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FÖRORD 
Efter regn kommer svamp. I Sveriges löv och barrskog växer olika varianter svamp som man kan 
äta. En av de har överraskande läckra dofter och smaker, den smörstekta kantareller. I den här 
rapporten redovisas bland annat fakta som pekar på hur svamp kantarell är en fördel för människor 
och skogen och hur skiljer sig från falsk kantarell. Den här rapporten riktar sig främst till dig som 
är nybörjare i svampskogen  men även till dig som redan kan en del svampar och vill lära dig mer. 
 
SAMMANFATTNING 
Projektet börjar med kantarell placering i systematiken och i näringskedja. sedan en kort 
presentation av kantarell kropp, dess anatomi och fysiologi och hur skiljer sig från falsk kantarell. 
Hur får kantarell sin näring och vad  den har för fortplantningsstrategi. slutligen kommer kantarell 
roll i naturen och hur den påverkas av människor.Det har varit intressant att arbeta med projektet, 
jag har läst mig mer om svamparnas plats i systemet, kantarellens släktskap med andra arter och 
att kantarell är inte bara en gott svamp. 
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1- INLEDNING 
1-1 Bakgrund 
Jag har valt svampen kantarell. Kantarell plockar man i barr och lövskog och det är en mycket 
uppskattad matsvamp. Jag har valt just kantarell för att den är vår vanligaste matsvamp här i 
Sverige men många vet inte om dess viktig roll i naturen samt den kan förväxlas med någon annan 
svamp som heter “falsk kantarell” som är också gul. Men finns skillnader mellan de när det gäller 
var de växer och vad för smak har de. Så jag vill veta mer om kantarell oavsett dess omtyckt 
smak. 
 
1-2 Frågeställning 
Vilket är kantarell ursprung och hur ser släktträdet ut? Var och hur växer de och vad för 
fortplantningsstrategi har de? Vad är för roll har de i naturen och hur de påverkas av människan? 
 
1-3 Syfte 
Syftet med projektet är att beskriva svamp kantarell, uppbyggd, hur den får sin näring och hur den 
fortplantar sig. En översikt över hur svamparna indelade i systematik. Kantarell placering i 
systematiken och näringskedja. Beskriva skillnader mellan kantarell utseende och falsk kantarell 
utseende. En första tanke med projektet var också att undersöka kantarell roll i naturen och hur 
den påverkas av människan. 
 
2-MATERIAL OCH METODER  
Som metod att uppnå projektets syfte använder jag mig av litteraturstudier från svampbok 
biblioteket samt sökning via internet. Gällande källhänvisningen har jag valt harvardsystemet. 
  
  
 
3-RESULTAT 
3-1 Systematik och beskrivningen 
Svampar har av tradition räknats som en underavdelning inom växtriket. Men nya forskning har 
visat att svampar är närmare släkt med djur än med växter. Därför har svampar upphöjts till ett 
eget rike, svampriket Fungi ( knudsen sid 6, 2001). Alla levande organismer är systematik 
endelade, det finns tre domäner: Archaea, Bakteria som både saknar cellkärna  och Eukarya som 
har cellkärna. Eukarya uppdelade i sex riken: 1-Archezoa, 2-Chromista, 3-Planter, 4-Protozoa, 
5-Mycota: Fungi (svampriket), 6-Animalia. Svamparna anses vara monofyletiska, de vill säga att 
det har funnit en ursprunglig art som alla svampar härstammar från. (wikipedia 2020-10-22). 
Svampar som tillhör Fungi är uppdelade i åtta grupperingar: Chytridiomycota, 
Neocallimastigomycota, Blastocladiomycota, Microsporidia, Glomeromycota, Zygomycota, 
Ascomycota, Basidiomycota. 
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Familjen Cantharellaceae tillhör Fylum Basidiomycota som har celler avskilda genom septa, ofta 
med en uppsvälld så kallad dolipor. De könliga sporerna bildas i basidier. De räknar över 30000 
arter. Basidsvamparnas mycel kan bli mycket gammal.  
 
Släktskapen med djur syns bland annat genom att svamparna liksom djur lagrar sin energi i 
glykogen till skillnad från växterna som lagrar sin energi som cellulosa. Svamparna skiljer sig 
också från växter genom sitt levnadssätt som är nedbrytande heterotrofa och de klarar sig utan 
klorofyll. 
 
