Fingersvampar i ängsmark i Sverige - Det kan i ängsmark också kan dyka upp fingersvampar som mest hör hemma i skog. Som t.ex. granfingersvamp, anisfingersvamp och kamfingersvamp
# Artnamn

Vetenskapligt namn

Färg

Förgrening

Växtsätt

Kännetecken

Lika arter

1

Svavelgul fingersvamp

Clavulinopsis fusiformis

gul

enkel

i knippe

växer i knippe, bitter smak

5,2,3,4

med söljor

runda släta, Q>1,2, 6,5-9 µm, stor apicus 1-2 µm

2

Hagfingersvamp

3
4

Aprikosfingersvamp

Söljor

Sporer

Clavulinopsis helvola

gul

enkel

spritt

ofta vit bas, kan ha bitter smak

3,4,1,5

med söljor

knottriga, 5.2–6.7x4.3–5.7µm Q=1.09–1.3

Clavulinopsis laeticolor

gul

enkel

spritt el. i knippe

< 4 cm, mild smak

2,4,5

med söljor

elipsoida, släta, 5.5-8 x 3.5-5.5µm, Q=1,1, stor apicus 1-2 µm

Clavulinopsis luteoalba

gulaprikos

enkel

spritt el. i knippe

aprikosfärgad, ibland ljus topp

2,3,5

med söljor

elipsoida, släta, 4.5-8 x 2.5-4.5μm, Q>1,3

5

Vridfingersvamp

Clavaria amoenoides

gul

enkel

spritt el. i knippe

storvuxen < 14 cm, matt blekgul tillplattade frk, foten är kort, otydlig o blek

1,2,3,4

6

Hedfingersvamp

Clavaria argillacea + var. Argillacea

gul

enkel

spritt el. i knippe

foten är mörkare än klubban, med ljungväxter på sur mark

7,9,2

7

Stråfingersvamp

ej söljor
med söljor

släta elipsoida Q = [1.5 –] 1.7 – 2.1, sp 6 – 9.5 x 3 – 4.5 µm
elipsoida, släta, Q=2,0-2,4 sp (8 –) 10 – 12 x 4 – 5 µm

Clavaria flavipes

gul

enkel

spritt

foten är mörkare än klubban, tunn (1,5-3,5 mm) jämntjock frk

8,6,9

med söljor

runda, släta 6–8(–9.2) x 5.5–7.5(–8) mm Q= 1,07-1,1

8

Clavaria flavostellifera

gul

enkel

spritt

foten är ofta ljusare och genomskinligare än klubban

7,6,9

med söljor

elipsoida, 5–7.5(–8) x 4.5–6.0(–6.5) µm Q= 1,2-1,56

med söljor

9

Clavaria sphagnicola

gul

enkel

spritt el. i knippe

i sphagnum, foten är ofta ljusare och genomskinligare än klubban

6,7,8

10 Maskfingersvamp

Clavaria fragilis

vit

enkel

spritt el. i knippe

större än nr 11, 2-10 cm, 2-5 mm bred, oftast otydlig övergång till fot

11

11 Opalfingersvamp sl.

Clavaria falcata s. lato

vit-beige

enkel

spritt , el kippe

tydlig markerad fot, 2-10 cm

12, 10, 13

12 Stjärnsporig fingersvamp

Clavaria asterospora (acuta)

13

Clavaria tenuipes

14 Sotfingersvamp 1

elipsoida, släta, Q<2, 9-11,5 X 6-7

ej söljor

sp 4.5-6 x 3-4 μm

med söljor

sp 7-9 x 5.5-7 μm

vit

enkel

spritt el. i knippe

markerad fot, 1,5–3 cm hög, rent vit

11

ej söljor

vit-beige

enkel

spritt el. i knippe

1-4 cm x 1-6 mm, tydligt klubbformad, trubbig , tydlig smal fot

11

med söljor

Clavaria asperulispora

svart

enkel

spritt el, 2-3 i knippe

något elastisk frk 3-8cm

15,18,16,17

ej söljor

ibland stjärnformiga, 7-9 x 5.5-7 µm
6,5-9,5 x 4-5,5 µm
sp 3.5 – 4 x 3 – 4 µm runda m små vårtor, Q = 1.04–1.16

