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Svampar i sydvästra Skåne
Resultat och kommentarer från Puggehattens inventeringshelg 2011

Kerstin Bergelin
I Puggehattens målsättning ingår att föreningen skall verka för en bättre kännedom
om Skånes svampar samt en kartläggning
av deras förekomst. I linje med denna målsättning anordnades för fjortonde året en
övergripande inventeringshelg i sydvästra
Skåne den 7 – 9 oktober 2011. Övergripande inventeringshelger i Puggehattens
regi har tidigare ägt rum på Ivö, 1998,
1999, 2000 (Bergelin 1998, 2000, 2001),

Degeberga 2001 och 2002 (Bergelin 2002,
2003), i Söderåsens nationalpark 2003,
2004 och 2006 (Bergelin 2004a, Bergelin
2004b), i Stenshuvuds nationalpark 2007
(Bergelin 2008a) och i nordöstra Skåne
2008 (Bergelin 2008b), 2009 (Hanson
2009) och 2010 (Bergelin 2011). Enda
undantaget från de årligen återkommande
inventeringshelgerna var 2005, då Puggehatten stod som värd för Sveriges Myko-

Fig. 1. Betesmarken på den lilla kullen Gavelsbjär med milsvid utsikt över omgivningen, 201110-07. Foto: Kerstin Bergelin.
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Fig. 2. Kromvaxskivling Hygrocybe vitellina på Dalköpinge ängar, 2011-10-08.
Foto: Gunilla Hederås.

logiska Förenings Mykologivecka.
Puggehatten har också anordnat inventeringshelger riktade mot särskilda
svampgrupper på flera platser i Skåne,
i Hörjel 1989 med tema ängssvampar
(Malm 1989, Hägg & Svensson 1990), i
Degeberga hösten 2003 med tema tryfflar
(Olsson 2004) och i Söderåsens nationalpark senvåren 2006 med tema discomyceter.
Inkvarteringen 2011 förlades till Falsterbo Kursgård i Höllviken, som erbjöd
bekvämt boende och en utmärkt stor arbetslokal med gott om plats för alla deltagare. På kvällen efter exkursioner och
bestämningsarbeten presenterades traditionsenligt en bildkavalkad över några
av årets skånska svampfynd. Denna genomfördes i år av Tony Svensson. Alltid
lika välkommet är också avbrotten för fi-

kapaus med hembakade kakor av Kerstin
Wiking.
Ett danskt besök skulle visa sig vara
värdefullt. Anders Lykke från lokalavdelningen Pahati i Foreningen til Svampekundskabens Fremme på Fyn gästade
återigen Puggehatten, i år tillsammans
med fyra andra medlemmar (Andersen
2012).

De inventerade lokalerna

I vår planering av exkursionsmålen hade
vi främst inriktat oss på lokaler som Puggehatten inte besökt tidigare bl a Gavelsbjär (fig. 1) men också lokaler som var
sällan besökta av medlemmarna. Under
inventeringshelgen besökte vi tillsammans
11 lokaler (tabell 1). Några av deltagarna
exkurerade ibland på egen hand.
5
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Tabell 1. Besökta lokaler under exkursionerna vid Puggehattens inventeringshelg 2011.
Lokal

Församling Koordinater
RT 90

Biotop

Dalabadet

Dalköpinge

x = 6140100
y = 1335400

Strandvegetation samt löv- och barrskog
(tall) på sandig botten, delvis ruderatbetonat.

30

Dalköpinge ängar
NR

Dalköpinge

x = 6139700
y = 1336190

Betade strandängar på grunt liggande kalkberggrund.

75

Falsterbo Kursgård

Räng

x = 6146200
y = 1318800

Parkmark och planteringar.

Falsterbo, Nabben

Skanör med
Falsterbo

x = 6143150
y = 1310990

Sanddyner.

Falsterbo skjutfält

Skanör med
Falsterbo

x = 6144000
y = 1344600

Skog med tall och björk, gräsmattor, dyner,
strandängar och ljunghed.

122

Falsterbo stadspark

Skanör med
Falsterbo

x = 6144140
y = 1312080

Skogspark med lövblandskog, strandhed och
klitter.

60

Falsterbo, Strandba- Skanör med
den
Falsterbo

x = 6144180
y = 1312750

Strandhed med tall.

25

Gavelsbjär NR

Arrie

x = 6157680
y = 1328630

Kulle betad av häst och nötkreatur, vars
tramp bildat terasseringar. Norra delen buskage av hagtorn.

