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Klass: Agaricomycetes, Ordning: Agaricales, Familj: Entolomataceae, Släkte: Entoloma (rödlingar), Art:
Entoloma viiduense Noordel. & Liiv Synonymer:

Kännetecken
Entoloma viiduense är en relativt stor och livligt färgad nopping som tillhör undersläktet Leptonia bland
rödskivlingarna. Den hör till en grupp arter med mer eller mindre tydliga blåa färger och kan endast med säkerhet
skiljas från närbesläktade arter med stöd av flera karaktärer. Arten har en upp till 7cm bred hatt som först är fibrig
men snart finfjälligt uppsprucken, först blågrå med tydlig violett färgton, senare kan den anta en mera brunviolett ton.
Lamellerna är utan blå ton, kontrasterar tydligt mot hatt och fot och är först gulbleka men antar strax en rosa ton av
mogna sporer. Foten är slät och även den blå men mörknar efterhand mot mera violettbrun. Sporerna är kantiga 9,512,5 um, hyferna saknar söljor och lamelleggen saknar cystider.

Utbredning och status
Arten är funnen på endast två lokaler i Sverige (Öland, Vickleby ängar samt en uppgift med ospecificerad lokal i
Noordeloos 1992). Även i övrigt är den extremt sällsynt och endast känd genom några enstaka fynd i Estland
(typlokalen), Finland (DD) och Norge.

Ekologi
På den enda lokal där vi har fynddetaljer uppträdde den i en kalk- och mullrik ädellövsmiljö som tidigare utgjort
fodermark som löväng. Den påträffades som följeart till en annan extremt sällsynt lövskogsart Cortinarius
xanthophyllus och växer på marken bland mossor och rik lundflora tillsammans med en lång rad ovanliga svampar.

Hot
Den extremt lilla populationen gör att slumpfaktorer utgör ett hot. Eftersom status och ekologi är bristfälligt känd är
det svårt att i detalj beskriva hotbilden.

Åtgärder
Artens enda kända förekomst är belägen i ett naturreservat. Om nya växtplatser framkommer bör även dessa
områden skyddas och få anpassad skötsel.

Övrigt
Noordeloos angav arten för Estland och Sverige i sin monografi över Europas rödskivlingar utan att specificera lokalen.
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