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Välkomna till att nytt år med Puggehat-
ten! Nu är det dags att börja tänka på vad 
som kan erbjudas i svampväg framöver. 
För	 er	 som	 inte	 redan	 varit	 flitiga	 under	
vårvintern förstås. Ett nytt verksamhetsår 
innebär alltid nya möjligheter och ett bra 
tillfälle att se framåt. Därför hoppas jag att 
ni alla har haft överseende med vårt förra 
nummer av Puggehatten, 3/11. Det är i alla 
fall helt ofarligt att våga lova både tjock-
are och innehållsrikare nummer framöver. 

Under årsmötet i slutet av februari 
hade vi förmånen att ha Kill Persson från 
Halland på besök. Han berättade för oss 
om sina nya naturvårdsmetoder som kan 
gynna svampar i öppna marker. Även om 
någon skämtsamt klagade på den grava 
dialekten, så kunde ingen missa Kills nya 
mantra: RYCKA – GRÄVA – BRÄNN, 
RYCKA – GRÄVA – BRÄNN…

Till årsmötet var det tre styrelsemed-
lemmar som undanbett sig omval; Anette 
Zetterlund, Claes Ingvert och Sven-Åke 
Hanson. Som årsmötets ordförande, 
framförde Sigvard Svensson föreningens 
hjärtliga tack för deras arbete i styrelsen. 
Deras värdefulla insatser kan knappast un-
derskattas och ett speciellt tack riktas till 
Claes och Sven-Åke som bidragit i styrel-
searbetet under decennier! Valberedning-
en	fick	återigen	göra	ett	gediget	arbete	och	
kunde presentera tre nya förslag till sty-
relsemedlemmar; Dicte Helmersson, Ida 
Andersson och Anders Dahlqvist. Som 
enhälligt invalda av årsmötet hälsar vi 
dem välkomna i styrelsen.

Årsmötet röstade också enligt valbe-
redningens förslag att välja undertecknad 
till ny ordförande i föreningen. Jag tackar 

Ordförandens sida

för föreningens förtroende. Efter en hård 
intern maktkamp… Nåja, så gick det inte 
riktigt till. Under året som gått har vår ord-
förande Sigvard Svensson fått bära ett all-
deles för tungt lass som såväl ordförande 
för föreningen som kassör i styrelsen. Han 
har därför vädjat om någon kunde tänka 
sig att ta över ordförandeskapet. Vi som 
känner Sigvard har t o m börjat märka en 
lessnad på svamp, och så vill vi ju absolut 
inte ha det!

Sigvard, vi är alla djupt tacksamma 
för ditt engagemang i föreningen och hop-
pas att du nu, när du ”bara” drar lasset som 
vice ordförande och kassör, ska bli nytänd 
på svamp igen. Vi vill alla gärna ta del av 
dina stora svampkunskaper när vi träffas i 
svampskogen!

Nils-Otto Nilsson
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Enkelt uttryckt är ett USB-mikroskop en 
lupp med inbyggd digital kamera som via 
en USB-ingång skickar stillbilder eller 
film	till	datorskärmen.	

Specifikation
Den utrustning (Plexgear) som jag provat 
har följande tekniska data:

Bildsensor: 2 MP (interpolerat till 5 MP)
Stillbildupplösning: 2560 x 2048 dpi ner 
till 160 x 120 dpi
Videoupplösning: som stillbild men 
rekommenderat 640 x 480
Fokuseringsområde: 10 mm – 50 mm
Filmbildhastighet: max 30/ s
Förstoringsgrad: 20x - 200x
Fotoformat: JPEG eller BMP
Videoformat: AVI
Ljuskälla: 8 LED (justerbar ljusstyrka)

PC interface: USB 2.0
Kraftkälla: 5 V från USB-porten
Operativsystem: Windows 2000, XP, 
Vista, Win 7 och Mac OS X
Mjukvara (CD-ROM): funktioner för bl. 
a. val av bildupplösning, bildbearbetning 
och mätning av delar på objektet. (Mät-
ning fungerar ej i Mac.-datorer)
Storlek: 110 x 33 mm

Användning
Kameran	är	monterad	på	ett	litet	flyttbart	
stativ med en kombinerad kulled/gång-
järnsled. 

Utrustningen är närmast avsedd  för 
användning vid undersökning av material 
inomhus men skulle också kunna använ-
das i fält med en lätt dator med ljusstark 
skärm. Det har jag ännu ej provat. 

