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Program
februari 2013 – juni 2013
Samlingstider: Lördagar kl. 10.00
Onsdag 27 februari. ÅRSMÖTE!
Plats: Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2, Lund. Tid: kl. 19.00.
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson (0703-825004).
Lördag 16 mars. Vintersvampar i Göingeåsens naturreservat. Nybildat naturreservat i brant västsluttning och skog med lång kontinuitet. Samling: Finjasjöns badplats
vid Björkviken, P-platsen. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson (0703-825004).
Fredag–söndag 22–24 mars. Mikroskoperingskurs i Lund. Studiefrämjandet i Lund,
Fabriksgatan 2. Arrangör är Sveriges Mykologiska Förening (SMF). Anmälan och program i SMFs regi, se www.svampar.se eller Svensk Mykologisk Tidskrift nr 4 2012.
Kursavgift 500 kr. Anmälan till Sofia Lund 070-6451083, sofia@enetjarnnatur.se.
Lördag 13 april. Vinter- och vårsvampar i Fågelsångsdalen. Ravinartad dalgång
med örtrika lövskogar och fin vårflora. Samling: Södra Sandby kyrka.
Ansvarig: Joachim Krumlinde (0739-314945).
Lördag 11 maj. Vårsvampar i barrskog. Öppet mål.
Vi letar bl.a. små skålvampar i olika barrskogsmiljöer. Samling: Anges på hemsidan
minst 1 vecka i förväg. Ansvarig: Jan Svensson (0708-872523).
Lördag 25 maj. Vårsvampar i Pinedalen. Ädellövskog som utgör en fin lokal för kärlväxter och mossor, men är ganska oprövad vad gäller svamp. Samling: Gudmuntorps
kyrka (SV om Östra Ringssjön). Ansvarig: Tony Svensson (0703-025474).
Lördag 1 juni. Vårsvampar i Kullabygden. Öppet mål.
Samling: Krapperups slott, norr om borgen.
Ansvarig: Kerstin Bergelin (0705-411414).

Observera!

Målen kan ändras beroende på var svamptillgången är bäst. Det händer även att exkursioner ställs
in. Senaste info finns dock alltid på hemsidan. Det går också bra att ringa till exkursionsansvarig
för säkert besked om tid och s amlingsplats.
Vid frågor kontakta ansvarig för aktuell exkursion. I andra hand kontakta programkommittén:
Anders Dahlqvist 0709-452419, Claes Ingvert 0702-747841, Mats Karlsson 0768-881078, NilsOtto Nilsson 0703-825004, Jan Svensson 0708-872523.
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Svamputställning på Regionmuseet
i Kristianstad 2012
Ulf Olsson
Svampens Dag är första söndagen i september. Det har blivit en tradition för Puggehatten att ställa ut och berätta om svamp
på Regionmuseet i Kristianstad sedan ett
tiotal år. Om vädret tillåter har vi alltid
lagt ut svamparna på bord under de stora
valnötsträd som står på museets inre gård.
I år genomfördes insamlingen av svamp
av Ulf Olsson (förf.) och Hans Östling. Vi
lyckades trots en förhållandevis liten tillgång av svamp i de torra markerna visa
upp 94 arter.

Besökarna uppskattade att vi kunde
visa och berätta om flera utmärkta matsvampar som kanske inte är så välbekanta
för allmänheten, t. ex. sillkremla Russula
xerampelina, violfotskremla R. violeipes
och rödgul trumpetsvamp Cantharellus
lutescens – den sistnämnda till förväxling
mycket lik trattkantarell C. tubaeformis.
En dödligt giftig svamp, vit flugsvamp
Amanita virosa, fanns på ”giftbordet”.
Mer fakta om giftsvamp och svampgifter
kunde deltagarna inhämta i en bildserie

Brandticka Pycnoporellus fulgensVU var en av de mer sällsynta arterna som ställdes ut.
Foto: Hans Östling.
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Gymnastiksalen i Säflacka gamla skola har förutom skolgymnastik i Lings anda använts till
julfester, en brottarklubbs övningar, bröllop, svampkurser för ledare i Friluftsfrämjandet i 20
år, svamputställningar och nu också utställningar i Puggehattens regi. I bakgrunden bakom
muren bildvisning av intressanta svampar. Foto: Kristina Enhörning.

