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Program

Januari - maj 2018
Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och tisdagar kl 18.00
Här kommer programmet för vintern, och våren 2018. Målen kan ändras och exkursioner ställas 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;
Nils-Otto Nilsson		
0703-82 50 04
Yui Chomphunut Haglund 0707-30 28 45
Jan Svensson 		
0708-87 25 23
Rebecka Thise 0725-58 51 82
Tony Svensson 		
0703-02 54 74
Mats Karlsson
0738-51 51 43
Välkomna att följa med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.
Observera att det är upp till deltagarna att dagen före exkursion kontrollera föreningens
webbplats och Facebook eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål
och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Vinter, vår 2018
Lördag 20 jan, Olseröd. Äldre tallskog på sandmark och dyner längs ostkusten söder
om Friseboda.
Samling vid Maglehems kyrka.
Ansvarig är Tony Svensson 070-302 54 74.
Lördag 17 feb, Puggehattens årsmöte, Alla medlemmar är välkomna att delta. Det blir
föredrag och bildvisning.
Kerstin Bergelin presenterar sin bok Svampar på Kullaberg.
Därefter presenterar Claes Ingvert sin bok Ädellövskogens gömda svampar.
Föreningen bjuder på fika. Kl. 11.00 -14.30 på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Kallelse med dagordning finns i detta nr, på insidan av omslaget.
Ansvarig är Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Lördag 24 feb, Svampedag i Köpenhamn, Se mer info hos Foreningen til Svampekundskabens
Fremme.:
http://www.svampe.dk
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Lördag 17 mars, Nedre Bjärlången vid Bjärnum. Nyckelbiotop och Natura 2000-område med äldre bok, ek och avenbok. Området har värdefull epifytflora.
Samling vid Norra Åkarps kyrka i Bjärnum.
Ansvarig är Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04.
Lördag 7 april Prästamarken i Kvidinge. Tätortsnära nybildat naturreservat med
ädellövskog och död ved.
Samling vid Kvidinge kyrka.
Ansvarig är Jan Svensson 070-887 25 23.
Lördag 12 maj Klagshamns udde. Kalkrik mark. Vi siktar på murklor. Rund toppmurkla och även den sällsynta hättmurkla är funna här.
Samling vid Västra Klagstorps kyrka.
Ansvarig är Mats Karlsson 073-851 51 43.

Tisdag 22 maj, Den biologiska mångfaldens dag
Utarmandet av den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor och den
http://www.svampe.dk
förtjänar mycket mer uppmärksamhet.
Följ Biologiska mångfaldens dag 22/5 på Facebook och läs mer på www.BioMfDag.se
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Några ord från redaktören
Många har klagat på vår sommar i år, men har den inte varit väldigt lagom? Lite väl torr
och blåsig i starten och med en midsommar som inte inbjöd till trädgårdsfest. Och sen...
Regn i lagom mångd vid rätt tidpunkt och lågtryck på kö mot Skandinavien gjorde
att vi fick en riktig god svampsäsong. Många ovanliga fynd har rapporterats och här
hemma i vår allé dök det upp svampar som jag förut inte sett här. Först en vaxskivling
och sedan en svårbestämd spindling. Champinjonerna kom tidigt och små tuvbildande
bläcksvampar visade sina fina hattar redan i slutet av juli. Nejlikbroskivlingarnas cirklar
i gräsmattan fylldes rikligt med taniga fruktkroppar. Facebook har fyllts med bilder på
berg av både kantarell och trattkantarell. Det blev en extremt god svampsäsong. Ett resultat av klimatförändringar kanske?
När det gäller klimatet kunde vi läsa i ett av numren 2017 av Sveriges Natur att bokarna
i Pildammsparken i Malmö är påverkade av en algsvamp, en oomycet av arten phytophthora. När man läste om de skador som redan nu visat sig på träden i Malmös parker
kändes det inte alls bra. Även rapporter från Länstyrelsen ger indikationer på samma
problem i Skånes bokskogar. Förklaringen till detta är troligen vårt förändrade klimat.
Internationell storpolitik drar in i vår natur. Men Parisavtalet lever vidare och det ger
hopp om framtiden.
I samma nummer av Sveriges Natur kunde man läsa om hur jordbruket sprutar sin
stråsäd med svampmedel för att minska angrepp. Men det visar sig att långt i från alla
svampar är skadliga, tvärtom är det så att vissa svampar skyddar mot andra skadliga angripare. Jordbruk som odlar stråsäd ekologisk har en mycket högre biologisk mångfald
även när det gäller fungan. En ekologisk odling har 40% fler svamparter än en konventionell odling.
Läsningen i detta nummer av vår tidning, Puggehatten, är som vanligt en mångfald
vinklingar av mykologins spännande värld. Även i detta nummer hittar ni ett par artiklar, denna gång om Småland. Här finns några exkursionsrapporter, några bokpresentationer, några notiser och mycket annat.
Vi önskar er alla:

Trevliga julhelger och ett gott nytt svampår!
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Svamprapport från några lokaler i Småland,
Ankarsrum, Bruksparken, 3 oktober 2017
Text och bild: Susanne Hernqvist och Jan Svensson
Vi funderade länge över om vi skulle delta i mykologiveckan på Öland eller inte.
Först Puggehattens inventeringshelg och
sedan mykologiveckan direkt inpå kändes
som om det skulle kunna bli för mycket.
Vi bestämde oss för att göra något på egen
hand istället.
Sommartid, när Jan arbetar med Luftkuddeland på Lysingsbadet i Västervik brukar Susanne tillbringa sin lediga tid där.
Självklart åker hon då runt och kollar efter
svamp i omgivningarna. Hon har hittat en
hel del intressanta lokaler. Men eftersom
det varit tidigt på säsongen och oftast torrt
har det funnits en tanke på och en längNedan;
Gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorheus
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tan efter att lokalerna skulle besökas även
senare på säsongen. Tar man sig en titt på
Artportalen ser man att svamprapporterna från trakten är relativt få trots till synes
intressanta marker.
Väl framme tog Susanne sig en tur på
campingen. Glad i hågen återvände hon
i skymningen med en hel korg full med
matsvamp och en del andra intressanta
fynd. Vi förstod att med den svamptillgång som verkade råda i området så skulle
det inte fungera så bra med utrymme för
svamptorkar, datorer mm. Därför bestämde vi oss för att i ställer hyra en av de större
stugorna på campingen. Efter flytten dit
begav vi oss mot Ankarsrum som ligger
några mil väster om Västervik.
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Ovan;
Stor klubbsvamp Clavariadelphus
pistillaris
Området vi riktade in oss på heter Bruks
parken, ett parkområde samt en udde med
mer eller mindre vildvuxen “blandskog”
med ädellöv som ek, alm och lönn men
även triviallöv samt en hel del grova tallar och granar. Buskvegetationen består
nästan uteslutande av hassel.
Marken består av lerjord och med tanke
på växtligheten så bör pH vara relativt
högt. Terrängen är bergig med en del stora klippblock och med mänsklig påverkan
i form av en minnesplats för ortens store
man. Området härjades av brand för något
år sedan på en begränsad yta.
Susanne har tidigare besökt området och
hittade då, trots extrem torka, bland annat
mandelriska, kungschampinjon och guld
kremla. Området verkade ha potential.