Jag hade med USB-mikroskopet till 
vedsvampsseminariet på 
Hörjelgården där det väckte 
in viss uppmärksamhet. Vid 
sökning av mycket små ob-
jekt som vissa arter av kärn-
svampar och skålsvampar 
är det ett utmärkt verktyg. 
Man för kameran manuellt 
utmed grenen eller barkbi-
ten och upptäcker då lättare 
de små fruktkropparna på 
skärmbilden och kan doku-
mentera fyndet med en bild. 
Då måste man välja lämplig 
bildupplösning och fokuse-

USB-mikroskopi - 
något för mykologen?

Gråporing, Cinereomyces lindbladii.
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ring och ha kameran i stativ.
Tagna bilder kan lätt sparas på hård-

disken och redigeras med inbyggt pro-
gram för justering av kontrast, vitbalans 
osv.	Det	finns	också	möjlighet	till	att	skri-
va text på bilden. 

Samtliga här publicerade bilder är tag-
na inomhus med USB-mikroskopet i dess 
LED-belysning. Bilderna på sidenticka 
och epålettsvamp har belysningen för-
stärkt med en extra yttre LED-lampa.
  

Mätningar
Vid examination av 
en ticka kan måttet 
av antal porer per 
mm vara betydelse-
fullt. Det mäter man 
enkelt på en bild av 
porytan där man 
med ett ritverktyg 
drar en linje på bil-
den och automatiskt 
anges längden i val-
fri enhet.

Det framhålles i 
manualen att mätre-
sultaten ej är exakta 

men följer man reglerna för kalibrering 
får man dock resultat som är tillräckligt 
noga för en rätt bedömning då det i be-
stämningsnyckeln t. ex. står.”...2-3 porer 
per mm...” ...eller ”apothecier 1-3 mm 
breda...”.

Timer
Med hjälp av en inbyggd timer kan man 
exponera en bild t.ex. var tionde sekund. 
Det ger en möjlighet att följa utvecklingen 

Stubbhorn, Xylaria hypoxylon. Färgad skivegg.

Hymenium hos sidenticka, Trametes versicolor.
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av ett mycel eller fruktkropp. (Har dock 
ännu ej själv provat detta).

AV-hjälpmedel
Väl i datorn kan en USB-mikroskopbild 
eller	-film	av	ett	objekt	(svamp)	studeras	
samtidigt av några svampintresserade kol-

leger eller via en videokamera presenteras 
för ett större auditorium eller varför inte 
via webben nå ut till ett obegränsat antal 
tittare.
 

Omdöme
Det	beskrivna	USB-mikroskopet	finns	att	

få för mellan 600 och 1000 
SEK på
webbmarknaden. Liknande 
optiska instrument som 
tillbehör till ljusmikroskop 
på forskningsinstitutioner 
har funnits några år. De har 
en högre kvalitet men ett 
mycket högre pris.

Jag tror att det beskriv-
na USB-mikroskopet kan 
bli ett värdefullt hjälpmedel 
för mykologen. 

text och foto:
H. Ulf B. Olsson

Epålettsvamp, 
Panellus stipticus.

Liten bokdyna, Annulohypoxylon cohaerens.  
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Välkomna till 
inventeringshelg i Ringsjötrakten!

21-23 september 2012
Öppet för alla medlemmar i Puggehatten

Program
Samling fredag kväll den 21 oktober kl. 18.00 för gemensam middag på Backagården. Efter middagen blir 
det presentation av den fortsatta inventeringen och genomgång av exkursionsmålen. Lördagen och en del 
av söndagen ägnas åt exkursioner i omgivningarna och artbestämningar. Vi kommer bl.a. att besöka olika 
ädellövskogar	och	fäladsmarker	kring	de	båda	Ringsjöarna.	Avslutning	efter	söndagens	eftermiddagsfika	
ca kl. 15.00.

För dem som har tillfälle kommer exkursioner också att genomföras under fredag för- och eftermiddag, 
med start kl. 10.00. Samling på parkeringen vid Backagården. Incheckning kan dock inte göras förrän efter 
exkursionen.

Ta med termos, matlåda samt gärna förlängningskabel, skrivbordslampa och egen svamplitteratur. En del 
speciallitteratur	från	Puggehattens	bibliotek	kommer	även	att	finnas	tillgänglig.
  
Logi
Backagården, som ligger mellan Ormanäs och Stenskogen norr om Västra Ringsjön. Inkvartering i dub-
belrum eller enkelrum i stugor om 4 rum, där lakan och handdukar ingår. Stugorna har dusch och toalett. 
Önskemål om boende fördelas efter anmälningsdag. Som anmälningsdatum räknas inbetalningsdatum av 
anmälningsavgift.
 