som visades i museets föreläsningssal.
Ett inslag som också väckte publikt
intresse var en demonstration av ett s.k.
USB-mikroskop med vars hjälp man kan
studera svampar i en förstoring upp till
200x utan tillgång till ett traditionellt preparationsmikroskop. En liten ”webbkamera” med förstoringsmöjligheter skickar
bilderna direkt till en datorskärm. Då en
på skärmen jättelik larv kröp över den
förstorade lamellkanten ökade det också
besökarnas fascination över svamparnas
underbara värld.

Svamputställning i Säflacka

De arter som Ulf insamlat visades dessutom dagen innan (1 sept) på en utställ-

ning i Säflacka gamla skolas gymnastiksal, ett Puggehatten-arrangemang under
Göingedagarna som anordnas av Östra
Göinge kommun i samverkan med företag
och ideella föreningar. Puggehatten deltog
också under Göingedagarna 2011.

Rödlistade arter

Hans gjorde sina rödlistade fynd huvudsakligen på Balsberget, som har en berggrund av kritkalksten och därav bildad
näringsrik jordmån. Där hittade han bl.a.
blek fingersvamp Ramaria pallidaVU och
fläckfingersvamp R. sanguineaVU, båda
rödlistade i kategorin sårbar (VU). Jag
samlade huvudsakligen inom urbergsområdet i Östra Göinge kommun och in5
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Igelkottsröksvamp Lycoperdon echinatum är
inte längre rödlistad. Foto: Hans Östling.

Det smågropiga porlagret hos gropticka Oligoporus guttulatusVU. Foto: Hans Östling.

samlade bl.a. brandticka Pycnoporellus
fulgensVU i Hullingaröd och gropticka Oligoporus guttulatusVU i Broestorp.
Vart femte år revideras rödlistan av
ArtDatabanken. Arter kan omvärderas eller tas bort från listan. Nya kan tillkomma.
Igelkottsröksvamp Lycoperdon echinatum
är exempel på en art som Hans fann på
Balsberget men som ej längre är rödlistad.
Det är glädjande att denna intressanta art
numera anses ha en trygg, ej längre hotad
nationell population.

En granne i Säflacka ville gärna hjälpa till
med att plocka svamp till utställningen.
Glädjestrålande kom han med en välfylld
plastkasse (!) som visade sig innehålla
många triviala svampar men också ett par
mycket intressanta arter. Mitt i kassen låg
en välmogen, sporslemmig stinksvamp
Phallus impudicus! Allt luktade vidrigt
men jag upptäckte att där låg en gropticka
(ny lokal!) och en lackticka Ganoderma
lucidum som gick att rädda.

Stinksvampsincident i Säflacka

SÄLJES!
Ett fullständigt verk i gott skick av Cortinarius Flora Photographica (Brandrud
et al), del 1-5, finns till försäljning. Pris 3500 skr. Kan hämtas i Lund efter överenskommelse.
Kontakta Ingemar Björkqvist, Lund / mail: ingbjo@telia.com
1 Brosknagelskivling, 2 Blek kantarell, 3 Tegelkremla, 4 Almmussling, 5 Kastanjesopp, 6 Rödbandad spindling
6
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Skånes svampar – ett upprop!
Äntligen har vi kommit igång med vårt kanske viktigaste projekt – att samla ihop
allt vi vet om Skånes svampar. Visst låter det ambitiöst och det är helt rätt uppfattat! Med din och andras hjälp är målet att sammanställa alla skånska svampfynd
och göra dem fritt tillgängliga via Artportalen. En gedigen uppgift, men det finns
en detaljerad plan över hur det ska gå till.

