
Tallticka 
Porodaedalea pini 
 

 
          En tallticka växer på en gammal tall i Sätraskogen, södra Stockholm.  
               Foto: Arianna Scarpellini. 
 

 
Fynd i Stockholm 
I vissa delar av Stockholm kan talltickan 
vara ganska vanlig, som till exempel i 
Årstaskogen och på Norra Djurgården. 
Arten förekommer ganska allmänt över 
nästan hela kommunen men har kanske sitt 
starkaste fäste i de södra stadsdelarna så 
som Årsta, Solberga, Enskede, Hagsätra, 
Rågsved, Hammarbyhöjden, m.fl. Dock 
växte den första talltickan som 
rapporterades in i Artportalen 1969 på en 
tall i Ålstenskogen, Bromma. Är den kanske 
fortfarande kvar? 
 
Status och utbredning 
Arten är kategoriserad som nära hotad (NT) 
i rödlistan 2020. Enligt Skogsstyrelsen är 
talltickan en signalart, vilket innebär att 
den med sin förekomst indikerar områden 
med höga naturvärden. Talltickan växer 
nämligen på levande tallar som är 150 år 
gamla eller äldre. Det innebär att talltickan 
visar förekomst av senvuxna gamla tallar 
och att tallbeståndet har högt naturvärde. 
Talltickan kan vara tämligen allmän lokalt 
men totalpopulationen i Sverige tycks 

minska eller ha minskat. I Stockholm finns 
rikligt med gamla tallar och talltickan kan 
observeras även i parker och trädgårdar. 
 
Utseende och ekologi 
Talltickan är en hovformad rödbrun 
vedsvamp som livnär sig av veden och som 
nästan uteslutande parasiterar på 
senvuxna, levande tallar. Fruktkroppen 
växer högt upp på stammen och bildar ett 
nytt porlager varje år.  
 
Hot 
Avverkning av gamla tallar är ett direkt hot 
mot talltickan. Ett ytterligare problem är 
om det saknas lämpliga träd i rätt 
åldersklasser i närheten, vilket gör att arten 
så småningom inte kommer att kunna hitta 
efterträdare att parasitera på. 
 
Åtgärdsbehov 
Den viktigaste åtgärden är att spara och 
värna senvuxna tallar som är angripna av 
tallticka. Även efterträdare borde 
identifieras genom en långsiktig planering 
och därmed sparas. Dessa träd kan gynnas 



av utglesning av omkringliggande 
vegetation eller konkurrerande träd, till 
exempel gallring av tätvuxen gran i 
bestånd med gamla tallar. 

 
Historik och kuriosa 
Talltickan är lätt att känna igen och 
fruktkropparna kan bli upp till 50 år gamla. 
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