Kostnad
Deltagare betalar 600:- för hela helgen. För boende i enkelrum tillkommer 150:-/natt. Övriga kostnader 
subventioneras av Puggehatten. Resor vid exkursionerna samordnas och ersättning utgår för bilkostnader.

Anmälan
Anmälan sker genom att betala in kostnaden 600:- samt eventuellt rumstillägg på plusgiro 
12 10 34 - 3 senast den 15 augusti. Önskemål om specialkost måste anges vid anmälan. Glöm inte heller att 
ange vem anmälan gäller. Antalet deltagare är begränsat. 

Upplysningar
Nils-Otto Nilsson tel. 070-3825004 
Tony Svensson tel.070-3025474 
 
Välkomna till en femtonde 
inventeringshelg i Puggehattens regi!

Styrelsen
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Dalby Söderskog - 7 maj 2011
Den 4 maj 1986 höll Puggehatten sin allra 
första exkursion, i Dalby Söderskog. Vi 
beslöt därför att göra om den i år, nästan 
på dagen tjugofem år senare. Efter lite 
inledande förvirring, beroende på att det 
finns	tre	olika	p-platser	i	direkt	anslutning	
till Dalby kyrka, blev vi tio stycken nya 
och gamla Puggehattar som gav oss ut i 
en försommargrön Söderskog i varmt och 
soligt väder.

Det	finns	numera	massor	av	död	ved	
här och vedlevande svamp kom att do-
minera dagens fyndlista. Förutom gamla 
fjorårsfruktkroppar av bland annat  prakt-
tagging Steccherinum robustius, sydlig 

sotticka Ischnoderma resinosum, kork-
ticka Trametes gibbosa, strumpticka Po-
lyporus leptocephalus och stor tratticka P. 
badius fanns det nya fräscha av fjällticka 
P. squamosus och naturligtvis såg vi gott 
om representanter för perenna arter som 
fnöske-, klibb- och platticka (Fomes fo-
mentarius, Fomitopsis pinicola och Gano-
derma applanatum). Och tack vare Ingvar 
Månsson	fick	vi	 också	 förevisade	 en	 rad	
arter Pyrenomyceter, exempelvis koppar-
dyna Hypoxylon rubiginosum och dess 
nära släkting H. petrinae som uteslutande 
växer på ask, sprängnästing Eutypa spino-
sa, nässelplätt Callorina fusarioides och 
nässelgömming Leptosphaeria acuta. Vi 

Sedan sist

Fjällticka, Polyporus squamosus. Dalby Söderskog 2011-05-07. Foto: Joachim Krumlinde.
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Hovdala slott - 20 aug 2011
6 deltagare mötte upp kl 10 vid parke-
ringen till Hovdala slott, för att nästan ge-
nast ge sig iväg till ett av torpen i Broslätt 
sydsydväst om slottet. Därifrån vandrade 
vi i lagom varmt väder och med växlande 
molnighet upp i branterna mot Hammar-
mölledamm, med lövskog och å/bäckravi-
ner som utmärkande naturtyper. 

Svamptillgången var relativt god. 
Orange kantarell Cantharellus friesiiNT, 
svart trumpetsvamp Craterellus cornu-
copioides och kruskantarell Pseudocrate-
rellus undulatus var några av svamparna 
på	 den	 ”goda	 sidan”	 och	 vit	 	 flugsvamp	
Amanita virosa,	 lömsk	 flugsvamp	 Ama-
nita phalloides, samt orangebrun giftspin-
delskivling Cortinarius orellanus på den 
”onda sidan”. 

Andra rödlistade arter som påträffa-
des var koralltaggsvamp Hericium coral-
loidesNT med två fruktkroppar på en död 
alstam, och en oxtungsvamp Fistulina 
hepaticaNT. Den tidigare rödlistade fjäll-

Svampens dag - 4 sept 2011
Svampens dag är ett arrangemang som för 
första gången anordnades 2008 gemen-
samt i Sverige, Norge och Danmark. Sve-
riges Mykologiska Förening svarade för 
planeringen i vårt land. 

