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Ordförandens sida
Gott nytt år, käre medlem! Ett år som blir
Puggehattens 25:e och det ska vi naturligtvis fira. Hur har vi ännu inte bestämt, så
om du har någon idé så är den välkommen.
Den gångna svampsäsongen var väl
lika normal som den brukar, det vill säga
inte lik någon annan! Svamptillgången
skiftade över landskapet och bäst förutsättningar under längst tid fanns i nordöstra hörnet av Skåne där det hittats mycket
spännande. Övriga Skåne blev inte lottlöst
på något sätt och på matsvampsidan flödade det en tid över av Karl Johan, med
släktingar, och det var även gott om kantareller och svart trumpetsvamp på sina
ställen. Sedan kom oktobersolen och
ostvinden, trattkantarellerna torkade bort
och redan i slutet av november fick vi ett
sammanhängande snötäcke. Snön har lagt
hinder i vägen för våra planerade vinterexkursioner, i alla fall så här långt.
Helgen 20-21 november arrangerade
Puggehatten, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Skåne, Skånes Ornitologiska Förening, Lunds Botaniska Förening, Entomologiska Sällskapet i Lund,
Studiefrämjandet och Länsstyrelsen i Skåne, och med ekonomiskt stöd från Region
Skånes Miljövårdsfond, en mycket lyckad
konferens om Skånsk biologisk mångfald
2010”. Tyvärr kunde inte alla som ville få
plats, men en hel del Puggehatten-medlemmar deltog och helgen bjöd, förutom
intressanta fördrag och diskussioner, rika

tillfällen till kontakter över föreningsgränserna. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta
samarbetet, till gagn för både föreningarna
och den skånska mångfalden.
Den 23 februari är det dags för föreningens årsmöte, som vanligt blir det på
Botaniska museet i Lund, kanske för sista
gången. Samlingarna ska flyttas och den
flytten beräknas komma igång under vårvintern 2012. Jag hoppas att du tar tillfället i akt att delta i föreningens högsta beslutande organ och träffa likasinnade i en
miljö som snart är historia.
Det här utskicket av Puggehatten, nr
3+4/2010, kommer till de flesta i två olika
kuvert på grund av att innehållets vikt
översteg hundra gram. Det visade sig då
bli billigare att skicka två brev istället för
betala porto för 250 gram. Ett av dessa
kuvert innehåller ett inbetalningskort för
medlemsavgiften 2011. Fortfarande ligger
medlemsavgiften kvar på ytterst låga 100
kr, 10 kr för familjemedlemmar. När du
betalar är det mycket viktigt att du kommer ihåg att ange avsändare, det kostar
årligen kassören en massa extra arbete att
spåra anonyma betalningar och numera
tar dessutom bankerna rejält betalt för att
hjälpa till. Se vidare instruktioner på inbetalningskortets bilaga.
För övrigt tar vi gärna emot förslag
och synpunkter på verksamheten, bilder
och artiklar till PUGGEHATTEN etc. precis närsomhelst!
Vi ses i markerna framöver!
Sigvard Svensson
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Ovan jord & under ytan
Linda-Maria Mårtensson
Denna artikel är en sammanfattning av Linda-Marias avhandling ”The influence of
soil pH on plant and microbial communities in sandy grasslands” som hon disputerat
med vid Lunds universitet. (Red.)
Sandstäpp är en hotad växtmiljö eftersom arealen av sandstäpp minskat
avsevärt sedan Linnés tid (1700-talet).
Sandstäpp och dess närmaste grannar
är gräsmarker. I en tid då vi brottas
med ett ändrat klimat, som till stor del
handlar om koldioxid, är det viktigt att
vi lär oss mer om kolets vägar i gräsmarker. Kolets vägar har hittills undersökts mest i skogar. De gräsmarker vi
har undersökt är utsatta för försurning
och urlakning av kalk, vilket påverkar
växtmiljön.

Ovan jord

Vi utförde våra studier i Österlens fina
backlandskap, där de båda växtmiljöerna
sandstäpp och sandhed finns. Sandstäpp är
hotad och därför skyddad genom svensk
lagstiftning och EU:s habitatdirektiv.
Tofsäxing (Koeleria glauca) är en karakteristisk växt för sandstäppsmiljön. Den
är ett gräs med gråblådaggiga blad, som
med sin styva stjälk och smärta ax står lik
en rakryggad soldat i backen. Intill och
runt om de fläckar av sandstäpp vi undersökte finns sandhed. Denna domineras av
ett gräs som heter borsttåtel (Corynephorus canescens). Den är en riktig pionjär,
som trivs bäst när det är fritt från andra
växter på marken, som t.ex. när marken
blivit bar efter omrörning i jorden. När en
tuva borsttåtel ses ensam på bar sand är
den som mest frodig och ser då ut som en
4

”diskoboll” med bladen strålande i olika
färger, för att citera en av mina nära och
kära. När den växer i en gräsmark med
många andra arter ses varje tuva som ett
par klena strån som kämpar för sin rätt till
plats i det slutna täcket av växter.
I utkanten av dessa fantastiskt vackra
gräsmarker finns knylhavre (Arrhenatherum elatius), ett mycket konkurrenskraftigt gräs, som lätt breder ut sig. Knylhavre
är näringskrävande och är anpassad till
neutralt pH och vi kallar denna växtmiljö
där detta gräs trivs för torräng.
Jorden i Österlens backlandskap är
sandig och innehåller ursprungligen kalk.
Kalken kommer från kalkstensberggrunden som ligger under jordytan. Kalkhaltig
jord har låg fosfortillgänglighet och har ett
motstånd mot att bli försurad. En del växter är speciellt anpassade till att klara av
låg näringstillgänglighet och till hög kalkhalt eller högt pH. Det beror förmodligen
på att det är lägre konkurrens från andra
växtarter i sådana stränga marker.
En del av sanden i jorden har blåst
dit med vinden efter det att den senaste
inlandsisen dragit sig tillbaka för 10 000
år sedan. En av de mest karaktäristiska
egenskaperna med en sandig jord är att
den väldigt lätt blir torr. Den sandiga jorden släpper lätt igenom vatten p.g.a. de
stora sandkornen. Mellan lerpartiklar blir
det inte alls så stora utrymmen och vatten
släpps inte genom så väl (det ser vi på de
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En störningsgradient mellan Hammar och Kåseberga -Foto: Pål Axel Olsson.

