Puggehatten 29 (2) 2016

30 ÅR
Skånes Mykologiska Förening

Nr 2 – 2016
1

Puggehatten 29 (2) 2016

PUGGEHATTEN
Skånes Mykologiska Förening

verkar för
• en bättre kännedom om Skånes svampar
• ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen
• en kartläggning av Skånes svampflora
Medlemskap
Medlem blir Du genom att betala årsavgiften 125 kr till pg 121034-3 eller bankgironummer 859-8963. Årsavgiften inkluderar tidskriften PUGGEHATTEN, som utkommer med ett antal nummer per år inklusive matrikel.
Familjemedlemmar 10 kr per år
Föreningens adresser
Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska museet, Box 117, 221 00 Lund
E-postadress: info@puggehatten.se, Webbplats: www.puggehatten.se
Styrelse
Eva Björnström, Dammstorpsvägen 67A, 212 30 Malmö, 0707-341605
Helena Björnström, studerar på annan ort, 0704-284365
Yui Chomphunut Haglund, Klövervägen 3B, 227 38 Lund, 0707 - 302 845
Bengt Jürs, Gunnebovägen 15, 226 54 Lund, 046-123812, 0709-600555
Per Magnuson, Vadensjövägen 239, 261 91 Landskrona, 0418-432015, 0703-350757
Jan Svensson, Skogsgatan 1, 252 30 Helsingborg, 0708-872523
Sigvard Svensson (kassör), Kollegievägen 43, 224 73 Lund, 046-127368, arb.046-2224061, 0707-763378
Tony Svensson, Fältvägen 23, 291 39 Kristianstad, 0703-025474
Rebecka Thise, Ebbarpshall 1560, 26876 Kågeröd, 072 558 51 82
Redaktion
Helena Björnström, se ovan
Dicte Helmersson, Villagatan 24E, 262 32 Ängelholm, 0431-15041, 0706-592224
Ulf Olsson, Säflacka 1174, 280 60 Broby, 044-48064, 0708-932189
Ulf Ryde, Plommonvägen 24, 223 55 Lund, 046-2119987
Tony Svensson, se ovan
Per Magnuson (redaktör), se ovan
Webbredaktion
Helena Björnström, se ovan
Tryck: Beta-Tryck, Tyringe
Copyright för text och bilder: ©Puggehatten, ©Författarna, ©Fotograferna, 2016
Ansvarig utgivare: Sigvard Svensson

Omslagets framsida: Hallabäcken, gulfotshätta Mycena renati, foto Jan Svensson
Omslag insidan; Gissa svamp, foto Helena Björnström, Jan Svensson och Per Magnuson
Omslag baksida; Bläcksopp Cyanoboletus pulverulentus, foto Jan Svensson

2

ISSN 1100-7109

Puggehatten 29 (2) 2016

Program

September - december 2016

Generell samlingstid; lördagar och söndagar kl 10.00, måndagar kl 18.00
Här kommer programmet för hösten och vinterns exkursioner. Målen kan ändras och
exkursioner ställs in. Senaste informationen finns alltid på hemsidan;
www.puggehatten.se
Det går också att höra av sig till respektive exkursionsansvarig för besked.
Puggehattens programkommitté består av följande personer;
Joachim Krumlinde
0739 31 49 45
Nils-Otto Nilsson		
0703 82 50 04
Jan Svensson 		
0708 87 25 23
Tony Svensson 		
0703 02 54 74
Välkomna att följa med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg; fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.

Lördag 3 september. Bökenäset, N om Kristianstad. Rosensoppstema. Vi räknar frukt
kroppar av ansvarsarten rosensopp på landets hittills bästa lokal för arten och passar
bl.a. på att notera följearter. Samling: Oppmanna kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.
Söndag 4 september. Svampens Dag. Svamputställningar på flera platser i landskapet.
Mer information fins på vår hemsida: www.puggehatten.se.
Lördag 10 september. Prästabonnaskogen NR, Tjörnarp. Matsvampstema. Denna dag
riktar vi in oss på ätliga svampar, och förväxlingsrisker mm. Samling: Tjörnarps kyrka,
kl 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 0708-872523 och Susanne Hernqvist 073-511 85 95
Lördag 17 september. Fredriksdals svamputställning, Helsingborg. Vi gör ett besök
på södra Sveriges största svamputställning. Ta gärna med svamp för artbestämning och
som bidrag till utställningen. Puggehatten står för inträdesavgiften. Samling: Fredriksdals entré, kl 13.00. Observera tiden! Ansvarig: Bengt Jürs 0709-60 05 55.
Lördag 24 september. Björkaån, Sjöbo. Ädellövskogsstråk vid ån. Violgubbe är hittad
här. Samling Björka kyrka (V om Sjöbo), kl 10. Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.
Lördag 1 oktober. Myrestad och Verkeåns dalgång. Vi söker efter bl.a. violgubbe och
lökspindlingar. Exkursion med Bornholmarna. Samling: Hörröds kyrka, kl 10.00. An
svarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78.