Bakgrund

Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening har genom åren samlat många uppgifter om svampfynd och svamplokaler i
Skåne. År 2000 gavs t.ex. en preliminär
förteckning ut över alla Skånes svampar,
som ett supplement till vår tidskrift Puggehatten (Hanson & Hägg 2000). Men
mycket har hänt sedan dess och idag har
mer än 4 300 svamptaxa noterats för landskapet. Många fynduppgifter finns dokumenterade genom Puggehattens exkursioner och inventeringshelger, men det finns
också mycket värdefull kunskap utspridd
bland föreningens medlemmar, hos mykologer som tillfälligt gjort efterforskningar
i Skåne, hos tjänstemän på våra myndigheter, i olika publikationer, i offentliga
herbarier och hos ArtDatabanken.
Puggehattens styrelse har länge diskuterat möjligheten att samla in, sammanställa och göra kunskapen om Skånes svam-

par mer tillgänglig. Målet skulle vara att
kunna presentera en samlad bild av skånsk
funga, på lång sikt gärna i en lättillgänglig
och rikt illustrerad bok, för att väcka förnyat och fördjupat intresse hos naturvårdande myndigheter, hos en svampintresserad allmänhet och hos oss medlemmar i
synnerhet. Redan 2010 bildades därför en
projektgrupp i syfte att planera för projektet Skånes svampar och hitta finansiering
för de mest arbetskrävande delarna av
projektet. Nyligen beviljades föreningen
ett anslag från Miljövårdsfonden som gör
att den första delen av projektet nu kan
sätta igång. Sammanfattningsvis är det två
moment som ska uppnås:
1. Insamling och sammanställning av
fynduppgifter, bl.a. föreningens egna
förteckningar, uppgifter från föreningsmedlemmar eller andra mykologer, upp7
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gifter hos myndigheter, i officiella herbarier eller hos ArtDatabanken.
2. Bearbetning av fynddatabasen, bl.a.
uppdatering av namnskick, bedömning
av trovärdigheten för kritiska fynd samt
som slutmål tillgängliggörande av fynduppgifter via Artportalen.
Som säkert framgår är det ambitiös målsättning, som omfattar mycket arbete med
inmatning och hantering av data för projektgruppen. Tidsplanen är ändå att kunna slutföra arbetet under tvåårsperioden
2013-2014. Vi kommer med jämna mel-

lanrum att berätta hur projektet fortlöper
i Puggehatten. Slutmålet är att vi alla ska
få tillgång till den värdefulla information
som finns om olika svamparter i Skåne.

Alla kan bidra

Det första konkreta steget i projektet är
att försöka samla in och sammanställa så
mycket som möjligt av föreningens egna,
utspridda fynduppgifter. Som medlemmar kan vi bidra aktivt i projektet genom
att tänka till lite och sedan rota fram våra
gamla anteckningar från olika svamputflykter. Alla uppgifter, såväl enstaka fynd
som långa listor på arter, är mycket vär-

Så här kan jag bidra med uppgifter om skånska svampfynd
Har jag några fynduppgifter?
Alla fynduppgifter om svampar i Skåne är mycket värdefulla för att få en så god bild som
möjligt av utbredningen av olika svamparter. Det gäller såväl vanliga svampar som speciella
arter. Vare sig du har uppgifter om enstaka ströfynd som du minns eller anteckningar från
strövtåg eller exkursioner är de av stort värde för projektet Skånes svampar. Det enda kravet
för att en fynduppgift ska vara användbar är att det finns en observatör, ett svampnamn, en
lokal och en tidangivelse. Det låter kanske komplicerat men är enklare än så:
• Med observatör avses någon som sett svampen på plats. Är det dina egna fältanteckningar
är saken klar. Om du har andrahandsuppgifter är det däremot viktigt att ange att observatören är en annan än uppgiftslämnaren.
• Med svampnamn avses ett svenskt eller vetenskapligt namn som svampen har eller har
haft. Många namnändringar har skett med tiden, men det är inget uppgiftslämnaren behöver oroa sig för. Även äldre namn går att spåra och det ingår i projektets arbete att uppdatera
namnskicket för alla svampfynd.
• Med lokal avses platsen där svampen hittades. Platsen måste kunna återfinnas inom ett någorlunda begränsat område på en karta. Visserligen ställs inga krav på att lokalen är exakt
definierad, men värdet på fynduppgifterna minskar med områdets storlek, t.ex. om endast
namnet på en hel kommun kan anges.
• Med tidsangivelse avses när svampen observerades. Det bästa är givetvis en datumuppgift
men saknas en sådan räcker det att ange en period (”september 2011”) eller i värsta fall
endast årtal.

