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Anm. IIonung3-sl·iflingen (Α. melleus Vahl, A. polymyces
Pers.) har ring på Foten, men slår föröfrigt närmast Tratt-
skiflingarne i naturlig förVand tskap. Den skiljes lätt Från de
ofrige genom sin ring och svarta hår på den smutsigt honungs¬
gula hatten. Vanligen växer den i stora tufvor vid gamla
trädrötter, men äfven ensam på ängar och i löfskogar. Den
skall användas mycket under namn af Hallimasch af fattigare
folket i Ungern, Österrike o. s. v. I Frankrike anser man den
åter bestämdt för giftig. Vi anse derföre bäst alldeles lemna
den; vi förmoda någon förvexling af ännu obestämde arter.

6. Brosh-sHflingarne (CiiONDItoroDEs). Denna artrika
afdelning skiljes lätt från alla föregående genom sin brosk-
artade fot (stipes exlus cartilagineus), som inuti ar pipig
eller fylld med en mjukare spongiös massa; (hos Musseroner
och Riddarshiflingarne är foten alldeles likartad, både på ytan
och inuti köttig-, hos Plattshflingarne på ytan fastare af hop¬
packade, lätt likväl skiijbara, trådar eller fibrer, inuti spongiös)
från Platlskiflingarne skiljas de dessutom genom aldrig nedlö¬
pande skifvor. — En stor del af dessa äro så små, alt man
knappast skulle anse mödan värdt, att insamla dem, likväl
värderar man i Österrike synnerligen

a) Tidiga Brosk-shiflingen eller Nagel-sva?npen (A. escu-

lentus), som är den tidigaste af alla Skiflingar, hvilken afven
kring Upsala framkommer i April månad. I skogstrakter fin¬
nes den likväl i större mängd på torra hedar. Halten är icke
större an ett runstycke, platt, blekgul, stundom grå; foten
smal som ett grässtrå, platt, gulaktig; skifvorne hvita, breda,
löst vidhäftade foten. Den användes mest i ragouler o. s. v.

b) Tappfotade Brosl-shiflingen (A. fusipes) är vida större
än föregående, har rödbrun oregelbunden hatt, uppblåst ned¬
till afsmalnande djupt fårad fot, från foten nästan lösa och

6.
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sinsemellan åtskilda skifvor, som skifta från Ii vi tt till rödt.
Den växer vanligen vid rötterna af gamla ekar, men ar sällsynt
i Sverige. Den upptages af Allioni och flera som ätlig; vi hafva
icke försökt den. [Den ßäakiga Brosk-skißingen (A. macula-
tus Alb et Swein.), soin är hvit rödfläckig med ganska tält
sittande skifvor, och den Vridna Brosk-skifUngen (A. contor-
tus Bull), sora har uppåt afsmalnande vriden fårad fot, synas
till egenskaper öfverensslämma med den Tappfotcide Br., med
hvilken de äro nära förvandte; men man saknar ännu bestämd
erfarenhet. Båda dessa äro uti våra barrskogar allmännare].

7. Tråd- ellerSnåck-skiflingcir (Pleuroti) utgöra en flock
bland de egentlige Skiflingarne, hvars arter växa på gamla träds
stammar eller gamla stubbar, ofta i stora hopar, samt igenkännas
af sin sneda fot, som sitter icke midt under hatten utan när¬
mare den ena kanten eller ock vid sjelfva kanten, då vanligen
ganska kort och otydlig. Hatten, som derigenom blir sned,
liknar vanligen ett snäckskal. Fröstoflet är hvitt. Några ar¬
ter hafva en mer eller mindre tydlig ring; de äro icke till sina
egenskaper kände. De upptagas af de flesta och redan af Clu-
sius bland ätlige arter, ehuru det är svårt att bestämdt afgöra,
hvilka arter de speciell förstå, under det hittills en stor för-
vexling i art-bestamning egt rum. Man antager för ätlige:

a) Almtrdds-skißingen (A. ulraarius) med fast och hori-
zontel halt. hvilken på ytan är slät, glatt, blek eller gråaktig,
men ofta liksom marmorerad, foten fast, tydlig, infästad snedt
under hatten, skifvorne hvita emot foten urnupne nästan fria.
— Vi hafva funnit den bäst utbildad på bok, men äfven på
alm, svart-poppel rn. fl. träd.