3

Puggehatten 29 (2) 2016
Lördag 15 oktober. Åvarps fälad NR. Ängssvampar som vaxskivlingar, hagfingersvampar och kanske även jordtungor. Samling: Billesholms kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Bengt
Herzman 070-203 59 15.
Lördag 22 oktober. Billingemölla NR, Rönne å. Bokskogsravin, ekskog, sumpskog.
Om det blir tid över passar vi också på att leta efter grisspindling m.fl. rara arter vid
Stockamöllan. Samling: Billinge kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.
Lördag 29 oktober. Hovs Hallar NR. Ängssvampar vid västkusten, Bjärehalvön. Samling: Hovs Hallar, P-plats restaurangen/reservatet, kl 10.00. Ansvarig: Jan Svensson
0708-872523.
Lördag 12 november. Bulltofta. Senhöstsvampar i blandskog på det gamla flygfältet.
Samling: Bulltofta motionsanläggning, kl 10.00. Ansvarig: Eva Björnström 0707-341605.
Lördag 3 december. Tollaskogen NR, Vinslöv. Blandskog, varierade biotoper med bok,
ek, tall och alsumpskog i ett nyligen bildat reservat. Samling: Vinslövs kyrka, kl 10.00.
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 0703-82 50 04.

Bokskog i juli, se Helenas artikel sidan 7
Foto: Helena Björnström
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Välkomna till
inventeringshelg i Ivösjöbygden!
7-9 oktober 2016
Öppet för alla medlemmar i Puggehatten.
Tema

I år kommer vi att fokusera på att noggrannt inventera ansvarsarter i Kristianstad kommun. Vi kommer
att besöka lokaler där kejsarspindling, rosensopp och violgubbe kan finnas. Det är framförallt den förstnämnda som är igång i oktober. Alla deltagare förväntas hjälpa till med denna inventering. Samtidigt
noterar vi som vanligt alla andra arter vi stöter på vid inventeringen.

Program

Samling fredag kväll den 7 oktober kl. 18.00 för gemensam middag på Humletorkan. Efter middagen
blir det presentation av ansvarsarterna och inventeringen av dessa, samt genomgång av exkursionsmålen.
Lördagen och en del av söndagen ägnas åt exkursioner i omgivningarna och artbestämningar. Vi kommer
att besöka ädellövskogar på Balsberget, Ivö och kring Oppmannasjön. Avslutning efter söndagens eftermiddagsfika ca kl. 15.00.
Observera! För dem som har tillfälle kommer exkursioner också att genomföras under fredag föroch eftermiddag, med start kl. 10.00 vid Humletorkan. Incheckning kan göras direkt för den som vill.
Ta med termos, matlåda, svampkorg och stövlar/kängor. Ta gärna även med egna mikroskop om
det finns, liksom svamplitteratur, förlängningskabel och skrivbordslampa. En del speciallitteratur från
Puggehattens bibliotek och några mikroskop kommer även att finnas tillgängliga.

Logi

Humletorkan ligger utmed vägen mellan Vånga och Näsum, norr om Ivösjön. Inkvartering i flerbäddsrum med enkel vandrarhemsstandard. Lakan och handdukar ingår. Det finns 2 duschar och 4 toaletter
att samsas om. Önskemål om boende fördelas efter anmälningsdag. Var medvetna om att boendet har få
rum (6 st) och det går därmed inte att utlova enkelrum. Vid behov kan det gå att ordna eget boende på
annat vandrarhem i trakten (t.ex. Vånga vandrarhem). Det går även bra att bo i egen husbil/husvagn vid
boendet. Som anmälningsdatum räknas inbetalningsdatum av anmälningsavgift.

Kostnad

Deltagare betalar 500:- för hela helgen. Övriga kostnader subventioneras av Puggehatten. Resor vid exkursionerna samordnas och ersättning utgår för bilkostnader.

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in kostnaden 500:- på plusgiro 12 10 34 - 3 senast den 23 september.
Önskemål om specialkost måste anges vid anmälan. Glöm inte heller att ange vem anmälan gäller. Antalet
deltagare är begränsat.

Upplysningar

Tony Svensson 070-3025474 eller Nils-Otto Nilsson 070-3825004.

Varmt välkomna!
Tag ev. loss sidan och ha den lätt tillgänglig!

