3•09

Puggehatten 22 (3) 2009

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 100 kr till pg 12 10 34-3. Årsavgiften inkluderar tidskriften
PUGGEHATTEN, som utkommer med fyra nummer per år inklusive matrikel. Familjemedlemmar 10 kr per år.
Adressändringar
Anmäls till Anna Karin Olsson, Övedskloster 8, 275 94 Sjöbo, tfn 046-391048.
Föreningens adresser
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening, Botaniska museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund.
Webbplats: www.puggehatten.se
Styrelse
Sven-Åke Hanson (v. ordförande), Birkagatan 49, 256 55 Helsingborg, 042-297108, 0706-097108
Claes Ingvert, Basgränden 4, 224 68 Lund, 046-2116690, 0733-361035
Joachim Krumlinde (sekreterare), Näktergalsvägen 53, 247 36 S. Sandby, 046-57332, 0739-314945
Nils-Otto Nilsson, Snärshult 5112, 280 22 Vittsjö, 0451-250 45, 070-382 50 04
Anna Karin Olsson (kassör), Övedskloster 8, 275 94 Sjöbo, 046-391048, 0709-538183
Sigvard Svensson (ordförande) , Kollegievägen 43, 224 73 Lund, 046-127368, arb.046-2224061, 070-7763378
Tony Svensson, Fältvägen 23, 291 39 Kristianstad, 0703-025474
Tove Thomasson, Fredriksberg 2094, 280 10 Sösdala, 0451-61096, 0702-867659
Hans Östling, Vångavägen 1, 291 36 Kristianstad, 044-71650, 0768-223629
Redaktion
Sven-Åke Hanson
Joachim Krumlinde (webbredaktör)
Ulf Olsson, Säflacka 1174, 280 60 Broby, 044-48064, 070-8932189
Ulf Ryde, Plommonvägen 24, 223 55 Lund, 046-2119987
Sigvard Svensson
Tony Svensson (redaktör)

Tryck: Beta-Tryck, Tyringe
Copyright: ©Puggehatten och ©Författarna
Ansvarig utgivare: Tony Svensson
Omslag: Gulfotsskölding (Pluteus romellii). -Foto: Claes Ingvert.

2

ISSN 1100-7109

Puggehatten 22 (3) 2009

Ordförandens sida
Gott nytt 2010, alla medlemmar! För en gångs skull blev det en rejält vit jul, följd av
en bitande kall nyårshelg och i skrivande stund ser det ut som om det kan bli en mer
långdragen period med snö och kyla. Det var många år sedan!
På tal om årsskifte, så är det dags att återigen betala medlemsavgiften som fortfarande bara är 100 kr för fullbetalande medlem och 10 för familjemedlem. Du hittar
inbetalningskort och instruktioner för internetbetalning med det här utskicket och om
du inte gör det beror det sannolikt på att du redan betalt för 2010.
Nytt år innebär förstås också att det snart är dags för årsmöte, i år onsdagen 24 februari, se kallelse på annan plats i detta nummer. Du kommer väl?
De senaste åren har det varit allt svårare att få in material till PUGGEHATTEN och
det har gjort redaktörens uppgift onödigt svår. För att försöka råda bot på detta bjöd vi
in till ett öppet redaktionsmöte den 2 december dit alla intresserade medlemmar var välkomna. Nio personer kom och diskuterade, föreslog och beslöt bland annat följande:
* Det långsiktiga målet bör vara att det ska finnas material till nästa nummer när
aktuellt nummer går i tryck.
* Fasta utgivningsdatum 1 maj, 15 augusti och 15 december. Absolut manusstopp 1 månad innan.
* I varje nummer ska finnas Ordförandens sida, Sedan sist, Program, Recept,
Gissa svampen, Aktuellt/Dags för och Lokalpresentation.
* Det finns en massa idéer till kompletterande inslag såsom Recensioner/Bokanmälningar, Kåserier, Fototips. Det är bara, käre läsare, att själv fylla på med
ide och gärna skriven text och bilder. Redaktionen hjälper gärna till med att
utveckla idéer och ofärdiga texter om du så vill.
Vi kommer säkert att återkomma till detta i kommande nummer och förhoppningsvis
syns också en del förändringar inom en snar framtid.
Varje år i slutet av april ordnar ArtDatabanken Flora- och faunavårdskonferensen
och årets konferens kommer att anknyta till FN:s Biologiska mångfaldsår och Rödlista
2010. Som många säkert känner till revideras den svenska rödlistan vart femte år och
i år är det dags igen. Arbetet har pågått i flera år och har för svamparnas del, förutom
den gängse genomgången av kunskapsläget, innefattat en koordinering med Norge och
Finland, och med övriga kryptogamgrupper för att få till en så vettig bedömning som
möjligt. Det preliminära resultatet har funnits tillgängligt på ArtDatabankens webbplats
sedan i somras för synpunkter. Jag kommer att återkomma till både den nya rödlistan
och konferensen i kommande nummer.
Som sagts ovan tar vi gärna emot förslag och synpunkter på verksamheten, bilder och
artiklar till PUGGEHATTEN etc. precis närsomhelst!
Vi ses på årsmötet i februari!
Sigvard Svensson
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Inventeringshelgen
i Breanäs hösten 2009
Sven-Åke Hanson
Med syfte att öka kännedomen om Skånes svampar har Puggehatten sedan 1998
regelbundet anordnat inventeringshelger varje höst på olika platser i Skåne

(Bergelin 1998, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004a, 2004b & 2008). Enda undantaget
var 2005 då föreningen i stället arrangerade SMF:s mykologivecka.