8
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defulla för att kunna genomföra projektet.
Också handskrivna anteckningar är tänkta
att kunna hanteras av projektgruppen utan
att du behöver göra stora insatser. I rutan
nedan finns en enkel beskrivning hur du
kan bidra med uppgifter i projektet Skånes
svampar.
Styrelsen

Hur gör jag med mina uppgifter?
I ett första skede vill vi samla in och datalägga så mycket som möjligt av alla utspridda
fynduppgifter. Kom ihåg att det bara är uppgifterna som ska samlas in – dina personliga
anteckningsböcker eller liknande har vi därför en plan för hur vi kan hantera (se nedan). Det
spelar heller ingen roll om du misstänker att dina uppgifter redan kan finnas ”insamlade”
någonstans. Det är värre om dina uppgifter tappas bort än att projektet får sortera bland
dubbeluppgifter i ett senare skede. Vet du med dig att du har uppgifter om svampfynd är det
därför värdefullt för projektet om du följer följande instruktion:
• Leta upp så mycket som möjligt av dina gamla uppgifter eller anteckningar om svampar.
Originalanteckningar är oftast värdefulla, även om du vet med dig att svampfynden också
finns sammanfattade någonstans.
• Finns dina uppgifter redan i digitalt format går det givetvis bra att skicka dem till oss med
e-post (info@puggehatten.se).
• Finns dina uppgifter som anteckningar, men de inte är så många, får du gärna skriva ner
dem på ett nytt papper, eller i ett mail på datorn, och skicka dem till oss med post alternativt
e-post (Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska museet, Box 117, 221 00
Lund eller info@puggehatten.se).
• Om du däremot har fler uppgifter, och de finns i anteckningsböcker eller liknande, skriver
du ett brev eller mail till oss där du berättar ungefär hur mycket uppgifter du har och hur
vi kan nå dig. Det behövs inga långa utläggningar; det räcker t.ex. med ”Jag har ca 200
fynduppgifter. Jag kan nås på…”. Vi hör därefter av oss och kommer överrens om hur vi
kan göra med dina uppgifter, t.ex. låna anteckningarna en kort tid för kopiering, eller rent
av träffas för att skriva ner uppgifterna. På detta sätt garanterar projektet att inga personliga
tillhörigheter ska komma på avvägar.

9
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”Skit”-kul på temadag
Nils-Otto Nilsson
Lördagen den 29 september arrangerade
Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening och Studiefrämjandet en temadag
med fokus på koprofila skivsvampar. Att
små, små skivlingar på dynga kunde intressera inte mindre än fjorton deltagare
berodde till största delen på att det var
Leif Örstadius som delade med sig av sina
stora kunskaper under dagen.
På förmiddagen strosade vi runt på
Tosteberga ängar och letade efter små
hattsvampar på nötspillningshögarna.
Många arter kunde Leif namnge redan i
fält och vi fick också lära oss hur och i
vilka stadier de torkningskänsliga arterna
kunde samlas in. På eftermiddagen följde
ett inomhuspass, där Leif visade prepareringsmetoder för att kunna studera mikroskopiska karaktärer bl.a. på skiveggen,
på skivflatan och i hatthuden. Han visade
också bilder på viktiga karaktärer och på
många intressanta koprofila skivsvampar.
Trots att september månad varit ganska torr och svampfattig gjordes en hel
del intressanta fynd under fältpasset på
Tosteberga ängar, mest tack vare det regn
som kommit i veckan innan temadagen.
Med facit i hand fick åtminstone åtta av de
svårbestämda koprofila skivlingarna namn
under dagen; Coprinopsis pseudonivea,
snövit bläcksvamp Coprinopsis nivea,
Coprinopsis poliomalla, Parasola schroeteri, Psathyrella purpureobadia, gråbroking Panaeolus papilionaceus, Panaeolus
subfirmus och slåtterbroking Panaeolina
foenisecii. Bland dessa arter är speciellt
10