skånska åkrarna i sydväst när det regnat
– rena lervällingen!). Det bortrinnande
vattnet tar också med sig näringsämnen –
och kalk! Resultatet blir en urlakning av

kalk och en surare markmiljö – ett lägre
pH. Kalk binder till sig fosfor i marken så
att det blir otillgängligt för växterna. En
konsekvens av ett minskat pH-värde är
ökad tillgänglighet
av fosfor. Som om
det inte vore nog att
kalk urlakas, är alla
naturliga miljöer utsatta för försurning.
Försurning uppstår dels när växterna
tar upp näring från
Figur 1.
Sambanden mellan
de olika växtmiljöerna påverkas av
försurning, urlakning och kvävenedfall.
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Mätning av
pH i fält vid
Kiviks marknadsplats.
-Foto:
Tim Krone
Schnoor.

marken (naturlig försurning), dels av föroreningar från mänskliga aktiviteter (antropogen försurning).
När tillgängligheten av fosfor ökar,
utsätts sandstäppsarterna för högre konkurrens från andra arter som då också
klarar den livsmiljö som dittills varit
olämplig för dem. Denna konkurrens klarar sandstäppsarterna inte och följden blir
att arealen av sandstäpp minskar. Utvecklingen – successionen – från sandstäpp till
sandhed (figur 1), kan i förlängningen utvecklas vidare till en artfattig vegetation
som domineras av ljung (Calluna vulgaris), nämligen ljunghed (figur 1).
Vissa föroreningar ger dessutom ett
direkt näringstillskott till växterna och
markerna i form av kväve – kvävenedfall
(figur 1), vilket ytterligare ökar konkurrensen, då mer vanliga och konkurrensstarka
arter som knylhavre kan kolonisera marken och slå ut växterna både i sandstäpp
och i sandhed (figur 1). I ett sent stadium
i successionen har sandstäppen och sandheden utvecklats till en högväxt gräsmark,
som i det här fallet kallas torräng.
6

Halten av organiskt material (döda
växter och djur som håller på att brytas
ner), och därmed fuktigheten, ökar ofta
i en sådan högväxt äng, men den relativt
höga sandhalten gör att den ändå hålls
ganska torr. Mer organiskt material som
bryts ner i marken, ökar också tillgängligheten av kväve, vilket förstärker utvecklingen mot växtmiljöer med mera vanliga
arter på bekostnad av sandstäpperna och
sandhedarna med sina sällsynta och hotade arter.

Under markytan

I marken finns det svampar, djur och bakterier som bidrar till artrikedomen i vår
omvärld. Det är dessa organismer som lever av det organiska material som samlas
när växter och djur dör – både uppifrån
markytan och inifrån jorden. När det organiska materialet på detta sätt bryts ner
frigörs de näringsämnen och det kol som
växterna och djuren varit uppbyggda av.
Denna process är en nödvändighet för att
näring alltid ska finnas tillgängligt för annat levande.
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Figur 2.
I ett system av växter
och marklevande djur,
svampar och bakterier
kan vi följa kolets väg.
Den stora mörkare grå
pilen visar växternas
upptag av CO2, som
driver hela systemet
via fotosyntesen. De
heldragna pilarna visar hur kol i organisk
form förs från en organism till en annan. De
streckade pilarna visar
att CO2 avges från de
olika organismerna och
återförs till atmosfären.
Fackuttryck förklaras i
faktaruta 1.

rhiza med gräsmarksväxterna. Sådana
Kolets väg i teorin
Vi kan betrakta kolets vägar genom ett en- svampar tar istället upp kol direkt från
kelt system av växter och marklevande or- marken. Eftersom dessa svampar inte
ganismer (figur 2). I detta kolets kretslopp konkurrerar om samma kol som mykorser vi hur växterna tar upp koldioxid (CO2) rhizasvampar, räknar vi den som en egen
från atmosfären. CO2 ombildas bland an- grupp. Saprotrofiska svampar konkurrerar
nat till socker i växten och transporteras däremot med bakterier i marken som ockvidare inom växten eller blir byggstenar i så är saprotrofiska, dvs. tar upp kol från
dess struktur. För att få tillgång till kolet dött organiskt material.
Liksom växterna, är olika marklevansom växten bundit in i sockret, kan vissa
svampar bilda symbios med växter. En de svampar, djur och bakterier anpassade
växt–svampsymbios kallas för mykor- för olika miljöer. Markens egenskaper (firhiza och är till nytta för båda parter (se gur 2), och vilka växtarter som finns där,
faktaruta 1).
Faktaruta 1.
Mykorrhizasvamp kan inte ta
upp kol på egen hand och får sitt
kol från växten. Svampen är alltså beroende av symbiosen för att
kunna leva. Växten å sin sida får
förbättrat näringsupptag eftersom
svampens mycel har större räckvidd än växtens egna rötter.
Det finns dessutom andra
svampar, som inte bildar mykor7
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Faktaruta 2.

spelar naturligtvis roll för vilka och hur
många marklevande organismer det finns.
De flesta av de sandiga gräsmarkerna i
Österlens backlandskap har från början en
hög kalkhalt och ett högt pH och därmed
en låg tillgänglighet av fosfor.
Mykorrhizasvampar i gräsmarker är
främst kända för att förbättra växternas
upptag av fosfor. Därför borde växternas
behov av mykorrhiza vara högre där kalk
ännu inte urlakats, där fosfor alltså fortfarande är mindre tillgängligt än i försurade
delar.
När vi jämförde mellan de kalkhaltiga och försurade områdena såg vi att det
fanns lika mycket mykorrhizasvampar i
de olika områdena. Det fanns inte särskilt
mycket mykorrhizasvamp överhuvudtaget
utan mest saprotrofisk svamp. Bakterierna
tycktes trivas bättre i de försurade områdena än i de kalkhaltiga.
Kolets väg i praktiken
När vi skulle undersöka hur kol förflyttades från växterna till mykorrhizasvamparna, satte vi huvar av plast på växterna och
8

injicerade 13CO2 (se faktaruta 2).
Vi skapade på så sätt en liten miniatmosfär över de växter vi ville undersöka på de platser vi ville lära
oss mer om! Dessa kolatomer, med
en lite större massa än ”vanligt”
kol, följer sedan hela fotosyntesen
och en del av dem kommer att ingå
i det socker som transporteras till
mykorrhizasvampen. När vi sedan
analyserar mängden mykorrhizasvamp kan vi se hur många av
dessa kolatomer som kommit dit.
Vi fann att transporten av kol
till mykorrhizasvampar var stor,
men eftersom det finns så lite mykorrhizasvamp så blir det en ganska liten mängd kol totalt. Till de saprotrofiska svamparna var transporten av kol
väldigt låg, men eftersom det fanns mycket saprotrofisk svamp så blir det ändå en
stor mängd kol.
Störning
När vi jobbat ett tag med våra analyser och
börjat se resultaten blev vi varse om att
omrörning (störning) av marken kanske
är en viktig ingrediens till hur våra studieplatser ser ut och fungerar. Markstörning
kan ske på olika sätt, men eftersom vi hittills undersökt ganska naturliga platser, så
ville vi undersöka effekterna av en relativt
naturlig störning. I Skåne är det mycket
svårt att hitta sådana platser eftersom vi
människor varit och är överallt! Vi valde
att undersöka en gräsmark som låg längs
en sluttning där jorden hela tiden rörs om
för att den lutar. Det finns även kor som
går och betar och rör upp jorden så att sanden blir ännu mera omrörd/störd. I denna
gräsmark fann vi att alla de tre markorganismgrupperna – mykorrhizasvamp, saprotrofisk svamp och bakterier - minskade
kraftigt med ökad störningsgrad. Stör-
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ningen verkar rent förstörande på de strukturer som
svampar, både mykorrhizasvampar och saprotrofiska
svampar, bygger upp och
därför minskar de i mängd.