Tabell 1. Besökta lokaler under inventeringshelgen 2009.
Församling Lokal

Biotop

Ö. Broby

Mannagården

Hävdade naturbetesmarker med lång kontinuitet,
delvis en betad ekhage, delvis öppna marker.
Dessutom omgivande lövskog på fuktig botten.

119

Glimåkra

Grävlingabackarna Ett blockrikt skogsområde med ädellövskog och
barrskog. Det mesta av granen blåste ner vid
stormen Gudrun varför det finns gott om död
ved. I den östra delen finns ett stort område med
sumpskog.

55

Örkened

Nedraryd

Gammalt, varierat odlingslandskap som domineras
av trädbevuxna beteshagar. Blockrika, öppna
betesmarker och smala slåtterängar längs
Rönnebodaån.

184

Örkened

Ekhult

Blockrik gammal ädellövskog där det tidigare varit
hagmark och lövängar. Den domineras av bok,
varav flera mycket gamla. Dessutom finns inslag
av gran och asp. Rikligt med grov död ved av bl.a.
asp.

163

Glimåkra

Dalshult

Biotopen är mycket varierad med betade
hagmarker, ädellövskog med lång kontinuitet,
barrskog och myrmarker och andra fuktiga
områden.

170
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Inventeringshelgen 2009

Traditionsenligt genomfördes årets inventeringshelg den 25 – 27 september, även
nu med Breanäs Konferenshotell vid sjön
Immelns västra strand som bas. Detta år
hade vi även nöjet att se åtta deltagare
från den danska föreningen Pahati under
ledning av Anders Lykke, något som verksamt bidrog till det lyckade resultatet. Vi
hoppas på ett fortsatt deltagande av våra
danska vänner även nästa år.

Vad är en inventeringshelg?

Helgen inleds på fredagseftermiddagen
med inventering av en eller två lokaler,
varefter vi åker till hotellet och påbörjar
artbestämning i ett rymligt arbetsrum.
Arterna förses med etiketter och läggs
därefter ut på utställningsbord så att alla
kan studera dem. Efter gemensam middag
brukar det vara en bildkavalkad förmedlad
av någon av deltagarna, i år av Joachim
Krumlinde. Därefter fortsätter bestämningsarbetet med tillhörande diskussioner
så länge var och en har lust och ork. Tack
vare ett avbrott med kaffe/te och Kerstin
Wikings kakor brukar orken räcka rätt
länge. Under lördagen åker vi till två nya
lokaler och är tillbaka på arbetslokalen
lagom till eftermiddagsfikat. Resten av

dagen används till att bestämma och registrera insamlad svamp, dock med avbrott
för middag och kvällskaffe/te med fler
kakor. På söndagsförmiddagen besöks ytterligare en lokal, varefter artbestämning
sker fram till ca 15.00 då verksamheten
avslutas med städning.

Inventerade lokaler

De fem lokalerna som inventerades redovisas i tabell 1. Endast en av dem besöktes
också förra året, nämligen den i Nedraryd.
Antalet arter på de olika lokalerna är
inte jämförbart, dels beroende på att olika
lång tid tillbringades på var och en, dels
beroende på att antalet deltagare varierade
mellan de olika dagarna.

Resultat

Totalt gjordes 693 noteringar av 368 arter.
Även 2008 noterades 368 arter – en lustig
tillfällighet. Detta resultat måste betecknas som mycket gott eftersom den tidiga
hösten varit påfallande torr. Bland de mer
intressanta fynden må nämnas:
Claussenomyces dacrymycetoideus och
Neobulgaria premnophila vilka båda är
skålsvampar och nya för landet.
Paxillus vernalis (en dubbelgångare till

Tabell 2. Rödlistade svampar noterade under inventeringshelgen 2009.
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Lokal

Geoglossum difforme

klibbjordtunga

EN

Nedraryd

Hygrocybe splendidissima

praktvaxskivling

NT

Nedraryd

Perenniporia medulla-panis

brödmärgsticka

NT

Mannagården

Russula virescens

rutkremla

NT

Dalshult

Scleroderma cepa

rödbrun rottryffel

EN

Ekhult
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den vanliga pluggskivlingen) och Phellinus nigricans, svart eldticka, nyfynd resp.
andrafynd för Skåne.
Botryobasidium intertextum (en skinnsvamp), Flammulaster rhombosporus,
Inonotus rheades, rävticka, Psathyrella
scatophila, Phellinus lundellii, björkeldticka och Ramaria flavoides är alla
ovanliga i Skåne, samt Suillus flavidus,
slemsopp, som inte har visat sig på många
år.
Dessutom noterades fem rödlistade arter, vilka framgår av tabell 2. Därutöver
kan nämnas att vi noterade 33 arter av
kremlor och 21 arter av riskor. Artlistor
har sänts ut till samtliga deltagare. Belägg av flertalet av de ovannämnda arterna
finns tillsvidare hos enskilda deltagare.

