYN:

dynstinksvamp (Phallus hadrianus, VU), dynskål (Peziza ammophila)*
dynsprödling (Psathyrella ammophila, NT), dynlaxskivling (Laccaria
maritima, NT), dynhätta (Mycena clorantha).

GRÅ DYN

stjälkröksvampar i sl Tulostoma,(T brumale, NT, T. fimbriatum, EN, T.
kotlabe, EN). jordstjärnor (Geastrum minimun, VU, G. schmidelii, NT).
dyntråding (Inocybe dunensis)*, sandtråding, (I. maritima) dynvaxskivling
(Hygrocybe conicoides), plattad jordtunga (Geoglossum cookeianum)*
Russula-arter,
Heboloma-arter (som tårfränskivling, -, videfrän-, H. crustuliniforme, H.
helode, H. pusillums)

SANDHED:

hedröksvamp (Lycoperdon ericaeum, NT),
lerfingersvamp* (Clavaria argillacea) opalfingersvamp (Clavaria falcata),
sandjordtunga* Geoglossum arenaria), sandskål (Geopora arenicola)

SANDTALLSKOG:

talltaggsvamp* (Bankera fuligineoalba), tratttaggsvamp* (Phellodon
tomentosus), motaggsvamp* (Sarcodon squamosus), NT, stor
riddarmusseron (Tricholoma equestre), rosenslemskivling (Gomphidius
roseus), blåmjölkig riska (Lactarius queticolor), hedspindling (Cortinarius
mucosus), frygisk spindling, VU (med flera arter spindelskivlingar, sl
Cortinarius)
Storkremla (Russula paludosa), tegelkremla (Russula decolorans),
kråsmusseron (Tricholoma focale), tallriska (Lactarius mustens)
hartryfflar (Rhizopogon luteolus*, R. roseolus )

Röd text=inga kända fynd i Halland

Dynsprödskivlingen (Psathyrella ammophila) förekommer i de vita dynerna bland sandrör och strandråg.
Foto:Kill Persson
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Arterna uppträder självklart inte enbart i ett enda habitat och i fält kan det många gånger vara svårt att
dra en tydlig linje mellan de olika miljöerna. Habitatet utgör dock tyngdpunkten för var arten kan hittas.

Riddarmusseron (Tricholoma equestre) finns i dyntallskogar i Halland. Foto: Kill Persson

Vad säger arterna, förslag till en ”Värdetrappa”
Arterna som ovan anges med det med det kriterium (CR, EN, VU, NT) kallas för ”rödlistade”, enligt
Rödlistan 2010. Om en sandmiljö har en eller flera sådana arter pekar på särskild mykologisk kvalité.
Även de så kallade signalarterna som med sin förekomst signalerar höga naturvärden är viktiga.
Kvaliteter som trädkontinuitet visar sig ofta med en förekomst av signalarter. Karaktärsarter är sådana
som är typiska för miljön men som i nationella rödlistor eller signalartsfloror bedömts som särskilt
känsliga eller som tydliga signaler. Utifrån ett regionalt perspektiv kan dock många karaktärsarter vara
mindre vanliga och en bred mångfald av dessa arter kan ge en signal om en typisk ”sandtallskog”.
Exempelvis finns det (än så länge) relativt få fynd av rödlistade arter i halländska sandtallskogar men
flera platser med fynd av flera karaktärsarter som riddarmusseron och motaggsvamp, hedspindling
och kanelspindelskivlingar.
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Rödlistade arter
Signalarter

Karaktärsarter

Mo-taggsvamp ( Sarcodon squamosus) växer i kustnära sandtallskogar. Foto: Kill Persson

*signalarter enligt Skogsstyrelsen signalartsflora, ”svampar i sandtallskogar” av Johan Nitare,
manuskript 2006-09-01 samt egna observationer
Övriga källor: Artdatabanken, Rödlistade arter i Sverige 2010
Hederås, G. 2010. Fyndrapport, mykologiveckan 2009 i Hallands län. SMF, Göteborg
Mikael Jeppson: sandsvampar-föredrag på SLU + ett antal artiklar i Jordstjärnan och SMT
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