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Ordförandens sida
Nu börjar ett nytt år med Puggehatten och
vårt exkursionsprogram erbjuder nya fina
tillfällen att följa med och lära sig mer om
svamp och göra fina fynd. Vi får verkligen hoppas att vädret och svamparna bjuder till i år, så blir det ännu bättre. Boka
gärna in vår inventeringshelg 4-6 oktober
i år, den brukar vara mycket lärorik och
trevlig. Vi tänkte hålla till på Backagården
och i Ringsjötrakten även i år; där finns
mycket mer att göra.
Den 27 februari hade vi vårt årsmöte och det var särskilt glädjande att
så många dök upp trots lite trånga lokaler på Studiefrämjandet i Lund. Vi var
19 medlemmar som deltog och årsmötet
avlöpte utan några större handgemäng.
Två styrelsemedlemmar hade undanbett
sig omval; Gertrud Grönvall och Joachim
Krumlinde. Vi tackar för deras värdefulla
insatser i styrelsen. Efter ett gediget arbete
kunde valberedningen presentera förslag
till två nya styrelsemedlemmar; Helena
Björnström och Eva Björnström. Som enhälligt invalda av årsmötet hälsar vi dem
välkomna i styrelsen. Årsmötet beslutade
även om en ny sammansättning av valberedningen, med Mats Karlsson och Karin
Hjelmér – varmt välkomna. Efter lång och
trogen tjänst hade såväl Margareta Stenkil

(förra årsmötet) och Christina Sjöblom (i
år) undanbett sig omval. Återigen tackar
vi för alla värdefulla insatser som gjorts
i den ständiga jakten på nya styrelsemedlemmar.
Jag hoppas ni alla lade märke till uppropet i Puggehatten 3/12, kring vårt viktiga föreningsprojekt Skånes svampar. Se
det gärna som obligatorisk läsning för varje medlem! Vi hoppas mycket på att alla
kan bidra i projektet med uppgifter kring
fynd av svampar. Efter ett första projektmöte har vi nu börjat komma igång och
hoppas kunna ge lite rapporter i Puggehatten under resans gång. I projektgruppen
finns undertecknad, Sven-Åke Hanson,
Claes Ingvert och Tony Svensson och vi
tar gärna emot förfrågningar eller tips om
skånska svampfynd.
Och glöm nu inte att följa med på våra
exkursioner, de är en källa till inspiration
för såväl nybörjare som specialister. Alla
är välkomna! På vår hemsida (puggehatten.se) finns uppdateringar om eventuella
förändringar och ibland även om extraexkursioner. Och så finns vi med på facebook numera (sök på Svamp Med Puggehatten). Och GILLA gärna.
Nils-Otto Nilsson
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Balsberget – en svamplokal av rang
Hans Östling och Tony Svensson
Balsberget som är beläget en halvmil norr
om Kristianstad, är ett av flera restberg i
ett område som sträcker sig från Kristianstadslätten till Blekingegränsen. Bals
bergets topp med berg i dagen når 93,7
m över havet. Urberget består av ca 1400
miljoner år gammal granit, bitvis överlagrad av ca 400 milj år gammal silurisk
kalk och kaolinlera. I västra delen finns en
sprickzon med gångbergarten diabas som
brutits fram till 1930-talet. En isolerad förekomst av kalksten finns vid ca 50 m över

havet, det område där Balsbergsgrottan
ligger. Svämlera och glacial lera har också
avsatts, vilket är tydligt i de östra delarna
mot Råbelövssjön. Avlagring av morän
från främst den senaste istiden finns över
stora delar av berget, men mäktigast är
den på den södra sidan. Sjön har sänkts ett
par gånger under de senaste 150 åren och
ligger nu nästan 2 m lägre än vid mitten
av 1800-talet.
Kalkbrytning pågick i Balsbergsgrottan från 1500-talet till 1800-talet, mest in-

Blå lökspindling Cortinarius caerulescensVU. Foto: Hans Östling
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Balsberget avgränsas västerut av odlingmarker kring Fjälkestad och österut av Råbelövssjön.
Naturreservatet (svart linje) omfattar den östra halvan av berget. Röda siffror markerar områden med mykologisk särskilt intressanta dellokaler.