Tack

Ett varmt tack till Arne Neering för ett
mycket välvilligt mottagande.

Deltagare

Gunilla & Jan-Erik Hederås, Karin Hjelmér, Bernt Hägg, Claes Ingvert, Mats
Karlsson, Joachim Krumlinde, Bente
Lambertsen, Ida & Leif Laursen, Anders
Lykke, Bent Søby Madsen, Ingvar Måns-
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son, Anna-Karin Olsson, Ulf Olsson,
Thorsten Persson, Kirsten Pontoppidan,
Tony Svensson, Klaus Sørensen, Tove
Thomasson, Monica Thörneby, Gunhild
Warming, Kerstin Wiking, Leif Örstadius,
Hans Östling och författaren.
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Kejsarsvampen
(Amanita caesarea)
Joachim Krumlinde
En vecka i oktober befann jag mig i Rom,
främst för att studera andra sevärdheter
än svampar. Det hindrade inte att jag en
dag begav mig till det berömda salutorget Campo dei Fiori med ett stort utbud
av matvaror såsom ost, grönsaker och
svamp. Förutom odlad svamp salufördes
också viltväxande svampar, enligt uppgift
plockade ”i bergen” (antagligen då Apenninerna). Den som såldes mest var porcini,
vilket jag identifierade med vår karljohan

eller någon närstående Boletus-art. Men
det som fångande min uppmärksamhet var
en låda med små, outvecklade fruktkroppar av kejsarsvampen (Amanita caesarea). Svampen kallas på italienska cesare
eller ovolo (egentligen ovolo buono, av
uovo=ägg, syftande på utseendet av den
outvecklade fruktkroppen; se bild sid. 6).
Kejsarsvampen är en av Europas mest
eftersökta matsvampar, känd redan på
romartiden. Den har identifierats med ro-

Karljohan och kejsarsvamp på salutorget Campo dei Fiori i Rom. -Foto: Joachim Krumlinde.
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Kejsarsvamp (Amanita caesarea). -Foto: Joachim Krumlinde.
marnas Boletus (som alltså inte är vår Boletus), särskilt gouterad av kejsarna – därav namnet caesarea liksom det italienska
cesare. Enligt Suetonius så blev kejsare
Claudius förgiftad av sin hustru Agrippina, då han troskyldigt avnjöt en måltid av
älsklingsrätten, kejsarsvampen. Suetonius
uppger inte vilket gift som användes; det
har föreslagits att lömsk flugsvamp hade
blandats in i rätten. Denna förmodade förgiftning har omnämnts av flera andra romerska författare, som Martialis, Plinius
den äldre och Seneca.
Jag inhandlade en fruktkropp (se bilden) för det facila priset av 8 euro (cirka
80 SEK). Jag har inte mått eller vikt på
svampen, men den är ju en flugsvamp, så
läsaren kan tänka sig en annan Amanitaart i motsvarande utvecklingsstadium. I
alla fall kan jag rapportera att den smakade utmärkt, skivad i tunna skivor över
en tallrik spaghetti med lite olivolja och
riven parmesan (det sista betyder riven ost
8

och inte en påse sågspån).
Den gamla romerska kokboken ”De
Re Coquinaria” av Apicius (svensk översättning av Madeleine von Heland) innehåller en del svamprecept. För Boletus
(i översättningen kallad ”Flugsvamp”)
rekommenderas att koka i caroenum (vilket betyder druvsaft) med en knippa färsk
koriander, alternativt med garum (salt
fisksås).
The Romance of the Fungus World (av
Rolfe & Rolfe, Dover 1974, utgiven första
gången 1925) innehåller många intressanta mykologiska, kulturhistoriska notiser,
bland annat om kejsarsvampen. Martialis
har skrivit att slaven kan betros med guld
och silver men inte med Boletus, eftersom
han kommer att äta upp den längs vägen.
Trots att kejsarsvampen knappast tillhör
den svenska fungan är den ganska välkänd
i Sverige och har varit omtalad och även
avbildad i många svenska svampböcker.
Det tidigaste omnämnandet (såvitt jag har
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kunnat utröna) är i Carl Th, Mörner ”Om
de högre svamparna” (Lindblads förlag
1919), som i första hand beskriver giftsvampar och svampgifter. Boken avlutas
med en vacker färgbild på kejsarsvampen,
enligt författaren lånad från Bresadola.
Detta motiveras av en tabell över ”dubbelgångare” tidigare i boken, alltså ett schema
över matsvampar som ställs emot giftiga
förväxlingssvampar. Eftersom tabellen är
lånad (och översatt) från ett tyskt arbete,
omtalas kejsarsvampen och den röda flugsvampen som dess dubbelgångare.

Ingelström beskriver i sin Svampflora
(1940) kejsarsvampen och noterar att den
var funnen i Sundsvall i början av 1920-talet; om bestämningen av svampen den
gången var korrekt är möjligen oklart.
I övrigt noteras att kejsarsvampen förekommer i text och bild i flera moderna
svampböcker på svenska, om de är översatta från andra europeiska språk, till exempel Roger Phillips ”Norstedts stora
svampbok” (1982). Därtill förekommer
den i Bo Nylén ”Svampar i Norden och
Europa” (2000).