31

Kämpinge strandbad

Räng

x = 6144990
y = 1319460

Gles tallskog med dyner innanför sandstranden.

91

Skanörs ljung,
fuktheden NR

Skanör med
Falsterbo

x = 6145200
y = 1315200

Öppen betad fukthed.

20

Skanörs ljung,
Ljungenskogen NR

Skanör med
Falsterbo

x = 6145900
y = 1315700

Barrskog dominerad av tall, beteshagar,
strandängar och skjutbanor.

56

Resultat

Det bör uppmärksammas, att antalet arter
mellan de olika lokalerna inte kan jämföras, eftersom antalet deltagare och inventerare varierade under helgen. Lokalernas
storlek varierar betydligt och även vädret
brukar ha en viss inverkan på inventeringsresultatet.
Antal noterade fynd under inventeringshelgen 2011 var 544. Endast sådana
fynd, där det klart framgår vem som har
bestämt arten, är registrerade. Det största
antalet arter, 122 (tabell 1), noterades på
Falsterbo skjutfält under en regnig lördag
förmiddag.
6
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artfynd

7
27

Finaste fyndet under helgen

Jag tillåter mig att utnämna kromvaxskivling Hygrocybe vitellina till helgens fynd.
Den har sökts förgäves så länge i landet
och det har inte funnits några verifierade
belägg. På fredagen samlade Gunilla Hederås mogna fruktkroppar av kromvaxskivling på Dalköpinge ängar (fig. 2). En
närmare beskrivning av fyndet presenteras
i Svensk Mykologisk Tidskrift (Bergelin
2012). Dagen därpå hittade Carsten Mathiesen, en av våra danska gäster, också
kromvaxskivling, då på en fårbetad öppen
mark inne i tallskogen på Skanörs ljung.
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Jakt på
Hadrianus

Sedan Gustaf Rudebeck noterade dynstinksvamp Phallus
hadriani vid Falsterbo 1944 (Andersson
1950) har lokalen
lockat till besök.
Stig Jacobsson fann
svampen lite senare,
1974, och lämnade
då kollekten till herbariet i Lund. Och
visst fanns Hadrianus där, dock som Fig. 3. Dynstinksvamp Phallus hadriani vid Falsterbo, Nabben, 201110-09 kl. 11.59. Foto: Tony Svensson.
ett ensamt ägg (fig. Fig. 4. Dynstinksvamp Phallus hadriani vid Falsterbo, Nabben, 20113). Dagen därpå 10-10 kl. 09.23. Foto: Joachim Krumlinde.
återvände
Bernt
Hägg och Joachim
Krumlinde för att dokumentera den snabba tillväxten av
fruktkroppen (fig. 4).

Många jordstjärnor

I Falsterbo stadspark vid
Falsterbo kyrka, där delar
av skogen nu är nerhuggen, finns mer än 70 olika
arter av träd och buskar.
Hög jordstjärna Geastrum
fornicatumEN är sedan länge
känd från platsen, just i den
skogade delen. Trots intensivt eftersök hittade vi endast ett fåtal fruktkroppar
bland buskarna och snåren
(fig. 5).  Hög jordstjärna förekommer sällsynt i landet
i mörkare ädellövskog och
man kan ställa sig frågan
hur länge den kan fortleva i
denna slyvegetation.
7
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Tabell 2.
Rödlistade svampar noterade under exkursionerna vid Puggehattens inventeringshelg 2011.
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Echinoderma hystrix

mörk spärrfjällskivling

Entoloma griseocyaneum
Geastrum fornicatum

Rödliste- Lokal
kategori

Datum

EN

Falsterbo Kursgård

2011-10-07

stornopping

NT

Dalköpinge ängar

2011-10-07

hög jordstjärna

EN

Falsterbo stadspark

2011-10-08

Geastrum schmidelii

dvärgjordstjärna

NT

Falsterbo skjutfält

2011-10-08

Hygrocybe colemanniana

brun ängsvaxskivling

NT

Dalköpinge ängar

2011-10-07

Hygrocybe flavipes

lila vaxskivling

NT

Dalköpinge ängar

2011-10-07

Hygrocybe fuscescens

ögonvaxskivling

NT

Gavelsbjär

2011-10-07

Hygrocybe russocoriacea

lädervaxskivling

NT

Dalköpinge ängar

2011-10-07

Hygrocybe russocoriacea

lädervaxskivling

NT

Skanörs ljung, fuktheden

2011-10-08

Microglossum olivaceum s. lat.