tensivt under 1600-talet då Kristianstads
fästning byggdes och under 1700-talet då
densamma upprustades. Till kalkbränning
användes bokved, något som kraftigt kan
ha påverkat hur stor del av berget som varit skogsklätt under en lång period. Även
1900-talets mer effektiva skogsbruk kan
ha stört den skogliga kontinuiteten. Stora
delar av skogen på berget är eller har varit
produktionsskog under det senaste seklet
och innehåller väldigt lite död ved. Men
många av bokarna börjar bli drygt 100 år,
och kommer snart att börja generera lågor
och högstubbar så att Balsbergets skogar
blir mer intressanta även för vedlevande

arter.
På en geometrisk karta över Tryneboda från 1702, som sträcker sig från Råbelövssjön och halvvägs in mot mitten av
berget, kan man se att bergets östra sida
var skogsklädd. Symbolerna indikerar bara
lövträd och texten anger att den består av
stor bok- och ekskog. Linné antyder däremot att bergets landskap var mer öppet vid
mitten av 1700-talet genom att nämna att
sandkrassing växer på de skalotta bergen.
Skånska rekognosceringskartan från början av 1800-talet tycks åter visa att berget
var nästan helt beskogat, men skalan är liten och det är därmed vanskligt att dra för
5
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Saffransspindling Cortinarius oleareoidesNT. Foto: Tony Svensson.

stora slutsatser. Häradsekonomiska kartan
från 1926-34 uppvisar ett helt skogsklätt
berg, och nästan överallt med blandade
löv- och barrträdssymboler, även om de
förstnämnda dominerar. Endast i de västra delarna visar kartan ren barrskog, i de
områden som än idag är produktionsbarrskog med låga naturvärden. Sammanfattningsvis tycks kartorna från 1700-talet
till 1900-talet indikera att berget har varit
skogsklätt under lång tid, men det går inte
att utesluta att den skogliga kontinuiteten
ändå kan ha varit bruten på stora delar av
berget. Det är ofta svårt att avgöra hur
gammal skogen är på kartorna och det är
dessutom långa tidsperioder mellan dem.
Delar av Balsberget har varit naturvårdsområde sedan 1979, främst tillägnat
det rörliga friluftslivet. För den som har
besökt området är det tydligt att berget är
populärt som rekreationsområde för kris6

tianstadborna. Den östra halvan av berget
blev naturreservat 2003 och den västra
reservatsgränsen följer i stora drag Bals
bergsvägen som delar berget i riktning
SSV-NNO. Samtliga kända hotspots som
finns på berget omfattas av reservatet. Det
finns även områden som är intressanta,
men inte har tillräckligt många rödlistade
eller sällsynta arter för att betecknas som
hotspot; en sådan är den norrsluttande
bokbacken mot Äskemossen som tyvärr
hamnat utanför reservatet.
Sporadiska inventeringar har tidigare
visat att det finns rödlistade kärlväxter,
lavar, mossor och svampar på berget. På
senare år har framförallt Puggehattens
medlemmar gjort många nya fynd av rödlistade svamparter som visar på områdets
höga naturvärden. Vi har endast inventerat med lite högre intensitet de senaste
4–5 åren och mycket återstår fortfarande
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Amanita strobiliformis Flockflugsvamp

VU

Boletus appendiculatus Bronssopp

NT

Boletus fechtneri Sommarsopp

VU

Cantharellus friesii Orange kantarell

NT

Coltricia cinnamomea Kanelticka

VU
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Cortinarius alcalinophilus Fläckig saffransspindling

VU
NT

X

X

Cortinarius aureocalceolatus

DD

X

X

Cortinarius caerulescens Blå lökspindling

VU

Cortinarius caesiocortinatus Pilfotsspindling

VU

Cortinarius caesiolatens Sydlig gyllenspindling

EN
NT

Cortinarius catharinae

DD

Cortinarius cinnabarinus Cinnoberspindling

NT

X
X

Cortinarius anserinus Bokspindling

Cortinarius caesiostramineus Blekspindling

7. Skansarna

Amanita ceciliae Jättekamskivling

X

6. Strandvallen mot N parkeringen

X

NT

5. ”Vaxingspoten”

EN

Aleurodiscus disciformis Ekskinn

4. Tryneboda

Albatrellus cristatus Grönticka

Artfynd Balsberget

3. ”Ruinbacken”