2011 anordnade, liksom de tre före-
gående åren, Göingebygdens Biologiska 
Förening i samverkan med Studiefrämjan-
det ett program söndagen den 4 september 
kl. 10-14 i Hässleholms hembygdspark. I 
musikpaviljongen  placerades 48 namn-
givna svamparter ut, under tak på ett 
mycket långt utställningsbord. I ena än-
den fanns matsvampar som kantarell 
Cantharellus cibarius, trattkantarell Cant-
harellus tubaeformis, svart trumpetsvamp 
Craterellus cornucopioides, rimskivling 
Cortinarius caperatus, brunsopp Xero-
comus badius och strävsoppar Leccinum 
spp., men även kremlorna kantkremla 
Russula vesca, grönkremla Russula aeru-
ginea, gulkremla Russula claroflava och 
brokkremla Russula cyanoxantha. I mit-
ten på bordet fanns bl.a. de mycket giftiga 
svamparna	vit	flugsvamp	Amanita virosa, 
lömsk	flugsvamp	Amanita phalloides och 

soppen Strobilomyces strobilaceus fanns 
också här. Vanligast bland matsvamparna 
var kanske mandelriskan, Lactarius vole-
mus.  Bland kremlorna kan nämnas man-
delkremla Russula integra,  kortfotkremla 
Russula curtipesNT och pelargonkremla 
Russula pelargonia och bland riskorna 
avenboksriska Lactarius circellatus. 
Mörkeggad blodhätta Mycena sanguino-
lenta	och	gulflockig	fjällskivling	Lepiota 
magnispora var några av de mindre svam-
parna. Totalt bokfördes 85 arter. 

Arne Gustavsson

fann även ett par olika Psathyrella-arter, 
men tyvärr hann fruktkropparna förfaras 
innan det fanns möjlighet att forska vidare 
i arttillhörigheten.

Fikat intogs vid en av de rastplatser 
som byggts i anslutning till den spångade 
slingan i nordöstra delen och kombinera-
des med en genomgång av dagens fynd. 
Här dök då upp en fot av vad som utan 
tvekan var en av de stora toppmurklorna, 
sannolikt rund toppmurkla Morchella es-
culenta. Efter att vi avslutat exkursionen 
gav sig några till platsen för murkelfots-
fyndet för att se om det gick att hitta någon 
hel fruktkropp. Totalt noterades 34 arter.

Sigvard Svensson
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panterflugsvamp	Amanita pantherina och 
den något giftiga trädgårdsformen av rod-
nande fjällskivling Chlorophyllum racho-
des. Särskilt uppmärksammade svampar 
blev bl.a. orange kantarell Cantharellus 
friesiiNT, kantarellvaxskivling Hygrocybe 
cantharellus och mönjevaxskivling Hy-
grocybe miniata.

Många av de 123 besökande hade 
med	 sig	 svampkorgar	 och	 fick	 namn	 på	
sina plockade svampar. Frekvent före-
kommande frågesvampar var trattkanta-
rell, svart trumpetsvamp, strävsoppar och 
blomkålssvamp Sparassis crispa.  

Arne Gustavsson

...som tillsammans med Ingvar Anders-
son, Lennart Mattsson och Lars Åström 
ansvarade för programmet denna dag.

Stackedala - 17 sept 2011
Stackedala är ett friluftsområde med stigar 
och motionsspår i varierad terräng bestå-
ende av både hedbokskog, granskog och 
mindre partier av blandskog.  Dagens 9 
deltagare var inriktade på att hitta framför 
allt matsvamp, och det gjorde vi faktiskt. 
Den mest plockade arten var helt klart 
trattkantarell Cantharellus tubaeformis 
som det fanns gott om i bokskogen, men 
korgarna fylldes också med svart trum-
petsvamp Craterellus cornucopioides, 
rödgul taggsvamp Hydnum rufescens och 
kantarell Cantharellus cibarius. Någon 
brunsopp Xerocomus badius och stensopp 
Boletus edulis slank också med, liksom 
blodriska Lactarius deterrimus och vit 
hattmurkla Helvella crispa.

Dofter är mycket användbart när 
det	 handlar	 om	 att	 identifiera	 svampar-

En avslutande genomgång av dagens svampfynd vid Stackedala. - Foto: Ulf Olsson.
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ter. Ofta krävs 
det lite träning 
innan man lär 
känna de olika 
nyanserna. Det 
blev många 
prövningar av 
luktsinnet när 
arter med ty-
piska dofter 
skickades runt bland deltagarna. Mar-
sipankremla Russula grata (bitterman-
deldoft), svavelmusseron Tricholoma 
sulphureum (svavelosande), tratt-
mussling Lentinellus cochleatus (anis, 
fänkål), såpmusseron Tricholoma sa-
ponaceum (såpa, fuktig disktrasa), 
stor lökbrosking Mycetinis alliaceus 
(vitlök), rosa rättikhätta Mycena rosea 
(rättika),	 vitgul	 flugsvamp	 Amanita 
citrina (rå potatis) och kamferriska 
Lactarius camphoratus (kryddigt) var 
några av de som sniffades mer ingå-
ende på. 

