rørhatte
kammerrørhatte
(Gyroporus)
2 arter, side xxx

bleg rørhat
(Hemileccinum
impolitum)
1 art, side xxx

skæstok
llet

Rørhattene er en svampegruppe der
danner ret blødkødede frugtlegemer
sortblånende rørhat
med en hat med rør på undersiden
(Cyanoboletus
med jodoformlugt
pulverulentus)
og en central stok. Rørhattenes rørlag
i basis
1 art, side xxx
er kendetegnet ved at de enkelte rør i
omgående
reglen kan løsnes fra hinanden og fra
mørkhatkødet. De danner derved decidegul skælrørhat
blånende
(Leccinellum crocipodium)
rede rør i modsætning til poresvam& Neoboletus pp.
penes porer, der er helt sammenvokxxx arter, side xxx
sede med hinanden og hatten.
Mange rørhatte skifter farve ved
med
ribbestokket
stok dre
såring og gennemskæring. Farveskifin re
rørhat
;
tene er sammen med rørmundingersiv
kam
(Boletellus
as ltet
m fi t
nes farve og hatoverfladens struktur
projectellus)
k
e
e
sto t ikk slim
1 art, side xxx
meget vigtige for bestemmelsen af
ha eller
arterne.
Rørhattene udgør en monofyletisk
gruppe, og placeres i underordenen
tenrørhatte
Boletineae. Gruppen omfatter også
sto
(Butyriboletus)
k la
trøfler (fx skægtrøffel (Rhizopogon)),
ng
&
barksvampe (fx hussvamp (Serpula))
pragtrørhatte
og arter med lameller (fx netbladhat
(Imperator pp.)
(Paxillus) og slimslør (Gomphideus)).
xxx arter, side xxx
mild
Næsten alle rørhattene danner
ektomykorrhiza med løv- og nåletræer og med de sjældne ektomyn
korrhizadannende urter som soløje.
ed aldere
med
rveskift m
fa
Værterne er vigtige ved bestemmelag
sm
bitter
sen, især hos skæl- og slimrørhatte).
bitterrørhatte
Enkelte arter lever dog som parasitter,
(Caloboletus)
fx snyltende rørhat (Pseudoboletus),
2 arter, side xxx
der snylter på bruskbolde, vedrørhat (Buchwaldoboletus), der formoKarl Johan-gruppen
dentlig snylter på brunporesvamp
(Boletus)
og peberrørhat (Chalciporus) på rød
4 arter, side xxx
fluesvamp.
st
Blandt rørhattene finder man
gla ok
t
mange gode spisesvampe (især i
skæ
llet
indigorørhattene (Suillellus & Neoboletus) og Karl Johan-gruppen (Boletus)) men også et par uspiseligt bitre
arter (galderørhat (Tylopilus) og bitterkammerrørhatte
rørhattene (Butyriboletus)) og enkelte
(Gyroporus)
moderat giftige (satansrørhattene
2 arter, side xxx
(Rubroboletus)).

vedrørhat
(Buchwaldoboletus)
xxx arter, side xxx

filtrørhatte
(Xerocomus)
xxx arter, side xxx
dværgrørhatte
(Xerocomellus)
xxx arter, side xxx
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Rørhatte
er blødkødede
svampe med
stok og med
rør under
hatten.

brunstokket
rørhat
(Imleria badia)
1 art, side xxx

hatslim
syrlig

slimrørhatte
(Suillus pp.)
xxx arter, side xxx

hatslim
ikke
syrlig

guldrørhat
(Aureoboletus)
1 art, side xxx
slimrørhatte
(Suillus pp.)
xxx arter, side xxx
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peberrørhat
(Chalciporus &
Rubinoboletus)
2 arter, side xxx
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slimrørhatte
(Suillus pp.)
xxx arter, side xxx
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Lignende grupper:
– blødkødede poresvampe med stok,
fx fåreporesvamp (Albatrellus m.fl.)
og troldporesvamp (Boletellus) kan
ligne meget, se side xxx. Poresvampene kendes på deres godt sammenvoksede og i reglen nedløbende porer
(se dog noten under ellerørhat).
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ellerørhat
(Gyrodon)
1 art, side xxx

snyltede rørhat
(Pseudoboletus)
1 art, side xxx

stok g
lat

Rørhatte

rørhatte

stok med n
et
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punktstokket indigo-rørhat
(Neoboletus luridiformis)
1 art, side xxx
indigorørhatte
(Suillellus)
xxx arter, side xxx

sodrørhat
(Porphyrellus)
1 art, side xxx

galderørhat
(Tylopilus)
1 art, side xxx

hat tør
fåreporesvampe
(Albatrellus m.fl.)
& troldporesvampe
(Boletopsis)
se poresvampe side xxx

pragtrørhatte
(Imperator pp.)
xxx arter, side xxx

hat slimet
skælrørhatte
(Leccinum)
xxx arter, side xxx

koglerørhat
(Strobilomyces)
1 art, side xxx

slimrørhatte
(Suillus pp.)
xxx arter, side xxx

satansrørhatte
(Rubroboletus)
xxx arter, side xxx
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