b) Allmänna träd-skiflingen (A. ostreatus) med en mjuk
och uppstigande (d. v., s. mot den ena utdragna sidan uppåt
böjd) hatt, ganska kort, ofta otydlig fot, skifvorne löpa långt
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ned på foten, på hvilken de löpa tillhopa i form aF ett nät.
Denna art växer på gamla stubbar efter ek och bok, bäst ut¬
bildad om våren med mörk hatt. Äldre angripes den vanligen
af insekt-larver och blir då oduglig.

c) Pil-TiQclsvampen (A. salignus) liknar mycket föregåen¬
de, men halten ar lastare mera horizorilel med nedtryckt disk,
ekifvorne sammanlöpa icke på den nedtill hvitltidna foten.
Finnes sent på hösten på Pil och flera träds stammar. Bör
noga skiljas från A. cönchalus, som har tunnare nästan läder-
artad hatt. I Österrike, på Vogeserne och i flera provincer \
af Frankrike insamlas dessa Ivenne sistnämnde i mängd; mig
halva de förefallit sega och mindre smaklige.

8. Mjol-skißingar likna till utseendet och de på foten ned¬
löpande skifvorne mest Platt-skiflingarne, men hatten är mer
oregelbunden och skifvorne skifta äldre i rödt af frostoftety
som är blehrådt *); hos alla förut anförde egentlige skiflingar
(5—7) hvitt. De utmärka s:g dessutom med en ganska märk¬
bar lukt, lik nymalet mjöls. Tvenne arter af dessa äro med
säkerhet ällige:

a) Vanlig Mjol-sk/ßing (A. Prunulus Scop.) **). Hatten
är köttig, fast, i kanten inböjd, i början finluden vanligen
hvit, men stundom grå eller gnlaktig: foten kort nedtill sma¬
lare, skifvorne tätt tillsammanssittande, i början alldeles hvita.

*) Fröstoftets färg, som lemnar det vigtigaste och säkraste
kännetecken på svamparnes arter, undersökes lätt om man lägger
dem på ett svart papper eller bläckplåt, då det innom några timmar
nedfaller.

**) Namnet härleder sig af ^örvexling med Musaeronerne, som
äro Italienarnes Prugnulo. Denna art åter kallas af Italienare och
ekonomiske författare Orcella. — Redan Clusius skilde dem åt ocli
räknade denna art till samma flock med Ckantarellen.
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sedan rödletle." Storleken högst föränderlig. Allmän, i syn¬
nerhet i löfskog och framkommer redan om sommaren.

b) Gra Mjolsbifiing (A. popinalis^ är mindre, men växer
i tufvor, färgen (äfven skifvornaa, som silla mindre tätt till¬
sammans än på föregående) är öfverallt grå. Förekommer
sednare om hösten på öppna gräsväxta fält, hittills blott sedd
i S. Sverige,

Båda dessa arter aro smaklige och användas lika med Chan-
larelien.

Anmärk. Alla egentlige Skiflingar med mörkgult, rost¬
brunt och mörkt fröstoft, räkna vi till missläukle arter; ehuru
vi veta alt flera anses ätlige och i stor mängd användas, eme¬
dan aiter deraf så ofta äfven af Botanister förvexlas, alt man
sällan kan fullt lita på andras uppgifter. — Det samma galler
om Spindel-sliflingarne (Cortinarii) ocb Slem-shiflingarne
(Gomphidii), hvilka båda ett vandt öga väl genast skiljer från
sistnämnde Skiflingar, men deras hufvudsakliga skillnad fordrar
mikroskopisk under: ökning.

9. Saft-sliflingame (Hygrophori). Dessa bilda ett art-
rikt från de egentlige Skiflingarne skarpt åtskildt slägte., hvars
väsentligaste karaklerer väl fordra mikroskopisk undersök¬
ning, men äfven genom yttre känuetecken lätt åtskiljes. Skif-
vorne, som vanligen löpa ned på foten sinsemellan långt åt¬
skilda, äro tjocka, saftiga, emedan fröredningslagret förvandlas
till en mjuk vaxartad massa; icke utgöres af en tunn, torr o-
förändelig hinna, som hos oss de egentlige Skiflingarne. Frö-
stoftet är hvilt. Formen ar vanligen lik Cbanlarellen, med
hvilken de ock äro närmare beslägtade, fast de lätt skiljas ge¬
nom bredare och i kanten b vassa skifvor, mer eller mindre
fuktig, vanligen klibbig halt. Detta slägte har flera underaf-
delningar, nemligen 1) med eri otydlig ring på foten (f. e. A.
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olivaceo-albus, hypolhejus, ligatus, purpurascens m. fl.). Pessa
anses för misstänkte, ehuru likväl en (A. mugnajus) skall ätas
i Italien; 2) utan spår till ring, men foten stråf af små
punkter. Flera af dessa räknas med säkerhet till ätlige arter;
5) med en på ytan fibrillos fot; dessa arters egenskaper äro
okande, H. ovinus har väl stark lukt af nyraalet mjöl och rå
ej oangenäm smak, men är icke försökt i större quantitet,
hvårföre vi lemna den; 4) med glatt fot och fast substans.
Alla hithörande arter upplagas bland ätlige, ehuru en del äro
så små och tunna, alt de knappast förtjena insamlas f. e. A,
virgineus *); detta galler än mer om 5:te afdelningen med vat-
lenaklig och bräcklig substans (H. coccineus, puniceus, cera-
ceus m. fl.), hvilka aldrig blifvif använde.