Ett axplock av andra intressanta eller sällsynta arter

2. Bokbacken mot Äskemossen

Arter som föll ur rödlistan 2010

1. Balsbergsgrottan

Ej påträffad eller osäker förekomst i landet enligt Artdatabanken

Rödlistenivå 2010

Rödlistade arter 2010

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

Cortinarius cisticola

DD

Cortinarius citrinus Citronspindling

NT

X

Cortinarius coerulescentium Munkspindling

VU

Cortinarius croceocaeruleus Juvelspindling

VU

X

Cortinarius cupreorufus Kopparspindling

VU

X

X

Cortinarius elegantissimus Kejsarspindling

EN

X

X

X

X

Cortinarius foetens Nunnespindling

EN

Cortinarius fulvocitrinus Brunskivig citronspindling

EN

X

X

X

X

X

X

X
X
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Cortinarius langeorum

DD

X

Cortinarius oleareoides Saffransspindling

NT

X

Cortinarius platypus

DD

X

Cortinarius praestans Jättespindling

NT

Cortinarius rufoolivaceus Slottsspindling

NT

X

Cortinarius sodagnitus Ametistspindling

EN

X

Cortinarius sulfurinus Persiljespindling

NT

Cortinarius turgidus Silkesspindling

VU

Cortinarius variiformis Lövklubbspindling

EN

Cortinarius vulpinus Rävspindling

NT

Cystolepiota bucknallii Violettfotad puderskivling

NT

Entoloma dichroum Pricknopping

NT

Fistulina hepatica Oxtungssvamp

NT

Flammulina fennae Blek vinterskivling

NT

Ganoderma australe Sydlig platticka

EN

Geastrum quadrifidum Fyrflikig jordstjärna

NT

Grifola frondosa Korallticka

NT

Gymnopus erythropus Rödfotad nagelskivling

NT

Gymnopus fusipes Räfflad nagelskivling

NT

Gyroporus castaneus Kastanjesopp

NT

Helvella ephippium Sadelmurkla

NT

Hericium coralloides Koralltaggsvamp

NT

Hygrophorus arbustivus Höstvaxskivling

EN

Hygrophorus chrysodon Gulprickig vaxskivling

NT

Hygrophorus poetarum Balsamvaxskivling

VU

Hygrophorus unicolor

NT

Hymenochaete ulmicola

VU

Inocybe tenebrosa

DD

Inonotus cuticularis Skillerticka

VU

Inonotus dryadeus Tårticka

VU
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X
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EN

X
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DD

X
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NT

X
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VU

X

X
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NT

X

X
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NT
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VU
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EN
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VU
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X
X
X

X

X
X
X
X
X

Cortinarius osmophorus
Cortinarius selandicus

X

Cortinarius xanthoochraceus

X

Bolbitius reticulatus Hinnskivling
Boletus pulverulentus Bläcksopp

X

X
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Helvella costifera Blek pokalmurkla
Lychoperdon echinatum Igelkottsröksvamp
Marasmius wynnei Föränderlig brosking
Russula virescens Rutkremla

X

Strobilomyces strobilaceus Fjällsopp

X

X

Clathrus archeri Bläckfiskssvamp
Cortinarius aquilanus
Cortinarius balteatocumatilis Ekspindling
Cortinarius calochrous
X

Cortinarius magicus
Cortinarius obsoletus

X
X

Cortinarius subpurpurascens

X

X

Cortinarius vesterholtii
Dichomitus campestris Hasselticka
Farlowiella carmichaeliana
Gyroporus cyanescens Blåsopp
Hydnellum concrescens Zontaggsvamp

X
X

Hygrophorus lindtneri Hasselvaxskivling

X

Hygrophorus persoonii Vitbrun vaxskivling

X
X

Inocybe erinaceomorpha
Lactarius fluens

X

X

Mutinus caninus Liten stinksvamp
X

Pachyella violaceonigra
Ramaria flavescens
Russula aurea Guldkremla
Russula violeipes Violfotskremla

X
X

Sarcoscypha austriaca
Suillus collinitus
Tricholoma basirubens
Volvariella murinella Grå slidskivling
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att upptäcka. Förmodligen krävs inventering under en 10-årsperiod för att få en
riktigt bra bild av bergets funga. Många
värdefulla fynd görs också utanför de angivna lokalerna, särskilt längs vägar och
stigar i området. Det handlar troligen om
en gynnsam kombination av markstörning
där kalk och andra mineral kommer till
ytan, och att den öppna miljön kring vägarna får mer solinstrålning och därmed
varmare ytligt jordlager.

parkeringen för att nå grottan efter knappt
1 km vandring.
För att nå de nordöstra lokalerna kan
man köra in vid Ekestad norr om Råbelövssjön och följa vägen längs sjöns nordvästra sida tills man når en vägbom. Här
finns plats för max två bilar. Man är då ca
1,2 km norr om Tryneboda, och det är dags
att börja nyttja benen. Vägarna söderifrån
Råbelöfs gods och kyrka är endast för behörig trafik.

De artrikaste områdena

1. Balsbergsgrottans omgivning
Skogen kring Balsbergsgrottan består
främst av äldre bokskog med inslag av
tall. På håll ser skogen ut som en ordinär produktionsskog. I fältskiktet kan man
hitta bl.a. sårläka och blåsippa. Området
kring grottan är mycket kalkrikt och bildar
bitvis ett s.k. karstlandskap, vilket innebär

Den som besöker Balsberget i hopp om
att få se en del spännande arter får vara
beredd på att vandra en bra bit. Kring den
stora parkeringen i sydväst finns mest
yngre produktionsskog. De bästa områdena ligger i eller kring den östra halvan
av berget. Följ skyltningen åt sydost från

Den mycket sällsynta Cortinarius aureocalceolatusDD med sin typiskt rotlikt förlängda fot.
Foto: Hans Östling.
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Höstvaxskivling Hygrophorus arbustivusEN. Foto: Hans Östling.