Judasöra i Kristianstad
Hans Östling
9 december tog jag en sväng till Råbelövs- scharlakansskål (Sarcoscypha austriaca),
sjön vid foten av Balsberget bl.a. för att rostticka (Phellinus ferruginosus), opalkse om det eventuellt kunde finnas judasöra rös (Exidia thuretiana) och dallerskål (As(Auricularia auricula-judae) vid fläder- cotremella faginea).
buskarna. Efter mycket letande så var den plötsligt
där! Jag hittade 5-6 mycel,
alla på fläder med ett undantag - en avbarkad grenstump
av något lövträd. Jag sökte
även igenom hasselsnår för
att leta efter läderskål (Encoelia furfuracea) vilket
också konstaterades där till
slut.
Det blev 37 arter sammanlagt, plus några hättor
och annat som jag inte fick
namn på. Bland de identifierade arterna fanns bl.a.
tegelticka (Daedaleopsis
confragosa), knippspröding Judasöra (Auricularia auricula-judae). -Foto: Hans Östling.
(Psathyrella multipedata),
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Trollhand i Kristianstad
Hans Östling
Jag blev inspirerad att söka efter trollhand
(Hypocreopsis lichenoides) i Kristianstad
efter ett tidigare reportage i Puggehatten
(Krumlinde & Svensson 2009) och efter
alla fynd som rapporterats på svampforumet (http://www.svampguiden.com).
Jag och Tony S diskuterade i våras om
vi skulle söka efter den i trakten men det
blev inte av. Jag sökte själv lite halvhjärtat
i videsnåren på Norra Lingenäset i våras
och har även sökt i videbuskage på Balsberget utan resultat.
När jag nu såg på svampforumet att
folk hade börjat rapportera trollhand igen,
tänkte jag att nu ska jag söka efter den

mer seriöst och bestämde mig för att återbesöka videsnåren på Norra Lingenäset
vid Helgeån. Det var 26 november och det
visade sig vara besvärligt att ta sig fram.
Men så såg jag en liten brun klump på en
smal kvist som kanske kunde vara början
till trollhand, det kändes som att jag var
på rätt spår. Efter ytterligare en stunds
sökande såg jag ett vackert exemplar av
trollhand - bingo!
Jag hittade sammanlagt 10-15 stroman
inom ett begränsat område på ett par kvadratmeter. Jag fortsatte sökandet i videsnåret längre bort utan resultat. Mycket
nöjd och med fina bilder av trollhand åkte

Trollhand (Hypocreopsis lichenoides). -Foto: Hans Östling.
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jag hem och bestämde mig
att fortsätta sökningen även
nästa dag. Resultatet av dag
två blev betydligt magrare
men det blev ändå två nya
fynd i närheten av det första.
Det stämmer bra, som
det påstås, att kantöra (Hymenochaete tabacina) växer tillsammans med trollhand. Några andra svampar
som fanns i videsnåren var
gullkrös (Tremella mesenterica), snurrkrös (Exidia
recisa), vårtkrös (Exidia
glandulosa), vinterskivling
(Flammulina
velutipes),
tegelticka (Daedaleopsis
confragosa) och eldticka
(Phellinus igniarius) på
pil. Andra svampar som inte växte direkt
i videsnåren var häggtrattskivling (Infundibulicybe geotropa), läderskål (Encoelia furfuracea) på hassel, plommonticka
(Phellinus tuberculosus), ett gammalt exemplar av korallticka (Grifola frondosa),
svedticka (Bjerkandera adusta), björkticka (Piptoporus betulinus), dallergröppa
(Phlebia tremellosa) och ostronmussling
(Pleurotus ostreatus).
En vecka senare, 3 december, befann
jag mig vid Råbelövssjön vid foten av
Balsberget och funderade på om videsnåren där kanske också kunde hysa trollhand. Efter ca två timmars sökande hade
jag hittat 6-7 stroman!
Jag visste att det fanns liknande videsnår vid fågeltornet i Torsebro, så nästa
dag åkte jag dit och efter tre timmar hade
jag hittat ca 20 stroman i olika storlekar.
Jag hittade också knölgömming (Bertia
moriformis), gul rottryffel (Scleroderma
citrinum), ett friskt exemplar av kor-

-Foto: Hans Östling.

allticka (Grifola frondosa) vid en gammal ek, några ostronmusslingar (Pleurotus ostreatus) på en boklåga och en liten
scharlakansskål (Sarcoscypha austriaca)
som lyste vackert på en gren.
Även om man får leta ett tag så verkar
trollhand inte direkt ovanlig i gamla videsnår med mycket död ved och närvaro av
kantöra.
För den som söker trollhand i Skåne,
skicka gärna in en rapport eller berättelse
om hur det har gått, så kan det ev. publiceras i Puggehatten.

