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1. uge
Forelæsnings-emne: 
SVAMPERIGET
Præsentation af kurset: Formål, struktur, lærebog.
Introduktion til svamperiget – endosymbioseteorier.
Svampenes bygning.

SÆKSVAMPE
Sæksvampe – Definition + livscyklus
Sæksvampenes generelle økologi (incl. lichenisering)
Systematik, samt typer af frugtlegemer

Læsning til 1. uge
Introduktion s. 11-15
De otte riger, s. 17-28
Svampenes bygning s. 31-33 + 42-55
Sæksvampe s. 179-191 (grå bokse kun til orientering)
Sæksvampe s. 196 ff. Læs de afsnit, der findes under følgende overskrifter: 

Indsamling og mikroskopering af svampe (s. 307-309)

Øvelsesgang

Gruppearbejde
Hyfevækst. Der uddeles objektglas med maltagarblok med voksende mycelium af
arten Sordaria fimicola. Objektglasset placeres med agarsiden opad og uden dæk-
glas under mikroskop. Vær forsigtig! Kør ikke objektivet ned i agaren! Find områ-
det hvor hyferne vokser ind i ny agar ved 100 x forstørrelse. Tegn hyfefronten med
ca. 15 minutters intervaller, gennem resten af øvelsen. Lad præparatet blive i sam-
me mikroskop under hele øvelsesgangen.
Obs: Pas på at agarblokken ikke tørrer ud. Sluk lyset i mikroskopet imellem
målingerne og lad ikke arkitektlamperne varme ned på præparatet. Tilsæt evt. en
dråbe  vand i kanten af agarblokken en gang i mellem.

HVAD SER JEG?
Hyfevækst med forgreninger og dannelse af septae (tværvægge). Udregn vækstha-
stigheden. Tegn til sidst væksten over på overheadfilm og præsenter for holdet.

vinter-frynseskive (s. 204)
afsmittende topsvamp (s. 204)
sortbæger (s. 210)
udbredt bægersvamp (s. 210)

grubet foldhat (s. 210)
spiselig morkel (s. 210)
sommer-trøffel (s. 212)
Sordaria fimicola (s. 214)

slank stødsvamp (s. 216)
kuljordbær (s. 216)



DISCOMYCETES, PEZIZALES (bægersvampordenen). I denne orden er har de fleste
arter relativt store og iøjnefaldende frugtlegemer, hvorfor det er denne gruppe af
Sæksvampe, man oftest lægger mærke til.

1. præparat
Krølhåret pragtbæger (Sarcoscypha austriaca) eller sortbæger (Pseudoplectania
nigrella). Et stykke af et frugtlegeme udleveres. Hymeniet findes på den røde over-
side. Skær et lille stykke heraf og læg det over i vand. Læg dækglas på og mikro-
skoper.

HVAD SER JEG?
Hymenium bestående af asci med 8 sporer (se fx figur 211 B). I mellem asci findes
nogle tynde celler kaldet parafyser (de indeholder det røde farvestof). Deres nøjag-
tige funktion er ikke kendt, men de virker bl.a. stabiliserende på hymeniet. 

PYRENOMYCETES (kernesvampe). I denne gruppe finder man svampe med frugtlege-
mer af peritecie- og cleistotecietypen. Frugtlegemerne er små, på størrelse med
hovedet på en nål. Kun i de tilfælde svampene danner stromatiske frugtlegemer
finder man mere iøjnefaldende strukturer.

2. præparat
Sordaria fimicola. Denne svamp kan dyrkes på agarplader, hvor den villigt danner
frugtlegemer. En dråbe vand anbringes på et objektglas, hvorefter du får udleveret
et stykke af en sådan kultur. Et dækglas lægges på, præparatet klemmes forsigtigt
fladt og mikroskoperes.

HVAD SER JEG?
Perithecierne ses som små, mørke „pærer“. Klemmes disse forsigtigt i stykker, vil
ascus-bundtet smutte ud og du kan se de 8 sorte sporer ligge inde i asci, se figur
215 E – F, samt 188 A. Rundt om i præparatet ses nogle lysere gule kugler: Det er
unge peritecier. Ser man meget godt efter, kan man finde de helt unge frugtlegem-
anlæg, ascogonierne, der er små, ufarvede, spiralsnoede celleender på hyferne, se
figur 181 B.