Ametistspindling Cortinarius sodagnitusEN. Foto: Tony Svensson.
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Slottsspindling Cortinarius rufoolivaceusNT. Foto: Tony Svensson.

Lövklubbspindling Cortinarius variiformisEN. Foto: Hans Östling.
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Grönticka Albatrellus cristatusEN hade ett bra år 2011. Arten hittades på sju olika platser på
Balsberget. Foto: Tony Svensson.

att hoprasade kalkgrottor bildar gropar
(doliner) i området. En del av groparna är
säkert också människoskapade, dels från
kalkbrytningen och dels från 1920-40 då
vägnätet anlades i området. Området har
bl.a. rik förekomst korallfingersvampar
Ramaria, kremlor Russula, grönticka Albatrellus cristatusEN och Phlegmaciumspindlingar, de senare gärna i groparnas
slänter.
2. Bokbacken mot Äskemossen
En norrsluttande blockrik bokbacke som
möter Äskemossen, numera bevuxen
med produktionsbarrskog. Bokskogen ingår inte i reservatet och gallrades vintern
2010/11. Hösten 2011 kunde inga av de
kända rödlistade arterna från platsen återfinnas. Avverkningen lämnade en hel del
ris i skogen som tillsammans med ett vita14

liserat fältskikt gjorde det närmast omöjligt att hitta någon svamp. Detta behöver
inte innebära något negativt på längre sikt,
utan kan vara en tillfällig försämring. Men
om just de värdträd som bildat mykorrhiza
med de mest känsliga och fåtaliga arterna
tagits ned, kan detta få negativ påverkan.
En uppföljning under kommande år vore
intressant. Området har tidigare haft flera
fina mycel av orange kantarell Cantharellus friesiiNT.
3. ”Ruinbacken”
Området utgörs av en hästskoformad
sluttning med trädskikt av äldre bok och
inslag av tall. Det intressantaste ur svampsynpunkt är det gropiga området, lämningar efter kalkbrytning. En liten byggnadsruin ligger i anslutning till groparna
och har troligen koppling till brytningsti-
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den. Vid basen av backen ansluter ett alkärr som är blött året om. Även här har
en del spännande fynd gjorts. Alkärret var
odlingmark en bit in på 1900-talet tillhörande torpet Ängladal som låg strax söder
om, vid Sjövägen. I området har en rad
Phelgmacium-spindlingar hittas, både i de
grävda groparnas slänter och vid backens
fot, där den möter alkärret.
4. Tryneboda
Trynebodalokalen består till största del
av gammal hagmark som växt igen till
blandädellövskog med bl.a. hassel, bok,
lind och gamla ekar. Det finns bitvis ett
tätt uppslag av lövsly, något som kan bli
problematiskt på sikt. Här finns lång kontinuitet, något som stödjs av kartor sedan
början av 1700-talet. På skifteskartan

anges området som kalvhage och har fåtaliga spridda lövträdssymboler. Längst ut
mot sjön på den gamla strandvallen växer
idag främst bokskog med inslag av ek.
Vallen är angiven som beskogad utmark
på de historiska kartorna. Sedan Hasse
upptäckte områdets potential för ca tre år
sedan, har lokalen snabbt visat sig vara
en mycket värdefull hotspot, främst för
Phlegmacium-spindlingar.
5. ”Vaxingspoten”
Lokalen utgörs av en kort sträcka av den
gamla strandvallen sydost om f.d. Knutstorp. På ett litet område växer här ädellövskog med bok, ek och hassel på lera.
Endast ett fragment av den gamla strandvallen omfattar det område som är intressant och tycks ha någorlunda kontinuitet.

Lundticka Tyromyces wynneiVU är en mjuk sötdoftande ticka som typiskt växer från stubbar och
rötter ut över förna på marken. Foto: Hans Östling.
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Skillerticka Inonotus cuticularisVU på grov bok. Foto: Hans Östling.