Väl på plats började vi med att ta en runda i “parken” men den var förvånansvärt
tom på svamp och modet sjönk. När vi
kom fram till det mer vildvuxna området
steg humöret igen. Det visade sig snart att
det fullkomligt vimlade av svamp här. En
riska som Susanne snabbt bestämde till
gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorheus,
växte i en slänt och var en ny art för mig.
En vaxskivling som mycket påminde om
ängsvaxskivling gav oss först lite huvudbry
men rätt snart insåg vi att det måste vara
lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus,
som ju passade bättre för biotopen. Även
denna var ny för mig. En presentation av
lundvaxskivlingen finns på sid. 13.
I området där det brunnit hittade vi bl.a
den lilla vackra mjölgråskivling Lyophyllum rancidum, och den fick givetvis
komma med på bild. Bolmörtsskivling
Entoloma sinuatum, igelkottsröksvamp
7
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Lycoperdon echinatum, stor klubbsvamp
Clavariadelphus pistillaris, fångade också
vårt intresse.
Uppe på kullen fann vi den av Susanne
så eftertraktade svarta trumpetsvampen
Craterellus cornucopioides, och nu kunde
hon för första gången på över tio år fylla
korgen med den. Granne med de svarta
trumpeterna växte också, som så ofta, den
lilla kruskantarellen Craterellus sinuosus,
och överallt stod det små hagfingersvampar Clavulinopsis helvola, som lyste som
små ljus i gräset. Nu kände vi oss mycket
nöjda och det var dags för oss att ge upp
för dagen.

Nedan;
Svart trumpetsvamp Craterellus
cornucopioides
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Tillbaka på campingen stannade vi till
för att titta till ett av mina kantarellställen. Och vad fann jag? Kantareller så klart
men också en stor och fin blomkålssvamp
som jag bar som en trofé till Susanne och
vi båda tyckte nu att dagen inte kunde ha
slutat bättre.
Fortsättning av smålandsturen följer…

:anrapmavs rä akliV“ llit neravS
arö saduJ .1
akciteksönF .2
gnilssumksorB .3
ps gnilvikssgnunoH .4
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Fortsättning: Svamprapport från Småland, Ostkust
Fyra lokaler vid Blankaholm och Slingsviken 4 oktober 2017
Text och bild: Susanne Hernqvist och Jan Svensson
Lokal 1, Östra Slingsö, Blankaholm
Som de flesta områden här är det bergigt
med en hel del framstickande naket ur
berg i dagen. Just på denna lokal är det
inga större nivåskillnader, vegetationen
består mest av blåbärsris och pors, fönsterlav/renlav. Det är alltid så att någon
Cladonia och islandslav täcker marken
och urberget. I buskskitet växer nyponrosor och hassel och trädslagen här är tall,
gran, björk och ek. En del av granar är
gamla ädelgranar, troligen Abies nordmanniana. När Susanne ville att vi skulle stanna på den här platsen var jag lite frågande.
Nedan;
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii

Varför just här? Jodå hon hade varit här
innan, stannat till av en slump och hittat
några inte helt vanliga arter, så här blev det
ett stopp på en timme.
När jag krånglade mig ur bilen så klev jag
nästan på en lökfotad snöbollschampin
jon Agaricus essettei och det fanns flera
exemplar av den. Nästa två arter, som
vi kunde identifiera vartvå roliga fynd:
zonkamskivling Amanita battarrae och
skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii.
Jo, det har varit en fantastisk svampboom
i hela landet just denna höst och den här
lokalen var inget undantag. Vi kunde artbestämma 54 arter på den timmen vi var
där och då hann vi plocka en hel del mat
svamp också. För första gången hittade jag
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svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides på en sådan plats som svampböcker
beskriver att den skall växa på, alltså med
ek och under hassel. I Smålands inland har
jag hittat den i granskog bland blåbärsris,
i Värmland i traktorspår i tallskog och i
Skåne i ren bokskog. Så kan det vara när
de flesta svampboksförfattare bor i Mälardalen. De flesta arter som vi kunde sätta
namn på var trivialarter och den enda som
var lite intressant var någon fjälltaggsvamp
Sarcodon sp. Om den växte med tall, gran
eller till och med ädelgran gick inte att
avgöra. Dessvärre försvann kollektet, men
antagligen så rörde det sig om motagg
svamp Sarcodon squamosus (NT) då den
faktiskt verkar var rätt vanlig i hela detta
område. Vi såg den hela tiden när vi körde
de små grusvägarna genom landskapet.