olivjordtunga

NT

Dalköpinge ängar

2011-10-07

Phallus hadriani

dynstinksvamp

VU

Falsterbo, Nabben

2011-10-09

Scleroderma verrucosum

knottrig rottryffel

NT

Kämpinge strandbad

2011-10-09

Också i Falsterbo stadspark kunde vi
följa en halvring av kragjordstjärna Geastrum triplex långt in i snåren (fig. 6).
På Falsterbo Kursgård hittades året innan
inventeringshelgen också kragjordstjärna,
närmare hundratalet fruktkroppar. De återfanns i år i samma rabatter, även om inte i
så stora mängder.
Dvärgjordstjärna Geastrum schmideliiNT, ett känt mycel, hittades på Falsterbo
skjutfält och kantjordstjärna Geastrum
striatum noterades i Falsterbo stadspark.
Belägg av vissa sällsynta och rödlistade arter förvaras tillsvidare i privata herbarier. Samtliga inventeringsdata rapporteras till ArtDatabanken via Artportalen
[www.artportalen.se].

Tack

Ett stort tack till Region Skåne för generöst
8

tilldelade medel, vilka möjliggjort genomförandet av denna inventeringshelg. Stig
Jacobsson tackas för kontrollbestämning
av fynd av trådskivlingar. För lån av foto
tackas Gunilla Hederås, Joachim Krumlinde, Tony Svensson och Hans Östling.

Deltagare

Kerstin Bergelin, Sven-Åke Hanson, Gunilla Hederås, Jan-Erik Hederås, Karin
Hjelmér, Bernt Hägg, Claes Ingvert, Mats
Karlsson, Joachim Krumlinde, Bente
Lambertsen (Pahati Fyn), Sofia Lund,
Anders Lykke (Pahati Fyn), Carsten Mathiesen (Pahati Fyn), Nils-Otto Nilsson,
Jan Svensson, Tony Svensson, Claus Sørensen (Pahati Fyn), Monica Thörneby,
Krister Wadén, Sverker Wadén, Gunhild
Warming (Pahati Fyn), Kerstin Wiking,
Leif Örstadius och Hans Östling.
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Fig. 5. Hög jordstjärna Geastrum fornicatum i Falsterbo stadspark 2011-10-08.
Foto: Hans Östling.
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Fig. 6. Bente Lambertsen och Anders Lykke följer halvringen av kragjordstjärna Geastrum
triplex inne i snåren i den skogade delen av Falsterbo stadspark, 2011-10-08.
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Barrvårskål och granvårskål
Joachim Krumlinde
I ett nummer av Puggehatten introducerar Ingegerd Norin (1999) barrvårskålen
Pithya curpressina för läsaren. I Svampar
(Ryman & Holmåsen 1984) beskrivs barrvårskålen, som växande på döda kvistar
av barrträd. Vidare anges att Pithya vulgaris är en synonym på denna art. Det rör sig
om små, orangefärgade skålsvampar.
Men riktigt så enkelt är det inte, visar det sig. Pithya cupressina och P. vulgaris är två skilda arter. Den förra växer
på döda eller torra grenar av vissa arter av
enar, främst sävenbom Juniperus sabina
och kinesisk en Juniperus chinensis samt
även andra inplanterade enar, dock ej vår
egen inhemska Juniperus communis. Den
andra arten P. vulgaris växer på grenar av
ädelgran Abies och dess fruktkroppar är
som regel klart större än den förras. Enligt modern systematik tillhör de familjen
Sarcoschyphaceae, ordning Pezizales.
Ove Eriksson (2009) anför i ”The