Slutsats

För att bevara den minskande sandstäppsvegetationen så måste vi motverka
de förändringar jag beskrivit här. Vi kan minska föroreningarna (såklart), vi kan Linda-Maria med fältarbete på marknadsplatsen i Kivik.
genom bete hålla tillbaka -Foto: Tim Krone Schnoor.
konkurrensstarka arter som
annars breder ut sig, men vi
kan också påverka markkemin för mera den bakterier skulle vara hög. Lagring av
långvariga förändringar. Vi kan röra om i kol i marken är intressant eftersom det kan
grytan, eller rättare sagt i marken. Genom motverka den ökande halten av koldioxid i
harvning, plöjning, grävning, vändning av atmosfären, och därmed motverka klimatjord och kalkning kan vi motverka både förändringarna. Därför är det viktigt att ha
försurningen och utbredningen av konkur- kunskap om effekterna av försurning och
rensstarka arter. Men, vi måste ta hänsyn urlakning på kolets väg genom gräsmartill markens organismer. Svamp kan miss- kerna. Men eftersom åtgärderna för bevagynnas av störning, och mängden svamp randet av växtmiljöerna kan ha negativa
i en gräsmark utgör en del av lagringen effekter för klimatförändringarna kräver
av kol i marken. Större mängd svampar i alla åtgärder mycket noggranna övervägmarken skulle bidra till att kol lagras läng- ningar innan de vidtas.
re tid i marken i jämförelse med om mäng-
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Hymenochaete ulmicola
- en ny skinnsvamp för Skåne
Tony Svensson
Hösten 2009 inventerade jag stamlevande ulmicolaVU Corfixen & Parmasto, beskrevs
lavar, mossor och svampar på kyrkogår- så sent som 2005, efter att den hittats i
dar runt om i Skåne för ett pågående exa- Norge ett par år tidigare av den estniske
mensarbete. Vid två tillfällen hittade jag mykologen Erast Parmasto. Arten växer
på grov alm ett skinn som jag, med stor på levande gammal grovbarkig alm, oftast
tvekan, tolkade som kantöra (Pseudo- i djupa barksprickor. I Norge är H. ulmichaete tabacina) (=Hymenochaete tabaci- cola särskilt ofta noterad på hamlade träd
na), något som senare skulle visa sig vara (Jordal 2006). I regel kan man finna flera
fel. Hymeniet hade de för släktet (numera andra sällsynta arter med liknande habisläktena) typiska setorna (lansliknande tatkrav på samma träd. Biotopen där arten
hår) och färgen var gråaktigt brun (caffé hittas kan variera, men sannolikheten för
latte-liknande), som kantörat också kan att hitta grov alm med grov bark är större i
vara. Däremot var växtsättet tydligt avvi- öppna kulturmiljöer som kyrkogårdar och
kande från kantöra. De växte halvresupinat allér än i skog.
(tryckta mot underlaget men samtidigt
hattkantsbildande)
som enskilda små, ca
0,5 - 1 cm breda, något kupade och styva
kjolar. Kantöra växer
betydligt mer utbrett
och är mycket sällan
hittad på alm.
I början av november 2010 såg jag
ett par bilder, inlagda
i Artportalen av Gillis
Aronsson i Uppsala,
som jag genast reagerade över. Där var ju
det skinnet jag hade
sett vid mina inventeringar förra hösten!
Hymenochaete ulmicola på levande alm. Fjälkestad kyrkogård.
Arten Hymenochaete -Foto: Tony Svensson.
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Mina fynd gjordes på Fjälkestad och
Äsphults kyrkogårdar. På Fjälkestads kyrkogård växte ett 20-tal fruktkroppar av
H. ulmicola i en kraftig barkspricka (ca 5
cm djup), på en riktigt grov gammal alm
med stamdiameter i brösthöjd på ca 1,3 m
och en omkrets på drygt 4 m. Almen är
den enda kvarvarande av sitt slag på kyrkogården sedan två grannar till den togs
ned vintern 2009 p.g.a. almsjuka. Trädet
som återstår har mycket höga biologiska
värden, med andra hotade och intressanta
arter som: almorangelavEN (Caloplaca
luteoalba), grynig dagglavVU (Physconia
grisea), savlundlavVU (Bacidia incompta),
vitskivlav (Diplotomma alboatrum), lönnlav (Bacidia rubella), klotterlav (Opegrapha varia), ljusskivig sköldlav (Melanelixia subargentifera) och alléskruvmossa
(Syntrichia virescens). Totalt hittades 40
arter (36 lavar, 2 mossor, 2 svampar) på
de tre nedre metrarna av stammen, vilket
också visar på trädets höga värde.
På Äsphults kyrkogård hittades H.
ulmicola på en alm som inte har särskilt
grov barkstruktur för sin ålder, något som
brukar betyda att stammen inte har varit
fullt solexponerad. Trädet har en stamdiameter i brösthöjd på ca 1,1 m och omkrets
på drygt 3,4 m. De andra arterna som hittades här var inte lika exceptionella som
i Fjälkestad, men ändock några värda att
nämnas: lönnlav (Bacidia rubella), Caloplaca chlorina, ägglav (Candelariella vitellina), grynig nållav (Chaenotheca chrysocephala), klotterlav (Opegrapha varia)
och guldlockmossa (Homalothecium sericeum). Totalt hittades här 25 arter (20 lavar, 3 mossor, 2 svampar) på de tre nedre
metrarna av stammen, vilket är minst vad
man kan förvänta sig av ett träd av detta
slag och i den kalibern.
Vad säger då detta om artens (H. ulmicola) preferenser? Två fynd är ju på