Nedan;
Lammticka Albatrellus subrubescens (VU)
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Lokal 2, Lostugan, skogsmark, Blankaholm
Denna lokal såg heller inte så märkvärdig
ut men det började bra. Vi gick till fots
längs en “skogsväg” mellan näringsrik betesmark och öppnare betad skogshagmark
med tall, gran, ek, björk, asp, hassel, vild
rosor och slån. Efter bara ett tiotal meter
hittade Susanne det första roliga fyndet, lammticka Albatrellus subrubescens
(VU), en sällsynt art i sydligaste Sverige
med endast ett tidigare fynd i Småland.
Så fick vi åter notera motaggsvamp som
vi sett så mycket av. Även här blev det en
del matsvamp plockad, såsom kantareller
och några olika kremlor. Middagen var
räddad. Några arter vaxskivlingar hittades i annan del av skogen, bland annat,
grå vaxskivling Gliophorus irrigatus och
scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea (NT). Fler av de vaxskivlingar som jag
är van vid att bara hitta i ängs- och hagmarker visar sig även i skogsmark här och
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Biotopbild över vaxskivlingmark vid
Lostugan
det kanske inte är ovanligt, men för mig
och Susanne kändes det lite udda. När vi
kom ut ur skogen öppnar sig ett helt annat landskap, här var det hagmark, den
beskriver vi i nästa avsnitt.
Lokal 3, Lostugan-hagmark-Blankaholm
När vi var ute på ängs- och hagmarken
kunde vi notera att även här, som på
många platser i kustlandet, så kommer ur
berget upp i dagen med nakna berghällar.
Jordlagret är väldigt tunt på många håll
här och i sänkorna är det betydligt tjockare. Här trivs enbuskar, vildrosor, hassel,
slån och rönn, björk och enstaka ekar.
Vi hittade här sammanlagt 13 olika ar-

ter vaxskivlingar, bland annat lädervaxskivling Cuphophyllus russocoriaceus (NT)
och scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea (NT). Jag hade aldrig förr sett så mycket av scharlakansvaxskivlingen och den
verkar finnas på många platser både i skog
och ängs- och hagmarker. Även vitbrun
vaxskivling Hygrophorus persoonii, hittade vi på fler platser och den är livskraftig
enligt Dyntaxa, men jag hade inte sett den
tidigare.
Fler ängssvampar dyker upp, rödbrun
jordtunga Microglossum fuscorubens, är en
av dem. Den står som (NE) det vill säga,
ej bedömd på Dyntaxa men en del av de
“lärde” tvistar om det kan röra sig om fler
arter.
Tre arter fingersvampar: hagfingersvamp
11
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Lokal 4. Bjulebo, Blankaholm
Nästa stopp var ännu en lokal där jag kanske inte hade stannat för att leta svamp.
Det var en brant ner mot vägen och på
andra sidan breder Slingsviken ut sig.
Den här lokalen har Susanne kollat av ett
flertal gånger sedan hon upptäckte den
för några år sedan. Då hittade hon och
plockade otroliga mängder av främst blek
kantarell men även mandelriska och svart
trumpetsvamp. Förutom matsvamp hittades fynd av bl.a. flera olika arter av finger
svampsläktet Ramaria. Tyvärr har några
stora träd på andra sidan vägen huggits
ner vilket gjort att lokalens skydd mot den
värsta torkan numera saknas. Vid återbesök har det varit extremt torrt och det
enda som hittats har varit några skrumpna
exemplar av stolt fjällskivling. I branten
sticker urberget fram på flera ställen och
högst upp är det bara kalt berg med fönster- och renlav. Växtligheten är som på de
andra platserna, ek, tall, gran, björk, hassel, en och vildros. Blåbär och lingonris
utgör undervegetationen och blåsippsblad
Nedan;
Kremlevaxskivling Hygrophorus russula (NT) indikerar högt pH. Vi höll oss från vägen
Clavulinopsis helvola, ängsfingersvamp
C. corniculata och mask
fingersvamp
Clavaria fragilis, fanns det rätt rikligt av.
Några arter av de vanliga röksvamparna
som brukar återfinnas på lokaler av den
här typen hittar vi naturligtvis. Lokalen
sträcker sig ända ner mot havet och det är
så ett stort område att vi hann bara ägna
oss åt en del av det.
Vi räknade in en del av området som är lite
mer trädbevuxet i den här lokalen. Här är
det inslag av mer tall och en del granar och
här hittar vi åter scharlakansvaxskivlingen
och både gul vaxskivling Hygrocybe chlorophana, vit vaxskivling Cuphophyllus
virgineus och grå vaxskivling Gliophorus
irrigatus. Det är gott om streckmusseron
Tricholoma portentosum, så vi plockade en
del att torka och ha som matsvamp. Här
tog vi också tillvara på en del läcker riska
Lactarius deliciosus. En hel del matsvamp
hamnade i våra korgar.
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och gick cirka 25 meter upp i slänten. En
del av slänten närmast vägen består av naken jord och där strax utanför bilen hittar
vi två Ramaria sp. Det såg inte så lovande
ut tyckte jag, slänten vetter mot söder och
det såg torrt ut. Det har blåst rätt kraftiga sydostvindar den senaste veckan så vi
har varit lite oroliga för om det har torkat
ut allför mycket. Hitintills så har det inte
varit så men den här slänten är mycket utsatt för vind och sol. Men jag har helt fel.
Vi kom inte många meter förrän den ena
roliga arten efter den andra dök upp.
Det roligaste här är de enorma mängderna av kremlevaxskivling Hygrophorus
russula (NT). Det var mitt och Susannes
andra fynd av den. Det första gjorde vi på
Öland i augusti i år och då var det endast
ett litet torrt ex. Här är det minst tre mycel
med 30-40 stora fruktkroppar. Vi trodde
knappt våra ögon och hade en verklig fest
Nedan;
Scharlakansvaxskivling Hygrocybe
punicea (NT)

med våra kameror. På de andra platserna har vi liksom här stött på en spindelskivling, och nu kan jag konstatera att det
bör röra sig om ekspindling Cortinarius
balteatocumatilis, tyvärr inget roligare
än så. Vi hittar flera Ramaria och det är
möjligen samma art som ute vid vägen,
men kollekt insamlas på alla fynden. Även
här dyker det upp hagvaxskivlingar i ren
skogsmark, gul vaxskivling Hygrocybe
chlorophana, och scharlakansvaxskivling
Hygrocybe punicea (NT). Det är lite för tidigt tycker jag, för frostvaxskivlingen Hygrophorus hypothejus. Den har börjat dyka
upp men det är nog för att jag är van vid
skånska förhållanden. Vi plockar en del
svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides som verkar finnas överallt här. Under
mindre än en timme hade vi hittat 34 arter, som vi kunde artbestämma, inte så illa.
Dagen var otroligt givande och det blev
många arter, en del nya för oss båda. Sedan var det bara för Susanne och mig att ta
fram den medhavda litteraturen och laptoppar för att artbestämma dagens fynd.