non-lichenized ascomycetes of Sweden”
att de båda Pithya-arterna ansågs identiska
(”conspecific”) av Nannfeldt (1949) men
olika enligt Benkert (2008).
I Svampar anges Pithya vara sällsynt, så Ingegerd Norin begav sig till Alnarpsparken för att undersöka kinesiska
enar och fann en hel del fruktkroppar av
barrvårskålen P. cupressina. Den tycks
alltså inte vara så sällsynt, kanske bara
förbisedd. Å andra sidan hade hon svårare
att finna Pithya vulgaris. Som kontrast till
denna erfarenhet citerar Norin den danska
tidskriften Svampe (Petersen 1994) under
rubriken ”Sæsonens art”, där man har det
motsatta problemet. Här diskuteras förekomsten av ”Stor dukatbæger” P. vulgaris
som icke alltför sällsynt på grenar av ädelgran, medan ingen tycks ha sett P. cupressina.
Detta mysterium föreföll ännu olöst,
då jag i min hand fick programmet för den
Granvårskål
Pithya vulgaris
Bålby, Kågeröd 2012-0420. Foto: Jan
Svensson.
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tade jag inte ens några
kinesiska enar. Det är
kanske så, att dessa
inplanterade enar nu
har fasats ut eftersom
de fungerar som mellanvärd för päronrost
Gymnosporangium
sabinae och därför
har blivit allt mindre
populära, sedan detta
samband uppdagats.
Men där kinesiska
enar fortfarande finns
kan det löna sig att
leta efter den mindre
barrvårskålen under
Granvårskål Pithya vulgaris, Hejede overdrev, Bidstrup (Danmark)
vårvintern.
Och up2012-03-18. Foto: Joachim Krumlinde.
penbarligen lönar det
sig att leta efter grandanska svampföreningens (Foreningen vårskål. Enligt uppgift (Svensson, muntlitil Svampekundskabens fremme) exkur- gen) finns intill nu endast en kollekt rapsioner våren 2012, och fick ögonen på en porterad (Ove Eriksson), och att det finns
exkursion till Hejede Overdrev en söndag ett belägg på Riksmuseet (Lars Romell).
i mars, för att leta efter ”Stor Dukatbæger”
(alltså Pithya vulgaris). Eftersom jag hitReferenser:
tills inte sett någon av arterna bestämde jag Norin, I. 1999: Barrvårskål - sällsynt färgmig omgående för att delta i exkursionen klick eller skadegörare. Puggehatten 12
och fick med mig ytterligare två personer (1).
från Skåne, däribland Jan Svensson från Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svampar,
Helsingborg. Och den utlovade svampen en fälthandbok. Interpublishing, Stockfanns på plats, vi fick båda se och foto- holm.
grafera flera kollekter. Enligt Dyntaxa har Eriksson, O. 2009: The non-lichenized asPithya vulgaris nu namnet granvårskål på comycetes of Sweden. Umea University.
svenska.
Petersen, J. H. 1994: Sæsonens art. SvamSenare i år har Jan Svensson begivit pe 29 (6).
sig till Söderåsen och Hallandsåsen och Svensson, J. 2012: Granvårskål, Svensk
funnit P. vulgaris på grenar av ädelgran på Mykologisk Tidskrift.
flera lokaler (Svensson 2012). så den tycks Svensson, J.: privat meddelande.
ockå vara förbisedd här. Å andra sidan
begav jag mig till Alnarpsparken för att i
Ingegerd Norins efterföljd leta P. cupressina, dock utan att hitta några. Faktiskt hit12
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Svampar och skoglig
kontinuitet på Göingeåsen
Text och illustrationer Maria Kraskowski
Biologisk mångfald i
skog är beroende av
skogens historia och
vilka ingrepp som
gjorts genom åren.
Som
examensarbete
för landskapsvetareprogrammet vid högskolan
i Kristianstad fann jag
det därför intressant att
studera två bokskogar
med olika lång kontinuitet. Jag valde att inrikta
mig på storsvamparnas mångfald på Göingeåsen i Hässleholms
kommun, eftersom det
finns mycket bokskog
i trakten. Genom att
studera historiska kartor över området skaffade jag mig information om bokskogens
skiftande ålder. Ur ett
internationellt perspektiv har Sverige tillgång
till ett stort antal äldre
historiska kartor, vilket
innebär att det går att
studera och analysera
hur skogslandskapet har
förändrats från 1600talet fram till idag.

Lindskål Holwaya mucida är en signalart som växer på död
lindved och som påträffades i undersökningsområdet vid Nösdala.
På bilden går det att se svampens två olika stadier. Konidiestadiet
utgörs av svarta klubbor med grått huvud som är ca 4-11 mm och
det sexuella stadiet utgörs av skålformiga apothecier som är ca
4-13 mm.
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Mina kartstudier resulterade i ett studieområde väster om Gulastorp, med en
skoglig historia som sträcker sig minst 77
år bakåt i tiden. Det andra studieområdet,
som finns öster om Nösdala, har en skoglig kontinuitet som sträcker sig minst 322
år bakåt i tiden. Dessa två bokskogar med
olika lång kontinuitet blir den bakgrund
som mitt arbete baseras på, där jag gör en
jämförelse av förekomsten av svamparter.