Varför denna lilla fläck inte uppodlats,
då omgivande marker varit åker under
tidigt 1900-tal och senare granodling, är
svårt att veta. Lokalen har visat sig hysa
flera sällsynta skogsvaxingar Hygrophorus. Följaktligen började vi kalla området
”Vaxingspoten” och namnet har mer eller
mindre fastnat.
6. Strandvallen mot N parkeringen
Direkt efter vägbommen och den minimala parkeringen söder om Perstorp, ansluter den gamla strandvallen beklädd med
bokskog, och följer sedan den avstängda
vägen ett par hundra meter rakt söderut.
Vallen är lerig och artrik, medan bokskogen ovanför tycks vara artfattig och
står förmodligen på överlagrad morän.
Typiska svampar på vallens sluttning är
grönticka Albatrellus cristatusEN, skogs16

vaxingar Hygrophorus och flera arter av
Phlegmacium-spindlingar.
7. Skansarna
Söder om Ingemanstorp i reservatets södra
spets ligger Skansarna, även kallat Kalvabackarna, ett område som tidigare förbisetts men som ser lovande ut ur svampsynpunkt. Den norra delen av området har
som namnet anger fungerat som befästning med skyttegravar, detta från dansksvenska kriget i slutet på 1600-t. Här växer bl.a. äldre ek och alm i tät igenväxande
skog. Mellandelen är gammal hagmark
med jätteekar på lerig mark och här växer
bl.a. många rödlistade lavar på ekarna.
Även denna del är bitvis igenväxande och
snårig, vilket är illa för ekarna som inte
tål utskuggning. Den södra delen består
av ädellövskog med alm, lind, skogslönn
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Jättekamskivling Amanita ceciliaeNT.
Foto: Tony Svensson.

m.m. Endast ett fåtal besök har gjorts och
mest utanför högsäsong för svamp. Lokalen har hittills visat sig ha bl.a. ett flertal
rödlistade tickor.
Totalt för Balsberget
Berget är väldigt artrikt och bjuder på flera
särskilt rika hotspots. Tabellen på tidigare
sidor visar 80 rödlistade (R2010) svamparter som hittats på Balsberget under de senaste åren, en imponerande siffra som talar för sig själv. Vi har inte letat efter äldre
uppgifter, men det finns helt säkert fler
rödlistade arter hittade. Samtidigt måste
man ta i beaktning att berget är en ytmässigt stor s.k. superlokal med ett antal dellokaler, vilket ökar sannolikheten för att få
hög artdiversitet. Dellokalerna skiljer sig i

viss grad åt vad gäller jordmån, skogstyp
och topografi. Tydligt är att de artrikaste
dellokalerna ligger på antingen strandnära
lerig mark med skoglig kontinuitet eller
på tidigare störd mycket kalkrik mark som
fått återhämta sig under många decennier.
De icke rödlistade arterna i tabellen består
dels av arter som Artdatabanken ännu inte
tagit ställning till, dels arter som föll ur
rödlistan 2010, samt slutligen arter som
är sällsynta men av olika anledningar inte
anses hotade för tillfället. Det är bara ett
urval – det finns många fler fynd som
skulle kunna vara med i den sistsnämnda
gruppen.
Kännedomen om flera svampgrupper som ascomyceter, skinnsvampar och
spindlingar i Telamonia-gruppen på Balsberget är generellt låg. För den som vill
läsa mer om artrikedomen i skånska ädellövskogar rekommenderas Claes Ingverts
artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift 26
(2): 49-60, 2005.

Källor

Wallsten, E. 2003. Balsberget. Länsstyrelsen i
Skåne län. Hämtad från www.vattenriket.kristianstad.se/litteratur/pdf/Balsberget_rapport.
pdf.
Information från historiska kartor har hämtats
från www.lantmateriet.se.
En del av artfynden har hämtats från www.artportalen.se.
Namnskick och rödlistor har hämtats från
www.dyntaxa.se.
Äldre rödlistor har hämtats från www.artfakta.
se.

17

Puggehatten 26 (1) 2013

Puggehatten har hittat till
Facebook

www.facebook.com/SvampMedPuggehatten
Puggehatten - Skånes mykologiska förening, har sedan december en sida på Facebook som sköts av styrelseledamöterna
Ida Andersson och Anders Dahlqvist.
På sidan läggs det bland annat upp information om intressanta fynd, allmänna
svampfakta och information om föreningen. Syftet med sidan följer föreningens övergripande syften om att verka för
en bättre kännedom om Skånes svampar
och ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen. Det är bara kommunikationskanalen som är ny!
Målgruppen för sidan är främst potentiella medlemmar men också den svampintresserade allmänheten. Därför är nivån
18

på informationen som läggs upp inte alltför specialiserad.
Bildbidrag till sidan är varmt välkomna, men tänk på att Facebook automatiskt
äger bilder som publiceras där. Under våren 2013 är tanken att ha tema vårsvampar
inför den stundande svampsäsongen.
Om du har någon bra svampbild som
du vill bidra med kan du skicka den till
ida.marielouise.andersson@gmail.com.
Glöm inte att ange fotograf och eventuellt
också lokal/leg./det./conf./herb.
Har du ett Facebook-konto? Logga bums
in och "gilla" sidan!
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Svampar i Ringsjötrakten
Rapport från Puggehattens inventeringshelg 21-23 september 2012