tok för lite för att kunna dra några större
slutsatser, men de tycks någorlunda stödja
det som redan är känt om artens habitatkrav. I båda fall växer H. ulmicola på s.k.
jätteträd, dvs. > 1m i brösthöjdsdiameter.
Åldern på de två träden ligger troligen
mellan 140 och 170 år, räknat med samma
tillväxthastighet som de grova almarna på
Gumlösa kyrkogård som har känt planteringsår. Kanske växer arten bara på träd
med hög ålder, alternativt träd som hunnit
utveckla tillräckligt grov bark.
I en norsk artikel (Jordal 2006) om H.
ulmicola nämns några följearter: almlav
(Gyalecta ulmi), liten blekspik (Sclerophora peronella) och gulvit blekspik (Sclerophora nivea). Ingen av dessa arter kunde
dock hittas på de två skånska fyndträden.
Enligt den norska artikeln har H. ulmicola
spormåtten 5,5-7,5 x 3-4 μm. Kantöra har
smalare sporer med måtten 4,5-7 x 1,5-3,5
μm. I belägg från Fjälkestad var sporerna
ellipsoida till cylindriska och hade måtten
6-7 x 3,5-4 μm.
Man kan nog anta att denna art är förbisedd, särskilt då den är beskriven så sent
och därmed inte finns med i äldre standardverk som Nordic Macromycetes vol.
3. Samtidigt är det säkert rätt att rödlista
den, då dess substrat, d.v.s. grova levande
almar, fortsätter att drabbas och dö bort av
almsjukan. Kanske kan fler härmed få upp
ögonen för denna oansenliga art så vi får
en bättre bild av dess förekomst i Skåne.

Källa:

Jordal, J.B. 2006. Hymenochaete ulmicola - en nybeskrevet art på grov almebark
funnet i Norge. Agarica 26: 15-18.
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På spaning efter myxomyceter
(Del 2 av 2)

Jan Svensson
Utflykter i maj och juni 2009

Jag började fundera på var förutsättningarna för myxomyceter kunde vara goda
och kom fram till att Söderåsens Nationalpark skulle kunna vara bra, då där borde
finnas en del orörd skog med gamla lågor
och ved. Jag åkte upp till Kopparhatten
några dagar i maj, närmare bestämt den
11:e, 13:e, 15:e och 16:e, sedan ytterligare
några turer den 13:e, 14:e och 15:e juni.
Det blev som jag hade hoppats och till och
med bättre än jag hade kunnat ana.
Som sagt är jag en nybörjare på dessa
slemsvampar men med ögonen på skaft
och ett bra makroobjektiv på min Nikon
D90 så var det bara att sätta igång och
snoka runt, i första hand på alla lågor
som fanns här. Det visade sig att det fanns
myxomyceter i stort sett på alla lågor. De

flesta visade sig vara rätt vanliga, men en
och annan lite rarare art hittades. Alla samlades in och det blev en massa kollekter
som sedan skickades iväg till Uno Eliasson i Göteborg. Det visade sig så klart att
många av fynden var av samma art men de
går knappast att skilja på i fält utan måste
mikroskoperas. Uno var glad att någon visade intresse för denna lite udda livsform
som han har ägnat så mycket tid åt. Jag
fick besvära honom hur mycket jag ville,
vilket så klart kommer att ske.
De flesta av de arter jag funnit är
bundna till starkt nedbruten ved och en
del finner man endast på ved som i det
närmaste är mull. Några undantag är trollsmör (Fuligo septica) som även återfinns
på förna och på relativt ny ved. Även
vargmjölk (Lycogala epidendrum) hittas
Arcyria
cinerea, grå
ullklubba.
Kopparhatten,
Söderåsen,
maj-juni
2009.
-Foto: Jan
Svensson.
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Arcyria obvelata. -Foto: J.Svensson.

på rätt färsk ved. Problemet med att hitta
de små arterna av slemsvampar är att de
är så små, att jag måste ana mig till var
de kan finnas och så börja scanna veden
på lågorna. Ibland upptäcker jag dem inte
utan att ha spanat genom kameran med
makroobjektivet på; en timme försvinner

otroligt fort. Efter ett tag
hade jag lärt mig var det var
lönt att söka närmare, sinnet
utvecklades och fynden blev
fler. Jag har upptäckt att de
flesta slemsvampar föredrar
lågor som ligger i något så
när syd-nordlig riktning och
då återfinns de oftast på den
sida som vetter åt väster,
men det finns så klart gott
om undantag. De finns dock
väldigt sällan på södersidan
och det är ju rätt självklart
då de gillar fuktig ved och förna. Men här
är de två ovannämnda myxomyceterna
trollsmör och vargmjölk undantag igen.
Jag har funnit trollsmör ute i det ”fria” på
betesmark i Måryd, Skrylle utanför Lund
och vargmjölk på kalhygge på Hallandsås i söderläge – visserligen hade den lite
skugga av en rotvälta, men ändå.

Lycogala conicum, toppig vargmjölk. Kopparhatten, 2009-07-15. -Foto: J. Svensson.
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Fuligo septica, trollsmör. Slemspåret avslöjar att plasmodiet har förflyttat sig.
Klåveröd, 2008-10-09. -Foto: J.Svensson.

Åter till Kopparhatten. Förutsättningarna för myxomyceter visade sig som sagt
vara goda här uppe men jag har ännu inte
funnit någon art, förutom trollsmör, som
lever i förnan här, så sökandet efter för
mig nya arter går vidare. Här kommer en
lista på de arter jag funnit på Kopparhatten under den nämnda tidsperioden.
Arcyria cinerea, grå ullklubba
Arcyria denudata
Arcyria incarnata, röd ullklubba
Arcyria obvelata
Arcyria oerstedii
Badhamia utricularis
Metatrichia vesparium, bukettullklubba
Ceratiomyxa fruticulosa, slemhorn
Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides
Cribraria persoonii
Fuligo septica, trollsmör
Hemitrichia calyculata (i en form som närmar
sig H. clavata),
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Hemitrichia calyculata,
Lycogala conicum, toppig vargmjölk
Lycogala epidendrum, vargmjölk
Physarum album
Physarum pusillum
Stemonitis axifera
Stemonitopsis typhina
Trichia decipiens, gul ullklubba

Allt som allt 20 arter, så nu återstår det
bara att hitta de andra cirka 225 arterna!
Så önska mig lycka till.
Följande text är ett utdrag ur Uno Eliassons häfte ”Myxomyceter. Slemsvampar
i Göteborgs Botaniska Trädgårds Naturpark”.
”Ekologi och Utbredning
Myxoamöborna och plasmodiet tillgodogör sig levande bakterier, svampsporer,
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svamphyfer samt döda organiska partiklar. Fruktkropparna utvecklas framförallt
på murken ved och förna men ej sällan
också på levande växtdelar. Ibland kan
fruktkropparna utvecklas på oorganiskt
material. Fruktkropparna utbildas helst i
skugga, t.ex. på den mot marken vettande
sidan av liggande murkna stockar. Detta
gäller dock långt från alltid. Vissa arter
tycks föredra murken barrved framför lövved. Andra arter ved framför bark. Ofta
kan flera myxomycetarter anträffas på
en och samma stubbe. En del arter tycks
föredra tämligen färsk ved, andra något
murken ved, andra åter kraftigt murken
ved. Vissa arter utvecklas helst på mossor
andra framför allt på lavar. Några arter,
t.ex. Physarum bivalve, hittas framför allt
på vissna löv i förnaskiktet. Ett antal arter
är koprofila och växer på djurspillning.
Ett akvatiskt levnadssätt förekommer