13

Puggehatten 30 (3) 2017
Jag fixade beläggen medan Susanne rensade matsvamp. Torkarna blev snabbt fulla. Även element i stugan och golvvärmen
i badrummet fick utnyttjas. Att bestämma
vaxskivlingarna tog sin lilla tid men gick
i de flesta fall förvånansvärt smidigt, trots
allt.
Sammanfatning
Alla de lokaler vi besökt idag vetter mer
eller mindre ut mot havet och en vik av
Östersjön som heter Slingsviken. Biotoperna har i stort, förutom hagmarken,
varit rätt lika. pH- värdet verkar vara högt
längs hela den här kustremsan eftersom
vi hittar mer eller mindre kalkgynnade
örter och svampar på alla lokalerna. Sommaren har i området varit torr men inte
Nedan;
Ramaria sp, vid Bjulebo
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så varm. Först under september månad
har det kommit ordentligt med regn, cirka
100 mm och även första helgen i oktober
föll en del nederbörd. De mest värmeälskande arterna har inte visat sig denna
säsongen men den övriga fungan har varit
imponerande.
Vi har sett rapporter från mykologi
veckan på Öland att även de är väldigt
nöjda och att svamptillgången har varit
ovanligt bra med många rara fynd. Våra
fynd från vår vecka vid Slingsviken finns
på Artportalen för den som är intresserad.
Vi kommer också att ta kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar län för att höra om de
har koll på dessa lokaler. Om inte så borde
de undersökas närmare och en del av dem
borde avsättas och skyddas.
Allt som allt blev det 119 namngivna
arter på de fyra lokalerna.
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Artpresentation
Lundvaxskivling
Hygrophorus nemoreus (NT)
Lundvaxskivling påminner mycket om
ängsvaxskivling men är vanligtvis större
och köttigare och hatten är något fibrig och
torr. Foten är upptill flockig och skivorna
är ockrafärgad. Den har en mjölliknande
lukt och smak.
Arten bildar mykorrhiza med ek, möjligen också med hassel och bok. Den verkar
föredra näringsrik, örtrik mark, men den
behöver nödvändigtvis inte vara kalkrik
och arten är troligen värmegynnad. Typiska miljöer är lövängar eller hagmark med
ek och hassel.
Lundvaxskivlingen hittas i södra och
mellersta Sverige upp till ekens naturliga
nordgräns. Den är relativt sällsynt men
verkar vara något vanligare på Öland samt
i landskapen kring Mälaren där många

av fynden har gjorts. Så är det troligen på
grund av att där finns lämpliga växtmiljöer. I Norge är den sällsynt och betraktas
som hänsynskrävande. I Danmark verkar
den saknas eller möjligen kan den vara
förbisedd men det är en vanlig art i Mellaneuropa.
Lundvaxskivlingen kan betraktas som
en idikatorart för goda lövbiotoper. Lokaler där det finns gott om den har ett högt
skyddsvärde och bör bevaras i oförändrat
skick. Arten bedöms vara minskande och
hotet består främst av att växtplatser för
svinner successivt på grund av förändringar inom jord- och skogsbruk som t.ex.
att bete upphör eller att lövskog avverkas
och ersätts med gran.
Källa: artfakta.artdatabanken.se
Foto: Jan Svensson
Bilden nedan: lundvaxskivlingar i Småland
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Foto: Jan Svensson, 1 - 3,
Dicte Helmersson och
Per Magnuson
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Sedan sist
Bosjökloster 21 augusti 2017
Text Sigvard Svensson
Från början var tanken att vi skulle besökt
det utökade reservatet “Västra Bosjöklosterhalvön” men detta visade sig vara mer
svårtillgängligt än förväntat så målet ändrades till Bosjöklosters slottspark istället.
Områdets gamla ekar och slottsmiljön, i
kombination med tidigare gjorda fynd,
gjorde att vi hade en del förväntningar,
men dessa infriades inte. Svamptillgången
var rent ut sagt usel, och de elva deltagar-

na lyckades bara skrapa ihop 15 arter(!).
Bland dessa kan i alla fall nämnas både
rutig och knottrig rottryffel Scleroderma
areolatum och S. verrucosum. På en av de
gamla ekarna hittade vi i alla fall en frukt
kropp av ekticka Phellinus robustus högt
uppe i kronan och på en gammal bok nära
sjöstranden fanns praktfulla fruktkroppar
av hartsticka Ganoderma pfeifferi, en sedan tidigare känd växtplats.