Styrelsen
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Redaktören har ordet
Hej alla Puggehattar
Här kommer ett nytt rykande färskt exemplar av vår svamptidning, Puggehatten. Sedan
ett år tillbaka har vi en ny redaktör: Per Magnuson – och det är jag som presenterar mig
själv här:
Jag, som åtagit mig uppdraget är biolog och är engagerad i Naturskyddsföreningen
här i Landskrona sedan många år. Jag har ett förflutet som medlem i PH och var ofta
ute och plockade svamp för 25 – 30 år sedan. I det sammanhanget hittade jag en del
svårbestämda arter som jag fick hjälp av Botan i Lund att bestämma.
För närmare två år sedan blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att arbeta i Puggehattens styrelse. Som nybliven pensionär tackade jag ja till uppdraget. Det är en tid i
livet man tror sig hinna med allt det där man skjutit på framtiden när man var upptagen
av lönearbete. Svamp står högt upp på listan. Med lite hum om Indesign, program för
layout, kan jag nu hjälpa till med sammanställningen av vår tidning när Tony Svensson
avslutade uppdraget efter väl utfört arbete som redaktör.
När det gäller vår tidskrift så har jag ambitionen att hålla samma nivå som tidigare,
en blandning av vetenskapliga artiklar och mer populärvetenskapliga. Rapporter från
våra aktiviteter har en given plats men kompletta artlistor kan publiceras på hemsidan.
Fotoillustrationer är viktiga för vår skrift och bilder av bra kvalité lyfter Puggehatten och
föreningen har fotografer som tar väldigt fina bilder.
Formatet på vår tidning, utarbetat av förrförre redaktören Ulf Olsson och väl förvaltat och vidareutvecklat av Tony, håller vi fast vid eftersom det är både snyggt och välfungerande.
Årets svampsäsongen verkar vara väldigt god så här långt. Bilder på Facebook visar
drivor av kantareller och man undrar hur man tar hand om alla dessa Cantharellus.
Skivad karljohan finns på mittuppslaget – det är naturligtvis ett bra sätt att ta hand om
svamp, att torka den. Svamp engagerar och intresset för matsvamp ökar, svamp för andra nyttor får en renässans och mångfalden är enorm och många svampar är svåra att
artbestämma.Våra exkursioner ger både matsvamp och artkunskap. En god anledning
att bli medlem och värva nya. Vi ses i svampskogen Välkomna!
Vadenjsö i slutet av augusti 2016, Per Magnuson
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Judasöra, läckerhet eller botemedel?
Text och foto: Per Magnuson

För så där 30 år sedan såg jag judasöra
Ariculária auricula-judae, för första gången. Då var den en sällsynt och märklig
svamp. Det var mitt i vintern på promenad
vid Bälteberga och Rååns dalgång. Nere i
dalen ligger den så kallade Fyrkappan,
en kvadratisk jaktstuga som tillhör godset Bälteberga. Runt det lilla huset finns
en vildvuxen trädgård med bland annat
fläder. Och det var där vi såg den, judasöra.
Nu 30 år senare har den dykt upp i vår
trädgård. Vi har några fina fläderbuskar.
Några av dem är stora med en hel del död
ved. Fläder är gynnad av kväve och vårt
buskage stod i en åkerkant/vändteg innan
vi tog över och åker blev trädgård.
Här finns svampen, judasöra på de
döda grenarna. Utsidan av den är brun

Judasöra Ariculária auricula-júdae,
på fläder i mars månad

lite matt med vindlande mönster, medan
insidan är mer slät och brungrå. I våras
var fruktkropparna geléaktigt mjuka och
mycket dekorativa med sina ådror. I sommar däremot torkade de in och blev till
stenhårda svarta utväxter.
Enligt svampboken finns den företrädesvis i västra Skåne och är mindre
vanlig. Den är dessutom ätlig – jag har inte
själv smakat den men lär vara ganska intetsägande och lite seg i texturen. Judasöra
är inte hotad utan tillhöt kategorin LC,
least concern eller livskraftig.
På artportalen finns den inrapporterad
124 gånger (17/9/2016) och de flesta rapporterna kommer från västra Skåne. Den
är även funnen i Göteborgs botaniska
trädgård och på Öland enligt rapporterna. Judasöra finns i hela Europa. I sydöstra Asien är den viktig i både matlagning
och traditionell medicin. I Kina odlades
svampen redan under Tang-dynastin (618
– 907). Man kokade soppa på torkade,
pulveriserade fruktkroppar som lär ha
haft en god inverkan på förkylning och lättare feber. På 1500-talet i Europa använde
man judasöra för att kurera ögoninflammationer och som medicin mot halsont.
På 1980-talet isolerade man två glukaner
ur judasöra. Dessa två glukaner visade
sig hämma tumörer på möss. Svampen
har även visat andra positiva effekter hos
möss; reduktion av skadligt kolesterol,
positiv inverkan på diabetiker, viss blodförtunning. Bieffekter av svampintag redovisas dock ej. När man googlar på judasöra
får man även en hänvisning till City Gross.
Den finns inte att köpa i deras butiker men
de hänvisar till asiatiska butiker och torkad svartsvamp. Här ett utdrag från City
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Gross-hemsidan;
Skogsöron (Hirneola auricula judae)*
är en svart broskartad och välsmakande,
mild svamp. Passar till stuvningar, i grytor och givetvis i all kinamat tillsammans
med grönsaker. Fråga efter “black fungus”.
Förekommer vild även i Sverige och kallas
ibland för svartöra eller judasöra.
Näringsvärdet i judasöra mätt i 100g torkad svamp är följande:
Fett: 0,2 g
Protein: 10,6 g
Kolhydrat: 65 g
Den är vidare rik på kalcium, järn och fosfor.
Artamnet auricula-júdae betyder just
Judas öra och namnet har svampen fått
efter sägnen om att Judas Iskariot hängde