Hösten 2011 var en gynnsam säsong
med en kombination av både värme och
fuktighet som resulterade i ett bra svampår med intressanta inventeringsresultat.
Mina svampinventeringar gjordes 201109-11 och 2011-10-01. Studieområdet
vid Nösdala resulterade i sammanlagt 28
svamparter, varav 12 arter vedlevande
svampar. I studieområdet vid Gulastorp
hittades 23 arter, varav 6 arter vedlevande
svampar. Jag inventerade även trädslag och
skogliga strukturer, som
stubbar, omkrets och död
ved, i de olika skogstyperna för att kunna göra
en djupare jämförelse.
Resultatet visar att en
skog med lång kontinuitet har ett större innehåll
av olika strukturer som
t.ex. lågor och högstubbar, vilka är viktiga för
vedsvamparnas etablering.
Ett av de intressantaste svampfynden var
vedsvampen och signalarten lindskål Holwaya mucida som växer
i skogen vid Nösdala.
Växtplatsen är på en lind
i en skuggig bergsbrant
med en död liggande låga
av lind intill. Lindskål
signalerar områden med
höga naturvärden och lokaler med långvarig kontinuitet av lind och med
ständig tillgång till död
lindved. Den är överallt
sällsynt och har en
Liten stinksvamp Mutinus caninus är en mindre allmän signalart
begränsad utbredning
som påträffades i undersökningsområdet vid Nösdala.
i Sverige. Aronsson
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(1991) redovisar flera växtplatser i Små- lar Elaphomyces. Gelétagging Pseudohydland, Västmanland och Uppland och Ni- num gelatinosum var ett annat roligt fynd
tare (2000) pekar på artens huvudutbred- i samma skog. I övrigt var svampfynden
ning från nordöstra Skåne, Blekinge och i de båda undersökningsområdena mest
södra Småland till Västkusten, samt mer vanliga svampar som växer i lövskog.
spridda förekomster till norra Uppland.
Svart trumpetsvamp Craterellus cornucoAndra fina fynd av vedlevande svam- pioides var ett av de roligare fynden som
par var blek ostronmussling Pleurotus fanns i båda skogarna.
pulmonarius och flera stora exemplar av
fnöskticka Fomes fomentarius. Ytterligare
ett spännande fynd
i skogen med lång
kontinuitet var två
stycken fruktkroppar av signalarten
liten stinksvamp
Mutinus caninus.
Denna marklevande svamp går ofta
att finna tillsammans med andra
ovanliga och rödlistade arter som
t.ex. jordstjärnor
Geastrum och igelkottsröksvamp Lycoperdon echinatum. Det bör därför
vara intressant att
göra en uppföljningsinventering
och söka efter sådana följearter.
Jag
hittade
även en signalart i
skogen vid Gulastorp med kortare
skoglig kontinuitet. Det var smal
svampklubba Cordyceps ophioglossoides som är en Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides från Nösdala, (höjd 17
ganska vanlig pa- cm och bredd 12 cm).
rasit på hjorttryff15
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Nu har den kommit…
Den nya och kraftigt utökade upplagan av Funga Nordica finns nu äntligen ute på marknaden. Den förra
upplagan från 2008 har varit slut på
förlaget sedan en tid och därför beslutade Nordsvamp att ge ut en ny
upplaga redan efter fyra år.
I den nya upplagan har en del
felaktigheter rättats till, några tidigare behandlade släkten har fått
genomgå viss revidering och framförallt har en rad nya släkten och
arter tillkommit. Mer än 350 nya
arter, som t.ex. buksvampar och
enkla fingersvampar, har tillkommit
och eftersom omfånget har ökat är
fungan nu uppdelad i två band. Det
obehändiga, släktindelade registret
har nu också bytts ut mot ett klassiskt register där såväl släktnamn
som artepitet är sökbara.
Fungan kan t.ex. beställas från
Svampetryck och för medlemmar i
Foreningen til Svampekundskabens
Fremme kostar boken 550 SEK plus
frakt.
16

1 Stor alriska, 2 Bittersopp, 3 Rund toppmurkla, 4 Glitterbläcksvamp, 5 Sidenticka, 6 Broskboll
Rätta svar till Gissa svampen:
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Pugge-Box
Joachim Krumlinde
I Puggehatten nr 1 1992 kunde man läsa
att Bernt Hägg åstadkommit en studiesamling av torkade svampar, främst sådana som man finner året om och som
låter sig torkas utan att pressas och alltså
relativt lätt kan idenitifieras också i torkat tillstånd. Det handlar alltså främst om
tickor, skinn och kärnsvampar, många av
dem ganska små. De ligger i askar och kan
enkelt studeras hemma med hjälp av medförande beskrivning och gärna en bättre

svampbok, som t.ex. Ryman/Holmåsen
Svampar.
Bernts idé var att den intresserade
kunde låna hem lådan för enskilt studium
under en överenskommen lånetid och sedan återlämna den till Sigvard eller Bernt
på Botaniska museet. Tyvärr tog det bara
cirka 2 år innan lådan ”försvann”. Trots
upprop i två nummer av Puggehatten och
en utlovad belöning av 100 DKK för den
som visste var lådan fanns, förblev den