Introduktion til luftanalyse
I løbet af næste uge skal I lave en analyse af svampesporer i luft. I får en agarplade
med hjem. Denne skal eksponeres for luft som beskrevet på næste side i denne vej-
ledning. Tag pladerne med tilbage hertil næste gang. De fremvoksede svampe skal
bestemmes på 3. øvelse, og der skal laves rapport over dette.
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VEJLEDNING TIL LUFTANALYSER

Overalt i vore omgivelser er der svampesporer, dels stammende fra svampe i
naturen, men også fra svampe, der findes i vore bygninger. De fleste af de
svampe er såkaldte skimmel- og mug-svampe, dvs. svampe, der befinder sig i
deres anamorfe stadie.

Det er helt naturligt, at der findes svampe overalt, men med tiden er ana-
morfer i bygninger gået hen og blevet et problem, idet mange mennesker er
allergiske overfor svampenes sporer. De stigende mængder af svampesporer i
huse skyldes for det meste byggesjusk, så vand kan trænge ind og befordre
svampevækst. Men også den stigende energibevidsthed har forårsaget stigen-
de svampeproblemer, idet man for at holde på varmen får luftet for lidt ud
og derved får en for høj luftfugtighed, hvorefter svampene begynder at brede
sig.

Eksponerer man en agarplade i et rum vil man opfange svampesporer fra
luften. Lader man så skålen stå i nogle dage, vil sporerne begynde at spire og
man kan herefter forsøge at bestemme hvilke svampe det er, man har „fan-
get“. Det er ikke „paddehatte“, man skal forvente dukker op, men derimod
forskellige pastelfarvede, støvende pletter eller lådne kugler Det ligner fulds-
tændigt hvad man kan se på madvarer, der er blevet for gamle - „der er gået
mug i dem“ - og det er i mange tilfælde også de samme svampe, der kan
angribe madvarer og som dukker op på agar-pladerne.

En luftanalyse består af fire dele:
1. Produktion af agarplader. Man koger et passende substrat sammen, steri-
liserer det i en autoklave (trykkoger) og hælder det op i sterile petriskåle.
Denne proces springer vi af tidsmæssige årsager over her og I får udleveret
færdiglavede skåle.
2. Eksponering af skålene. I får i hver gruppe to skåle, som I skal tage med
jer hjem. I beslutter jer for et passende sted at eksponere pladerne (køkken-
bordet, eget værelse, kollegiekøkken (godt!), badeværelse, køleskab, under
sengen, ovenpå kaninburet osv. osv.). Her lader i skålen stå med låget taget
af i en til to timer. Lad ikke skålen stå et sted, hvor luften står helt stille,
men hellere i et rum, hvor man færdes.

Når den så er eksponeret et passende tidsrum, sætter I låget på igen, put-
ter skålen i en tæt pose, skriver dato, eksponeringssted, navn og holdnum-
mer på og tager den med på biologi igen. 
3. Vækstperiode. Nu lader man så skålene stå et par uger, så svampene kan
vokse og begynde at danne sporer, så man har en chance for at se, hvad det
er for en slags. Normalt er en 10 til 14 dage meget passende.
4. Identifikation. Man bestemmer sine svampe, se vejledningen side 13-15.



2. uge
Forelæsnings-emne
Svampeøkologi – biotrofer (parasitter, mutualister, mykorrhiza).

Læsning til 2. uge
Svampenes økologi s. 79-83 + 94-95 + 98-113

Sæksvampe s. 196 ff. Læs de afsnit, der findes under følgende overskrifter: 

Øvelsesgang

ERYSIPHALES (meldugordenen) er en orden af planteparasitter, der kan være til stor
gene for landbrug og haveinteresserede. Svampene danner frugtlegemer af cleisto-
tecietypen. De inficerer planterne gennem spalteåbningerne og danner siden deres
frugtlegemer på bladoverfladen. Mange arter er værtsspecifikke.