Roligt nog hittades även små 
fruktkroppar av orange kantarell Cant-
harellus friesiiNT i en bokbacke, en art 
som visserligen är ätlig men såpass 
sällsynt att den bör få stå kvar.  Den 
andra rödlistade arten för dagen var 
cinnoberspindling Cortinarius cinna-
barinusNT	 som	fanns	på	flera	platser	 i	
hedbokskogen.  En spektakulär gytt-
ring av tjockhorn Xylaria polymorpha 
hittades också i samma miljö, samt 

Tofsspindling, Cortinarius pholideus hittades i 
björkblandskog. Stackedala 2011-09-17. 
Foto: Ulf Olsson.

Fjällig kragskiv-
ling, Stropho-
loma squamosum 
växte i en flishög.  
Stackedala 
2011-09-17.
Foto: Ulf Olsson.
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Porslinsskivling Oudemansiella mucida, vanligt förekommande på boklågor. 
Knivsås 2011-09-24.

Knivsås - 24 sept 2011
Denna lördag i september bjöd på optimalt 
svampletarväder – milt, nästan varmt, mu-
let och uppehållsväder. Vi var mitt i högsä-
songen och svamptillgången hade  hittills 
varit mycket god. Dock blev vi bara två 
svampletare, inklusive exkursionsledaren.

Vi började med att se oss om i bok-
skogen intill parakeringen och hittade 
omgående	 flera	 karakteristiska	 arter	 som	
senapskremla Russula ochroleuca, vitgul 
flugsvamp	Amanita citrina, stor lökbrosk-
skivling Marasmius alliaceus, porslins-
skivling Oudemansiella mucida. Mer 
krävande arter som vi hittade i samma 
lokal var saffranshätta Mycena crocata, 
bläcksopp Boletus pulverulentus och fjäll-

en fruktkropp av fjällsopp Strobilomyces 
strobilaceus. Vi fann även ett stort mycel 
av fjällig kragskivling Stropholoma squa-
mosa, växande bland multnande grenar 
och	flis.	I	björkblandskog	växte	tofsspind-
ling Cortinarius pholideus, en art som säl-
lan hittas i Skåne.

Totalt	 fick	 vi	 ihop	 ca	 100	 arter,	 och	
med tanke på att vi fokuserade på mat-
svamp var det ett bra resultat.  Eftersom 
det var en jubileumsexkursion hade vi 
också	ett	litet	lotteri,	där	vinnaren	fick	en	
burk med torkade trattkantareller, donerad 
av föreningens tidigare ordföranden Ulf 
Olsson.

Tony Svensson
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sopp Strobilomyces strobilaceus. Särskilt 
fjällsopp var det mycket gott om, den såg 
ut att växa i häxringar.

Så kom vi ut i betesmarken och här 
fanns minst sex arter vaxskivlingar (san-
nolikt	fler),	åtminstone	mönjevaxing	Hy-
grocybe miniata, ängsvaxing Hygrocybe 
pratensis, papegojvaxing Hygrocybe psit-
tacina, sprödvaxing Hygrocybe ceracea 
och praktvaxing Hygrocybe splendidissi-
maNT. Flera arter små rödskivlingar fann 
vi också, åtminstone två arter av de blå 
noppingarna (Entoloma subg. Leptonia), 
varav en av dem senare bestämdes till 
naggnopping Entoloma serrulatum. 

I skogsdungen öster om betesmarken 
har tidigare åtskilliga intressanta arter bli-

Skivsopp Xerocomus pelletieriEN, vår enda sopp med skivor istället för rör, anses vara en starkt 
hotad art. Knivsås 2011-09-24.

vit funna. Vi blev inte heller besvikna, till 
exempel fann Monika skivsopp Xeroco-
mus pelletieriEN. I övrigt kan nämnas sol-
kremla Russula solarisNT, violfotskremla 
Russula violeipes, åderskölding Plutueus 
thomsonii och blågrå skölding Pluteus sa-
licinus. Till detta kom en hel massa vanliga 
arter, bland annat kantarell Cantharellus 
cibarius och en av de rodnande fjällskiv-
lingarna Chlorophyllum rachodes. 

I allt kunde 74 arter bestämmas, där-
utöver kanske lika många obestämda. Till 
detta kommer sedan alla de som fanns där 
men som vi inte hittade.

text och foto:
Joachim Krumlinde
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Gropahålet – 29 okt 2011
Vi blev fyra deltagare som åkte ut till 
tallskogen vid Gropahålets naturreservat, 
strax norr om Helgeås mynning. Flera 
stora mycel med mo-taggsvamp Sarco-
don squamosusNT kunde hittas i tallskogs-
dynerna, och även en del trattaggsvamp 
Phellodon tomentosus. Överallt växte 
riddarmusseron Tricholoma equestre. En 
vacker grupp av frostvaxskivling Hygrop-
horus hypothejus hittades också, liksom 
ett par mycel med kråsmusseron Tricho-
loma focale. Den sistnämnda är en följeart 
till goliatmusseron Tricholoma matsutake 
på nordligare tallhedar. Visst hade det 
varit kul att även hitta” goliat”, men den 
fortsätter att gäcka oss.

