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Klass: Agaricomycetes, Ordning: Gomphales, Familj: Ramariaceae, Släkte: Ramaria (korallfingersvampar),
Art: Ramaria sanguinea - fläckfingersvamp (Pers.) Quél. Synonymer:

Kännetecken
Fläckfingervamp är en 5–12 cm bred och 10–15 cm hög, starkt grenig fingersvamp. Basen är vit till gulvit och får som
äldre eller vid skrapning vinröda fläckar. Grenarna är citrongula med blekare bas. Hyferna saknar söljor. En snarlik
art som också får röda fläckar är Ramaria eosanguinea. Den avviker genom förekomst av söljor. Denna art är känd
från Mellaneuropa och torde kunna förekomma även i Sverige.

Utbredning och status
Fläckfingersvamp är sällsynt i Sverige och endast känd från ett mindre antal lokaler i Skåne och Uppland samt på
Gotland. Den är i övriga Norden även känd från Danmark och dessutom från flera länder i övriga Europa.
Utbredningen omfattar också tempererade delar av Nordamerika, och Australien. Arten är rödlistad i Danmark och
Tyskland.

Ekologi
Arten förekommer både i löv- och barrskog med lång skoglig kontinuitet. Den tycks föredra kalkrik mark. I Uppland
är den känd från blåbärsgranskog, medan den i Skåne och Danmark förekommer i bokskog.

Hot
Främsta hoten utgörs av kalavverkning av olikåldrig skog och överförande av sådan till likåldrig löv- eller barrskog.
Även skogsgödsling utgör ett hot.

Åtgärder
Lokaler med arten bör helt undantas från skogsbruk. Det gynnar artens långsiktiga överlevnad om äldre granskog,
bokskog och skog med inslag av bok på kalkrik mark brukas med stor försiktighet. Det innebär bl.a. att kalavverkning,
markavvattning och gödsling bör undvikas.

Övrigt
Utländska namn – DK: Blodplettet koralsvamp, FI: Punatäplähaarakas.

Naturvård
Konventioner: Skogsstyrelsens signalart
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