Beskrivning kantarell: 
Domän: Eukaryota 
Rike: Fungi 
Fylum: Basidiomycota 
Subfylum: Basidiomycotina 
Klass: Homobasidiomycetes 
Ordning: Cantharellales 
Familj: Cantharellaceae 
Släkt: Cantharellus, Craterellus, Pseudocraterellus. 
Art: Kantarell, Cantharellus Cibarius ( Palin, 2008) 
 
3-2 Näringskedja 
utan svampar skulle näringsämnen i jorden vara förbrukade och växter hade inte mat. Om växter 
inte överlever skulle djur som är beroende av växter för mat också drabbas och hela näringskedja 
skulle kollapsa. Eftersom överföring av näringsämnen från svampar till jorden är en sådan 
integrerad del av näringskedja samarbeta vissa organismer med svampar för att bilda symbiotiska 
förhållanden. Mycorrhiza, till exempel, kantarell är ett symbiotiskt förhållande där svampar lever i 
växtrötter, växten förser svamparna med kolhydrater och svamparna överför näringsämnen som 
fosfor till växten. (Batema, 2018) 
 
  
3-3 kantarell anatomi och fysiologi 
Kantarells, Cantharellus Cibarius, hatten är 3-8 cm bred och plattad, med oregelbunden vågig 
kant. Den är torr till något fet. Färgen är starkt gul/orange gul till blekt vitgul. Åsarna på 
undersidan är tjocka och löper ned långt på foten med talrika tvärförbindelser som bildar ett 
oregelbundet nät (grenade). Spor-avtrycket är vitaktigt. Foten är 2-6 cm hög och 0,5-2 cm bred, 
Den har samma färg som hatten. Köttet är fast och vitt till gulaktigt. Lukten är  fuktig och smaken 
något bitter. (knudsen sid 20, 2001). Kantareller är relativt höga i C vitamin, kalium och D 
vitamin. (Tandanza, 2015)  
 
Kantarell utvecklar mykorrhiza ofta med bok, ek och gran, den växer vanligast på mager mark 
med lågt PH värde i både löv och barrskog med mossa och glest gräs.(knudsen sid 20, 2001) 
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3-4 Förväxlingssvampar 
Narrkantarell/ falsk kantarell, (Hygrophoropsis aurantiaca), är trattlik, men mer rödorange än 
vanlig kantarell. Åsarna på undersidan är tunna och regelbundna, köttet mjukt och något segt. Den 
växer på vedrester i barrskog. Narrkantarellen är oätlig men inte giftig. (knudsen, 2001) 
 
3-5 Näring 
Vid mycorrhiza, sort symbios mellan svamp och växt, är trädrötterna tätt omslingrade av 
svampens hyfer. Trädet producerar kolhydrater genom fotosyntes och avger dessa till svampen, 
och trädet får mer vatten och mineralämnen genom svampnätverket, det handlar om mutualism. 
(wikipedia 2020-10-22). 
Eftersom svampceller har cellväggar, kan de inte ta upp fasta näringspartiklar. Därför avger de 
enzymer till omgivning. Dessa spjälkar organiskt material till molekyler som är tillräckligt små för 
att tas upp genom cellväggarna och cellmembranen. “Matspjälkning” sker alltså utanför hyferna. ( 
Henriksson, 2013) 
 
3-6 Fortplantningsstrategi 
När sporerna som bildats i svampens fruktkropp är mogna så sprids de. Ofta sker sporspridningen 
med hjälp av vinden, insekter eller via vatten. De sporer som hamnar i gynnsam miljö gror, hyfer 
växer ut från sporerna och bildar svampens underjordiska nätverk som kallas mycel. Det kan 
behövas att mycel från sporer med olika kön förenas för att en fruktkropp bildas. I väntan på de 
rätta förutsättningarna vad gäller temperatur och fuktighet tillväxer mycelet. När alla betingelser 
är de rätta bildas fruktkroppen.Fruktkroppen bildar basidier, på basidierna växer det ut sterigmer 
och så släpper svampen ifrån sig de mogna sporerna för att sprida sig till nya platser. ( Pallin, 
2008)  
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Bild 3.6 Svampens livscykel 
 
Till skillnaden från andra svampar, som växer snabbt och producerar stora spolningar över en 
vecka eller två, växer kantareller långsamt 2-5 cm/ månad och producerar en tillförsel an långsamt 
mogna sporer över en månad eller två. Denna reproduktionsstrategi kräver vissa sätt att avskräcka 
insekter och andra djur från att äta dem innan de släpper ut sina sporer. ( Iandanza, 2015)  
 