sig i en fläder efter att ha förått Jesus. Det
är Judas och då bara öronen som går igen i
fläderbuskar enligt gammal folksägen.
* City Gross använder det gamla släkt
namnet, Hirneola. Ryman och Holmåsen
använder även de släktnamnet Hironeola
men med kommentaren:
Hirneola auricula judae är vår enda art i
släktet, men förs ofta samman med släktet
Auriculária.
Källor;
Svampar, en fälthandbok, Ryman och
Holmåsen (Interpublishing 1984).
Wikipedia; sökord judasöra – svenska och
engelska versionen, 2016.
Artportalen, internet.

Judasöra Ariculária auricula-júdae, torra fruktkroppar på fläder mitt i sommaren
8

Puggehatten 29 (2) 2016

Tidig start på årets svampsäsong!
Text och foto: Helena Björnström

Rapport, den 25 juli 2016
Tack vare regn och svala veckor startade
Skånes svampsäsong redan i juli i år. Under ett par veckor har jag fått uppleva en
försmak av bokskogens rika funga, till stor
glädje eftersom jag bara varit hemma på
ett kort sommarlov. Just nu har nämligen
Puggehatten en utsänd svampagent under
cover i norra Värmland och taigans magiska skogar. På Klarälvdalens folkhögskola
studerar jag natur- och faunavård detta
året, en utbildning där vi får lära oss allt
från att spåra varg, inventera utter, ringmärka fåglar till kurser om signalarter,
naturguidning, naturvård, botanik, ekologi, hydrologi, etc. Kanske landets roligaste
utbildning! Jag har träffat på bombmurkla, Sarcosoma globosum och tulpanskål,
Microstoma protracta för första gången,
sniffat på doftskinn, Cystostereum murrayi och pillat på gränstickans, Phellinus
nigrolimitatus skarpa kant. Men åter till
Skåne…

I bokskogarna i söder har vi redan plockat matsvamp, haft svampkurs, inventerat,
fotograferat och njutit av trädens gröna
sköna katedral. En söndag var vi ute med
några kursdeltagare och numera goda
vänner ett par timmar - 43 arter i bokskog
med intilliggande äldre granplantering,
det är inte dåligt för juli månad! Jag har en
massa härliga bilder från den dagen (men
det skulle ju fylla ut hela tidskriften), så
här följer ett litet utkast. (Några bild ligger
i mittuppslaget, red)
Nu är jag åter i Värmland, en vecka före
terminsstart för att medverka i Forskningsresan i naturvårdens utmarker (Dalarna i
år), och ser fram emot en fullspäckad höst
med ny kunskap, nya möten och förhopp
ningsvis en lång svampsäsong. Under
tiden träffas vi kanske på svampbloggen,
plockasvamp.com eller Facebooks trevligaste svampforum Svamp-Klapp!
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Sedan sist
Årsmöte med ‘Foreningen til
Svampekundskabens Fremme”
27 februari 2016
Text och foto: Joachim Krumlinde
Den sista lördagen i februari varje år är
det årsmöte (“generalforsamling”) med
föredrag i den danska svampföreningen
“Foreningen til Svampekundskaben Fremme” (eller kort “Svampeforeningen”). Sedan ett antal år tillbaka föregår mötet i
Geologisk Museum, en byggnad med en
mycket vacker förhall och likaledes vackert trapphus.

Geologiska Museet, Köpenhamn
Årets möte förlöpte på någorlunda lik
nande sätt som alla föregående år, så långt
jag har varit med (sedan 2001).
Förmiddagen ägnades åt rapporter
från de olika lokalavdelningarna om hur
svampåret 2015 tedde sig. Ambitionen att
berätta varierade mellan de olika grupperna och representanten från Østjylland fick
10