1. præparat
Ege-meldug (Microsphaera alphitoides). En almindelig parasit på egeblade. Svam-
pen angriber bladet gennem spalteåbningerne og når den trives vel, dannes der på
overfladen af bladet et hyfelag, hvori frugtlegemerne sidder forankrede. Et inficeret
egeblad udleveres. Find et sted på bladet, hvor der anes små, sorte kugler på hyfe-
filten: Det er frugtlegemer. Fugt stedet med en dråbe sulfovand og skrab nogle
frugtlegemer af og over i en dråbe vand på et objektglas. Mikroskoper.

HVAD SER JEG?
Er frugtlegemerne blevet blødt godt op, vil du se de små cleistotecier ligge som
brune eller sorte kugler. Bemærk de geviragtige vedhæng. Klem forsigtigt til frugt-
legemerne revner og asci smutter ud, se figur 215 A–B.
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Ege-meldug (s. 214)
Skivelavsvampe mv. (s. 198-200 midt)



LECANOMYCETES (skivelavsvampe). En lav (eller lichen) er en svamp, der danner
symbiose med encellede alger og danner et thallus bestående af svampehyfer og
indspundne algeceller (fig. 109A). I denne gruppe finder man de laver, der danner
frugtlegemer af apotecietypen. 

2. præparat
Almindelig væggelav (Xanthoria parietina) er en meget almindelig lav, der kan fin-
des både på træer og på sten, bl.a. på betonbyggeri. Den er moderat følsom over-
for luftforurening og er blevet brugt til forureningsovervågning. Der udleveres et
færdigpræparat af et snit igennem et frugtlegeme. Husk også at se de udstillede
eksemplarer.

HVAD SER JEG?
Snittet er farvet med cottonblue, hvorved algerne bliver blå. De ses som små, blå
kugler, der ligger i et lag lidt under overfladen af thallus. I hymeniet ses spredte
asci med hyaline sporer. Bemærk, at hymeniet er successivt; der produceres løben-
de modne sporer. Se figur 201 A–B–C.

Fremvisning af typer af lichener

6

Udbredelsen af almindelig væggelav i københavnsområdet i 1936 og 1972. Tomme cirkler betyder
at arten er eftersøgt men ikke fundet. Efter Søchting.



Gruppearbejde og skriftlig opgave
Forskellige typer af ektomykorrhiza findes i bakkerne. Ektomykorrhizaen ses som
kapper af hyfer rundt om rodspidserne på træernes rødder, se f.eks. figur 78. Disse
studeres under stereolup. Lad gerne rødderne ligge i en smule vand, da det gør det
nemmere at se mykorrhizaens struktur. Der findes mange typer af ektomykorrhiza
af forskellig farve og form. I nogle tilfælde er denne mykorrhiza artsspecifik; man
kan direkte sige, hvilken svampeart, der danner den bestemte type mykorrhiza.
Ektomykorrhiza dannes af svampearter fra alle rækker af svampe, fx af koblings-
svampen Endogone, sæksvamp-slægterne bægersvamp (Peziza), foldhat (Helvella),
trøffel (Tuber) og hjortetrøffel (Elaphomyces) samt af velkendte basidiesvampe
som ridderhat (Tricholoma), fluesvamp (Amanita), rørhat (Boletus med flere) og
skørhat (Russula).

Udfra det sete, følgende artikel samt lærebogen besvares den udleverede opgave
skriftligt.

Opgaven er oblikatorisk og skal afleveres ved øvelsen i næste uge.
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Tværsnit af rod henholdsvis
uden (tv.) og med ektomykor-
rhiza. Efter Gøtzsche.









3. Uge
Forelæsnings-emne
UKØNNET FORMERING HOS SVAMPE
Celledeling, svampecellen, parringstyper, homothalli/heterothalli, parasexualitet.
Anamorf/teleomorf – systemet. Svampe i industriel brug.
Svampenes betydning for mennesket.