Förutom	 flera	 vanliga	 arter	 av	 ka-
nelspindlingar var det två andra spind-
lingarter som var karaktäristiska för den 

hedartade tallskogen, det var hedspindling 
Cortinarius mucosus och aprikosspindling 
Cortinarius armeniacus.

Tallskogen som är planterad för att 
binda sanden har, trots sin ålder på ca 200 
år, brist på död ved. Kanske beroende på 
att träden växer långsamt, blir kortväxta 
och därmed inte knäcks så lätt av vinden. 
Veden blir också betydligt mer massiv och 
svårangripen för svamp. Trots detta fann 
vi	en	död	stående	tall	med	flera	fruktkrop-
par av tallticka Phellinus piniNT. På någon 
av de få lågorna växte blodticka Meruli-
opsis taxicola och gråporing Cinereomy-
ces lindbladii.

Vi fann en fruktkropp av sandkremla 
Russula torulosaNT, en art som är knuten 
till tall i kustnära sanddyner. Den är mer 
kortfotad än den betydligt vanligare tår-
kremlan Russula sardonia. Den får hel-

Kråsmusseron Tricholoma focale hittades i tallbeväxta dyner, Gropahålet 2011-10-29. 
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ler inte tårkremlans gula 
skivor och reagerar inte 
rosa på dessa med am-
moniak. Dessutom dof-
tar sandkremlan krusbär, 
medan tårkremlan endast 
har svag fruktdoft.

I stranddynerna upp-
täcktes dynhätta Mycena 
chlorantha	 och	 flera	
mycel	av	gul	flugsvamp	
Amanita gemmata, två 
förväntade arter här ute. 
Totalt	 fick	 vi	 ihop	 78	
svamparter denna sen-
höstdag.

Som avslutning på 
exkursionen	fick	vi	se	en	
kungsörn kretsa ovanför 
parkeringen. 

text och bild:
Tony Svensson

Sandkremla Russula torulosaNT, fotograferad i efterhand. Gropa-
hålet 2011-10-29.

Nyteboda – 3 dec 2011
Det blev endast två deltagare på årets sista 
exkursion. Nytebodaskogen drabbades 
hårt av stormarna Gudrun 2005 och Per 
2007. Som om detta inte räckte kom den 
s.k. adventsstormen (även kallad orkanen 
Yoda av tyska väderlekstjänsten) den 27 
november, d.v.s. en vecka innan exkursio-
nen, och vräkte ned ytterligare en hel del 
träd i skogen. 

Regn var utlovat, men det började 
med uppehåll.  Vi tittade först till en känd 
växtplats för vedticka Phellinus viticola 
på murkna granlågor. Överallt var stående 
stammar gråtonade, helt täckta av gam-
melgranslav Lecanactis abietina. Skogen 
domineras	helt	av	gran,	men	det	finns	en	
del tall och björk inblandad. Vid ett kärr-

parti växer valkticka Phellinus laevigatus 
på	 flera	 av	 stamdelarna	 av	 en	 gammal	
sönderbruten björk. Tickan breder ut sig 
meterlångt på undersidan av en nästan 
horisontell stamdel.  Både vedticka och 
valkticka är rejält sällsynta i vårt land-
skap. Just dessa två mycel upptäcktes vå-
ren 2011 av Hans Östling.

Stigen var bitvis svårframkomlig 
p.g.a. av alla nyfallna träd som låg kors 
och tvärs över denna. Groptickor Oligo-
porus guttulatusVU i bedagat skick hitta-
des	på	flera	 lågor	och	stubbar.	Det	 tycks	
som att när groptickan väl fått fäste kan 
den lokalt var tämligen vanlig. På en gran-
låga hittades också timmerticka Antrodia 
sinuosa, en ganska ovanlig art i Skåne. En 
fruktkropp av tallticka Phellinus piniNT hit-
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tades på levande tall. Några mer allmänna 
tickor som det fanns gott om var knölticka 
Antrodia serialis, gullticka Skeletocutis 
amorpha och violticka Trichaptum abieti-
num.

Inte så värst många skinn blev be-
stämda, men källarsvamp Coniophora pu-
teana och pulverskinn Coniophora arida 
var ett par av dem.