Tony Svensson
För den 15:e inventeringshelgen i Puggehattens regi hade vi denna gång inkvarterat oss på Backagården norr om Västra
Ringsjön för att besöka svamplokaler mitt
i Skåne. I den rymliga och ljusa arbetslokalen på konferensgården hade vi som
brukligt en utställning med intressanta
svampar som fylldes på efterhand som de
blev artbestämda.
September månad var fattig på regn
och markerna i hela södra och mellersta Skåne var därmed generellt sett torra
och svampfattiga. Flera tilltänka lokaler
fick strykas strax innan helgen, då de var

snustorra och saknade all tillstymmelse
till svamp. Vi fick inrikta oss på skogliga
lokaler som hade visat tecken på liv vid
rekognosering en vecka innan inventeringshelgen.
De deltagare som kunde ansluta tidigt
på fredagen åkte till basaltkuppen Allarps
bjär. Den basiska bergarten ger bitvis en
rik flora och funga. Här gjordes fynd av
bl.a. jätteticka Meripilus giganteus, dystersopp Porphyrellus porphyrosporusNT,
gulmjölkig storskål Peziza succosa, skönkremla Russula laetaVU, Lactarius fluens
och Lactarius ruginosus. Den sistnämna

Artbestämningsarbete på Backagården. Foto: Joachim Krumlinde.
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Piggvårtskräling Flammulaster muricatus.
Hässle bokskog 2012-09-21.
Foto: Joachim Krumlinde.

Lindskål Holwaya mucida med både svarta
skålar och svartvitt konidiestadium. Askebackens naturreservat 2012-09-22.
Foto: Joachim Krumlinde.

riskan är endast rapporterad ett par gånger
tidigare från Skåne, liksom från landet i
övrigt.
Vi besökte även en äldre bokskog på
magrare mark i höjd med Hässle, strax
norr om Munkarp. Bland de roligare fynden här var piggvårtskräling Flammulaster muricatus, stubbspik Cudoniella acicularis, tuvspröding Psatyrella spadicea
och ekbrosking Gymnopus quercophilus.
Efter ett kort besök på Munkarps fälad kunde vi konstatera att ängssvamparna
inte hade kommit igång, även om Ulf Olsson till slut lyckades leta fram både småvaxing Hygrocybe insipida och gråbrun
sammetsmusseron Dermoloma cuneifolium.
Under lördagen åkte samtliga deltagare till Fulltofta naturreservat vid
Ringssjöns strand. Det står gott om gamla
hagmarksekar och mer inträngda sådana
i skogspartierna, vilket är ett bra utgångsläge med tanke på parasitsvampar och
mykorrhizasvampar. Det var mindre med

svamp än vi hade hoppats på, men med
många ögon blev det ändå en del spännande fynd. På ek hittades oxtungssvamp
Fistulina hepaticaNT och tårticka Inonotus
dryadeusVU. Fler fina vedsvampsfynd var
rynkmussling Lentinellus vulpinus och
sydlig sotticka Ischnoderma resinosumVU
på bokved, men även fjällskölding Pluteus petasatus. Några av de intressantare
marksvampfynden var småkremla Russula puellulaDD, bläcksopp Boletus pulverulentus och dystersoppNT. Alsumpskogen
som också ligger i området hade lite bättre
svamptillgång, med fynd av bl.a. stor alriska Lactarius lilacinus, alriska Lactarius
obscuratus och alriskans lätt förbisedda
dubbelgångare Lactarius cyathuliformis
som på danska har det passande namnet
mørkøjet mælkehat.
Färden gick därefter vidare till det
nybildade naturreservatet Askebacken vid
Lyby. Till största del består området av
frodig ädellövskog med stor andel ask. På
grund av alm- och askskottsjukans härj-
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ningar låg det rikligt med död ved i skogen
och här hittade vi gott om stor tratticka
Polyporus badiusNT på almlågor. På en
låga av lind växte lindskål Holwaya mucida. Längs stigen från parkeringen fanns
rikligt med saprofytiska svampar på flis,
bl.a. chokladspröding Psathyrella conopilea, rödeggad spröding Psathyrella corrugis och hinnskivling Bolbitius reticulatus.
Den pyttelilla men vackra orangehättan
Mycena acicula hittades också här.
Under söndagen åkte några av oss
till Klintaskogen, en bokskog vid Östra
Ringssjöns västra strand. På och nedom
den gamla sjövallen hittades några arter som indikerar att området kan vara
riktigt intressant i bättre svamptider:
glansbrosking Marasmius coaherens,
föränderlig brosking Marasmius wynnei,

saffranshätta Mycena crocata och igelkottsröksvamp Lycoperdon echinatum.
Här hittades även skinnsvampen Hymenochaete ulmicolaVU på en grov alm,
ringbitterskivling Gymnopilus spectabilis
på en boklåga och judasöra Auricularia
auricula-judae på fläder.
Flera deltagare besökte istället en
fuktig lövskog vid Afrika. Området med
det något malplacerade namnet ligger
strax norr om Ludvigsborg. Några av fynden bestod av hasseldyna Hypoxylon howeanumNT, rynkskölding Pluteus plautus
och stubbspik.
Ytterligare några chansade på en mindre ädellövskogsravin vid Sextorp, väster
om Lyby. Bland annars mest allmänna arter kan skönkremlaVU omnämnas som ett
ovanligare fynd härifrån. Även Stocka-