Læsning til 3. uge
Svampecellen s. 57-66
Svampenes bygning s. 34-41

Sæksvampe s. 196 ff. Læs de afsnit, der findes under følgende overskrifter: 

Øvelsesgang

HYFOMYCETES (skimmelsvampe) er en formgruppe af anamorfe (ukønnede) struk-
turer dannet af sæksvampe. Hos nogle kender man deres teleomorfe (kønnede)
fase, mens andres teleomorfer er ukendte eller bortreducerede. Mange arter er
almindelige på madvarer.

1. præparat
Penicillium roquefortii. Vi tager svampen direkte fra hulhederne i en blåskimmel-
ost. Tilsæt sulfovand.

Hvad ser jeg?
Du ser små grupper af konidiebærere af Penicillium-type, se fig. 34d & 37D.
Bemærk at sporerne dannes fra små, flaskeformede celler (phialider) der sidder i en
krans på konidiebærerens top.
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Gærsvampordenen (s. 196)
bagerigær (s. 196)

kuglesæk (s. 212)
meldrøjer (s. 218)

alm. cinnobersvamp (s. 220)



Forskellige almindelige anamorfer på madvarer.
Fra Rivista di Micologia 36, 2. Tegning Antonio Busetto.



ENDOMYCETES (gærsvampe) tilhører gruppen Hemiascomycotina, en meget afvi-
gende gruppe af sæksvampe. De danner ikke frugtlegemer og heller intet regulært
mycelie. Mange gærsvampe udnyttes industrielt og er af stor økonomisk betydning

2. præparat
Bagerigær (Saccharomyces cerevisiae). Gær danner hverken hyfer eller frugtlege-
mer, men lever som enkeltceller, der formerer sig ved knopskydning. I får udleveret
1 dråbe med bagerigær, der har ligget i sukkervand i nogle timer.

HVAD SER JEG?
Der ses isolerede, levende celler i knopskydning. Hvis væksten er meget hurtig og
kulturen uforstyrret, kan der opstå små kæder på 2-4 sammenhængende celler, se
figur 197 E.

Gruppearbejde og skriftlig opgave:
Resultaterne af jeres luftanalyser skal nu opgøres. For at identificere svampene skal
i først konstatere om de danner mitosporer, samt hvordan disse eventuelt dannes
og ser ud. I skal derfor lave et mikroskop-præparat af hver type af svampekoloni
på jeres plader. Man tager en lille bid af svampekolonien og mikroskoperer det i en
dråbe sulfovand. Disse sammenlignes med de næste siders bestemmelsessystem, for
at finde ud af, hvilken formslægt svampen tilhører. Check resultaterne med bogens
billeder samt med figuren på øvelsvejledningens side 12.

Der laves en skriftlig rapport, der indeholder tegninger og beskrivelser af mindst
tre forskellige fundne svampe. Rapporten skal desuden omfatte oplysninger om
kulturernes oprindelse samt en liste over antallet af kolonier af hver art.

Rapporten skal afleveres ved øvelsen i næste uge.
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Rhizopus Mucor

KOBLINGSSVAMPE (ZYGOMYCOTA)

SÆKSV
AMPE

(ASC
OMYCOTA)

sporerne dannes udvendigt;
hyfer med hyppige septae

sporerne dannes invendigt i sporangier,
der brister ved modenhed; hyfer gene-
relt uden septae, dog evt. med et sept-

um ved basis af sporangiebæreren

med sporangiebærere
i knipper over

rodlignende hyfer
sporangiebærere

enkeltvis udspringende
fra almindelige hyfer

svampe i gærfase

bakterier

Start

mycelie uden sporeproduktion
mycelie med sporeproduktion

kolonier bestående af ekstremt små
eller tynde celler uden tydeligt lumen

større celler med tydeligt lumen

koloni bestående af ovale celler,
der formerer sig ved knopskydnig

koloni bestående af hyfer

kolonier
rosa

anderledes
farvede

sterilt mycelie

sporer dannes indvendigt i flaskeformet struktur
sporer dannes udvendigt

„Coelomycetes”

andre svampe
i gærfase

Sporobolomyces

Skema til bestemmelse af  
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uden et opsvulmet hoved
med et opsvulmet hoved

Fusarium

Aspergillus

sporer runde til
ellipsoidiske, uden septae
sporer cylindriske til ten-

formede, oftest med septae

Alternaria

Cladosporium

sporer med mange septae
sporer uden eller med et

septum

hyfer lyst brune til brune
hyfer gennemsigtige (hyaline)

 anamorfer fra luftanalyser

Penicillium

15
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4. uge
Forelæsnings-emne: 
BASIDIESVAMPE
Basidiesvampe – definition + livscyklus.
Systematik samt typer af frugtlegemer.