Exkursionen som blev flyttad 28 augusti 2017
Knutstorps ekhagar blev Klåverödsdammen med omnejd
Text och foto: Jan Svensson
Meningen var att vi skulle undersöka en
av de fina ekhagarna vi har i Skåne nämligen Knutstorps ekhage. Jag hade varit
förbi den tidigare i veckan och kollat
svamptillgången och tyvärr var den i det
stora helt obefintlig. Så jag beslöt att flytta
exkursionen till Klåverödsdammen med
omnejd. 14 deltagare dök upp vid kyrkan
i Kågeröd. Tyvärr blev det lite strul på
vägen mot Klåverödsdammen. Det blev
många bilar och några hamnade på efterkälken. Vi stannade för att samla ihop oss
vilket gjorde att vi bara fick 1,5 timmar på
oss i svampskogen. Svamptillgången var
rätt god. Vi fick ihop 54 arter, Anders Dahl
hittade det riktigt roliga fyndet en brandticka Pycnoporellus fulgens (NT). Några
myxomyceter som glansgryn Leocarpus
fragilis och Didymium melanospermum,
hittades också. Den lilla stinksvampen
Mutinus caninus är alltid rolig att hitta och
den blir alltid lika beskådad. Ett bra fynd
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var också toppig giftspindling Cortinarius rubellus, som så ofta nämns i samband
med trattkantarellsplockning. Den är inte
ett dugg lik trattkantarellen men den växer
gärna i dess omedelbara närhet så den kan
hamna i korgen av rent misstag. Nu fick
alla se den och ta en närmare titt. Tyvärr
var ljuset inte så bra så det blev inte något
fotograferande och jag hade fullt upp med
att försöka hålla ihop gruppen, vilket dock
misslyckades. Men alla hittade tillbaka
och kom hem välbehållna. Jag hade med
mig några arter hem för artbestämning
och passade på att fotografera två av myxomyceterna och brandtickan.
Tre bilder på sidan 14 o 15, bildtext:
Nr 1: Didymium melanospermum, en
myxomycet
Nr 2 och 3: Brandticka Pycnoporellus
fulgens (NT), från ovan och under
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Inventering i Linneröd 16 september
Text: Bengt Hertzman
Lördagen 16 september besökte några
Puggehattar Linneröds naturvårdsområde
nordost om Klippan. Föreningen Klippanbygdens Natur som äger området var
arrangör tillsammans med Puggehatten
och aktiviteten var också en punkt i naturskyddsföreningens program. Klippanbygdens Natur fick området som donation
för ett antal år sedan av de sista brukarna. Fastigheten har inte aktivt brukats sen
1965 då betesmarkerna hyste två hästar
och tre kor. Skogen har sedan gammalt fått
utvecklas fritt.
Totalt var vi 37 personer som strövade
omkring i ett område som består av bokskog, blandlövskog, granskog och en del
tallskog med små mossar. Det var ordentligt blött i markerna, men åskskurarna
som var utlovade höll sig borta från Klippantrakten denna dag.
Deltagarna delades upp i fyra grupper
som sökte av de olika skogsområdena. En
del trädbestånd är gamla och det är gott
om död ved i området. Ett drygt 100-tal
svamparter noterades, mest svampar som
förväntades och det var glest med ovanliga
arter. En art som förekom i stor mängd var
toppig giftspindling Cortinarius rubellus.

Blodsopp Sutorius luridiformis och bittersopp Boletus calopus hittades i bokskogen
liksom svart trumpetsvamp Craterellus
cornucopioides, blek taggsvamp Hydnum
repandum och rödgul taggsvamp Hydnum
rufescens s. lat., (förmodligen två olika arter), vilket gladde den del av deltagarna
som var ute efter matsvamp. I artlistan
fanns också bland annat gräddvaxing Hygophorus penarius, dofthätta Mycena diosma och den vackra sotriskan Lactarius
lignyotus.
Vi fann också några mindre vanliga arter såsom cinnoberspindling Cortinarius
cinnabarinus (NT), blåsopp Gyroporus
cynescens, lövviolspindling Cortinarius
violaceus, kortfotskremla Russula curtipes
(NT) och stort haröra Otidea onotica.
Efter sammanstrålningen vid lunchfikat
gicks fynden igenom och deltagarna
fick veta lite mer om svamp och svampplockning. Detta var det första försöket att
dokumentera svampfloran i Linneröds
området, marker som troligtvis döljer
många fler intressanta arter med tanke på
skogens höga ålder och att det aldrig förekommit kalavverkning i området.

Bild sidan 14,
Bengt Hertzman visar på
dagens fynd.
Foto: Dicte Helmersson
Th. Blodsopp Sutorius
luridiformis
Foto: Per Magnuson
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Nyvångsskogen (Fyledalen) 9 september 2017
Text och bild: Joachim Krumlinde
Nyvångsskogen består av bokskog, alsumpskog och granskog. Den ingår
i naturreservatet Fyledalen som bildades 2015 efter att ha utsetts till Natura
2000-område tio år tidigare. Hit förlade
Puggehatten en matsvampsexkursion
den 9 september. För att undersöka förekomsten av goda matsvampar besökte jag
området drygt en vecka tidigare och fann
då bland annat skogschampinjon Agaricus silvaticus och en art i komplexet rodnande fjällskivling Chlorophyllum olivieri i
barrskogsdelen av området. Inga av dessa
var i ätbart skick när exkursionen genomfördes. Däremot fanns en hel del kremlor
att tillgå.

Rak fingersvamp Ramaria stricta och
igelkottröksvamp Lycoperdon echinatum
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Exkursionen inleddes på samlingsplatsen Röddinge kyrka, där vi först
avsökte kyrkogården och fann ett större
bestånd av lömsk flugsvamp Amanita phalloides, pedagogiskt för nybörjare
i matsvamps
plockning. Vi fortsatte till
Nyvångsskogen och vädret var inte helt
optimalt, vilket tyvärr medförde att några
deltagare lämnade utflykten innan återsamling och genomgång. Vi började med
tolv deltagare: sju män och fem kvinnor
samt tre hundar och slutade med åtta personer: fem män och tre kvinnor samt en
hund.
Det fanns både lövskog och barrskog
att välja mellan och på de drygt två timmarna hann deltagarna bara med en del
av området men vi spred ut oss över hela.
Det är oklart om några deltagare faktiskt
fick med matsvamp hem, men vi hittade
lövskogsformen av rodnande fjällskivling
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Svavelmusseron Tricholoma sulphureum
Chlorophyllum rachodes, som nog inte
in
samlades, och en del kremlor, bland
annat violfotskremla Russula violeipes,
rödfotad läderkremla Russula olivacea
och kantkremla Russula vesca. I övrigt
noterades bland annat blek fingersvamp
Ramaria pallida och rak fingersvamp
Ramaria stricta. Ett fynd som väckte intresse var igelkottröksvamp Lycoperdon
echinatum som åldrats betydligt på den
dryga vecka som gått sedan min förexkursion. En del spindelskivlingar noterades
bl.a. strumpspindling Cortinarius torvus,
myrspindling Cortinarius scaurus och
björkspindling Cortinarius anomalus. En
av deltagarna hittade vackra exemplar av
kragjordstjärna Geastrum michelianum.
På grund av vädret förflyttade vi oss
där
efter till Stenby (fortfarande i Fyledalen) för matrast och genomgång under
tak. Tanken var att fortsätta exkursionen
på plats men vädret fick oss att avstå. Ett
40-tal arter fick vi i alla fall ihop till.
Kragjordstjärna Geastrum michelianum
21
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Måryds naturreservat 23 september 2017
Text: Yui Haglund, Helena Lindgren och Sigvard Svensson
Dagens mål var egentligen Mårydsreser
vatets fina naturbetesmarker, men de 18
deltagarna tog tid på sig att komma så
långt för det vimlade av svamp i skogs
marken på väg dit! Ekriska Lactarius
quietus, svavelmusseron Tricholoma sulphureus, ametistskivling Laccaria ame
thysthina, grön trattskivling Clitocybe
odora, rosa rättikhätta Mycena rosea och
rättikmusseron T. stiparophyllum bjöd
på ett brett spektrum av både färger och
dofter. Kamfingersvamp Clavulina cristata, läderöra Otidea alutacea, stubbhorn
Xylaria hypoxylon, sidenticka Trametes
versicolor och vårtig röksvamp Lycoperdon
perlatum adderade lite andra former och

den sistnämnda får också räknas in bland
matsvamparna. Till dessa kunde vi så här
långt också lägga några karljohan/stensopp Boletus edulis, fläcksopp Leccinum

