Buchwaldoboletus lignicola
Stubbsopp
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Klass: Agaricomycetes, Ordning: Boletales, Familj: Boletaceae, Släkte: Buchwaldoboletus, Art:
Buchwaldoboletus lignicola - stubbsopp (Kallenb.) Pilát Synonymer: Boletus lignicola Kallenb., Gyrodon lignicola
(Kallenb.) Heinem., Phlebopus lignicola (Kallenb.) M.M.Moser ex Groves, Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) E.A.Dick
& Snell

Kännetecken
Stubbsopp är en liten sopp med 3–7 cm bred hatt vilken är fast och köttig, flat till halvrundad, fint och tätt hårig,
gulbrun, rödbrun till sämskfärgad och med inrullad kant. Hatthuden spricker ibland upp och visar det gula köttet i
sprickorna. Den har gula, rätt stora, kantiga pormynningar, vilka som äldre får en något grönaktig ton. Porerna är
något nedlöpande och blånar något vid tryck. Foten är ofta sidoställd och rätt kort, ljust brun upptill, mörkare mot
basen, slutligen blånande vid rören.

Utbredning och status
En mycket sällsynt art, i Sverige är den endast funnen på fyra platser, på Åholmen i Västmanland och i Forshem i
Östergötland föreligger ett fynd från 1970. På senare år är den upptäckt på en lokal i Närke (2002) och en lokal i
Värmland (2004). Den är sällsynt och rödlistad i Norge, Danmark och Finland. Det finns endast några få fynd från
övriga Europa, bl. a. från Italien och Tyskland. Den är rödlistad i Polen och Tyskland. I länder där kaffe odlas växer
svampen på stubbar av avhuggna kaffebuskar.

Ekologi
Arten växer om hösten på murken gammal ved av tall i parker, den uppges även kunna växa på ved av lärk. Ibland
uppträder den tillsammans med grovticka (Phaeolus schweinitzii). Uppgifter om miljön på de svenska lokalerna
saknas.

Hot
Avverkning av träd samt borttagning av död ved och stubbar som hyser svampen leder till att arten försvinner.

Åtgärder
De få svenska växtplatserna bör återbesökas och skyddas om det bedöms lämpligt. Omgivningen bör skötas med
tanke på att arten skall kunna sprida sig till nya värdträd. I övrigt bör artens ekologi bättre dokumenteras.

Övrigt
Utländska namn – NO: Stubberørsopp, DK: Stødrørhat, FI: Kantotatti.
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