hos den från Brasilien beskrivna Didymium aquatile (Gottsberger & NannegaBremekamp). Phaneroplasmodiet lever
submerst, ibland krypande på sandbotten,
ibland sittande på i rinnande sötvatten
nedsänkta blad eller kvistar, ibland flytande på vattenytan (allt enligt beskrivning från typlokalen). Vid tiden för fruktifieringen lämnar plasmodiet vattnet.
Fruktkropparna utvecklas på stenar strax
ovanför vattenytan.
Beträffande myxomyceternas årstidsberoende synes en del arter vara att betrakta som vårarter (t.ex. Reticularia lycoperdon), andra arter som sommararter
(t.ex. Arcyria nutans). Trichia-arterna kan
betraktas som höst- eller t.o.m. senhöstarter. En del arter är vanliga under en kort
period, under det att andra har en över
flera månader utdragen fruktifieringsperiod. En del arter varierar kraftigt i frek-

Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides, en varietet av slemhorn. - Foto: J. Svensson.
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vens från ett år till ett annat.
Myxomyceterna förkommer över i
princip hela jorden. En del arter tycks
vara inskränkta till speciella områden, ex.
till tropiska eller till områden nära snögränsen. Många små och oansenliga arter
är kända från ett fåtal insamlingar men
kan ändå misstänkas ha en vid utbredning
och kanske t.o.m. visa sig vara vanliga,
när noggrannare insamlingsarbete har
gjorts. Vissa arter har hittills anträffats
endast vid odling i fuktkammare.
Drygt 450 arter av myxomyceter är
kända i världen. Av dessa har ca 175 hittills anträffats i Sverige.”
Uno kommenterar idag citaten från sin
bok:
”Observera att min lilla bok gavs ut
1975 (jag betraktar den numera mest som
en ungdomssynd). Det har senare visat sig
att Didymium aquatile är samma art som
D. nigripes, en relativt trivial art som är
vanlig även hos oss och gärna förekommer på lövförna. Vidare vet vi i dag att
vattenlivet ingalunda är ovanligt. Många
plasmodier kan röra sig i vatten.
Nära slutet står det att drygt 450 arter
förekommer i världen varav 175 är kända
från Sverige. Ja, så var det 1975. I dag är
över 700 arter kända varav ca 225 från
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Sverige.
På slutet av 60-talet och under 70talet var myxomyceterna närmast en
växande sidohobby för mig, jag arbetade
framför allt med evolutionsproblematik
hos högre växter. Som framgår av min
hemsida (www.unoeliasson.com) så har
jag ett stort antal publikationer över angiospermer, fr. a. floran på Galápagos och
Hawaii. Sedan några år har jag lagt av
helt med högre växter och numera är det
myxomyceter för hela slanten.”
Ett tillägg kan kanske också vara på sin
plats angående Uno Eliasson. Uno har
arbetat med myxomyceter i ca 40 år och
anses tillhöra auktoriteterna i världen.
Nämnas skall också att myxomycethäftet
är från 1975, och att Uno hoppas kunna
komma med någonting modernare i sinom
tid, som han själv utrycker det.
På den här länken hittar man till Göteborgs Botaniskas webbutik där man
kan köpa Unos häfte om Myxomyceter.
(http://www.gotbot.se/Kultur_Default.
aspx?id=54674)

Källa:

Eliasson, U. 1976. Myxomyceter. Slemsvampar i Göteborgs Botaniska Trädgårds
Naturpark.
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Artpresentation

Leverriska (Lactarius hepaticus)
Tony Svensson

Leverriska (Lactarius hepaticus) i strandnära tallskog. Falsterbo strandbad, 2010-11-17.
-Foto: Tony Svensson.

En av ”doldisarna” bland riskorna är definitivt leverriska (Lactarius hepaticus).
Arten hittas mycket sällan, men den 17
november 2010 snubblade undertecknad
och Hans Östling på en stor grupp av den
i tallskogen vid Falsterbo strandbad. Från
Skåne är den tidigare bara noterad från
Ängelholm 11 september 2001 av SvenÅke Hanson. En snabb koll på Artportalen visar endast tre fynd i landet, varav två
från Västergötland och ett från Sörmland.
Givetvis visar dessa fynd bara en del av
det som har hittats, men ger ändå en bild
av att arten inte är noterad särskilt ofta.
Växtperioden verkar ha en tidsmässig

förskjutning jämfört med de flesta andra
riskor, och sträcker sig från september till
och med november. Två av de tre fynden
på Artportalen är gjorda i november, vilket tillsammans med vårt fynd kan tyda
på att arten gärna dyker upp ovanligt sent
på säsongen. Leverriska växer främst i
tallskog, men kan även hittas i granskog.
Båda de skånska fynden är gjorda i strandnära barrskog.
I Mælkehatte (Heilmann-Clausen, J.
et al. 1998) anges att arten har en sydvästlig utbredning i Nordeuropa. Den är vanlig i Holland och är en av få ektomykorrhizasvampar som är på frammarsch.
17
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Beskrivning efter egna iakttagelser
Fruktkroppen är i storlek med en ekriska
(Lactarius quietus) eller något mindre.
Hattfärgen är i fuktigt tillstånd dominerande brun, men kan också vara något
orangebrun. Unga fruktkroppar är mer
mörkt leverbruna. En svag papill syns
ibland, särskilt på unga exemplar. På äldre
fruktkroppar är hatten utbredd med nedsänkt mitt. Hattkanten är ofta ljusare brun
eller orange, och hos äldre fruktkroppar
dessutom tydligt krenelerad; en god karaktär som inte delas med många andra
arter. Den som är mest lik av dessa är dyriska (Lactarius lacunarum), men som i
regel är mindre, mer rödorange och växer
på översvämningsmark i lövskog.
Skivorna är hos unga exemplar ljust
träfärgade med svaga rostfläckar. Äldre
fruktkroppar har mer läderbruna skivor,
och skivornas sidor har en rosaviolett ton
sedda från sidan. Skivorna har en smal
tand som löper ned 0,5-1 cm på foten.
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Foten är hos unga fruktkroppar huvudsakligen rödaktigt orange men blek
närmast hatten. Foten hos äldre exemplar
är huvudsakligen orangeröd, men mer
mörkt röd till brunröd vid basen.
Mjölksaften är vit, men blir gul efter
ca 15 sek på vitt papper eller tyg. Doften
är svag och smaken är mild till svagt bitter.
Leverriska förändras kraftigt i torrt
tillstånd. Hatten blir ljus, närmast beige
med endast brunsvart mitt. Skivornas sidor blir gråvita, medan foten är den som
bäst behåller sin färg och huvudsakligen
är rödbrun. Att hattfärgen förändras så
mycket, gör att det förmodligen är lätt att
feltolka den om den skulle uppenbara sig i
torr väderlek under tidig höst.
Källa:
Heilmann-Clausen, J. et al. 1998. Mælkehatte: s 188-189.
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Hej Puggehattar!
Jan Svensson

-Foto: Jan Svensson.