Hygrocybe conica, får representera hagvaxingarna. Foto: Per Magnuson
variicolor, kantkremla Russula vesca och skäggriska L. torminosus.
Flertalet av våra vanliga flugsvampar hittades, även om de giftigaste
saknades.

Gulbruna rödlingen Entoloma xanthochroum
Foto: Jan Svensson
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Till sist kom vi i alla fall ut på de
mer öppna fäladsmarkerna, med
sin egen speciella funga domi
nerad av hagvaxingar Hygrocybe
spp. (med flera släkten), rödlingar Entoloma spp., fingersvampar
Clavaria spp., jodtungor Geoglossum spp. och sammetsmusseroner Dermoloma spp., oftast
samlade under beteckningen
“ängssvampar”. De här miljöerna
har minskat oerhört mycket, och
gör så fortfarande, med följd att
en rad arter är rödlistade. Sexton
olika hagvaxingar under dagens

Puggehatten 30 (3) 2017
besök är ett mycket bra resultat och värda
att nämna är sepiavaxskivling Neohygrocybe ovina (VU), strålvaxskivling Hygro
cybe radiata (VU), praktvaxskivling H.
splendidissima (NT) samt naturligtvis den
vanliga papegojvaxskivlingen Gliophorus
psittacinus som alltid väcker uppmärksamhet med sin slemmiga brokighet. Den
mycket sällsynta, gulbruna rödlingen Entoloma xanthochroum hittades, ett par
sammetsmusseroner väntar fortfarande på
mikroskopet och det fanns ganska rikligt
av de vanliga hag- och aprikosfingersvamparna Clavulinopsis helvola och C. luteoalba. Till slut kunde vi också notera några
fruktkroppar av fjällig jordtunga Geoglossum fallax. Eftersom det finns en del ekar
och björkar spridda i fäladsmarken finns
naturligtvis även del arter knutna till dessa, exempelvis “äkta” sammetssopp Xero-

comus subtomentosus som sedan kunde
visas tillsammans med sin vitköttiga dubbelgångare X. ferrugineus.
Vid återsamlingen och genomgången
kunde vi vidare jämföra stolt fjällskivling
Macrolepiota procera med den rodnande
Chlorophyllum olivieri. Vi kunde jämföra
gulkremla R. claroflava med senapskremla
R. ochroleuca och fick även möjlighet att
se tre olika “rutsoppar” – boksopp Xerocomellus pruinatus, “äkta” rutsopp X. chrysenteron och X. cisalpinus, en av dess dubbelgångare. Ytterligare många arter dök
upp här och alla ca 120 kan inte nämnas
här, så borstskålen Cheilymenia fibrillosa får avsluta som varande dagens troligen sällsyntaste art med bara två tidigare
noterade fynd i landet.

Brun kvistskål Rutstroemia firma, Måryd
Foto: Jan Svensson
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Inventeringshelg 29 september–1 oktober 2017
Text: Sigvard Svensson
Årets inventeringshelg hamnade i södra
Mellanskåne, med bas på Sövde äventyrscamp. Huvudorsaken till detta var fyndet av violgubbe Gomphus clavatus hösten
2014 på en lokal utmed Åsums-/Björkaån
väster om Sjöbo, i kombination med att
Projekt Skånes Mossor gjort intressanta
fynd här.
Hösten 2016 gjordes några få besök, bland
annat en föreningsexkursion och ytter-

ligare spännande fynd gjordes. I området finns fler biotopsskyddsområden och
nyckelbiotoper med uppenbar hög potential men svampmässigt okända.
Fredag till söndag besökte de femton del
tagarna åtta lokaler, med många intressanta fynd som resultat. En utförligare rapport
kommer i nästa nummer av Puggehatten.

Mamölla och Trollalider 14 oktober 2017
Text: Sigvard Svensson
Någon exkursion i månadsskiftet september/oktober brukar innebära utbyte
med Svampevennerne på Bornholm
och i år var det deras tur att komma till
Skåne. Olyckliga omständigheter gjorde
att det till slut bara blev en deltagare därifrån, Lars Bitsch. Undertecknad hämtade
honom i Ystad och på vägen till Degeberga gjorde vi ett stopp i det gamla och stora
hässlet vid Folkesstorp norr om Maglehem. Svamptillgången här var begränsad
(15 arter), men vi kunde i alla fall notera
både mörkfjällig Armillaria ostoyae och
finfjällig honungsskivling A. cepistipes.
En insamlad liten skölding visade sig vara
Pluteus pouzarianus och som förväntat
fanns det rikligt med kantarellmussling
Plicaturopsis crispa på hasslarna.
På parkeringen vid Degeberga kyrka blev
det snabbt trångt när ytterligare 20 del
tagare samlades. Vi flyttade oss därför
till Hembygdsgården, där det fanns mer
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plats att ställa bilar. Efter lite omstuvning
till färre bilar fortsatte vi söderut i Seges
holmsåns dalgång till en bättre utgångs
punkt vid Rallate, mittemellan dagens
båda mål. Huvudsyftet med dagens övning
var att leta efter de svamparter som utgör
Kristianstad kommuns ansvarsarter i ett
LONA*-projekt och där Puggehatten tagit
på sig att kontrollera kända växtplatser
och även leta nya. I det här fallet handlade
det i första hand om kejsarspindling Cortinarius elegantissimus även om markerna
här mycket väl skulle kunna hysa de båda
andra arterna som ingår, rosensopp och
violgubbe.
Vi började söderut i det område som vi
genom åren kallat Mamölla och som nu
delvis ingår i det nya Ekedala naturreservat. Det är en blandning av välbetade fina
naturbetesmarker, gammal bokskog och
lite lärk- och granplanteringar, allt på
kalkrikt underlag. På betesmarken fanns
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en del hagvaxingar, framförallt blodvaxing
Hygrocybe coccinea och papegojvaxing
Gliophorus psittacinus och några fruktkroppar av slemjordtunga Glutinoglossum
glutinosum hittades. I skogsmarken hämtades bland annat Cortinarius phaeosmus
(NT), sydlig Armillaria mellea s.str. och
finfjällig honungsskivling, gulprickig Hygrophorus chrysodon (NT), elfenbens- H.
eburneus och mörknande vaxskivling
H. discoxanthus Som förväntat hittades
fjällsopp Strobilomyces strobilaceus, igelkottröksvamp Lycoperdon echinatum
och föränderlig brosking Marasmius
wynneae. Vid genomgången vid lunchen
presenterades vidare fina exemplar av
kragjordstärna Geastrum michelianum,
kruskantarell Craterellus sinuosus, svart
trumpetsvamp C. cornucopiae, trattkantarell C. tubaeformis och sydlig sotticka
Ischnoderma resinosum (VU).

