Ekbladet 17

VEDSVAMPAR PÅ EK
9. Rutskinn, Xylobolus frustulatus
Stellan Sunhede
Ekologi
I Ekbladet har tidigare en rad vedlevande Rutskinnet växer främst på gammal, grov
eksvampar beskrivits i ord och bild. Alla ek där den orsakar kämröta i stam och
dessa har varit tickor utom en, räfflad grövre grenar. På levande träd kan man
nagelskivling (Sunhede 1994). Nedan pre¬ se fruktkropparna på basen av döda, bark¬
senteras en ”skinnsvamp”, rutskinn, lösa grenar eller ibland på naken, härd
Xylobolus frustulatus, som orsakar stamved. Svampen fortsätter att bilda
fruktkroppar under många år på fallna
kämröta i ek.
grenar, och på gamla eklågor kan man se
Rutskinn - Xylobolus frustulatus flera meter långa fruktkroppsstråk av
svampen på naken ved. Svampen kan
(Pers.:Fr.) Boidin.
ibland bilda fruktkroppar på byggnadsviike (Jahn 1979). Detta virke har troligen
Fruktkropp
Vedlevande svamp med 1-5 mm tjocka, redan från början innehållit mycel av
skorplikt vidväxta, fleråriga fruktkroppar. svampen.
Svampen bildar först många små rundade
till avlånga kuddar. Dessa växer ofta ihop Röta
till en sammanhängande skorpa (figur 1 Första tecknet på röta är spridda, avlånga,
A), men spricker senare upp i 2-10 (-15) ljusa fläckar i den bruna, hårda kärnveden.
mm breda, polygonlika ”delfruktkroppar” Fläckarna ökar i antal och veden ser till
(figur 1 B). De enskilda delfruktkrop- slut nästa spräcklig ut. I fläckarna bryts
pama, som växer till med ett skikt för både lignin och cellulosa ned. Till slut
varje tillväxtperiod (år), kan ha nästan återstår en mängd, små, avlånga hålrum i
lodräta sidor eller vara starkt avsmalnande veden, åtskilda från varandra av ett tunt
mot basen. Sidorna och den del som är lager av ved. Denna typ av röta brukar
vänd mot substratet är mer eller mindre ibland kallas hålröta efter de små hålrum¬
tydligt zonerade, först brunfiltade och se¬ men eller fläckröta efter de ljusa fläckar
dan svarta och kala (i lupp). Svampens som inledningsvis uppträder.
sporproducerande yta (hymeniet) är ljus¬
grå till gråbeige. I torrt tillstånd är Utbredning
Rutskinn förekommer spridd inom ekens
svampen trähård.
För mikroskopiska kännetecken hän¬ naturliga utbredningsområde i Sverige
visas till Jahn (1971) och Hjortstam m.fl. från Skåne till södra Gästrikland. Svam¬
(1988). Svampens mosaikartade utseende pen är sällsynt funnen i Danmark, Finland,
tillsammans med substratet gör den dock Norge (Hansen & Knudsen 1997) och i
de Baltiska staterna.
lätt att känna igen i fält.
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Figur 1. Rutskinn, Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin på ek, Quercus robur. - A:
Dynformad fruktkropp under tillväxt, med utsöndrade vätskedroppar på ytan, växande på
undersidan av fallen, barklös ekved. - B: Torr, rutlikt söndersprucken fruktkropp.
Västmanland, Ryttene sn, Tidö 14.9.1993. Foto: Stellan Sunhede.
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