publiken att sjunga allsång på en för de
flesta (dock icke för mig) känd melodi om
säsongens svampfynd. Allmänt sett hade
det varit ett relativt gott svampår, eller som
vestjyden har sagt ett tidigare år: “De ku ha
wæ wæ” (Det kunde ha varit värre).
Sedan följde lunch, eller på danska
frokost, som Svampeforeningen bjöd
på, och det serverades i förhallen till
föreläsningssalen.
Samtidigt
pågick
försäljning av svampböcker och det här
är årets bästa tillfälle, åtminstone för en
skåning, att uppgradera sin boksamling
med senaste mykologisk
litteratur. För egen del
köpte jag “Poroid Fungi
of Europe” av Ryvarden
och Melot, ett modernt
standardverk om tickor.
Första delen av efter
middagen ägnades åt
själva årsmötet där man
inte som i Sverige väljer
ordförande och sekre
terare, utan dirigent och
referent. Mötet leddes av
Fleming Rune, som liksom många tidigare år
skötte det hela med briljans och humor. Antalet medlemmar redovisas med en viss dramatisk gest via stapeldiagram. Medlemsantalet nådde 2000
under jubileumsåret 2005 (då föreningen
fyllde 100 år) och slutade år 2015 på 2056.
Alltså en stadig, om än blygsam ökning
under de senaste åren. Rätt mycket tid
ägnades åt föreningens ekonomi, som
dock visar sig vara god.
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upp i ett stort antal (16 tror jag det blev)
nya släkten, allt baserat på molekylär
biologiska resultat. Kvar i Boletus finns nu
bara karljohan och hans allra närmaste
släktingar. Det betyder en hel massa nya
namn att lära sig och det kan ta sin tid. Ef
ter detta följde “kaffe och afslapning” och
det kunde nog behövas.

Föreningens logga
Sedan blev det tid för de riktiga föredragen. Matthias Lüderitz och Tanja Böhning
redovisade en inventering av ängssvampar på Fehmarn (alltså den nordtyska ö
man passerar över med tåg om man är på
väg till Hamburg). Här hitade man över
70 arter skålsvampar, jordtungor, finger
svampar, vaxingar och rödskivlingar på
ängsmarker, vallar och våtmarker. Många
av dessa arter har varit försvunna från
Danmark sedan 70 år tillbaka (och finns
gissningsvis heller inte i Sverige). Den
bästa marken (hotspoten) fanns på den
gamla vallen (från 1359) i Westmarkelsdorf och är av nationell och internationell
betydelse. Det påpekades dels att platsen
måste skyddas som naturreservat, dels att
man måste förhindra att området nyttjas
som hundtoalett.
Nästa föredrag, av Jens H Petersen,
handlade om den nya systematiken för
rörsopparna, ett fenomen som har fått
många amatörmykologer att utsända en
djup suck. Det handlar om att det stora
släktet ädelsoppar Boletus (inklusive sammetssopparna Xerocomus), nu har delats

På kvällen blev det gemensam middag i
kantinen på Geologisk Museum, förutom
god mat också ett tillfälle att prata och diskutera med vänner och svampkolleger och
ha det allmänt trivsamt. För att undvika
den numera alltför smärtsamma tågresan
hem hade vi samåkt med bil och därför
gick hemresan någorlunda smidigt. Dock
fick vi utsätta oss för ID-kontrollen vid Lernacken, ett fenomen jag har synpunkter
på, men de hör inte hemma i detta sammanhang.

Några av deltagarna på årsmötet med
Foreningen til Svampekundenskapens
Fremme
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30 år i år
1986 - 2016

Jubiluemsfoton; Helena Björns
och Sigvard Svensson
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Exkursionen till Klagshamn
9 april 2016
Text och foto: Joachim Krumlinde

Enligt programmet skulle vi leta efter en
liten kärnsvamp med det vetenskapliga namnet Xylaria oxyacanthae (inget
svenskt namn) i hagtornssnåren ute på
udden i Klagshamn. Svampen växer nämligen på gamla nerfallna hagtornsfrukter
och hade blivt funnen på platsen några
tidigare år. Dock hade jag missbedömt
tiden för svampens uppdykande och vi var
nog cirka en månad för tidiga, och vi fann
därför inga fruktkroppar.
Dock hade Bernt Hägg infunnit sig
och det var han som först uppmärksam-

mat mig på förekomsten av den åtrådda
svampen. Då vi inte fann det vi hoppats på
visste Bernt i stället att det fanns mängder
av stjälkröksvamp, Tulostoma brumale ute
på ängarna, och vi gav oss alla ut för att
leta, och fann också en hel massa av dem.
På en sälg fann vi också sälgticka, Phellinus
conchatus och det fick bli exkursionens
behållning. Förutom, att Johnny Carlsson
visade odlingsblock av kungsmussling,
Pleurotus eryngii vid fikapausen efter exkursionen.