Foto: Joachim Krumlinde.
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försvunnen.
Därför var det med stor överraskning
och glädje som Puggehatten nyligen mottog lådan (eller lådorna - de är 2 stycken)
i oförändrat skick, efter att de alltså varit
försvunna i 18 år. Man får hoppas att de
gjort nytta i mellantiden. Det går alltså utmärkt att låna dem igen, och redaktionen
är glad för förslag på hur de kan utvidgas
med fler arter. Men framför allt har nu nya

(sedan 1994) medlemmar i Puggehatten
nu åter en möjlighet att förkovra sig i tickor, skinn och kärnsvampar, och vi hoppas
att många vill ta tillfället i akt. Samtidigt
vill vi försöka hålla reglerna om bestämd
lånetid, och att lådorna sedan lämnas tillbaka och inte lånas ut i andra hand. För
tillfället finns de hos Puggehattens sekreterare.

Sedan sist
Myxomycet (slemsvamp)-exkursion
den 3 september 2011
Förhoppningsfull till brädden lastar jag
bilen med min dotter Lowisa 15 år och
hennes kompis Sandra, ryggsäck, kamera
och som sagt förhoppningar. Solen strå-

lar och det är varmt, även så här tidigt på
morgonen. Det ser lovande ut, förutom att
vi som gillar att fotografera inte tycker om
för stark sol.

Bukettullklubba Metatrichia vesparium med poserande hoppstjärt Collembola sp.
Foto: Jan Svensson.

18

Puggehatten 25 (2) 2012

Physarum album, i ett omoget stadium. Kopparhatten, 2011-09-03. Foto: Claes Ingvert.

Idag skall jag hålla i min första exkursion i Puggehattens regi. Det är ingen vanlig svamputflykt som är planerad utan en
myxomycet-exkursion och detta kanske
en av de första i sitt slag någonsin! Väl
framme vid samlingsplatsen, parkeringen
vid Skäralid, Söderåsens nationalpark,
parkerar jag och placerar en skylt bredvid
bilen så att de eventuella deltagarna hittar mig. Två entusiastiska deltagare, Claes
och Monika, dyker snart upp. Claes gillar
ju att fotografera och det gör ju jag också
så det kommer säkert att bli bra. Vi bestämmer oss för att börja uppe på Kopparhatten för att sedan fortsätta nere i Skäråns
dalgång. Vi startar med att besöka en låga
som alltid brukar visa upp något intressant, men idag är det tunt. Endast några
gamla fruktkroppar vargmjölk Lycogala
epidendrum och några plasmodium, ett på
en sten med mossa, fotograferas och till

det skall vi återvända senare. Det fortsätter att vara lite ont om myxomyceter men
vi hittar en del andra intressanta arter;
två exemplariska ex av grå kamskivling
Amanita vaginata och ett vackert mycel
av tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium.
När det gäller myxomyceterna så ser
vi många outvecklade, alltså färggranna
plasmodium, mest knallgula. Vad det
skall bli av dem är naturligtvis omöjligt
att säga, det blir bara spekulationer. Jag
är övertygad om att eftersom det finns
så mycket plasmodium i omgivningen så
borde det gå att hitta mogna eller nästan
mogna fruktkroppar här också. Monika
letar lite i omgivningen och det dyker upp
en del matsvamp. Hon hittar en del blek
taggsvamp Hydnum repandum. Claes försöker fota en spindel i sitt nät men det går
inget vidare, det blåser lite för mycket.
19
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Samma fruktkroppar som föregående bild, men några timmar senare, Physarum album.
Kopparhatten, 2011-09-03. Foto: Claes Ingvert.