Vid lunch blev regnet så ihållande att 
vi	fick	avbryta.	Dagen	resulterade	i	magra	
26 artfynd.

text och bild:
Tony Svensson

Valkticka Phellinus laevigatus på en bruten björk i Nyteboda. Bild från sommaren 2011. 
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Noterade sällsyntheter

Den 11 mars 2012 hittades den-
na lilla sprickling på en mindre 
sågyta av en knäckt sälg, nära 
parkeringen vid Balsberget, 
Kristianstad. Det visade sig vara 
en ny art för landet vid namn 
Farlowiella carmichaeliana. 
Perithecierna (slutna fruktkrop-
par hos f.f.a. kärnsvampar), de 
svarta ”korvbröden” på bilden, 
är ca 1 mm långa. Sporerna hos 
arten är mycket speciella med 
en stor mörk cell och en pytteli-
ten hyalin stödcell.

Tony Svensson

Ett av mina favoritställen 
är området Esket i närhe-
ten av Örby ängar söder 
om Helsingborg. Jag besö-
ker området framförallt för 
att leta efter myxomyceter 
och då upptäcker jag även 
småsvampar som denna 
prickdyna, Hypocrea es-
tonica, från 25 oktober 
2011. Arten växer på och 
omkring skinn av släktena 
Hymenochaete och Pseu-
dochaete. Här på kantöra 
Pseudochaete tabacina. 
Det är det andra skånska 
och tredje svenska fyndet. 

Janne ”JAS” Svensson

Här kommer vi då och då kortfattat presentera gjorda fynd av riktigt sällsynta 
eller förbisedda arter från vårt landskap. Fotograf är notisförfattaren om inget 
annat anges. Har du gjort fynd i likhet med med de presenterade, skicka gärna in 
en notis med bild till föreningens e-post: info@puggehatten.se
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Nytebodaskogen är en av 
mina favoritlokaler, lite 
grann som motpol till all 
lövskog jag ofta besöker. 
Den 5 oktober 2011 hit-
tade jag en svamp som vid 
första anblick påminde om 
grönticka. Svampen visade 
sig vara en musseron, och 
jag kände att den luktade 
starkt av lakrits/anis. Väl 
hemma nycklade jag den 
till lakritsmusseron Tri-
choloma apiumVU.

Hans Östling

Ett par mycel med kom-
pakt taggsvamp Hydnel-
lum compactumVU hittades 
vid Oppmannasjön norr om 
Kristianstad 1 september 
2011. Arten har klubblika, 
knöliga fruktkroppar som 
ofta sitter gyttrade. Troligen 
var detta bara andra gången 
arten hittades i Skåne. 
Drygt tre veckor senare hit-
tades ännu ett mycel några 
hundra meter norr om de 
första. 

Tony Svensson

Flädermussling Hohenbu-
ehelia cyphelliformis är en 
liten art som jag påträffade 
av en slump då jag letade 
efter judasöra Auricularia 
auricula-judae. Jag är lite 
osäker på om den är ovan-
lig eller bara förbisedd. 
Helsingborg, Råådalen 19 
januari 2012.

Janne ”JAS” Svensson
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På min jakt efter myxomy-
ceter i Skånes nationalpark 
Skäralid hittade jag denna 
Arcyria stipata (Schwein.) 
Lister. Trevligt fynd, andra 
gången arten anträffas i Sve-
rige. Skäralid, Söderåsen 29 
september 2011.

Janne ”JAS” Svensson

Den 8 september 2011 hit-
tades rosensopp Boletus 
rhodoxanthusDD vid Böke-
näset norr om Kristianstad. 
Mycelet satte nya frukt-
kroppar under tre veckors 
tid. Viktiga karaktärer för 
arten är kraftigt gult fotkött, 
ingen blånad på hattyta vid 
tryck, i snitt blånad i hatt-
kött och ibland en liten bit 
ned i foten. Detta var tredje 
fyndet i Skåne och landet 
av arten.

Tony Svensson

Den 9 januari 2011 hittade 
jag barkmjölmussling Cli-
topilus daamsii i området 
Esket söder om Helsing-
borg. Endast ett fåtal fynd är 
rapporterade från Sverige. 

Janne ”JAS” Svensson
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Vid Balsbergets norra sida 
hittades 23 september 2011 
balsamvaxskivling 
Hygrophorus poetarumVU. 
Fruktkropparna hade en 
svagt orange ton och dof-
tade mycket gott, sötak-
tigt med nyans av exotiska 
frukter. Arten har tidigare 
hittats någon enstaka gång 
i Skåne, Småland, Blekinge 
och på Öland.