3-7 Kantarell roll i naturen 
3-7-1 Fördelar resurser 
Numera vet forskarna att utbytet mellan en svamp och en växt är mer förgrenat. Det kan på så sätt 
hända att en liten trädkrake som står illa till får de av energiöverskottet från mer lyckligt lottade 
träd. Orsaken till att systemet uppstått kan vara att det ligger i svamparnas intresse att fördela 
resurserna i skogen. Ju fler välmående träd som finns i skogen, desto fler energileverantörer har de 
ju till sitt förfogande. (Ottosson, 2013) 
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3-7-2 Förvarning 
På något sätt - man vet ännu inte hur - utbyts även information och inte bara näring mellan 
mykorrhiza och växter. Brittiska forskare kunde visa att växter som angrips av bladlöss via 
svampnätsverket kan informera ännu oangripna växter i närheten om saken. Då kan de aktivera 
sitt kemiska försvar, och vara bättre rustade om även de blir attackerade.(Ottosson, 2013) 
 
 
3-7-3 Svampar kan rädda skog 
Många svampar berättar att ett naturområde är värdefullt och skyddsvärt. De brukar kallas 
“signalarter”. Ofta en svamp är ett tecken på att en viss sorts träd funnits på plats under en lång 
tid. Även om det finns svampar som trivs i många olika miljöer, måste vi se till att det finns gamla 
träd och relativt orörda skogar kvar i naturen. (Naturskyddsföreningen, 2020) 
 
 
3-7-4 Svampar kan spela en viktig roll för klimatet 
Eftersom träden och mykorrhizasvampar inte behöver all den koldioxid som träden andas in, 
omvandlas en del till oxalsyra som löser upp markens mineraler och frigörs viktiga näringsämnen 
för växterna. När koldioxid ökar i luften ökar utsöndring av oxalsyra med 85 procent och då 
träden får mer näring och tillväxten ökar och binder mer koldioxid vilket är bra till klimatet. (Van 
Hees, 2007) 
 
3-8 Mänsklig påverkan 
Dagens skogsbruk med trakthygges, maskinell markberedning (exempelvis harvning), 
trädplanteringar och senare även skogsmarksgödsling medför en mycket radikal och negativ 
förändring av skogsmarkens svampsamhällen. Undersökning visar att efter en kalavverkning 
saknas mykorrhizasvampar helt efter fyra år, vilka i den nya skogen måste återetablera sig från 
omgivningen. Även skogsplantor som drivits upp i plantskolor för med sig mykorrhiza som kan 
vara olämplig och förändra svampsamhället i skogen. Kväveanrikning i skogsmark genom 
luftföroreningar eller skogsmarksgödsling påverkar också mykorrhizasamhället under en följd av 
år och har pekats ut som ett allvarligt hot mot svampfloran. (Pettersson, 2018) 
 
4-DISKUSSION 
Svamparnas placering i systematiken ger mig mera förståelse om hur svampriket Fungi är 
uppdelade som i sin tur uppdelat i åtta grupper bland  annat Basidiomycota, som familjen 
Cantharellaceae tillhör, som kännetecknats av att de könliga sporer bildas i basidier. Jag har fått 
svar på frågorna som presenterades i frågeställningen. Utan den symbiotiska förhållanden mellan 
mykorrhizasvamp och träd kunde inte växten och svamp utnyttjar näringsämnen av varandra. Nu 
känner jag skillnaden mellan kantarell och falsk kantarell som är också gul men smaklös och 
växer på murket trä vid stubbar. 
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Den förvånade långsamt reproduktionsstrategi av kantarell som avskräcka insekter och andra djur 
från att äta den innan den släpper ut sina sporer. Med hjälp av mykorrhiza visste jag att inte bara 
näring som utbyts genom mycel men även resurser i skogen, informera den oangripna växter av 
den angripna av bladlöss så kan de försvara sig, utsöndrar mer oxalsyra när koldioxidhalten ökar i 
luften och då får träden  mer näring som gör att tillväxten ökar och binder mer koldioxid. Jag 
anser att om man känner till mykorrhizasvamp vikt i skogar ska han bli försiktigt med trakthygges, 
maskinell markberedning och trädplanteringar. 
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