Stjälkröksvamp, Tulostoma brumale ute på ängarna vid Klagshamn
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Linnebjär 7 maj 2016
Text: Sigvard Svensson
Foto: Jan Svensson

En torr april och inledning av maj var inte
bästa förutsättningen för massor av fräscha vårsvampar. Likväl var det 17 förväntansfulla puggehattar som i strålande
majsol och 20-gradig värme gav sig ut i
Linne
bjärs naturreservat för att se vad
som fanns. Ingen överraskning alltså att
artlistan kom att stanna på cirka 15 arter,
varav två var slemsvampar och alltså egentligen inte ska räknas. De senare var sotägg
Reticularia lycoperdon och vargmjölk Lycogala epidendron. I övrigt kunde vi notera
fräscha glastickor Antrodiella semisupina
några halvtorra fruktkroppar av vårtkrös
Exidia glandulosa och levande fnösketickor Fomes fomentarius och plattickor Ganoderma applanatum här och var. Naturligtvis fanns det en del gamla fruktkroppar
av ettåriga tickor som sidenticka Trametes
versicolor, zonticka T. zonatella, borstticka
T. hirsuta och likaså äldre fruktkroppar av
skinn som raggskinn Stereum hirsutum
och styvskinn S. rugosum. Ett par insam-

Sotägg Reticularia lycoperdon
lingar är ännu inte säkert bestämda.
Som kompensation för uteblivna svampar kunde vi njuta av vårfågelkonsert och
en matta av blommande vitsippor med inslag av gulsippa, skogs- och lundvioler och
enstaka nyutslagna humleblomster. Och
så förstås den nödvändiga fikarasten mitt
i allt detta!

Sidenticka, Trametes versicolor
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Hallamölla 30 juli 2016
Text: Sigvard Svensson
Foto: Jan Svensson

Från samlingsplatsen Eljaröds kyrka flyttade dagens tolv deltagare sig till parkeringen vid Hallamölla i Verkeåns dalgång.
Vid tidigare exkursioner hit har hittats
såväl bra med matsvamp som många
ovanligare, men inte alltid så ätbara, arter. Idag såg det lite magert ut: inga frukt
kroppar sågs vid och runt parkeringen så
vi sänkte förväntningarna på vad vi kunde
tänkas hitta. På väg till bron över Verkeån
stod några blågröna kremlor Russula
parazurea och en ensam duvkremla R.
grisea. Sedan visade sig det mörka moln
som ruvat i nordväst innehålla en milt
sagt kraftig regnskur som bestämde sig
för att falla just över oss. Visserligen vill
vi ju som mykologer gärna att det faller
bra med regn den här tiden på året, men
det här kom att bli lite mycket. Flertalet
hade antingen lämnat regnkläderna kvar i

Strumpticka, Polyporus leptocephalus
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bilen eller hade inga med sig och vi sökte
inledningsvis skydd under träden men det
visade sig snabbt vara ganska fruktlöst och
några sökte sig snabbt tillbaka till bilarna.
Vi andra försökte, allt blötare, härda ut
och fortsatte så gott det gick att leta svamp
där vi stod och med viss framgång! Så t.ex.
hittades några fruktkroppar av bläcksopp
Cyanoboletus pulverulentus, hjulbrosking Marasmius rotula, praktfulla fruktkroppssamlingar av sammetsskinn Stereum subtomentosum, fjällticka Polyporus
squamosus och strumpticka P. leptocephalus. När regnet väl upphörde hanns det
med en kort vända ut på den intressanta
betesmarken intill ån. Här kunde vi i alla
fall komplettera artlistan med en ytterligare sopp: rutsopp Xerocomellus chrysenteron som nu är en av fem sex väldigt
närbesläkrade "rutsoppar". Likaså kunde
vi beskåda den gröna ved som är resultatet
någon av grönskålarnas Chlorociboria spp.
nedbrytningsarbete. I den nu gassande
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Fjällticka,
Polyporus squamosus
solen fick vi också se hur en hel årskull
små skogsödlor plötsligt myllrade ut för
att söka värme på de stockar vi just letade
svamp på.
Dags så att återsamlas för lunch och
genomgång av de få fynd vi fått ihop;
artlistan var knappt 15 arter lång! Efter
detta gav flertalet sig av, antingen hemåt

eller för att ta en titt på den gamla kvarnen vid Skånes högsta vattenfall (sammanlagd fallhöjd 23 meter) några hundra
meter bort. Två av oss tog dock en sväng
till och kunde komplettera med bittersopp
Caloboletus calopus, fjällsopp Strobilomyces strobilaceus, finluden stensopp Boletus
reticulatus och puckelfjällskivling Macrolepiota mastoidea.