Tony Svensson

Den 11 septemper 2011 
tog jag en sväng till en av 
Balsbergets ”hotspots”. 
Jag fann några avvikande 
"jordmusseroner" och när 
jag tog upp en såg jag att 
den	var	fläckvis	röd	i	basen.	
Spontant tänkte jag Tricho-
loma orirubens, men efter 
att ha nycklat den i Funga 
Nordica tillsammans med 
Tony Svensson kom vi fram 
till Tricholoma basirubens, 
vilket även Claes Ingvert 
verifierade	dagen	efter.

Hans Östling

Stor stinkbrosking Gymno-
pus brassicolensVU, funnen 
vid Ugnsmunnarna på Ivö 
2011. Arten är hittad på ett 
fåtal lokaler i Skåne. Typis-
ka karaktärer är den tvåfär-
gade foten och att svampen 
luktar sur kål.

Claes Ingvert
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Gissa svampen!
Förra omgångens rätta svar:
1. Cinnoberticka
2. Papegojvaxskivling
3.	Panterflugsvamp
4. Grynsopp
5. Violfotskremla
6. Vårtig röksvamp

1 2

3 4

5 6

Föregående omgång var kanske lite för 
enkel. Här kommer nu blandad kompott; 
ett par riktigt knepiga bilder och någon 
lätt. 

Foto: Joachim Krumlinde 1 & 4, Hans Öst-
ling 2 & 6, Tony Svensson 3 & 5.
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Under Lunds Botaniska Förenings mos-
sinventeringsläger i oktober 2011 inven-
terade undertecknad, Linda Birkedal och 
Eva Waldemarson bland annat Åvarps 
naturreservat på Söderåsens sydsluttning 
norr om Båv i Norra Vram socken. 

Reservatet utgörs av en varierad löv-
skogssluttning	med	ett	flertal	mindre	klipp-
branter och källsprång lite här och var. I 
sluttningens övre del är marken mycket 
mager och skogen utgörs av hedbokskog 
med ek och enbuskar på de öppna klip-
porna medan sluttningens nedersta del är 
bevuxen med ask och lönn och en mycket 
frodig	 örtflora	med	 bland	 annat	 vitskråp	
Petasites albus. 

Fokus låg alltså på mossorna bland 
vilka vi gjorde en hel del trevliga fynd på 
de översilade klipporna, men i reservatets 
nordvästra ände, strax intill det viltstaket 
som markerar reservatsgränsen och precis 
i övergången mellan mager bokskog och 
frodig och fuktig ängslövskog sprang vi 
på	en	svamp	som	fick	oss	att	hoppa	högt.	
Både jag och Linda tänkte först på viol-
gubbe Gomphus clavatus, vilket vi bägge 
uppfattade som ett häftigt fynd som borde 
dokumenteras, men efter att Linda tagit 
några bilder och undertecknad plockat 
ett par ex avsedda för herbariet blev vi 
tveksamma. För även om färg, storlek och 

form stämde väl med violgubbe så såg hy-
meniet inte alls ut som vi förväntade oss. 

Ingen av de övriga mossinventerarna 
på lägret hade någon idé om vad det kunde 
vara för art men väl hemma igen blev vad 
som återstod av svampen ordentligt torkat 
och vi lade ut några av bilderna på Face-
book. Ganska snart kom namnförslaget 
rosettskinn Cotylidia pannosaEN från mer 
mykologiskt bevandrade facebook-vänner 
och denna bestämning bekräftades senare 
av kollegan Sigvard Svensson på Botanis-
ka Museet. Enligt Artdatabanken är denna 
art endast påträffad två gånger tidigare i 
landet, senast i Fyledalen 1993, och det 
finns	endast	få	moderna	fynd	från	övriga	
Europa.

Fyndplatsen har koordinaterna (Ri-
kets Nät, RT-90) X= 6219820 Y=1326098 
och miljön utgjordes alltså av äldre, rela-
tivt mager bokskog vid foten av en lång 
sluttning och precis i övergången mot 
ett fuktigare och näringsrikare parti med 
al och ask. Rosettskinnet växte direkt på 
marken i en handfull grupper på någon 
meters avstånd från varandra. 

Fyndet har tidigare omnämnts av Bir-
kedal, L. 2011. Mossläger vid Söderåsen 
– Botaniska Notiser 144: 14–16.

Torbjörn Tyler

Rosettskinn funnet på Söderåsen



Rosettskinn Cotylidia pannosaEN, Åvarps naturreservat, oktober 2011. 
Foto: Linda Birkedal.
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