Referens
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Sedan sist
Mölle fälad - 31 aug. 2009
Och regnet det bara öste ner. Som en exakt kopia av förra årets kvällsexkursion
till fäladsmarkerna i Kullabygden! Trots
noggrant eftersök av entusiastiska sex
exkursionsdeltagare, kunde endast ett fåtal svamparter samlas. Fäladsmarken var
bitvis välbetad, men ymnig förekomst av
skräppor och fläckar av blågröna gräs,
vittnade om en för hög kvävepåverkan.
Dessutom noterades en större utbredning
av björnbär och åkertistel jämfört med tidigare år.
En fullständig fyndlista ger följande
sex arter: Blygrå äggsvamp (Bovista
plumbea), gullpigg (Calocera cornea), gul
åkerskivling (Agrocybe pediades), klockhätting [Conocybe albipes (C. lactea)],
ängschampinjon (Agaricus campestris)
och ängsröksvamp (Vascellum pratense).
Kerstin Bergelin

Bökenäset – 17 okt. 2009
Lördagen den 17/10 var vi några stycken
Puggehattar som samlades vid Oppmanna
kyrka för vidare färd ner mot Bökenäset.
Vi delade upp oss i två grupper och tog
en snabbsväng. I mitt tycke var tillgången
på svamp bra. En inventeringslista gjordes
upp av Hans Östling - 70 arter hittades!
Efter ca 1,5 timme samlades vi för fika vid
parkeringen och en genomgång av fynden
gjordes. Det var första gången som jag var
med på en exkursion och jag tyckte att det
gick alldeles för snabbt. För kort tur och
genomgången bara svischade förbi. Det
var inte mycket kunskap som fastnade.
12

Jag hittade några arter som var nya för
mig: strimmig brödkorgssvamp (Cyathus
striatus), vit hattmurkla (Helvella crispa),
mitt första fynd av syrlig fjällskivling (Lepiota cristata) och Puggehattens ”logga”,
rutbläcksvamp (Coprinius picaceus), vilken fanns i rätt stort antal. De finaste missade vi dock när vi hastigt drog iväg på
vår snabbrunda, de stod alldeles intill parkeringen. Efter fikat åkte de övriga hemåt
men eftersom det var första gången jag var
här och åkt ända från Helsingborg så ville
jag lägga några timmar till på området.
Efter att tidigare ha följt den lilla skogsvägen norrut, vände jag nu kosan söderut.
Jag skannade av marken noga på jakt efter
fler svarta trumpetsvampar (Craterellus
cornucopioides), av vilken jag tidigare
hittat några fina exemplar. Naturligtvis
hade jag ögonen öppna för annat också.
Ett fint mycel med pudrad trattskivling
(Lepista nebularis) dök upp i min väg. Jag
har aldrig provat dem som matsvamp men
nu tog nyfikenheten över och samtliga
små hamnade i svampkorgen.
Sökandet gick vidare. Det var en fin
lördagseftermiddag. Solen tittade fram
och det var vindstilla. Jag hittade någon
för mig okänd trattskivling som visade sig
vara grön trattskivling (Clitocybe odora).
Den fotades och samlades in. En vacker
svamp, blågrön kragskivling (Stropharia
cyanea), dök upp lite här och var i terrängen. Jag samlade på mig några för senare
fotografering och gjorde detsamma med
den allestädes närvarande rutiga bläcksvampen. Tog tillvara på en del andra
arter som jag inte kände till för samma
ändamål. Jag får se om någon kan artbestämma dem senare. Jag hittade faktiskt
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Pulverklubba (Phleogena faginea). Bökenäset.
-Foto: Jan Svensson.

en del svarta trumpeter och det blev några
liter innan dagen var över. Det går nog att
hitta en hel del sådana läckerheter här ett
bra trumpetår.
Jag hittade några gamla boklågor och

såklart dök jag ner på
alla fyra för att leta
myxomyceter. Visst
fanns de där, men det
första fyndet var en
gelésvamp, närmare
bestämt pulverklubba
(Phleogena faginea).
Här växte vad jag
tror var en Arcyria
cinerea. Lite vanskligt med de röda, men
jag hade ingen tape och inga små askar att
ta kollekt i av dessa så känsliga små varelser, så det fick bli en gissning. En liten
kamfingersvamp (Clavulina cristata) stod
och tryckte i bokskogsmyllan och allde-

Ullklubba (Trichia decipiens). Bökenäset. -Foto: Jan Svensson.
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Rutskinn (Xylobolus frustulatus) på eklåga. Bökenäset. -Foto: Jan Svensson.