Psathyrella purpureobadia en ovanlig och
också ”förhållandevis” vacker svamp.
Även om fokus låg på spillningssvamp var det svårt att låta bli de mer färgglada ängssvamparna när vi vandrade runt
i naturbetesmarken vid Tosteberga. Inte
minst ängsvaxskivlingar i sina vita, gula,
röda och gröna nyanser innebar en uppfriskande sinnesupplevelse mot de ganska
små och mörkbruna ”skit”-svamparna.
Sju ängsvaxskivlingar noterades med fina
fynd som t.ex. den mörkfläckiga varianten

Coprinopsis pseudonivea. Foto: Hans Östling.

Puggehatten 25 (3) 2012
av vit vaxskivling – ögonvaxskivling Hygrocybe virginea var. fuscescens – och den
rödaktiga varianten av papegojvaxskivling – grön vaxskivling Hygrocybe psittacina var. perplexa. De roligaste fynden
bland ängssvamparna utgjordes nog ändå
av den rödlistade arten svartprickig lerskivling Camarophyllopsis atropunctaNT,
hårig jordtunga Trichoglossum hirsutum
och olivjordtunga Microglossum olivaceum s. lat.
Under eftermiddagspasset höll vi till
i Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad,
där det var uppdukat med mikroskop till
alla deltagare. Mikroskopen, som vi tacksamt fått låna av Lunds Botaniska Förening, gav alla deltagare möjlighet att träna
på preparering och mikroskopering av de
besvärliga små skivlingarna sedan Leif
Örstadius visat oss handlaget. Leif hade
också förberett ett förträffligt litet kompendium, ”Kort om skivlingar på spillning”,
med en introduktion till alla besvärliga
termer för mikroskopiska karaktärer och
en sammanfattning av de viktigaste kännetecknen för såväl släkten som arter av
skivlingar på spillning.

Psathyrella purpureobadia.
Foto: Hans Östling.
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Noterade sällsyntheter
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 något spännande fynd, skicka gärna in en notis med
bild till föreningens e-post: info@puggehatten.se
På vissna, ganska nedbrutna
poppelblad, i en poppelodling
på f.d. åker, växte Flagello
scypha niveola, Höör 201209-23. Leg. Jan Svensson, det.
Sven-Åke Hanson. Herb. SÅH.
Det finns ett tidigare rapporterat
fynd i landet, från 1953.
Jan Svensson
Gaffelriska Lactarius acerrimus
hittades i parken vid Bäckaskogs slott 2012-09-19. Leg. &
det. Tony Svensson och Nils-Otto Nilsson. Typiskt för arten är
en tydlig äppeldoft och kraftigt
anastomoserande skivor. Fruktkropparna växte främst under
valnöt, men även ek, gran, cypress och hassel fanns i närheten. Arten är sällsynt i Skåne.
Tony Svensson
Vid Puggehattens exk. till Maltesholm 2012-09-08 fastnade
jag som vanligt vid en låga. En
oansenlig, svagt rosafärgad skålsvamp fångade mitt intresse. Det
visade sig senare vara ett mycket roligt fynd. Arten heter Ombrophila lilacina och den är ny
för Sverige. Leg. Jan Svensson,
det. Sven-Åke Hanson, conf.
Thomas Læssøe, Herb. SÅH.
Jan Svensson
12
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Vid Klåverödsdammen 201206-28 hittade jag en skålsvamp
som jag tyckte avvek från den
vanliga ögonskålen Scutellinia
scutellata. Jag tog en kollekt
med hem för att kollas av SvenÅke H. Resultatet blev: Scutellinia cejpii. Leg. Jan Svensson,
det. Sven-Åke Hanson. Herb.
SÅH. Endast ett tiotal tidigare
rapporterade fynd från Sverige.
Jan Svensson