Læsning til 4. uge
Basidiesvampe s. 227-242 (grå bokse kun til orientering)
Basidiesvampe s. 254 ff. Læs de afsnit, der findes under følgende overskrifter:  

Øvelsesgang
Vi skal se på de forskellige hovedtyper af basidiesvampe – først en art med aktiv
sporefrigørelse, så en med passiv og sidst et udvalg af årstidens svampe.

THELEPHORANAE (frynsesvampe). En repræsentant for en svampegruppe med aktiv
sporefrigørelse. Frynsesvampene kan have mange forskellige udseender (se fig. 53)
men er veldefinerede udfra mikroskopiske og kemiske karakterer. Karakteristiske
er bl.a. de brune, vortede sporer og de brune hyfer.

1. præparat
Fliget frynsesvamp (Thelephora terrestris). Denne art har et meget simpelt opbyg-
get, vifteformet frugtlegeme. Basidierne findes i et glat eller fint vortet hymenie (et
sporebærende lag). Hymeniet er placeret på frugtlegemets underside, så sporerne
efter frigørelse kan svæve bort med vinden uden at hænge fast. Fliget frynsesvamp
er meget almindelig på sandet morbund, hvor den bl.a. vokser op ad træstumper
og grene. 

Du skal lave et radiært snit gennem et frugtlegeme - følg instruktionen. Snittet
anbringes i en dråbe KOH og undersøges i mikroskop.
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køllesvampordenen (s. 254)
hvid køllesvamp (s. 254)
kam-troldkølle (s. 254)
almindelig kantarel (s. 256)
frynsesvampordenen (s. 258)
fliget frynsesvamp (s. 258)
poresvampordenen (s. 262)
tøndersvamp (s. 262)
rodfordærver (s. 264)

rørhatordenen (s. 268)
spiselig rørhat (s. 268)
bladhatte (s. 274)
ridderhatordenen (s. 274)
mørk honningsvamp (s. 276)
violet ametysthat (s. 278)
grøn fluesvamp (s. 280)
champignonordenen (s. 282)
ager-champignon (s. 282)

gran-svovlhat (s. 284)
skørhatordenen (s. 288)
okkergul skørhat (s. 288)
støvboldordenen (s. 288)
krystal-støvbold (s. 288)
stinksvampordenen (s. 292)
almindelig stinksvamp (s. 292)



HVAD SER JEG?
Frugtlegemet er opbygget af ret løst sammenvævede, brune hyfer. Øsknerne ved
hyfernes septae (tværvægge) er meget tydelige. Basidierne er store og iøjnefalden-
de, sporerne er vortet-piggede, se figur 234B & 259 C–D–E. Hymeniet er succes-
sivt, dvs at nye basidier i hele vækstperioden skyder frem forbi de gamle, således at
frugtlegemet bliver tykkere og tykkere

PHALLANAE (stinksvampe). En repræsentant for en svampegruppe med passiv spo-
refrigørelse, her med insektspredning. Stinksvampene har kun få repræsentanter i
Europa, men er til gengæld meget udbredte i troperne. Stinksvampene udgør sam-
men med grupperne LYCOPERDANAE og NIDULARIANAE den gamle formgruppe
„bugsvampe“, der dækker basidiesvampe med passiv sporespredning.