les bredvid stod några exemplar av gamla skålen på bokollonet var Hymenoscyphus
igelkottsröksvampar (Lycoperdon echina- fagineus, medan skålen på pinnen inte var
tum). Jag drog vidare i den vackra höstfär- mogen, så det gick tyvärr inte att få fram
gade skogen. Solen strålade, vilket i och något namn på den.
för sig inte var så bra, vilket
alla svampplockare och fotografer känner till. Jag var
nu en bra bit söderut när jag
kom ner mot ett vattensjukt
område med några gamla
granlågor. De gav inget,
men på den fuktiga marken
fann jag en skålsvamp som
växte på bokollon och som
liknade något som jag sett
tidigare vid Sliprännorna,
Gantofta utanför Helsingborg. Dessutom hittade jag
något som liknade nötskålar, men substratet var fel:
de växte på en pinne. Jag
tog kollekt på båda och i
Bukettullklubba (Metatrichia vesparium). Bökenäset.
efterhand fick jag veta att
-Foto: Jan Svensson.
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Nu bar det iväg upp på en liten höjd där
det växte en del friska granar och som sig
bör växte där rodnande fjällskivling (Macrolepiota rhacodes). Det var väldigt torrt
här uppe trots att det regnat en del tidigare
i veckan. När jag skulle gå vidare steg jag
rakt i ett fuktstråk, troligen en liten källåder som kom upp i dagen och i vätan stod
ett flertal tjockhorn (Xylaria polymorpha).
När jag låg där och kravlade för att få några bra bilder lyfte jag blicken och såg rakt
in i en åldrad eklåga som var full av ännu
en art som jag inte sett tidigare - nämligen det rödlistade rutskinnet (Xylobolus
frustulatus). Klockan började närma sig
15-draget och det var dags att ställa kosan
mot bilen. Det förekom en hel del kremlor
och hättor här. Vi hade tidigare på dagen
hittat två arter av rättikhätta: Mycena pura
och rosa rättikhätta (Mycena rosea) och
dessa stötte jag på även nu.
Uppe på ”platån” härjade en skogsprocessor så jag gick lite längre västerut
på min väg mot bilen. Där stötte jag på
ännu ett bra mycel men denna gång var
det blåmusseron (Lepista nuda) som fick
hamna i korgen. Det blev ett tiotal som
skall provätas för första gången. Längre
bort låg ännu en gammal boklåga och
den skulle såklart undersökas. Här fanns
en hel del ullklubbor (Trichia decipiens) i
olika stadier. Även några bukettullklubbor
(Metatrichia vesparium) växte här och på
en gren intill lågan hittade jag ytterligare
en myxomycet: Stemonitopsis typhina.
Jag korsade området där skogsprocessorn härjat, tog mig ner för slänten, över
skogsvägen och hamnade vid en stubbe
fylld av någon honungsskivling - inte den
gulfotade som vi hittade innan, utan någon av de andra 5-6 arterna. Väl framme
vid bilen blev det en kopp te och när jag
satt där, hamnade min blick på andra sidan
parkeringen. Där i flisen stod en hel hop

med mycket vackra rutbläcksvampar som
snart blev fotograferade. Intill dem stod
något som mycket väl skulle kunna vara
knippespröding (Psathyrella multipedata),
men de är alldeles för svåra. De hamnade
såklart också på bild, men jag glömde kollekten som jag dumt nog lagt på biltaket.
Klockan hade ilat iväg och det började bli
brådis. Jag blev ändå över en timme sen
till festen jag var bjuden på, men vad gör
det efter en så bra dag i svampskogen.
Jan Svensson

Landön (som blev Balsberget) 24 okt. 2009
Vaknade till en gråtrist regnig lördagsmorgon. Hade egentligen velat ligga kvar
i sängen, men åkte iväg till Landön och
träffade fem entusiastiska ”puggisar”.
Vi diskuterade vart vi skulle åka, då en
förinventering två dagar innan visade på
mycket dålig svamptillgång på Landön.
Valet stod mellan Nyehusen eller Balsberget - det blev Balsberget.
Väl där tittade vi på några vackra exemplar av sydlig gyllenspindling (Cortinarius caesiolatens) som hade stått två
veckor sedan jag hittade dem första gången. De var något blekare men fortfarande
i gott skick. På vägen dit hittade vi bl.a.
fläckhätta (Mycena zephirus), rättikhätta
(Mycena pura), gifthätting (Galerina marginata) och sotticka (Ischnoderma benzoinum). I närheten av Cortinarius caesiolatens fanns även rävspindling (Cortinarius
vulpinus) och vitspindling (Cortinarius
barbatus).
Efter fika i duggregn gick vi till en
lokal med blå lökspindling (Cortinarius
15
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Murgrönsbrosking
(Marasmius epiphylloides). Skanör.
-Foto: Jan Svensson.

Ljunghusen 31 okt. 2009

caerulescens). De vi hittade var i mycket
dåligt skick. På vägen tillbaks gjorde vi
ett trevligt fynd av granatskivling (Melanophyllum haematospermum) som jag
inte tidigare sett på Balsberget. Andra
fynd var citronspindling (Cortinarius
citrinus), bokspindling (Cortinarius anserinus), svavelmusseron (Tricholoma
sulphureum), riddarmusseron (Tricholoma equestre) och blågrön kragskivling
(Stropharia cyanea).
Hans Östling

Puggehattar
som funnit lä
för en fikapaus
vid Ljunghusen.
-Foto: Jan
Svensson.
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Denna vackra höstdag hade fem personer infunnit sig till
samlingspunkten i
Höllviken för att leta
svampar i ljungheden och tallskogen på Falsterbonäset.
Vi började vid Ljunghusen, norra sidan av vägen, och fann ute på ljungen
en massförekomst av flåhätta (Mycena
epipterygia). Andra arter var svavelgul
slöjskivling (Hypholoma fasciculare), röd
flugsvamp (Amanita muscaria), purpurskinn (Chondrostereum purpureum) och
violett geléskål (Ascocoryne sarcoides).
Flera Mycena-, Galerina- och Psathyrella-arter fick vi aldrig namn på. En vacker
Lyophyllum, troligen mjölgråskivling (L.
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Mykologer fotograferande flåhätta på ljungen. -Foto: Joachim Krumlinde.