Jag rotar runt bland förna och löv och efter en stunds sökande så blir jag belönad
– jag hittar myxomyceter på några boklöv.
Arten är Physarum album, vi tar kollekt
som Monika tar hand om. Deltagarna ser
tvivlande på mig när jag säger att vi skall
se hur långt utvecklingen har kommit när
vi återvänder till bilarna. Jo, det är så att
utvecklingen går fort och de bör ha ändrat
färg från vita, nästan genomskinliga till
blått och vuxit till i storlek då.
Nu styr vi stegen mot några ”säkra”
lågor men först blir det till att plocka en
del kantareller Cantharellus cibarius.
Claes hittar några läckra mandelriskor
Lactarius volemus och vi plockar en hel
del trattkantareller Cantharellus tubaeformis tillsammans. Vi tar oss igenom ett litet
sankområde och här finner vi rödbandad
spindling Cortinarius armillatus, som det
20

finns gott om i området. Nu visar det sig
att vi är ett hundratal meter ur kurs, men
vad gör det? Ingen gnäller. Inte ens dottern och hennes kompis märker vi något
av. Vädret är bra och nu hittar vi pelargonspindling Cortinarius paleaceus. Här gör
generationsklyftan sig påmind; jag frågar
Lowisa om hon kan känna vad pelargonspindlingen har för lukt, men hon har
ingen aning. När vi har överlagt en stund
kommer vi fram till att jag bara en enda
gång under hennes uppväxt har haft pelargoner hemma och då endast några veckor
på balkongen innan de torkade och dog.
Det visar sig senare när jag frågar hennes
skolkamrater att ingen vet hur en pelargon luktar. Så hur skall det gå i framtiden
med att bestämma svamparna genom dess
lukter, när en hel del av de dofter som vi
äldre tar för en självklarhet, inte är det
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för de kommande generationerna? Hur luktar en
jordkällare, en rödbeta eller en nyupptagen otvättad
potatis?
Vi kommer fram till
lågorna och här hittar vi
flera arter. Monika undersöker en låga en liten bit
från den jag anser som
säker och hon ropar hela
tiden. Vårt första fynd blir
några kolsvarta ”björnbär”
– det är den vackra bukettullklubba Metatrichia
vesparium och alldeles
intill växer några ullklot
Trichia varia. Claes fotograferar intensivt. Jag
måste titta till vad Monika
har hittat; det rör sig om
toppig vargmjölk Lycogala conicum, några små
outvecklade Hemitrichia
calyculata och några som
senare visar sig vara ännu
en Hemitrichia, nämligen
Hemitrichia clavata. De
båda arterna förkommer
ofta tillsammans då de antagligen kräver samma för- Plasmodium av mosstrollsmör Fuligo muscorum, som håller
hållanden för att utvecklas. på att mogna. Jämför med mogna fruktkroppar på omslagets
På lågorna hittar vi även baksida. Foto: Jan Svensson.
slemhorn
Ceratiomyxa
fruticulosa. Ett intressant
plasmodium fångar också vår uppmärk- dags att återvända till bilarna för en fikasamhet. Jag har aldrig sett ett sådant med rast. Vi passar på att ta en titt på plasmoden färgen tidigare. Vid återbesök några diet på stenen vid första lågan och det har
dagar senare var det tyvärr helt försvun- utvecklat sig och jag är nästan säker på att
net. På min ”säkra” låga hittar vi också en det kommer att bli ett mosstrollsmör Fuhel del grenig lavklubba Multiclavula co- ligo muscorum. Detta blir fastslaget efter
rynoides. Den räknas inte till svamparna mitt besök några dagar senare då jag också
tar kollekt.
utan till lavarna, men vad är en lav?
Väl framme vid bilarna konstaterar vi
Det börjar kurra i magen och det är
21
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Toppig vargmjölk Lycogala conicum. Foto: Jan Svensson.

Ullklot Trichia varia. Foto: Jan Svensson.
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att den medhavda kollekten har utvecklats och fruktkropparna har blivit blåtonade. Vi konstaterar även att klockan har
sprungit iväg, så vi avslutar dagens exkursion med fikarasten. Deltagarna är överens om att dagen har varit förhållandevis
givande. Det är bara jag som tycker att det
har varit lite artfattigt när det gäller myxomyceterna.
Några av bilderna är tagna vid mitt
återbesök, då en del av de svårbestämda
myxomyceterna som vi hittade hade vuxit
till sig och då insamlades även en del av
kollekterna. Alla myxomycetkollekter är
kollade och bestämda av Uno Eliasson,
professor emer. vid Institutionen för växtoch miljövetenskaper, Göteborgs universitet.
Jan Svensson