a) Hpita Saftskiflingen (H. eburneus). Hela svampen är
suöhvit, med köttig slät, mycket klibbig hatt, älven foten är
i fuktig väderlek klibbig, upptill sträf af små hvita fjäll, skif-
vorne nedlöpande tjocka och åtskilde. I löfskog efter regn i
mängd. Upptages väl af alla författare bland ätlige arter, oeli
skall i synnerhet i Italien värderas under namn af Jozzolo,
men förväxling eger så lätt rum med andra arter, att vi tro
den icke utan varsamhet böra begagnas. Följande äro alt
föredraga.

b) Bleka Saftskiflingen (H. penarius). Gulblek, nästan
I hvit och al fast substans. Halten i våt väderlek endast fuk-

*) Den art, hvilken de fleste skriftställare öfver ätlige svampar
kalla Jgaricus virgineus, äfven som Sowerb. t. 3'J, är icke den rätta,
utan en mindre underart af H. pratensis eller dg. pratensis β. eri-
ceus S. M., hvilken ock, om så behagas, kan anse för en egen art.
Då man ytterligare uppgifver, att den i liera trakter af Franklike
insamlas under namn af Petit oreüleite och dertill citerar Bnlliai d t.
551. f. 1, som intygar samma förhållande blott med den skillnad,
att han uppgifver inhämska namnet Mouceron, ett collectivt namn
för välluktande arter, antaga vi en förvexling med Jg. frograns,
hvilken art nämnda figur i vår tanka föreställer.



46

tig, ej klibbig, slät; foten tät, olikformig, vid basen oftast lapp-
forrnig, öfverallt af nästan omärkliga punkter sträf. Skifvorne
tjocka, nedlöpande, på sidorne. skrynklige. Hittills funnen i S.
Sveriges bokskogar. Den har ingen utmärkt lukt, men den
är en af de smakligaste arter och vi kunna af erfarenhet sjelfva
intyga att den icke det minsta incommoderar.

c) Skogs-saftshiflingen (FL arbustivus). Liknar till utseen¬
det mest följande, men skiljes från den samma lätt genom sin
jem η tjocka fot, som upptill är hvitmjölig eller snarare be¬
strödd med hvita fina gryn, klibbiga halt, samt endast fast-
växte, icke nedlöpande, skifvor. Från föregående, med hvil-
ken den är närmare lörvandt, afviker den både genom an¬
förde kännetecken, samt blekt rödgul hatt, som är strimmig
af mörkare tilltryckte hår, föröfrigt alldeles, äfven i kanten,
glatt. Växer i löfskog, men sparsamt. (Ηpudorinus, med
glatt· ko11'rod klibbig hatt och i toppen hopknipen fot, växer i
bergiga granskogar kring Jönköping, Den har samma milda
smak, men är ännu icke försökt).

d) Arig-saftslcißingen (H. pratensis) är en af de allmänna¬
ste och mest förändelige arter, hvarföre den af de fleste svamp¬
kännare sönderdelas i en mängd arter. Utom lärg och storlek
(båda äro mera utmärkte i södra Sverige än i medlersta, der
vi endast sett den ovanligt liten och blek) finnes likväl ingen
skillnad. Foten på denna art afsmalnar nedåt och är fullkom¬
ligt glatt. Hatten är i midien ganska köttig, men i kanterne
tunn, något fuktig, men icke klibbig, glatt. Skifvorne långt
från hvarandra afskilde, på foten nedlöpande och bågformigt
böjde. Växer på mosslupne ängar.

Alla dessa arter af Saftskiflingar, i synnerhet de tre sist¬
nämnde, kunna användas som Chantarellen, med hvilken de i
smak och egenskaper öfverensstämma. Att ännu flera af
denna afdelning äro tjenlige till föda betvifla vi icke, ehuru vi
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icke veta dem vara tillräckiigen bepröfvade. /7. cvinus utmär¬
ker sig genom en stark lukt af nymalet mjöl, som tyckes vara
ett osvikligt kännetecken på atlige arter.