Jag vet att det kan låta märkligt att man
kan gå in på en www-adress och bara göra
ett musklick för att hjälpa till att rädda
”gammelskog”, men det kan faktiskt fungera. För lite mer än två år sedan startades
en kampanj för att rädda Verle gammelskog. Pådraget blev betydligt och vi som
är besökare på ”svampguiden.com” gick
ihop och samlade in en del pengar som vi
donerade (köpte) gammelskog för. Vi var
några stycken som lobbade hårt och sände
mail till alla möjliga tänkbara donatorer,
stiftelser, politiker och andra ansvariga. Vi
tipsade tidningar och jag hade bra kontakt
med Eva i Ängelholm, en politiker som
jobbade ideellt åt ”Ett klick för skogen”.

Med hjälp av oss och andra så lyckades
”Ett klick” till slut rädda Verle gammelskog i Västergötland.
Jag var där hösten 2009 och området
består av en hel del gammal skog men
också en hel del föryngringsytor med skog
i 10-15-års åldern. Bäckar, raviner, kärr
och en del småsjöar finns i området. Jag
hittade en hel del svamp, både matsvamp
och annan så klart. Tyvärr blev det bara
några timmar där, då jag var på väg upp
till Värmland för kantarellplockning.
Jag skriver detta för jag tycker att vi
alla måste hjälpas åt i stort som smått. Nu
gäller det att försöka rädda så mycket av
gammelskogen som möjligt och alla strån
19
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Ett klick för skogen
Nästa insamling är påbörjad

Insamlingen till vårt nästa projekt är redan igång! Ett sätt att stötta Ett
klick för skogen och vårt arbete är att göra ett sponsrat gratisklick på vår
hemsida varje dag. Andra sätt att stötta vår verksamhet är att handla i vår
miljöshop, skicka ett sms, donera en slant eller kanske själv starta en insamling. Ju mer insamlade pengar vi kan erbjuda en kommande skogsägare, desto mer ökar våra chanser att ro iland en bra överenskommelse
och få till ett snabbt köp.
Vilken den tredje skogen blir vet vi så inte i dagsläget, men vi jobbar
aktivt med att söka upp hotade gammelskogar och kontakta skogsägare.

Tipsa oss

Känner du kanske till en hotad skog som kan vara intressant för oss? Kontakta då Ann Murugan på a.rask@ettklickforskogen.se

Vilken typ av skog bevaras?

Vi köper upp och bevarar gammelskogar (naturskogar) i behov av skydd
(dvs. skogar som varken Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller Kommunen
har möjlighet att bevara).
Gammelskog/naturskog är en mycket gammal skog som uppkommit
genom naturlig föryngring med en markant andel gamla träd och död ved.
Skogen är relativt orörd och har direkt avgörande betydelse för den hotade
och sällsynta delen av skogens flora och fauna. Den orörda skogen är ett
komplicerat biologiskt system, ett slags samhälle i balans, där varje träd
har sin speciella roll i samspel med buskar, mossor, småkryp och större
djur. Det kan ta 100 år för ett enda träd att växa upp, och bara några sekunder att kapa ned med en modern skogsbruksmaskin. Då är det inte bara trädet som rycks bort – allt det liv som samspelade med detta träd påverkas.
Skogsområden som Ett klick för skogen bevarar skall till väsentliga
delar bestå av produktiv skogsmark samt uppfylla Skogsstyrelsens kriterium för klassificering av nyckelbiotop eller anses vara av högt skyddsvärde
enligt Länsstyrelsen, kommunen och SNF. En nyckelbiotop avser enligt
Skogsstyrelsen skogsområden med en någorlunda enhetlig och avgränsningsbar livsmiljö som har en avgörande betydelse för rödlistade arter.
Texten ovan är hämtad från ”Ett klick för skogens” hemsida
http://ettklickforskogen.se
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till stacken hjälper. Så gör vad ni
kan - klicka, donera eller hjälp till
på annat sätt.

Kort om Värmland/Dalsland

Spindlingar i Verle gammelskog. -Foto: J. Svensson.

Busksvamp, Thelephora palmata. -Foto: J. Svensson.

Som jag tidigare nämnt så var jag
och min kompis på väg till Värmland för att plocka kantareller. Vi
fick låna en stuga på en camping
i Karlstad där vi kunde torka och
konservera vår svamp. Jag har en
svampguidenkompis i Kil som
handlar med svamp, en av Sveriges största och bästa på området.
Han hjälpte oss med kartor och
goda råd. Nämnas kan att han har
ca 1000 plockare på en säsong och
under de tio åren han har hållit på
med svampverksamhet så har inte
en enda av plockarna rapporterat
att de stött på eller sett någon varg.
Första dagen i det här svamprika området började med att jag
trodde mig blivit galen, när jag
kom ut i skogen bara ett femtiotal meter från bilen så
kände jag en klar och
tydlig doft av kantareller. Jag tänkte - nej, det
är inte möjligt. Men då
ropade min kompis Dan
på mig och frågade om
jag kände kantarelldoften!? Ni förstår säkert
att det blev en fin skörd
denna dag. Vi plockade
i fyra dagar men två av
dem var riktigt dåliga
och det berodde på att
vi hamnade fel. Det är
lätt hänt när man skall
trängas med en hel hop
21
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Nöjd med
dagens kantarellfynd.
-Foto:
J. Svensson.

professionella svampplockare. De som
plockade mest plockade upp till 40-50 kg
om dagen!? Jag vet detta då jag var med
när de vägde in sina skördar.
I vilket fall som helst så blev vi helt
nöjda med våra dagar här, underbar natur
och till slut hade vi 30 st 0,5-liters burkar
med konserverade kantareller och några

liter med torkade trattkantareller och likaså några liter blek taggsvamp. Med oss
hem hade vi bilen full av färsk svamp:
kantareller, blek taggsvamp och svart
trumpetsvamp – ca 45 kg blev det. Det
mesta konserverades och det blev 76 st
0,5-liters burkar till, två dagars jobb. Men
det var det värt.

Lyckad skörd av kantarell, blek taggsvamp och svart trumpetsvamp. -Foto: J. Svensson.