15 Sotfingersvamp 2

Clavaria atrofusca

svart

enkel

spritt el, 2-3 i knippe

något elastisk frk 2-5 cm, tillplattad frk

14,18,16,17

ej söljor

(5.1)5.4–7.1(7.6) × (3.4)3.5–4.6(4.6) μm vårtiga , Qav = 1.61

16 Brun fingersvamp

Clavaria pullei

brun

enkel

spritt el. i knippe

frk brun-rödbrun, blekare i basen, < 5 cm, elastisk

17,14,15,17

ej söljor

5,5-6,6 x 3-4 μmQ=1,8-2,2

17 "Brun fingersvamp 2"

Clavaria atroumbrina

brun

enkel

spritt el. i knippe

blekare i basen, < 4 cm, elastisk

16,14,15,17

ej söljor

släta 5 – 6.5 x 2.5 – 3.5 µm, Q = 1.74–1.88

18 "Askgrå fingersvamp"

Clavaria greletii

grå

enkel

spritt

svart-grå frk

14,15,16,17

med söljor

19 Rökfingersvamp

Clavaria fumosa

blekbeigerosa

enkel

i knippe

skör frk, med säregen färg.4-10 cm hög

20 Skär fingersvamp

Clavaria incarnata

gräddvit-rosa

enkel

spritt el. i knippe

blekt rosa, fot mörkare

21, 11

med söljor

6,5-10 x 3,5-6 μm (större än 20)

21 Rosenfingersvamp

Clavaria rosea

rosa

enkel

spritt

starkt rosa, otydlig fot

20

ej söljor

5-8 x 2,5-3,5 μm (mindre än 18)

22 Violett fingersvamp

Clavaria zollingeri

lila

förgrenad

spritt

rätt stor o kraftig,

23

ej söljor

5-6,5(-7,2) x 3,8-5,2 µm.

23 Violfingersvamp

Ramariopsis pulchella

lila

förgrenad

spinkig och 14–30 mm hög, ofta grenad tre ggr, med tydlig stam

22

med söljor

(2.8–)3–4(–4.1) x (2.2–)2.3–3(–3.1) um, Q (1.15–)1.18–1.46(–1.51)

24 Ängsfingersvamp

Clavulinopsis corniculata

gul

förgrenad

spritt el. i knippe

rent gul, 2-9 cm hög, smak mjöl eller bitter

33,25, 29,26

med söljor

släta, Q 1–1.13 (4.6–)4.7–5.8(–6.2) x (4.3–)4.5–5.5(–5.9) µm

25 Saffransfingersvamp

Ramariopsis crocea

orange-gul

förgrenad

spritt

smakar mjöl, liten ofta < 2,5 cm

24,29,26

med söljor

2.9–3.8 x 2.4–3.2 μm, Q=1.1–1.31

26

Ramariopsis citrina

gul

förgrenad

spritt

mycket spinkig, fint förgrenet, ljust citrongul med spetsiga fingrar

24,25

med söljor

fint taggiga 3,5-4,5 x 2,8-3,3 μm

27

Ramariopsis subarctica

gul-beige

förgrenad

spritt el. i knippe

i kärr, 20–55 mm hög and 20–40 mm bred, blek fot gulare upptill

24

med söljor

5.5–7.0 x5.0–6.5 Q=1.0-1.1

28

Ramariopsis luteoochracea

gul-beige

förgrenad

spinkig, fågrenad smutsvit till lädergul färg

33, 32, 29

med söljor

3,3-5 x 2,3-3 µm (Q gns. 1,5) släta eller med låga nästan osynliga vårtor

29 Ljus ängsfingersvamp

Ramariopsis subtilis

vit - ljusbeige

förgrenad

vit eller gulvit, 2–4 cm hög, rikt förgrenad

24,33,34,28

med söljor

ovala eller nästan runda, släta, 3-4.5 x 3-4µm

stor och kraftig, upp till 95 mm hög och 50 mm bred, vit till cremefärgad med många
förgreninger från en ofta rätt tjock fot