Violmusseron (Lepista sordida). Ljunghusen. -Foto: Joachim Krumlinde.

17

Puggehatten 22 (3) 2009
Dvärgjordstjärna
(Geastrum
schmidelii).
Maglehem.
-Foto: Jan
Svensson.

rancidum) noterades också. På kodynga
fann vi orange dyngskål (Coprobia granulata). Ute på norra strandängen fann
vi sedan gott om violmusseron (Lepista
sordida). Turen fortsatte till Falsterbo
stadspark med förhoppningen att hitta
jordstjärnor, men utan framgång.
Joachim Krumlinde

Maglehem – 7 nov. 2009
Klockan är 6.30, upp och hoppa, vi skall
på svampsafari! Vädret ser lovande ut
även denna lördag och det är fantastiskt.
De senaste veckorna har det regnat och
blåst om vart annat utom på lördagarna.
Sven-Åke Hanson väntar mig kl. 8.00 för
avfärd mot Maglehems kyrka. Vi är först
på plats, men nästan omedelbart dyker ytterligare sex puggehattar upp. Som vanligt
väntar vi tills några minuter över 10.00
innan vi beger oss ut till ”Kumlan”, den
svenska prärien för jakt på … ja, inte buffel, utan på buksvampar.
18

Äntligen skall jag få se jordstjärnor.
Förra lördagen vid Skanör blev det inga,
men nu är det hundra procent säkert att
det blir av. Sven-Åke har, som troligen de
flesta medlemmar känner till, inventerat
området. Han och Ingvar Månsson har
gjort och gör ett otroligt jobb här i området. Sven-Åke har prickat en liten grön
tuschprick på ca 1300 jordstjärnor här, jag
säger bara wooaw.
Vi kör ner bilarna på en liten skogsväg
och parkerar vid en inhägnad betesmark.
När vi är samlade behöver vi inte flytta oss
långt för att få syn på den första jordstjärnan. Vi står nästan på den, en dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii) och den är
definitivt överkörd av en bil. De växer i
ring, de flesta ute i betesmarken, så ger vi
oss iväg dit ut och där blir det ett krypande
och fotograferande. Vi letar i närheten efter liten jordstjärna (Geastrum minimum)
men ger upp för stunden. Men vi återkommer till platsen senare och då hittar vi den
och ännu en gång blir krypandet intensivt
och kamerorna går varma. Så kommer det
att bli hela denna dag, för de rara fynden
blir många.
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Naveljordstjärna
(Geastrum elegans).
Maglehem.
-Foto: Jan Svensson.

sandjord som mer
påminner om det forna hedlandskapet, en
prärie i miniatyr.
När jag har plåtat
några
bruneggade
hättor (Mycena olivaceomarginata), befinner sig de övriga
i sällskapet hundra
meter bort och nere
Skåne är som bekant ett mycket platt i en gigantisk skål. Det är brant ner dit
landskap som till större delen består av och väl där får jag ta del av vad de hitstyva lerjordar med odling av säd, raps, tat. Korna gillar att böka här och de upppanntofflor och inte minst betor! Ha! Så bökade platserna har använts i många år.
fel de okunniga kan ha! Här är inte platt Kanten av en uppbökad sandgrop utgör
och leran lyser med sin frånvaro. Nej, här en speciell mikrobiotop där flera arter av
befinner vi oss på betesmark med mager stjälkröksvampar (Tulostoma spp.) trivs.
Den första vi får syn
på är mörk stjälkröksvamp (T. melanocyclum). Fascinerande
är det och vi fortsätter
norröver och uppför.
I sluttningen hittar vi
ännu en jordstjärna,
naveljordstjärna (Geastrum elegans). Väl
uppe ur skålen och
med stramande benmuskler, har vi hamnat i ett litet bestånd
av sträv jordstjärna
(G. berkeleyi). Lyckan är fullkomlig! Jag
Sträv jordstjärna (Geastrum berkeleyi). Maglehem.
tror att vi alla är lite
-Foto: Jan Svensson.
19

Puggehatten 22 (3) 2009
lyriska. Stämningen är uppsluppen och
det skämtas friskt.
Sven-Åke gör sin stämma hörd och nu
kommer det fram att han har varit ”reservare” och då förstår man bättre den välordnade organisation som hittills har rått
sedan vi träffades vid Maglehems kyrka.
Bara en liten bit bort visar han oss den
”vanliga” stjälkröksvampen (T. brumale).
Stjälkröksvamparna skiljer sig åt i det att
den mörka (T. melanocyclum) har brunsvart mynningspor och violett, lite vattrad
fot medan den vanliga (T. brumale) har
ljusbrun mynningspor och ljus fot. Fler
olikheter finns såklart men jag går inte in
på dem här.
Det är dags att ta en fika och vi återvänder mot bilarna. Självklart hittas det en
massa på vägen dit. Utspritt över hela området växer fnasig fjällskivling (Macrolepiota excoriata) i alla stadier, några korniga röksvampar (Lycoperdon lividum),