Ett mycel av knubbig hårjordtunga Trichoglossum walteriVU
hittades 2011-09-21 på Blinkarps fälad. Leg. & det. Tony
Svensson och Nils-Otto Nilsson. Fruktkroppen är täckt av
hårliknande setor och sporerna
är 7-septerade. I Skåne är arten
sällsynt, med endast ett fåtal
fynd.
Tony Svensson

Borstriska Lactarius maireiVU
återfanns 2010-08-23 i Alnarpsparken efter många år. Det.
Claes Ingvert. Växtplatsen i Alnarp är den enda kända i Skåne.
Arten växer främst på Öland och
Gotland.
Claes Ingvert

13
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En myxomycets utveckling

När vi hittade pinnen med det vita plasmodiet vid en av våra exkursioner, hade ingen
av oss en aning om vad det skulle utvecklas till. Jag bestämde mig för att ta med det
hem och lägga det i en fuktkammare. Det utvecklades bra som ni kan se och resultatet
blev en stiftsvamp, Stemonitis fusca var. papillosa Meyl. Pinnåreservatet i Örkelljunga
2011-07-30/31.
text & foto:
Jan Svensson
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Sedan sist
Ivö – den 15 september 2012
Brinkahagen var uppsatt som dagens exkursionsmål, men en rekognosering några dagar tidigare visade att skogsvägen
ner till Brinkahagen var svårframkomlig
p.g.a. ansamling av grenar och bråte från
skogsavverkning någonstans i området.
På lördagen åkte jag i god tid till dagens mötesplats, Bäckaskogs slott. Jag
gick en snabb runda vid slottet och gjorde
ett trevligt fynd vid lindarna: där stod två
exemplar av flockflugsvamp Amanita strobiliformisVU. När sedan två exkursionsdeltagare anslöt, gick vi en snabb runda i
slottsparken och hittade bl.a. eldsopp Boletus luridus, mjölskivling Clitopilus pru-

nulus och ytterligare en flockflugsvamp.
Därefter tog vi färjan över till Ivön
och kalkbrottet och gick en ganska lång
runda. Svamptillgången var över lag dålig och det var tidvis långt mellan svamparna. Men med ögonen på skaft och tre
entusiastiska puggehattar så lyckades vi
trots allt hitta drygt 100 arter, av de flesta  
enstaka eller ett fåtal exemplar. De roligaste var nog, i mitt tycke, Suillus collinitus, borstskölding Pluteus umbrosus,
blek fingersvamp Ramaria maireiVU och
tvåfärgsskinn Laxitextum bicolor.
Hans Östling

Flockflugsvamp Amanita strobiliformisVU, Bäckaskogs slott 2012-09-19. Foto: Tony Svensson.
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Ivö- den 20 oktober 2012
Vi var fem som kände oss lockade av att
leta spindlingar av sektionen Phlegmacium på Ivö denna lördag. Ivös norra delar
utgör en av bästa platserna för ädelspindlingar i Skåne, detta tack vare kalkrikedomen och skoglig kontinuitet på en del
områden.
Denna gång bestämde vi oss för att
prova den östra sidan, från Ljungen och
norrut. Från parkeringen och norrut längs
stigen består skogen i början mest av
produktionstallskog med inslag av björk.
Vi hittade en del allmänna arter i denna
miljö: jodoformkremla Russula turci, grå
riska Lactarius vietus, rödgrå grynskivling
Cystoderma carcharias m.fl.
När bokskogen började ta över var vi

framme vid sjökanten, och här stod ett par
mycel av poppelmusseron Tricholoma populinum, trots att vi endast hittade midjehögt aspsly bland äldre bok och björk. På
klibbal växte ett par fruktkroppar av ringmussling Pleurotus dryinus. I en svacka
stod en storväxt vit champinjon i ensamt
majestät, som efter nyckling visade sig
vara Agaricus essettei. Knölchampinjon
Agaricus sylvicola hittades också lite här
och var i bokskogen.
Det var magert med ädelspindlingar,
så vi fick tills vidare trösta oss med en
vacker spindling ur sektionen Telamonia,
närmare bestämt fjunspindling Cortinarius hemitrichus.
Först när vi började närma oss en
välkänd hotspot dök det upp en och an-

Dofthätta Mycena diosma, Ivö 2012-10-20.
Foto: Jan Svensson.