10. Mjolk-slißingar (Lactarii) skiljas från de föregående
genom sin mer eller mindre i midien nedlryckta hatt, och
mjölksaftiga skifvor, hvilkas saft förvaras uti under mikroskop
tydlige blåsor, då hos alla föregående skifvoriie äro bildade af
fina trådar. Af denna afdelning äro några och 6o Riter bekanta,
b vara f ett par i S. Europa på träd växande, likna till formen
alldeles Trädskiflingar (Ag. Pleuroti). Biand dessa äro flera
räknade bland de förnämste mat-svampar, andra åter äro gif¬
tige. Till dessa sistnämnde höra alla med inrullad i yngre
tillståndet skäggig eller luden kant, hvilket är sa mycket vig—
tigare alt iakttaga, som de eljest lätt lörvexlas med Riskor.
Köttet hos dessa är vanligen säfven vesiculöst. Bland de tal¬
rike, som ätlige anförde, upptaga vi endast:

a) Akta. Riskor (Agaricus deliciosus L.J. Mjölksaften bos
denna art är, genast den utbryter, brandgul, äldre qvarlemnar
den grönaktige fläckar på skifvorne, liksom hela svampen gam¬
mal ofta antager en smutsigt grön färg, då den föikastas. I
friskt tillstånd är hela svampen brandgul eller stöter något åt
tegelfärg, på den glatta, något klibbiga, hatten märkt med mör¬
kare ringar. Foten fast, vanligen ihålig. Bör noga ski!}as
från andra arter, hvilkas mjölksaft egentligen är hvit. men gul¬
nar vid luftens beröring. Den har ingen angenäm lukt, färsk
en skarp något brännande smak, men få arter äro så enstäm¬
migt räknade bland läckerheter som denna, hvilket förhållande
ock det Linneanska namnet antyder. Den är ock bland de få
arter, som i Sverige hittills blifvit begagnade. Den växer nä¬
stan öfverallt i Sverige och nordliga Europa, endast i få bergs¬
trakter i S. Europa, i barrskogarne och framkommer ofta ti¬
digt efter regnväder i Junii och finnes ännu framuti November.
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Ulom de vanliga anrallningssaUen, såsom rostad eller stekt
ined något smör, peppar, salt och persilja, användes den flere-
städes, f. e. af snart sagt hvarje hushåll i Böhmen, inlagd sota
Gurkor i ättika, hela året om som sallat.

Anm. De öfrige Riskorne (de bilda en särskild afdelning
bland Mjölk-skiflingarne) förkastas vanligen såsom misstänkte.
Likväl utmärker sig den bleka Riskau (L. pallidus) genom en
mildare angenäm smak. Sannolikt bör den ölverflyttas till Brot-
lingarnes afdelning.

b) Pepparlingarne (A. piperatus L. m. fl.) igenkännas af
sin hvita färg, fasta substans, slutligen trattformiga glatta och
på ytan alltid torra hatt, utan alla bälten eller ringar, fasta
och korta fot, ömniga hvita mjölksaft, brännande pepparsmak.
Den räknas äfven allmänt bland ätlige arter, och användes i
stor mängd icke blott bland Slaviske folken, utan äfven i I La¬
ta! ien , Frankrike o. s. v. Vanligen förvexlas likväl under
delta namn åtskillige mycket lika, ehuru väsentligen skilda
arter (den af Prof. Swartz lörst skilda Ag. pargatnenus har jag
i Sverige funnit allmännare an den akta, af Bulliard tecknade
och i Frankrike använde) och då vi icke kunna garantera deras
öfverensstämmelse i egenskaper, så hafva vi endast i förbigåen¬
de anmärkt dera.

c) Bråtling. Under detta namn betecknar man i Tyska
folkspråket en afdelning af Mjölk-skiflingar, hvilken är mer

grundad i naturen än alla de systematiska indelningar man
hittills haft af dem. Så lätt de ock genom yttre utseendet, sin
vanligen milda smak och sin kastaniebruna eller orangefargadehatt skiljas från de öfrige, så svårt har det likväl varit att för
dessa uppgifva någon systematisk begränsning. En sådan er¬
bjuda likväl skifvorne, som icke blott äldre skifta färg ochblifva mörkare, utan ock af fröstoftet blifva hvitpudrade —
ett förhållande, eom icke eger rum bland de öfrige. Flera