22

Puggehatten 23 (3) 2010

Sedan sist
Rövarekulan - 16 aug. 2010

Tre deltagare hade infunnit sig på parkeringsplatsen i Rövarekulan för kvällens
exkursion. Det var en vacker afton, markerna var lite torra men svamptillgången
ganska hyfsad. Vi begav oss över ängarna
för att avsöka området nedströms Bråån.
Vi möttes först av en obehaglig syn – åtskilliga träd hade fällts under kraftledningen, och just där ledningarna korsar ån
har vi en av våra hotspots, vilket givetvis
gjorde oss bekymrade. Det innebär risk
för uttorkning och därmed en förändrad
funga.
Under den fortsatta promenaden
längs ån gjordes en del fynd, bland annat
av dagghätta (Mycena pseudocorticola),

mörkeggad blodhätta (Mycena sanguinolenta) och gulfotshätta (Mycena renatii),
På tal om gula fötter så fann vi också
gulfotsskölding (Pluteus romellii) liksom
den vanliga hjortsköldingen (Pluteus cervinus). En hel del kremlor fanns, bland
andra stinkkremla (Russula foetens) och
rödfotad läderkremla (Russula olivacea).
Ganska långt ner längs ån hittades ett bestånd av avenbokskremla (Russula carpini) med den karakteristiska variationen
i hattfärg hos fruktkroppar som uppenbarligen kommer från samma mycel. Ett annat intressant fynd var skarp grönkremla
(Russula urens), Totalt noterades 32 arter.
Joachim Krumlinde

Fällda träd vid Bråån. -Foto: Joachim Krumlinde.
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Avenbokskremla (Russula carpini). Rövarekulan, 2010-08-16. -Foto: J. Krumlinde.

Korallticka (Grifola frondosa). Slagarp, Fyledalen, 2010-10-02. -Foto: Joachim Krumlinde.
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Besök av Svampevennerne på
Bornholm – 2 oktober 2010

Den planerade gemensamma exkursionen
med Svampevennerne på Bornholm förra
året ställdes in på grund av torkan. Det
kändes därför nu trevligt att kunna välkomna våra vänner till besök i välkända
oftast svamprika områden, men också till
ett helt nyinvigt naturreservat.
Tidigt på morgonen hämtade morgonpigga, Puggehattar tio Svampevenner
i Ystad. Därefter gjordes en kort avstickare i Fyledalen till Slagarp och sedan gick
färden vidare till Kronovalls slott där ytterligare Puggehattar väntade.
Kronovalls Store vång
Kronovalls Store vång invigdes som naturreservat så sent som den 1 september i
år med närvaro av representanter för Länsstyrelsen i Skåne län, Tomelilla kommun,
markägare, djurhållare, Naturskyddsföreningen, Puggehatten och många andra
intresserade. Utanför området finns nu en
stor parkeringsplats med bänkar och information om lokalen på en stor skylt. Den
lilla markvägen, som leder fram till parkeringen, är ordentligt förbättrad och väl
skyltad från landsvägen förbi Kronovalls
slott.
Markerna är tidigare inte inventerade
med avseende på svamp och i samband
med yttrandet angående förslaget till bildande av naturreservatet Kronovalls Store
vång utlovade Puggehatten en exkursion
till området.
Kronovalls Store vång är en småkullig öppen betesmark med månghundraårig
långvarig hävd. I området finns fuktstråk,
buskage och ädellövskog med grova
gamla träd och död ved. Nötkreatur håller marken öppen och hävden var vid våra
besök väl avpassad.

Regnet hade lyst med sin frånvaro
ett antal dagar samtidigt som hårda ostanvindar hade torkat ut många öppna
marker i sydöstra Skåne. Men med tjugo
inventeringseffektiva deltagare antecknades totalt 135 arter under förmiddagen
på Kronovalls Store vång. Naturligt faller
det sig att nämna de tio vaxskivlingsarterna först, spröd vaxskivling, gul vaxskivling, blodvaxskivling, toppvaxskivling, småvaxskivling, broskvaxskivling,
ängsvaxskivling,
papegojvaxskivling,
honungsvaxskivling och vit vaxskivling
(Hygrocybe ceracea, H. chlorophana, H.
coccinea, H. conica, H. insipida, H. laeta,
H. pratensis, H. psittacina, H. reidii och
H. virginea). Dessutom noterades en variant av vit vaxskivling, isabellvaxskivling
(Hygrocybe virginea var. ochraceopallida).
Det släkte där flest arter noterades,
var kremlor med 12 arter. Genomgående
diskussion under alla exkursioner brukar
vara hur svamparnas smak och lukt upplevs och vi var inte heller här överens.
T.ex. gav förslagen på lukten för marsipankremla (Russula grata) - ingen lukt,
lukt av marsipan och obehaglig lukt!
Många svampar är väldigt vackra.
Vackra svampar på de öppna markerna var
stornoppingNT och naggnopping (Entoloma griseocyaneumNT och E. serrulatum),
puckelfjällskivling och stolt fjällskivling
(Macrolepiota mastoidea och M. procera)
och en av dubbelgångarna till stolt fjällskivling: Macrolepiota permixta.
De vackra svamparna i de busk- och
trädklädda områdena representerades av
blånande lökspindling (Cortinarius purpurascens), ringbitterskivling (Gymnopilus spectabilis), jätteticka (Meripilus giganteus), några få saffranshättor (Mycena
crocata), rosa rättikhätta (Mycena rosea),
porslinsskivling (Oudemansiella mucida)
25
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för reservatet, räfflad nagelskivling
(Gymnopus fusipes)NT.
Alltså! Tillbaka till Kronovalls
Store vång kommande höst!
Stenshuvuds nationalpark
Efter lunch fortsatte vi till Stenshuvud, där exkursionsdeltagarna
snabbt vandrade iväg på olika
håll till Hollabäck, Kortelshuvud,
Sandana och Svabesholmsskogen.
Österlen hade, som nämnts ovan,
inte fått mycket regn de senaste
dagarna och fyndlistorna blev inte
särskilt långa. I skogen omkring
Kortelshuvud noterades 56 arter,
varav två arter av honungsskivling,
finfjällig och sydlig honungsskivling (Armillaria cepistipes och A.
mellea). Särskild uppmärksamhet
har på senare tid riktats mot de olika arterna av vad vi tidigare i fält
snabbt har benämnt rödgul taggsvamp. Mikroskopet avslöjade att
Rotfränskivling (Hebeloma radicosum). Kronovalls
dagens
fynd rörde sig om rödgul
Store vång, 2010-10-02. -Foto: J. Krumlinde
taggsvamp (Hydnum rufescens s.
str.).
och silkesmusseron (Tricholoma columSoppar, särskilt stensopp, har under
betta). På de grova gamla ekarna växte några tidiga höstveckor haft en riklig fölackticka (Ganoderma lucidum), dock i rekomst och vi hittade i skogen en del
lite eländigt skick.
fruktkroppar av rutsopp, falsk rutsopp,
Kronovalls Store vång har ett mycket boksopp, stensopp, björksopp (Xerocohögt naturvärde som hävdad betesmark mus chrysenteron, X. porosporus, X. pruimed långvarig kontinuitet, även om vi vid natus, Boletus edulis, Leccinum scabrum)
just detta tillfälle kunde notera endast en samt Xerocomus ferrugineus.
rödlistad art, stornopping (Entoloma griPå de öppna markerna, Sandana,
seocyaneum)NT. Nämnas bör att vid rund- noterade vi 26 arter, bl a Melanoleuca
vandringen efter invigningen av reservatet polioleuca och många olika smått underden 1 september påträffades två rödlistade liga former av lömsk flugsvamp (Amanita
arter i det betade skogsområdet i söder, phalloides). En för dagen tredje art av hokorallticka (Grifola frondosa)NT och kas- nungsskivling, klubbhonungsskivling (Artanjesopp (Gyroporus castaneus)NT. Dess- millaria lutea) växte på rötter av bokarna
utom växte, just i skogskanten men utan26
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Små fruktkroppar av parasitsopp (Boletus parasiticus) på gul rottryffel (Scleroderma citrinum).
Svabeholmsskogen, 2010-10-02. -Foto: J. Krumlinde.