Förutom det mesta av det ovanstående,
hittades fina ex av dofthätta Mycena diosma, gulflockig Lepiota magnispora och
rostfjällskivling L. boudieri, fläckfinger
svamp Ramaria sanguinea (VU), rödbrun
stensopp (“tallkalle”) Boletus pinophilus,
kortfotkremla Russula curtipes (NT),
taggticka Sistotrema confluens, rödfotad
nagelskivling Gymnopus erythropus (NT)
och klubbhonungskivling A. lutea, dagens
fjärde art i släktet! Slutligen måste nämnas de största cinnoberspindlingar Cortinarius cinnabarinus som någon av oss
sett, samt räv- C. vulpinus (NT), bok- C.
anserinus (NT) och sydlig gyllenspindling
C. bergeroni (EN). Bland dagens drygt 125
arter fanns dessutom ytterligare några
spindlingar som ännu saknar namn. Men
någon kejsarspindling hittade vi inte!
*LONA=LOkal NAturvårdssatsning

Eftermiddagen ägnades Trollalider, slutt
ningarna mot nordväst från Rallate.

Trängsel i svampskogen! En uppsprickande kragjordstjärna Geastrum michelianum har
delvis täckt över luddskålarna Humaria hemisphaerica
25
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Bokpresentationer:
Tipsade av Jan Svensson
Grassland Fungi, a field guide
Published in October 2017
177 species with clear descriptions of each,
and over 800 photographs.
Key indentiﬁcation points to help distinguish between similar species.
Designed to be suitable for the beginner
and amateur enthusiast, it will appeal to
anyone with an interest in grassland mycology.
Compiled by Elsa Wood and Jon Dunkelman, this field guide is the result of 2½
years surveying grassland sites in the Lower Wye Valley by Monmouthshire Meadows Group.
Jans kommentar:
Jag har köpt den och har delvis hunnit använda den. Så här långt är jag nöjd, men
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man skall så klart vara medveten om att
fungan här och i Storbritannien skiljer sig
en del. Men i stort fungerar denna bok alldeles utmärkt för de skånska förhållandena. För mig har den blivit ett komplement
till den utmärkta The genus Hygrocybe av
David Boertmann som presenteras nedan.
Fungi of Northern Europe, Volume 1: The
Genus Hygrocybe
Published 2010, reprint 2017
This revised second edition of the book
includes revised keys, descriptions and
illustrations of all 62 species and varieties
recognized from the area. A few new combinations are proposed. Many new pictures have been added. This is the English
language version of the book.
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Bokpresentation:
Text: Claes Ingvert
Ädellövskogens gömda svampar
Svampar är väldigt fascinerande. De kan
ha mycket varierande former. Flera är
väldigt färgrika och vackra. Många är extremt ovanliga och finns endast på mycket
speciella substrat, andra finns endast i miljöer som varit trädbeväxta under många
hundra år.
I boken Ädellövskogens gömda svampar presenteras många av de svampar som
vi sällan hittar.
Här finns både bedårande vackra arter
och extremt sällsynta och sällan avbildade
arter.
Även om du är nybörjare och inte kan så
många svamparter än, så är det spännande

att se vilka fantastiska arter som gömmer
sig i de artrika ädellövskogarna. För de
som kan mer, så ger boken möjlighet att
lära sig de riktigt svåra artgrupperna. Små
fjällskivlingar, lökspindlingar och korallfingersvampar. Boken är tryckt med bästa
möjliga bildkvalitet och färgriktighet.
Bra tydliga bilder och beskrivningar på
nästan 170 signal- och rödlistade arter i
ädellövskog. Arternas utbredning i Nordens lövskogsområden samt rödliststatus
och lokalt namn i respektive land. För mer
info gå in på www.ingvert.com
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Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om
trädtillväxten påverkas
Vid en kalavverkning stryps tillgången på
energi för de svampar som lever i symbios
med träd. Vanliga arter kommer tillbaka, men förändringar i svampsamhällenas
artsammansättning finns kvar efter 50 år,
enligt en avhandling från SLU. Att spara
dungar av träd kan vara ett sätt att bevara
delar av svampsamhället i ett område.
Mykorrhizasvampar är en grupp i den
bio
logiska mångfalden som måste åter
etablera sig efter en kalavverkning, eftersom de lever i symbios med träd och är
beroende av levande trädrötter som kan
förse dem med energi. Kunskapen om
svampars roll i markprocesser och deras
betydelse för skogens ekosystemtjänster
har länge varit bristfällig, eftersom många
arter är svåra att identifiera och sällan bildar synliga fruktkroppar.
Kerstin Varenius har i sitt doktorsarbete
undersökt hur samhällen av mykorrhiza
svampar utvecklas i unga och upp till 60
år gamla tallskogar som har vuxit upp

på tidigare hyggen och gjort jämförelser
med naturskogar. Hon har även utvärde
rat effekten av att lämna kvar träd vid
avverkning, och undersökt vad mark
svampsamhällens sammansättning (hur
vanliga arter är i förhållande till varandra) betyder för trädens tillväxt. I arbetet
har hon utnyttjat modern DNA-teknik,
som ger helt nya möjligheter att identifiera svampar i marken. Dessutom har hon
beskrivit de ekosystemtjänster som svampar bidrar med i skogen.
Msc Kerstin Varenius, institutionen för
skoglig mykologi och växtpatologi, försvarade sin doktorsavhandling Interactions
between fungi, forest management, and
ecosystem services vid SLU i Uppsala.
Avhandling finns i pdf-format. Följ länken: https://pub.epsilon.slu.se/14629/

