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ABSTRACT 

The order Thelephorales is a widespread group of many thousands of species of ecologically important, 

ectomycorrhizal fungi, of which only a fraction have been described to date. Most species are corticioid 

(skin-like) and form complexes of morphologically similar, closely related species. At the same time the 

names that do exist are often old, have unclear synonymy and their common presence within such 

complexes often hinders the description of new species. For the comparatively few stipitate (with cap and 

stipe) Thelephorales species taxonomic knowledge is more complete but the phylogenetic relationships 

between taxa is largely unknown; most existing genera have been circumscribed based on 

macromorphology. Many stipitate species occurring in the Nordic countries are dependent on old growth 

forest and are hence included in the national Red Lists, while the conservational situation for nearly all 

corticioid species is unknown, due to their unclear taxonomy. 

Pseudotomentella tristis s.l. is a seemingly common, widespread and ecologically very plastic, 

corticioid morphospecies with an old name and nine heterotypic synonyms. Through a combination of type 

studies, precise spore measurements, ecological data and a multi-gene phylogeny, three species are 

identified under already existing names and another ten are described as new. One species, P. umbrina is 

found to indeed be a common and widespread species with a wide ecological amplitude, while the 

remaining 12 are less common, possibly less widespread, have narrower ecological niches and in a few 

cases seem to be host-restricted. In similarity to stipitate species, a large proportion of the newly described 

species seem to only occur in old growth forest.  

Three corticioid species from the Scandes mountains, two Pseudotomentella species and one 

Tomentella, are described as new, based on ITS-LSU phylogenies. The Pseudotomentella species belong to 

the P. tristis group, where they are more or less cryptic with another newly described species.  

A new, stipitate species in the hitherto corticioid genus Amaurodon is described, the stipitate genera 

Hydnellum and Sarcodon are delimited against each other and the stipitate genus Polyozellus is delimited 

against the corticioid genus Pseudotomentella – the former two with phylogenies based on ITS and LSU 

sequences and the latter based on a multi-gene dataset. Hydnellum is found to make Sarcodon paraphyletic, 

as does Polyozellus Pseudotomentella. To amend this, twelve species are recombined from Hydnellum to 

Sarcodon, while all species, including the type, are moved from Pseudotomentella to Polyozellus.  

In conclusion, this thesis demonstrates that corticioid species complexes in Thelephorales with many 

taxa and old names can be successfully disentangled and presents a method for doing so; it identifies 

molecular markers and sets a standard of measuring spores and collating ecological data that will facilitate 

further taxonomic work within the order. In addition, it shows that basidiomata shape is a poor predictor of 

generic affinity, even when derived from such striking differences as the separation of stipitate and 

corticioid forms. Consequently, the extinction threat previously documented for stipitate species is likely 

not restricted to such, and this is also tentatively shown for corticioid Polyozellus species.  

Keywords: Thelephorales, Tomentella, Polyozellus, Pseudotomentella, Amaurodon, Hydnellum, 

Sarcodon, species delimitation, cryptic species, molecular systematics, ectomycorrhiza, basidiomata shape. 

 
 

SVENSK SAMMANFATTNING 

Ordningen Thelephorales är en vitt utbredd grupp svampar med många tusentals ekologiskt viktiga, 

ektomykorrhiza-bildande arter, varav endast en mycket liten del hittills är formellt beskrivna. De flesta 

arter är skinnlika och ingår ofta i artkomplex tillsammans med andra närbesläktade, morfologiskt lika arter. 

Samtidigt är de namn som beskrivits tidigare ofta gamla, har oklar synonymitet och förekommer ofta i 

sådana artkomplex, där de därmed hindrar beskrivningen av nya arter. Bland de jämförelsevis få stipitata 

(med hatt och fot) Thelephorales-arterna är den taxonomiska situationen mera fullständig men det 

fylogenetiska släktskapet mellan taxa är mestadels okänt; de flesta släkten är avgränsade baserade på 

makromorfologi. Många i Norden förekommande stipitata arter är beroende av gammelskog och är därmed 

nationellt rödlistade. Bevarandesituationen för de flesta skinnlika arter är okänd, på grund av sin oklara 

taxonomi.  

Pseudotomentella tristis s.l. är en till synes vanlig, vitt utbredd och ekologiskt väldigt plastisk, skinnlik 

morfoart med ett gammalt namn och nio heterotypiska synonymer. Genom en kombination av typstudier, 

precisa spormått, ekologiska data och en multigensanalys identifieras tre arter till redan existerande namn 

och ytterligare tio beskrivs som nya. En art, P. umbrina, befinns vara en mycket vanlig art med stor 

utbredning och ekologisk amplitud, medan de återstående tolv arterna är mindre vanliga, möjligen mindre 

utbredda, har mindre ekologiska nischer och verkar i ett fåtal fall vara värdspecifika. I likhet med många 

stipitata arter förefaller en stor del av de nybeskrivna arterna att vara begränsade till gammelskog.  

Tre skinnlika arter från Skanderna, två i släktet Pseudotomentella och en i släktet Tomentella, beskrivs 

som nya, baserat på ITS-LSU-fylogenier. Pseudotomentella-arterna tillhör P. tristis-gruppen, där de är mer 

eller mindre kryptiska med en annan nybeskriven art. 

En ny, stipitat art i det hittills skinnlika släktet Amaurodon beskrivs, de stipitata släktena Hydnellum 

och Sarcodon avgränsas gentemot varandra och det stipitata släktet Polyozellus avgränsas mot det skinnlika 

släktet Pseudotomentella – de två förstnämnda fylogenierna baserat på ITS- och LSU-sekvenser och den 

sistnämnda baserat på ett multigensdataset. Hydnellum visar sig göra Sarcodon parafyletiskt, liksom 

Polyozellus Pseudotomentella. För att åtgärda detta omkombineras tolv arter från Hydnellum till Sarcodon, 

medan alla arter i Pseudotomentella, inklusive typarten, flyttas till Polyozellus. 

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att artkomplex med skinnlika svampar i Thelephorales, 

innehållandes många arter och gamla namn, kan lösas upp på ett framgångsrikt sätt och presenterar en 

metod för detta; den pekar ut användbara molekylära markörer och sätter en standard för spormätning och 

sammanställning av ekologiska data som kommer att underlätta fortsatt systematiskt och taxonomiskt 

arbete inom ordningen. I tillägg visar den att fruktkroppsform är en dålig släktesavgränsare, även när det 

rör sig om så markanta skillnader som separationen av stipitata och skinnlika fruktkroppar. Således är den 

utrotningsrisk som tidigare dokumenterats för stipitata arter troligen inte begränsad till dem, och detta 

påvisas också preliminärt för skinnlika Polyozellus-arter.