Hjulbrosking, Marasmius rotula
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Notiser
Octospora affinis – en nymossparasitisk skål för landet
I förra numret av Puggehatten presenterades ett fynd av en mossparasitisk skål,
Octospora ortotrichi, som enbart växer på
hårhättemossa Orthotrichum diaphanum.
Det fyndet gjordes på Önnestads kyrko
gård 2016-02-12. 11 dagar senare, 201602-23, var undertecknad och Nils-Otto
Nilsson på Linderöds kyrkogård för att
leta epifyter på träden. I minnet fanns
skålen som hittades i Önnestad, så mossorna kollades igenom ganska noga denna gång i jakt på skålar. Och minsann satt
det små mossparasitiska skålar på en av
lindarna, men inte på hårhättemossa denna gång, utan istället på strimhättemossa
Orthotrichum affine. Små orange skålar
satt i regel lågt nere på mossornas skott,
oftast först synliga när man vek undan
skotten. Just på denna lind täcktes nästan
en hel sida av just strimhättemossa och

det fanns ganska gott om skålar gömda i
mossan. Det visade sig att det var arten
Octospora affinis som inte tidigare hittats i
landet, och som enbart växer på just strimhättemossa Orthotrichum affine. Arten är
säkert förbisedd. Den anses vara vanligt
förekommande i en del andra länder och
är tidigare hittad i Storbritannien, Spa
nien, Frankrike, Holland, Belgien, Slova
kien, Rumänien och Kroatien. Sporerna
var brett ellipsoida till subglobosa ca 15
16 x 12 13 µm., med grova isolerade runda
vårtor, ca 1 µm. breda, samt en stor oljedroppe/spor. Det låg 8 sporer/ascus.
Källa: Egertova, Z., Eckstein, J., Vega, M.
2015. Lamprospora tuberculata, Octospora
ithacaensis, O. orthotrichi and O. affinis –
four bryoparasitic ascomycetes new to the
Czech Republic. CZECH MYCOLOGY
67(2): 119–133, (ONLINE VERSION,
ISSN 1805-1421).
Tony Svensson, text och foto

Octospora affinis en
mossparasitisk skål på
strimhättemossa
Orthotrichum affine
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Hårig jordstjärna funnen i
Malmö
En dag i augusti fick jag ett meddelande
från Bernt Hägg i Malmö att han hittat
hårig jordstjärna Geastrum melanocephalum nära en gård, Elineund, i Malmös
södra utkanter. Det lät spännande och två
dagar senare gav jag mig iväg till den av
Bernt anvisade platsen. Gården såg helt
övergiven ut men trots ödsligheten var
en hel del hundägare ute och rastade sina
hundar här. Jag följde Bernts beskrivning
och gav mig in i en angränsande skogsdunge med diverse olika lövträd och fann
ganska snart fyndplatsen. Flera fruktkroppar i olika utvecklingsstadier, både outvecklade, mogna och övermogna fanns på
båda sidor om stigen. En bit in i skogen
fanns ytterligare några.

Hårig jordstjärna Geastrum melanocephalum, är en ganska stor art och skiljer sig markant från övriga jordstjärnor
genom att sakna endoperidium, alltså
det skyddande hölje som täcker gleban
och som finns hos alla andra arter i släktet Geastrum. Detta gjorde att arten ursprungligen placerades i ett eget släkte,
Trichaster, men har sedermera överflyttats
till Geastrum då molekylärbiologiska studier visat att arten står nära kragjordstjärna
Geastrum triplex. En fyllig beskrivning
av hårig jordstjärna och diskussion av
artens taxonomiska placering finns i Mikael Jeppsons bok Jordstjärnor, utgiven av
Sveriges Mykologiska förening.
Joachim Krumlinde, text och foto

Hårig jordstjärna Geastrum melanocephalum nära gården Elineund söder om Malmö
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Rödlistade arter
Vi har alla sett ett par bokstäver som index
till det latinska namnet. Här ett exempel;
Oxtungssvamp Fistulina hepaticaNT
Vad betyder då dessa två bokstäver? Här
nedan får du förklaringen;
Följande sex kategorier används i rödlistorna:
Nationellt utdöd - RE, Regionally Extinct
En art anses nationellt utdöd när det är
ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till
reproduktion inom landet (regionen),
har dött eller försvunnit från landet (regionen).
Akut hotad - CE, Critically Endangered
En art tillhör kategorin akut hotad när den
löper en extremt stor risk att dö ut i vilt
tillstånd enligt något av kriterierna A till E
för kategorin.
Starkt hotad - EN, Endangered
En art tillhör kategorin starkt hotad om
den inte uppfyller något av kriterierna för
akut hotad, men ändå löper mycket stor
risk att dö ut i vilt tillstånd enligt något av
kriterierna A till E för kategorin.
Sårbar - VU, Vulnerable
En art tillhör kategorin sårbar om den
löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd enligt
något av kriterierna A till E för kategorin.
Nära hotad - NT, Near Threatened
En art tillhör kategorin missgynnad om
den inte uppfyller något av kriterierna för
vare sig akut hotad, starkt hotad eller sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna
för någon av dessa kategorier.
20