2. Præparat
Vi ser på almindelig stinksvamp (Phallus impudicus). Stinksvampenes frugtlegemer
er som unge helt kugleformede eller ellipsoidiske - et såkaldt hekseæg. Inde i hek-
seægget ligger hele svampen klar. Ved modenhed revner hekseægget og svampen
løfter sin sporemasse op i luften ved at strække stokken, der derved løfter det hæt-
teformede hoved med den olivengrønne sporemasse op. Sporemassen lugter meget
stærkt og tiltrækker hurtigt fluer, der æder sporemassen for derefter at sprede spo-
rerne. Der udleveres et stykke af et hekseæg. Lidt af den umodne sporemasse
lægges i congorødt og mikroskoperes.

HVAD SER JEG?
Du kan se basidier uden sterigmer, men til gengæld ofte med flere end fire sporer,
se figur 233f & 293 A–B–C. Bemærk også, at sporerne - i modsætning til aktivt
afkastede sporer - ikke har nogen skævhed.

Gruppearbejde
Der er fremlagt bakker med forskellige slags basidiesvampe. Vælg et par stykker
ud, som i beskriver og tegner. 

Undersøg og diskuter bl.a. følgende:
Hvor sidder hymeniet?
Hvilken form har hymenoforet (det væv, der bærer hymeniet)?
Hvad fordel kan en svamp have af netop denne type hymenofor?
Beskriv basidioler, basidier og sporer.
Har svampen andre, afvigende celler i hymeniet?
Hvordan er svampens økologi (saprotrof/biotrof etc.)?
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5. uge
Forelæsnings-emne
ØKOLOGI
Svampeøkologi – nedbrydere, vednedbrydning.
Teliomycotina (og Ustilagomycotina); introduktion og systematik, betydning som
planteparasitter

Læsning til 5. uge
Individer og populationer s. 69-77
Svampenes økologi s. 84-93
Basidiesvampe s. 246-247 (hele rustsvampordenen)
Tømmersvamp og hussvamp s. 272

Øvelsesgang

TELIOMYCOTINA, UREDINALES (rustsvampordenen). Rustsvampene tilhører unde-
rækken Teliomycotina, og er sammen med Ustilagomycotina, Brandsvampene, de
eneste med tværdelte basidier. Rustsvampene er planteparasitter og er i mange
tilfælde alvorlige skadevoldere på afgrøder. Det er derfor en svampegruppe af stor
økonomisk betydning. Samtidig har de en meget kompliceret livscyklus, (fig. 229)
hvor svampen skifter mellem flere værter og har op til fem forskellige sporetyper. 

1. præparat
Græssernes sortrust (Puccinia graminis) - en alvorlig skadesvamp i landbruget.
Præparatet er et tværsnit af et blad af alm. berberis. Her forløber den ene del af
svampens livscyklus. Der udleveres et færdigpræparat.

HVAD SER JEG?
Der ses spermogonier på bladoverfladen og æcidier med kantede æcidiesporer på
undersiden, se figur 247 A–D. 

2. præparat
Det andet rust-præparat er af tagrør-rust (Puccinia phragmitis). Stykker af infice-
rede tagrørs-blade udleveres (fig. 247E). Lav et længdesnit (tyndt!) gennem en af
de mørke sporehobe og mikroskoper det. Her ser man den anden del af rustsvam-
pens livscyklus (– når vi ikke bruger Puccinia graminis til begge præparater skyl-
des det, at vi ikke kan skaffe dette stadie af denne art, men må anvende arten P.
phragmitis, der dog ser ud lige som P. graminis ).
HVAD SER JEG?
Her ses teliosporehobe med brune, torummede, stilkede teliosporer. Bemærk, at de
kan bryde ud på begge bladsider på de tynde græsblade, se figur 247 E–G.
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BOLETANAE, CONIOPHORACEAE (tømmersvampfamilien). I denne familie findes et
par arter af træboende svampe, der har vist sig at kunne trives i bygningstømmer.
De skader, de forvolder i bygningskonstruktioner, koster samfundet hundreder af
millioner af kroner hvert år. Særligt den gamle bygningsmasse i København er
hårdt ramt.

3. præparat
Ægte hussvamp (Serpula lacrymans) og gul tømmersvamp (Coniophora puteana)
(fig. 273).