Stor tratticka Polyporus badiusNT. Askebackens naturreservat 2012-09-22.
Foto: Jan Svensson.
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möllan besöktes kort och här gjordes fina
fynd av bl.a. dystersoppNT och sotkremla
Russula anthracinaDD. Märkligt nog växte
även här den sällsynta Lactarius ruginosus. Kanske var den torra hösten rent av
gynnsam för arten.
Flera av oss hann även med en runda
i Stenskogen, ett större område med hedbokskog som ansluter till Backagården.
Här hittades en hel del svamp, även om
det mest var allmänna arter. I konferensgårdens gräsmatta växte bl.a. jättetrattskivling Leucopaxillus giganteus.
Stort tack till alla deltagare som gjorde
helgen givande trots den något magra
svamptillgången.

Rynkmussling Lentinellus vulpinus på grov
boklåga. Fulltofta naturreservat 2012-09-22.
Foto: Jan Svensson.

Ännu mer av stor tratticka Polyporus badiusNT, som det fanns gott om på de många almlågorna i
Askebackens naturreservat 2012-09-22. Foto: Joachim Krumlinde.
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Sedan sist
Matsvampsexkursion till Vombs fure 25 augusti 2012
Efter en längre tids torka var vi 9 st puggehattar i Vombs fure för att plocka och lära
oss mer om matsvampar. Vi hade väl inga
större förhoppningar om välfyllda korgar
men det fanns en hel del svamp där.
Vi lärde oss om kremlor som ska vara
torra och smuliga skivlingar och smakade för att se vilka som gick att äta. De
skarpa är ju oätliga. Detta är den enda
svampgrupp där man kan avgöra ätligheten via smaken. Det var ju ganska tidigt
på säsongen och då brukar man hitta mest
milda kremlor. Vi hittade mandelkremla
Russula integra, kantkremla Russula vesca, storkremla Russula paludosa, mycket
tegelkremla Russula decolorans, någon
gulkremla Russula claroflava och en tallkremla Russula cessans. Men även några
skarpa: tårkremla Russula sardonia, senapskremla Russula ochroleuca och blodkremla Russula sanguinea.
Bland riskorna (smuliga med mjölksaft) hittade vi endast svartriska Lactarius
necator och pepparriska Lactarius rufus
som är oätliga. Rekommendationen är
att använda endast blodriskor (rödorange
saft) och mandelriska (stinker sillake) som
matsvampar.
Bland soppsvamparna rekommenderas bara de som inte har stark smak eller
är röda på sporlagret eller foten. Detta
väckte en diskussion eftersom vi hittade
blodsopp Boletus luridiformis vilket är
en god matsvamp. En av deltagarna hade
även ätit eldsopp vid ett flertal tillfällen,
vilken anses giftig. Det är kanske dags att

omvärdera vilka som är ätliga bland sopparna. Det lär ju inte finnas någon dödligt
giftig i alla fall. Vi hittade även brunsopp
Boletus badius, tegelsopp Leccinum versipelle och gallsopp Tylopilus felleus.
Bland övriga svampar som vi hittade
kan nämnas sammetsfotad pluggskivling
Tapinella atrotomentosa, pluggskivling
Paxillus involutus, rodnande flugsvamp
Amanita rubescens, vitgul flugsvamp
Amanita citrina, mörkringad flugsvamp
Amanita porphyria, brun kamskivling
Amanita fulva, narrkantarell Hygrophoropsis aurantiaca, kantarell Cantharellus cibarius, rimskivling Cortinarius
caperatus. Bland de många goda råden så
finns även: ät inte brunsporiga skivlingar!
Undantaget är just rimskivling. Vi hittade
även honungsspindling Cortinarius stillatitius, lilaspindling Cortinarius evernius,
barrbrosking Marasmiellus perforans och
slutligen gullhorn Calosera viscosa.
Efter en fikapaus då det faktiskt regnade, hade vi en kort genomgång och sedan körde vi hem.
Mats Karlsson