längs Hollabäck. Totalt noterades där 25
arter. I Svabesholmsskogen återfanns
under ett kort besök parasitsopp (Boletus
parasiticus), parasiterande på gul rottryffel (Scleroderma citrinum), på den kända
förekomstplatsen längs stigen.

Avslutning på bänkarna framför naturum där vi önskade våra danska vänner ett
glatt farväl med Kom godt hjem! Och på
återseende!
Kerstin Bergelin
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Lackticka (Ganoderma
lucidum) på en gammal
ek. Kronovalls Store vång,
2010-10-02.
- Foto: J. Krumlinde.

Torsebro krutbruk - 4 dec. 2010

Djup snö och flera minusgrader. Målet
för dagens exkursion var att söka efter
trollhand, men chansen att hitta trollhand
och andra vedlevande svampar var något
svårare med snö. Jag och Tony var dagens
enda deltagare. Väl framme vid Torsebro
stod en mycket stor högstubbe av okänt
trädslag som Tony naturligtvis var tvungen
att undersöka för att se om där var några
intressanta lavar.
När vi väl kom fram till salixsnåret vid
Helgeå hittade vi ganska omgående kantöra (Pseudochaete tabacina), kuddticka
(Phellinus punctatus) och tegelticka (Daedaleopsis confragosa). Efter lite letande
hittade vi dagens första trollhand (Hypocreopsis riccioidea). Sammanlagt blev det
28

15 ex, både små och stora. De stora exemplaren var döda i mitten, förmodligen
fjolårsexemplar som tagit ny fart från kanterna. När vi kände oss nöjda med salixsnåret gick vi tillbaka genom ett parti med
gran och såg bl.a. violticka (Trichaptum
abietinum) blödskinn (Stereum sanguinolentum) och kådskål (Sarea resinae). När
vi kom tillbaka till bilen så valde vi att titta närmare på några gamla ekar som stod i
närheten i hopp om att hitta rutskinn, vilket vi tyvärr inte gjorde. Istället fanns där
raggskinn (Stereum hirsutum), svavelticka
(Laetiporus sulphureus) och några rödlistade lavar som Tony letade upp på ekarna.
Totalt hittade vi 25 svamparter på årets
sista exkursion.
Hans Östling
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Avbarkade högstubbar kan vara svåridentifierade, men få andra trädslag än ek, möjligen alm,
når en stamgrovlek av denna kaliber. Torsebro krutbruk, 2010-12-04. -Foto: Hans Östling.

Till slut hittades ett antal trollhänder (Hypocreopsis riccioidea) på Salix. -Foto: H. Östling.
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Gissa svampen!
Var förra numrets närbilder för lätta? Här
kommer några nya utmaningar att ta sig
an. Om du har bilder som kan vara lämpliga att gissa på, skicka gärna in dem till
redaktionen. Tänk på att de minst bör vara
1Mb stora. Föreningens epostadress hittas
på pärmens insida.

Förra omgångens rätta svar:
1. Skinnticka
2. Röd flugsvamp
3. Örtaggsvamp
4. Dallerskål
5. Slemmurkling
6. Smörsopp

1

2

3

4

5

6
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Anvisningar till författare i Puggehatten
Artiklar eller notiser
bör vara skrivna på svenska. De godtas för publicering efter granskning av redaktionen.
Manuskript och bilder
skickas lämpligen till redaktörens epostadress tony.sv@live.se eller föreningens epostadress info@puggehatten.se. Det går även bra att skicka in handskriven text eller CD
till redaktionen, adresser hittas på pärmens insida. Bilder bör ha en filstorlek på minst
1 Mb och en upplösning på minst 300 dpi. Om bilderna inte är tänkta att vara i full
storlek (ca 12 x 8 cm), kan det gå bra med mindre filstorlek eller upplösning. Skriv all
text (även rubriker) som löpande brödtext utan indrag. Radbryt endast vid nytt stycke
och efter rubrik. Markera ord som ska införas med avvikande stil, t.ex. kursiv eller fet.
Vetenskapliga namn behöver dock ej kursiveras av författaren, detta gör redaktionen.
Artnamn
Författaren får själv välja om svenska eller vetenskapliga namn ska användas. Första
gången en art nämns i texten, ska dock alltid det vetenskapliga namnet anges, gärna vid
sidan av det svenska, och om möjligt även med auktor.
Referenser i text
Hänvisningar till artiklar i tidskrifter, böcker, databaser och på internet anges med författare och årtal: (Eriksson 2009)
Litteraturförteckning
I slutet av artikeln anges referenserna i alfabetisk ordning enligt följande exempel (boktitlar, tidskrifter, databaser och internettitlars namn kursiveras) :
Andersson, O. 1990: Stinksvampsläktet Mutinus i Norden. Svensk Bot. Tidskrift. 84:
167-178.
Eriksson, O.E. 2009: Ascomycet-Nytt 2. Hämtad 2011-01-10 från http://www.svampar.
se/attachments/article/49/SMT_2009_3_AscomycetNytt2.pdf
Lundqvist, N. & Persson, O. 1987: Svenska svampnamn. Svenska botaniska föreningen,
Stockholm.

Omslagets baksida: Physarum pusillum, en slemsvamp. -Foto: Jan Svensson.
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INNEHÅLL

Ordförandens sida
Ovan jord & under ytan
Hymenochaete ulmicola - ny för Skåne
På spaning efter myxomyceter, del 2
Leverriska - artpresentation
Hej Puggehattar! (ett klick för skogen)
Sedan sist
Gissa svampen!