Sandsopp, Suillus variegatus, växer med
tall, foto: Michael Krikorev
Vi säger: Stort grattis Kerstin till dr-examen och en intressant och viktig avhandling.
Kerstin Varenius. Foto: Sara Borsiin
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Notiser:
Svampförgiftningar
Vi har ju haft, som alla vet, ett rekordår när det gäller svamp. Många sällsynta arter har
visat sig och de ätliga godingar har kommit i stora kvantiteter. Många gav sig ut och
plockade. Och en del var inte så erfarna:
Giftinformationscentralen fick fler samtal än någonsin under september i år. 30 samtal
per dygn kom till centralen. De flesta kunde dock lugnas, medan ett fåtal fick rådet att
söka akutvård. Totalt var det 240 personer som sökte akut fram till och med september.
Ett normalår ligger siffran mellan 50 och 200.
Källa, Sydsvenskan 7 oktober 2017, nätupplagan

Rekordår för svamp och en rekordkantarell i Tjörnarp
Rapporter om det goda svampåret har varit många. SVT Skåne fick en intervju med
Puggehattens ordförande, Sigvard Svensson:
– I grund och botten är det så att det sällan varit bättre än i år när det gäller svamp,
säger Sigvard Svensson som är mykolog på biologiska museet i Lund.
– Det finns gott om svamp just nu och det beror på att det varit regn i både juni, juli
och augusti, och inte för torrt i markerna.
Främst är det kantareller, trattkantareller, karljohansvamp, stensopp och blodsopp som
finns i skogarna i Skåne. Och enligt Sigvard Svensson kommer svampsäsongen att hålla
i sig många veckor framöver.
Rekordkantarellen hittades av ett par med sommarstugan i Tjörnarp. Själva fyndplatsen var i krokarna kring Korsaröd. Vikten var 275 gram och svampen var i gott
skick.
Källa: SVT Nyheter Skåne, 13 september 2017, nätupplaga

UR – skola har en hel del intressanta program som man kan strömma. I ett av programmen berättar forskaren Ellen Larsson om sina erfarenheter när det gäller ett
svampsläkte, trådingar Inocybe.
När hon började sin forskning 2004 fanns 88 arter beskrivna i Norden. Idag är det 232,
många av de nya arterna är hittade i alpina och subalpina miljöer.
Lyssna på Ellen Larsson här:
https://urskola.se och sök på trådingar
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Vilka är svamparna?

1.

Svampbloggar
På nätet kan man hitta mycket om svamp
och i tidigare nummer har vi tipsat om
olika sidor på nätet som handlar om just
svamp. Även olika sidor på Facebook har
fått sin uppmärksamhet. Så i detta nummer tipsar vi om några svampbloggar:
http://plockasvamp.com ett par svampintresserade bloggar om allt som har med
svamp att göra. Värd att besöka.

2.

3.

http://pelleholmberg.com
svampboksförfattaren bloggade under en tid fram till
2016. Inläggen ligger fortfarande kvar och
kan vara värda ett besök.
http://naturvardsarter.com handlar inte
bara om svamp utan mycket annat intressant i vår natur. Med naturvårdsarter menas de arter som indikerar höga
naturvärden. Det är främst mossor, lavar
och svampar som är dessa naturvårdsarter.
https://blog.mycology.cornell.edu är en
blogg från Cornell University i USA som
tar upp alla möjliga och intressanta aspekter när det gäller fungan.

4.
Svar finns i tidningen.

Det är många som bloggar om svamp och
mycket annat. Men dessa fyra ovan var de
som vi tyckte var mest givande och som
fokuserade på svamp.
Text: Per Magnuson
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Kallelse till årsmöte 2018
Agenda för ordinarie årsmöte i Puggehatten
Skånes Mykologiska Förening
Lördagen den 17 februari 2018, kl. 11.00
Arkivcentrum Syd, Lund
Program
Inledning av ordföranden
Ärenden enligt stadgarna
Lunchfika
Svampar på Kullaberg, föredrag av Kerstin Bergelin *
Claes Ingvert presenterar sin bok Ädellövskogens gömda svampar
Årsmötets ärenden
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av årsavgift för 2019.
13. Förslag till nya hedersmedlemmar
14. Övriga ärenden.
Avtackning avgående funktionärer
Inventeringshelg 2018
* Kullabergs särpräglade och unika natur har förutsättningar för en stor biologisk mångfald, där svampar har en betydelsefull roll. Kerstin Bergelin presenterar ett urval arter,
varav de äldsta fynden härrör från Elias Fries dokumentation på 1850-talet och också
några av de 87 svampar, som är rödlistade. Med anknytning till vegetationens växlingar
och de historiska kulturinfluenserna på Kullaberg.
Kerstins bok, Svampar på Kullaberg, presenterades i förra numret av PH (reds anm)

Hjärtligt välkomna på vårt årsmöte!
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INNEHÅLL

1
Program
3
Ordförande har ordet
4
Svamplokaler runt Västervik, Småland
13
Artpresentation; lundvaxskivling
14
Bilduppslag
16
Sedan sist
		Bosjökloster
		Klåverödsdammen
		Linneröd
		
Nyvångsskogen - Fyledalen
		Inventeringshelg
		
Mamöllan och Trollalider
24
Nils Ludvig Olsson
25
Bokpresentationer
26
Övriga notiser
28
Vad heter svampen?
Omslag sida 3, Årsmöteskallelse med dagordning
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