Et færdigpræparat af angrebet træ deles rundt og mikroskoperes.
Svampenes aktivitet i træet kan ses både makroskopisk og mikroskopisk. Makro-
skopisk kan man se, hvordan veddet fysisk nedbrydes og ændrer karakter. Ned-
brydningen inddeles normalt i to forskellige typer: Brunmuld og hvidmuld. Brun-
muld dannes af de svampearter, der nedbryder hemicellulose og cellulose og efter-
lader lignin. Træet sprækker op i karakteristiske tern. Hvidmuld dannes af de
arter, der nedbryder både lignin og cellulose. Veddet bliver her hvidligt og trævlet.
Svampenes hyfestruktur er ofte karakteristisk fra art til art og det er i visse tilfælde
muligt at bestemme svampen til art bare ved at undersøge hyfestrukturen. Tilste-
deværelsen af øskner og typen af disse bruges bl.a. til bestemmelsen af svampear-
ten. 

HVAD SER JEG?
Præparatet er farvet med anilinblåt, hvorved svampehyferne bliver farvede blå,
mens træets celler forbliver ufarvede. Bemærk de tydelige øskener. Husk også at se
de forskellige udstillede angrebne træstykker.

Gruppearbejde

Der uddeles skiver af en bøgestamme med mycelie-zoner. Hvert hold får fire skiver
og optegner de enkelte mycelier i skiverne på overhead-film. Hver film nummere-
res med skivens nummer og mycelierne farvekodes som på skiven. Til sidst sam-
mensættes en 3-D model af myceliernes udstrækning i stammen ud fra alle holds
skiver.

Fagevaluering
Diskussion
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s. 11-15
s. 17-28
s. 31-55
s. 57-66
s. 69-77 (ikke boks 72)
s. 79-95 (inklusiv boks 82-83, de andre bokse kun til orientering))
s. 98-113 (grå bokse kun til orientering)

s. 179-191 (grå bokse kun til orientering)
s. 196 ff. Læs de afsnit, der findes under følgende overskrifter:

s. 227-242 (grå bokse kun til orientering)
s. 246-247 (hele rustsvampordenen)
s. 254 ff. Læs de afsnit, der findes under følgende overskrifter:

s. 307-309 (grå bokse kun til orientering)

Med orientering menes, at stoffet ønskes bekendt, men at der ikke vil forekomme specifikke
spørgsmål i det.

OBS: Illustrationer, figurer og disses figurtekster i forbindelse med den opgivne tekst er også pen-
sum.

Desuden opgives øvelsesvejledningen.

køllesvampordenen (s. 254)
hvid køllesvamp (s. 254)
kam-troldkølle (s. 254)
almindelig kantarel (s. 256)
frynsesvampordenen (s. 258)
fliget frynsesvamp (s. 258)
poresvampordenen (s. 262)
tøndersvamp (s. 262)
rodfordærver (s. 264)
rørhatordenen (s. 268)
spiselig rørhat (s. 268)
gul tømmersvamp (s. 272)
ægte hussvamp (s. 272)
bladhatte (s. 274)

ridderhatordenen (s. 274)
mørk honningsvamp (s. 276)
violet ametysthat (s. 278)
grøn fluesvamp (s. 280)
champignonordenen (s. 282)
ager-champignon (s. 282)
gran-svovlhat (s. 284)
skørhatordenen (s. 288)
okkergul skørhat (s. 288)
støvboldordenen (s. 288)
krystal-støvbold (s. 288)
stinksvampordenen (s. 292)
almindelig stinksvamp (s. 292)

gærsvampordenen (s. 196)
bagerigær (s. 196)
kuglesæk (s. 212)
ege-meldug (s. 214)
meldrøjer (s. 218)
almindelig cinnobersvamp (s. 220)
skivelavsvampe (s. 198-200 midt)
vinter-frynseskive (s. 204)
afsmittende topsvamp (s. 204)

sortbæger (s. 210)
udbredt bægersvamp (s. 210)
grubet foldhat (s. 200)
spiselig morkel (s. 200)
sommer-trøffel (s. 212)
ege-meldug (s. 214)
Sordaria fimicola (s. 214)
kuljrodbær (s. 216)
slank stødsvamp (s. 216)
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