Björkerödsbäckens naturreservat –
2 februari 2013
Snön låg några centimeter djup denna vinterdag då tre exkursionsdeltagare besökte
Björkerödsbäcken på Linderödsåsen. Det
var inte helt lätt att hitta svamp när snön
täckte både mark och trädens grenar. Vi
höll oss hela tiden i naturreservatets södra
del, ett område bestående av nordsluttande
bitvis sumpig blandskog med bl.a. klibbal,
23
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Kantarellmussling Plicaturopsis crispa och styvskinn Stereum rugosum var två av de vanligaste
arterna i den snöklädda skogen. Björkerödsbäckens naturreservat 2013-02-02.
Foto: Joachim Krumlinde.

hassel och ek.
De flesta arter som hittades var allmänna. Vi stötte på bl.a. ascomyceterna
krutgömming Melanomma pulvis-pyrius,
bokrödgömming Neonectria coccinea, och
dynrödgömming Cosmospora episphaeria. En rödlistad art upptäcktes dock: tre
stromata av stor sotdyna Camarops polyspermaNT växande på en död klibbal.
Ett par nållavar hittades också på klibbal:
gulnål Chaenotheca brachypoda och vednål Chaenotheca brunneola. Totalt fick vi
ihop 26 svamparter plus några lavar.
Tony Svensson

Stor sotdyna Camarops polyspermaNT på klibbal. Björkerödsbäckens naturreservat 201302-02. Foto: Joachim Krumlinde.
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1 Hårig jordstjärna, 2 Räfflad nagelskivling, 3 Kamferriska, 4 Busksvamp, 5 Fläcksopp, 6 Gul rottryffel
Rätta svar till Gissa svampen:
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Hemsidespresentation

Skogens Röst
Janne Svensson
Efter några år som svampnörd med inriktning på ”slemsvampar” (Mycetozoa) eller
myxomyceter om man så vill, började jag
sakna en webbsida på svenska om dessa
varelser. Jag saknade även någon webbsida om ovanliga svampfynd i Skåne förutom det som rapporteras på Puggehattens
webbsida.
Så vad göra? Jo, jag bestämde mig för
att göra en egen hemsida med inriktning
på text om och bilder på myxomyceter.
Jag bestämde från början att alla bilder
uteslutande skulle vara mina egna. Texterna skulle jag ta hjälp av från de mest
kunniga. I fråga om myxomyceter tog och
tar jag hjälp av Uno Eliasson, en av de
verkliga auktoriteterna i ämnet slemsvam-

par. Med tiden kom min hemsida också att
handla lite om de mer ovanliga svamparna
som jag hittade i den skånska myllan. Där
har jag framförallt tagit hjälp av Sven-Åke
Hanson.
Sidan har utvecklats med lite bilder
från Skåne med omnejd och en flik med
tips om hur man tillvaratar, tillagar och
förvarar matsvampar. Det finns även en
blogg som jag skriver lite sporadiskt i och
en flik med lite småhistorier som jag skrivit
genom åren. Men som sagt, tyngdpunkten
ligger på svampar och myxomyceter.
Välkomna att titta in till Skogens Röst på
skogensrst.vpsite.se.
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Gissa svampen!
En smula hjälp denna omgång kan vara att
de två första arterna är rödlistade. Resternade fyra arter är vanligt förekommande.

Foto: bild 1-3 Hans Östling, bild 4-5 Jan
Svensson, bild 6 Tony Svensson.
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Förra omgångens rätta svar:
1. Brosknagelskivling
2. Blek kantarell
3. Tegelkremla
4. Almmussling
5. Kastanjesopp
6. Rödbandad spindling

1

2

3

4

5

6

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

Svampens Dag
I år går Svampens Dag av stapeln söndagen den 1 september, och en rad arrangemang
kommer att hållas i Skåne liksom i hela Norden. Det kan vara svamputställningar,
svampinformation, tipsrundor, exkursioner etc.
Om du kommer att medverka i något arrangemang, eller är intresserad av att starta
något, hör gärna av dig till oss. Vi kan då annonsera händelsen på hemsidan och i tidningen.
E-posta till info@puggehatten.se eller ring Anders Dahlqvist tel. 0709-452419.
Håll utkik på vår hemsida www.puggehatten.se där Svampens Dag-arrangemang kommer att annonseras efterhand under tidig höst.

Svampens Dag

Söndag den 1 september 2013, kl.11.00 – 16.00
Svamputställning och svamprådgivning
Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden visar i samarbete med Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening och Sveriges Mykologiska Förening, svampar
som man kan finna i Skåne och särskilt i nordvästra Skåne. Vi visar framför allt goda
matsvampar, som man tryggt kan plocka, men också lömska giftiga förväxlingssvampar.
De som önskar får gärna ta med egna svampar för att få säker hjälp och goda råd av
svampkännare, som finns på plats under dagen.
Plats: naturum Kullaberg.
Upplysningar genom Kerstin Bergelin tel. 0705-41 14 14, Tom Svensson tel. 0709-64
90 98.
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