lågmusseron (Melanoleuca brevipes) och
sex arter av andra skivlingar bl.a. gräshätta
(Mycena aetites). Fikat vid 11:30 hade inte
en chans, vi fastnade på vägen. Så samlades vi äntligen för fikapaus men det blev
som det blev med den. Först hittade någon
bitter kotteskivling (Strobilurus tenacellus) på fikaplatsen. När jag skulle hälla
upp te i koppen hade jag ställt den bredvid
en brödkorg, ja en vanlig brödkorgssvamp
(Crucibulum laeve) alltså. Jag hittade fler
där jag satt och när jag ändå höll på hittades några vackra tagelbroskingar (Marasmius siccus) på en liten tallgren. Det var
alltså en rätt givande fikapaus.
Så iväg på sökandet efter fler sevärdheter och det dröjde inte länge förrän det
gav resultat. Vi stötte på några kopparchampinjoner (Agaricus cupreobrunneus) i sydvästsluttningen, men även några
spetsfotade champinjoner (Agaricus spissicaulis) liksom ett litet gäng smörsoppar

Fnasig fjällskivling (Macrolepiota excoriata). Maglehem. -Foto: Jan Svensson.
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Kopparchampinjon (Agaricus cupreobrunneus). Maglehem. -Foto:Jan Svensson.

(Suillus luteus) som hamnade i någon av
Malmötjejernas svampkorg. Något som
väckte en viss uppståndelse var några
blågröna riskor i närheten av några stora
tallar längre ner i sluttningen. I skrivande
stund vet jag fortfarande inte vilken art det
rörde sig om, men spekulationerna handlade om någon blodriska. Fantastiskt häftiga var de. Alldeles i närheten hittade vi
också en liten nedbrytare, spetsknölig nagelskivling (Collybia tuberosa) som växte
just på den blågröna riskan. Vi hittade
så klart fler arter, både mer eller mindre
vanliga, men det finns inte plats för allt i
denna skildring. Vi hittade sammanlagt 44
olika arter i detta karga landskap. Vädret,
sällskapet och Sven-Åkes guidning hade
varit fantastiska men nu drog det ihop sig
för samling. Efter fika med eftersnack på
ett fik i Degeberga, även detta avslut blev
lyckat, så skiljdes vi åt och hoppades på

återseende i svampmarkerna.
På hemvägen, inte långt utanför Degeberga, frågade Sven-Åke mig om jag hade
bråttom hem. – Nej, jag har sällan bråttom
hem när det gäller svamputflykter. Jag utnyttjar gärna hela dagarna, svarade jag. –
Då skall vi stanna till här borta, sa han. Ut
ur bilen och upp för nästa backe, och visst
hade Sven-Åke koll. Där hittade vi ytterligare några jordstjärnor, stjälkröksvampar,
hättor, några vaxingar och den lilla mosskantarellen (Arrhenia spathulata) som vi
även fann vid ”Kumlan”. Tolv arter hittade vi här. Det mörknade på, dagen hade
utnyttjats till fullo. Jag var helt nöjd, dagen hade varit fantastisk, en upplevelse att
bära med sig.
Jan Svensson
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Spetsfotad
champinjon
(Agaricus
spissicaulis).
Maglehem.
-Foto: Jan
Svensson.

Gropahålet och Nyehusen 5 dec. 2009
Gropahålet är namnet på det södra utloppet av Helge å. Strax norr därom ligger
Gropahålets naturreservat. Det består av
kustnära tallskog på ett gammalt dynområde. Tallskogen planterades en gång i tiden för att förhindra sandflykt.
Eftersom det varit nattfrost tidigare i
veckan så hade en del svampar förstörts.
Vi kunde bl.a. notera hedspindling och
rödskivig kanelspindling (Cortinarius
mucosus & C. semisanguineus), den senare en bra färgsvamp. Vidare gul flugsvamp
(Amanita gemmata), en rödlistad art som
är ganska vanlig i tallskog längs Skånes
östkust. För matsvampplockarna fanns det
både riddarmusseron (Tricholoma flavovirens) och frostvaxskivling (Hygrophorus
hypothejus). Bland småsvampar kunde
vi beundra barrspricklingens (Lophodermium pinastri) revirmarkeringar och mus-
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selspricklingens (Lophium mytilinum) säregna utseende.
Lagom till lunch bröt solen fram som
en omväxling till det normala skånska
vintervädret. Efter matrasten fortsatte vi
till Nyehusen.
Där finns en vacker lavhed med glesa
tallar och björkar. Först beundrade vi den
sedan tidigare kända förekomsten av fyrflikig jordstjärna (Geastrum quadrifidum),
en ovanlig art i Skåne. På björk hittade
vi (d.v.s. Ingvar Månsson) tvåfärgsskinn
(Gloeoporus dichrous), även den en ovanlig art i Skåne. En annan ovanlig art som
finns här är ärtröksvampen (Pisolithus
arrhizus). Så här sent på året finns det bara
rester kvar av den men de var fortfarande
fullt identifierbara. Även här kunde de
matsvampintresserade hitta både riddarmusseron och frostvaxskivling även om
flera av den senare var lite väl frostiga.
Fyra maximalt intresserade personer
deltog.
Sven-Åke Hanson
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Igelkottsröksvamp (Lycoperdon echinatum). -Foto: Hans Östling.

Omslagets baksida: Trollhand (Hypocreopsis lichenoides). -Foto: Hans Östling.
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