Pilfotsspindling Cortinarius caesiocortina
tusVU, Ivö 2012-10-20. Foto: Jan Svensson.
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nan Phlegmacium. Först ut var en art i den
numera mångtaliga gruppen fagerspindlingar, nämligen Cortinarius cisticola.
Därefter hittades kornspindling Cortinarius olidus och sedan även bitterspindling
C. infractus. Snart gjorde vi ett roligt fynd
som vi senare kunde bestämma till pilfotsspindling, C. caesiocortinatusVU, och bara
några få meter därifrån stod ytterligare en
sällsynthet, C. osmophorus. Den senare
doftade gott, och associationer som apelsinblomma, jasmin och godis framfördes.
Ett annat roligt fynd som gjordes var
dofthätta Mycena diosma, en art som är
väldigt lik rättikhätta, men som istället för
rättiksdoften har en tydlig doft av tobak
eller som jag för egen del associerar till kinesiskt mörkt Oolong-te. En boklåga full
med koralltaggsvamp Hericium coralloidesNT blev en tjusig avslutning på dagens
exkursion.
Tony Svensson

Friseboda naturreservat
- den 27 oktober 2012
Vi var totalt 8 deltagare som hade samlats
vid Yngsjö kapell denna något kylslagna
morgon med flera minusgrader och klart
väder.
Väl vid Friseboda gick vi ut på tallheden och hittade förväntade arter som gul
flugsvamp Amanita gemmata, sandsopp
Suillus variegatus, örsopp Suillus bovinus, grynsopp Suillus granulatus, smörsopp Suillus luteus, kastanjemusseron
Tricholoma albobrunneum, riddarmusseron Tricholoma equestre, hedspindling
Cortinarius mucosus, liten nagelskivling
Collybia cirrata och fläckhätta Mycena
zephirus. Vid lunch satt vi vid stranden
och njöt av solen och ett lugnt hav. Vi fick

Cortinarius osmophorus, Ivö 2012-10-20.
Foto: Jan Svensson.

dessutom smaka på mycket god finsk risksallad som Helena bjöd på. Efter lunchen
gick vi igenom vad vi hittills hade hittat,
och vandrade därefter en runda till innan
vi slutade.
Några av oss åkte sedan vidare till
Gropahålet för att försöka hitta kråsmusseron Tricholoma focale. Tony och jag
tog täten och åkte raka spåret, nåja…
nästan raka spåret dit. Någon kråsmusseron hittade vi inte men här fanns bl.a.
mo-taggsvamp Sarcodon squamosusNT,
aprikosspindling Cortinarius armeniacus,
tallblodriska Lactarius deliciosus och
bikakssvamp Tubifera ferruginosa (en
slemsvamp som Janne hittade). Vi hittade
omkring 40 arter på varje lokal.
Hans Östling
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Gissa svampen!
I miljöbilder eller andra bilder på avstånd
är det i regel väldigt svårt att identifiera
svamp. Lika svårt blir det om man kommer allt för nära, i fel vinkel, eller har för
kort skärpedjup. Svamp på bild är knepigt,
men desto mer intressant och utmanande.
Foto: bild 1-2 Tony Svensson, bild 3-5 Hans
Östling, bild 6 Jan Svensson.
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Förra omgångens rätta svar:
1. Stor alriska
2. Bittersopp
3. Rund toppmurkla
4. Glitterbläcksvamp
5. Sidenticka
6. Broskboll

1

2

3

4

5

6

Svaren kan med lite möda hittas på annan plats i denna tidning.

Aprikosspindling Cortinarius armeniacus, Gropahålets NR 2012-10-27. Foto: Hans Östling.

Hedspindling Cortinarius mucosus, Friseboda NR 2012-10-27 Foto: Hans Östling.
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Program
Svamputställning på Regionmuseet
Skånes svampar – ett upprop!
”Skit”-kul på temadag
Noterade sällsyntheter
En myxomycets utveckling
Sedan sist
Gissa svampen!