31,34

med söljor

droppformade till runda (3,5-)4-5,2 x 3,1-4,3 µm , Qav = 1,26 m små piggar

stora runda 7.9 × 7.0 μm, Q = 1.13–1.20
sp släta droppformade 5,5-7 x 3-3,5

30 "trubbfingersvamp"

Ramariopsis robusta

vit

förgrenad

31 Snövit fingersvamp

Ramariopsis kunzei s. lat.

vit

förgrenad

mellanstor, graciös, förgrenar sig från en rätt tunn fot

30,29

med söljor

runda 3,5-5,5 x 3-5 med små, op til 0,7 µm höga piggar Qav = 1,15

32 Broskfingersvamp

Clavulinopsis microspora (rufipes)

enkelt - förgrenad

<3 cm, rodnande fot på äldre frk. Få, plattade grenar eller ogrenad

33,28,29

med söljor

sp. släta 4-5 x 2,5-3 µm Q=1,37-1,52

33

Ramariopsis tenuicula

gräddvit-beige

förgrenad

liten, spinkig och fågrenad, Mindre och klenare än R.subtilis .

28,32,29

med söljor

fint taggade, 3-4,5(-5) x 3-3,5(-3,8) µm, Qav = 1,3

34 Gråbrun ängsfingersvamp

Clavulinopsis umbrinella s. lato

gråvit-beige

förgrenad

blekt grå-gråbrun, förgrenad fingersvamp, 2–3 (–5) cm hög

24,29,30,33,28

med söljor

släta, 5-7 x 4.5-6,5 µm.Q=1,0-1,1

vit-beige

i knippe

ej söljor

Clavulina har basidie med två hornlika sterigmata, stora runda sporer
Clavaria utan clamps på tramal hyphea, om förgrenad, släta sporer
Clavulinopsis med clamps på tramal hyphea , om förgrenad, släta sporer
Ramariopsis frk förgrenade (med fintaggiga sporer vilket dock ibland enbart kan ses i mycket hög förstoring).

6

på torr hedmark med ljungväxter
9

på blötmark med vitmossa
aprikosfärgad, små sporer utan tydlig apiculus

4

fot tydligt avvikande från svampkroppen

7,8

runda sporer

7

elipsoida sporer 8
2

sporer taggiga/knottrig
sporer släta, runda, klustrat växtsätt

1

sporer släta, elipsoida

3, 5

Q > 1,6

klustrat växtsätt, vridna frk

5

Q < 1,6

tydlig apiculus

3

liten 1-3 cm, runda sporer med taggar=12 (ev samma som 11)
markerad fot

11,12,13

storvuxen 2-10 cm, runda sporer utan taggar=11 (ev samma som12)
liten, 1-4 cm, tydligt klubbformad, trubbig, avlånga sporer = 13 (ev samma som 11)

ej markerad fot

10

stor upp t 15 cm, i ängsmark=10

frk blek, rökfärgad, klustrad

19

frk annorlunda

sporer, tjockväggiga, vårtiga 14, 15

sporer,ej tjockväggiga, släta 17,19,36

blekt rosa, fot mörkare

sporer bredare än 3,5 µ - 20

starkt rosa, fot oftast likfärgad

sporer smalare än 3,5 µm - 21

rätt stor o kraftig, stora sporer - 22

-22

spinkig, 14–30 mm hög, med tydlig stam små sporer

-23

cirongul, gul el. gulorange

gul, smakar mjöl, släta sporer - 24

24,25,26

livligt saffransgul, utan smak, fintaggiga sporer - 25
ljust citrongul, mycket spinkig, fintaggiga sporer - 26
blekgul - smutsvit

27,28 (se även 29,32,33!)

blekt gul, i fjällen med mossa, Q=1.0-1.1 - 27
smutsvit till lädergul färg, spinkig, fågrenad, Q=1.5 - 28

Q =1,64-1,81

- 15

Q=1,04-1,16

- 14

Q =1,13-1,20

- 18

Q =1,61-1,66

- 16

Q =1,74-1,88

- 17