Fredriksbergs övningsfält den 7 april 2012
Föreningen satte på chans in en extra exkursion under påskafton. Vi var tre stycken som samlades vid Stora Köpinge och
tog oss ned till Fredriksbergs övningsfält
väster om Köpingebro.
Letandet inleddes på de mindre fälten
i de sydöstra delarna. Tyvärr var grässvålen här till största del för tät och välnärd –
endast mindre partier hade hedartad flora.
Det gav ingenting, så vi provade istället
tallskogen samtidigt som det började snöa.
Här hittade vi snart bl.a. broskboll Tremella encephala, talläderskål Cenangium
ferruginosum och små oranga skålar av
släktet Lachnellula på tallkvistar. Tallskogen i sydost var grovstammig och med en
och annan låga och högstubbe. Det är för-

Talläderskål Cenangium ferruginosum, Fredriksberg, 2012-04-07. Foto: Jan Svensson.
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modligen möjligt att hitta mer intressanta
arter här som är knutna till äldre tallskog
och död ved, men dagens kortvariga besök gav inga sådana fynd. I övrigt är stora
delar av tallskogarna unga.
Det snöade nu ganska stora flingor,
och vi insåg att det skulle bli svårt att hitta
något på de öppna ytorna. Men efter en
kortare förflyttning och dagens fikapaus
i en ung tallplantage, gjorde vi ändå ett
försök på de stora fälten. Näringspåverkan kunde konstateras på flera av ytorna,
men det gick också att hitta övergångar till
torräng med mycket knippfryle och som
kanske kan vara av intresse under högsäsong. Snöandet gjorde sökandet svårt, och
vårt tålamod krympte. Efter ytterligare en

förflyttning och ännu en näringspåverkad
gräsmark, gav vi upp dagens sökande.
Kanske kan ett besök under hösten eller bara i bättre väder vara mer givande.
Tony Svensson

Örups almskog - den 5 maj 2012
Denna soliga söndag i maj hade 8 deltagare
infunnit sig till exkursion med Puggehatten i Örups almskog, och baktanken var
nog att vi skulle hitta toppmurklor. Örups
almskog gör inte riktigt skäl för namnet
längre eftersom de flesta av almarna lig-

Svartöra Auricularia mesenterica på almlåga, Örups almskog 2012-05-05.
Foto: Joachim Krumlinde.
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ger ner, sedan cirka 20 år tillbaka. Detta
konstaterades redan när Puggehatten hade
sin förra utflykt till Örup i mitten på 1990talet. I övrigt består området av örtrik lerjord och är kraftigt uppbökat av vildsvin,
som tycks ha ett av sina favorittillhåll här.
Då som nu var en av de vanligaste arterna svartöraNT Auricularia mesenterica,
som växte på ett stort antal av lågorna.
Släktingen judasöra Auricularia auriculajudae hittades också, om än i mindre

mängd. Åtskilliga andra vedboende arter
noterades, bland andra styvskinn Stereum
rugosum, naftalinskinn Scytinostroma
portentosum, rostöra Hymenochaete rubiginosa, fläderskinn Hyphodontia sambuci
och korkmussling Daedalea quercina.
Myxomycetkännaren bland oss kunde
också bestämma bukettullklubba Metatrichia vesparium och ullklot Trichia varia.
Vi gav oss sedan ut på de kalkrika
fuktängarna men här var det mykologiska
utbudet ringa. Istället
fanns det mängder av
vårblommor, bland
annat ett par arter orkidéer.
Hittade vi några
toppmurklor?
Nej,
inte här, men efter
Örup begav vi oss
till Benestads backar.
På översilad kalkrik
mark fann vi ganska
många fruktkroppar
(cirka 30) av rund
toppmurkla Morchella esculenta. Så det
blev ändå en lyckad
exkursion.
Joachim Krumlinde

Rund toppmurkla
Morchella esculenta,
Benestads backar
2012-05-05.
Foto: Tony Svensson.
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Gissa svampen!
Förra omgången hade ett par bilder som
var närmast omöjliga att knäcka. Denna
runda är chanserna till alla rätt betydligt
bättre. Men helt enkelt är det väl inte?
Foto: bild 1-2 Hans Östling, bild 3-4 Tony
Svensson, bild 5 H. Ulf B. Olsson, bild 6
Joachim Krumlinde.
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Förra omgångens rätta svar:
1. Mörkfjällig champinjon
2. Blåmusseron
3. Sandsopp
4. Lackticka
5. Fatsvamp
6. Kruskantarell

1

2

3

4

5

6

Svaren kan hittas på annan plats i denna tidning.
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