Kunskapsbrist - DD, Data Deficient
Till denna kategori förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man
inte har tillräckliga kunskaper för att göra
vare sig en direkt eller indirekt bedömning
av utdöenderisken. Enligt tillämpningsreglerna bör det dock finnas misstankar
om att arten kan vara hotad eller till och
med försvunnen
Kriterier för hotade arter
För kategorierna akut hotad (CE), starkt
hotad (EN) och sårbar (VU) – gemensamt
kallade hotade arter – görs bedömningen
av arternas status utifrån en uppsättning
av fem kriterier, kallade A–E. Kriterierna bygger på att det finns olika slags var
ningssignaler för att en population riskerar att dö ut. Läs mer på följande hemsida;
Hämtat från:
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/
roedlistning/kriterier-och-kategorier/

När en organism är utdöd finns två olika
benämningar;
Utdöd i det vilda - EW, Extinct in wild
Utdöd - EX, Extinct
Vidare, de som kan vara sällsynta men
inte hotade;
Livskraftig - LC, Least concern
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Större delen av verksamheten
ryms inom SLU:s verksamhetsgren “Fortlöpande miljöanalys”.
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Kaffepriset ökar
Vad har kaffepriser med svamp att göra? Jo, i många av de Centralamerikanska staterna har kaffeplantorna drabbats av bladrost och det är inget annat än en svamp som
har kaffeplantan som värdväxt. Skörden minskar. Bladrosten gynnas av ett varmare klimat. Förändringar i klimatet ger sämre kaffeskörd och högre priser. De som drabbas är
småbönder som redan nu lever på marginalen. När sedan Kina ökar konsumtionen så
bidrar även det till dyrare priser på kaffet.
DN 21/8/2016
Bönder som startat odla ekologiskt i Guatemala har satsat på nya förädlade plantor,
ordentlig gödsling med ekologiskt gödsel och på så sätt stärkt motståndskraften i plantorna mot bladmögel.
Detta är en kort notis från We-effects hemsida. Läs mer;
http://www.weeffect.se

Europeiska svampdagen
I senaste nummret av den danska svampföreningens tidskrift, Svampe finns följande
notis:
2016 blir den första europeiska svampdagen. Det är chefsredaktören, Karin Montag på
den tyska tidningen der Tintling som har tagit initiativet. Detta första år blir det helgen
vid den 29:e september som kommer att vara vikt för alla möjliga svampaktiviteter. Mer
än 200 olika exkursioner ordnas runt om i sju länder i Europa. Tidskriften har en hemsida: www.tintling.de , där alla utflykter finns publicerade.
Danskarna är med i programmet och alla exkursioner i Damark finns på föreningens
hemsida. I Sverige har vi ännu inte hoppat på den europeiska svampdagen utan vi har ju
vår egen den 4 september nu i år.
Nästa år är det planerat att den europesika svampdagen ska hålla i helgen vid den 23
september. Månne kommer även vi i Sverige att ansluta 2017.
Svampe 74/2016

Sampmycel i lungorna
I samma tidskrift som ovan, Svampe, finns även en rapport om lungbesvär på grund av
svampsporer som gror i lungvävnad och som kan skapa bekymmer. Det finns åtskilliga
exempel på sporer från klyvblad Schizophyllum, som bildat mycel i lungor.
2012 isolerade ett team läkare i Indien något kulformat från lungorna på en 55-årig,
ickerökande man från Assam (delstat i nordöstar Indien). Kulorna undersöktes och i
mikroskop kunde man se att det var svamphyfer det rörde sig om. DNA-analys gav
att det rörde sig om en kanelporsvamp Perenniporia, en basidiesvamp. Vad som gör att
basidiesvampar bildar mycel i lungor vet man ej. Obehandlat kan det dock leda till död.
Svampe 74/2016
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Fråga till redaktionen

I veckan fick vi en bild av en nästan svart svamp och förfrågan om art. Svampen växte i
en villaträdgård i Landskrona men ingen uppgift om mark eller substrat. Vi delar med
oss och ställer frågan till alla våra läsare;
Vad är detta för svamp?

Svar på ”Gissa svampen” 2016, 1
1. Grå kamskivling
2. Ängsvaxskivling
3. Fjällig bläcksvamp
4. Judasöra

Nästa nummer av Puggehatten

Nr 3, 2016 planeras att utges i slutet av november;
Nyttan med svamp utöver föda.
Rapporter från exkursionerna på Sofiero och Alnarp
Och mycket mer...
Redaktion tag gärna emot material till vår tidskrift; maila redaktören:
pm@permagnuson.se
Svar på “Gissa svampen” för detta nr
1. Gullhorn 2. Gulnande blodkremla
3. Kantkremla 4. Dallergröppa (?)

22

Puggehatten 29 (2) 2016

Hårig jordstjärna Geastrum melanocephalum, se notisen om jordstjärnan på sidan 17
Foto: Joachim Krumlinde

Gissa svampen

Fyra nya arter att bestämma, någon lätt och någon lite svårare.
Svar finns i detta nr av Puggehatten.

1.

2.

3.

4.
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Gissa svampen

Bläcksopp, Cyanoboletus pulverulentus, se artikel om Hallamölla sidan 14 och 15
Foto: Jan Svensson
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