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Program

Januari - maj 2015
Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00
Här kommer programmet för vintern och vårens exkursioner. Målen kan ändras och
exkursioner ställs in. Senaste informationen finns alltid på hemsidan; www.puggehatten.se Det går också att höra av sig till respektive exkursionsansvarig för besked.
Puggehattens programkommitté består av följande personer;
Joachim Krumlinde
0739 31 49 45
Nils-Otto Nilsson		
0703 82 50 04
Jan Svensson 		
0708 87 25 23
Tony Svensson 		
0703 02 54 74
Välkomna och följ med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg; fika, svampkorg, svampkniv och rejäla skor/stövlar.
Lördagen den 9 januari, Esperöd naturreservat. Vintersvampar i ädellövskog med
avenbok och ek. Samling: Södra Mellby kyrka (ligger söder om Kivik), kl. 10.00.
Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.
Mändagen den 25 januari. Kurering av svamp. Vi lär oss hur man förbereder svamp för
herbariet. Samling: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund, kl. 18.00.
Ansvarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78.
Lördag den 6 februari, Nyteboda NR. Barrvedsvamp, tillsammans med Östra Göinge
Naturskyddsförening kl 10.00. Samling: naturreservatets parkeringen vid Nytebodaskogen söder om Södra Kroksjön. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson, 0703 82 50 04
Lördagen den 20 februari, Årsmöte. Kom med och ät tårta för att fira föreningens
30-års jubileum! Föredrag och/eller bildvisning kommer att hållas. Arkivcentrum Syd,
Porfyrvägen 20, Lund, kl 13.00 – ca 16.00.
Ansvarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78, Nils-Otto Nilsson 0703-82 50 04
Lördag 27 februari. Svampedag inkl. årsmöte för danska Foreningen til Svampekundskabens Fremme. För mer information: www.svampe.dk
Lördag 5 mars, Möllegården, Sandmarkssvampar, jordstjärnor, stjälkröksvamp
mm. Samling: Maglehems kyrka. Ansvarig: ej klart, för information, Tony Svensson,
0703 02 54 74
Måndagen den 14 mars. Ansvarsarter, utbildningskväll för att lära känna ansvarsarterna kejsarspindling, rosensopp och violgubbe. Samling: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen
20, Lund. Ansvarig: Tony Svensson, 0703 02 54 74, Nils-Otto Nilsson, 0703 82 50 04
Lördagen den 9 april. Klagshamn Vårsvampar. Här finns chans att hitta Xylaria oxyacanthae som växer på hagtornsbär. Samling: Västra Klagstorps kyrka (söder om Malmö),
kl. 10.00. Ansvarig: Joachim Krumlinde 0739-31 49 45.
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Lördagen den 7 maj, Linnebjär NR. Vårsvampar i ek- och hasselskog. Vi hoppas på
murklor. Annars är vårfloran fin i området. Samling: Södra Sandby kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Joachim Krumlinde 0739-31 49 45
Lördagen den 30 juli. Hallamölla, Verkeåns dalgång NR. Bitvis bokskogsravin med
inslag av andra skogstyper. Samling: Eljaröds kyrka (SV om Brösarp), kl. 10.00.
Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.
Lördagen den 6 augusti, Sandskogen vid Löddeköpinge, Matsvampsexkursion i tallskog med lövinslag. Samling: Löddeköpinge kyrka, kl. 10.00.
Ansvarig: Eva Björnström 0707-34 16 05 och Helena Lindgren.
Lördagen den 13 augusti, Sofiero. Vi letar svamp i parkmiljö. Föreningen står för inträdesavgiften. Samling: parkeringen vid Sofiero (N om Helsingborg), kl. 10.00.
Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.
Måndagen den 15 augusti, Alnarpsparken. Klassiker, kl 18.00. Samling: parkering nr 3
vid Alnarp, SLU. Ansvarig: Sigvard Svensson, 0707 76 33 78
Lördagen den20 augusti, Lierna, Södeåsens NP. Bokskogsravin med god förekomst av
död ved. Samling: stora parkeringen vid Skäralid utmed väg 108/13, kl. 10.00.
Ansvarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78.
Tre intressanta ekursioner, boka nu, detaler kommer i senare program;
Måndagen den 22 augusti, Malmös stadsparker. Parksvamp och tickor,kl 18.00.
Lördagen den 27 augusti, Hästhagen. Ädellövskog vid Skurup, kl 10.00.
Måndagen den 29 augusti, Bökenäset. Rosensopp, kla 18.00.
Boka in följande datum, detaljerat program kommer senare;
Lördagen den 3 september, Svartabäcken
Söndagen den 4 september, Svampens dag
Lördagen den 10 september, Prästbonnaskogen
Veckan 12 - 18 september, mykologiveckan Borghamn, Östergötland
Lördagen den 17 september, Borstbäcken
Lördagen den 24 september, Rövarkulan
I oktober kommer dessa datum att vara aktuella för svampträffar;
1/10, 7 - 9/10 svampinventering, 15/10, 22/10, 29/10
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Ordförande har ordet
Så var det slut på höstsäsongen! När första snön har kommit känns det definitivt. Någon
svampsäsong att tala om har det väl inte heller varit i år, men man får nöja sig med några
guldkorn nu och då. Ömsom torka och ömsom regn gjorde att vissa svampar dök upp
när man minst anade det. Som på vår gemensamma resa till Öland. Det är ju inte varje
år det finns möjlighet att beskåda djävulssopp, Boletus satanansEN samma dag som de
sena lökspindlingarna, Cortinarius sect. Phlegmacium är i toppform. Läs mer om allt
spännande vi hittade på Öland längre fram i detta nummer.
Ni kanske tycker det börjar bli en ofin vana nu, att få ett första nummer av Puggehatten sent på våren och sedan ett dubbelnumer i sista stund på vintern. Nåväl, det ligger
mycket ideellt arbete bakom tidskriften, och vi ser gärna fler som bidrar med artiklar
eller notiser för att underlätta för redaktionen. Från och med 2016 har vi tänkt lägga
om utgivningen av Puggehatten så att alla medlemmar kan få sitt utskick i rättan tid.
Hur ska det gå till, undrar ni nog? Jo, planen är att ge ut fyra nummer av Puggehatten
som innan, för det behövs nämligen fyra nummer per år om man vill få momsbefrielse.
Skillnaden är emellertid att det bara blir ett nummer som vi fyller till brädden, ett extra
tjockt nummer med artiklar av alla slag. De andra numren kommer framförallt att innehålla uppdateringar kring vårt program. I mån av tid kan det tillkomma lite av varje, t ex
notiser och bilder av olika slag.
Vi hoppas på detta sätt kunna komma ut med Puggehatten lite mer regelbundet.
Samtidigt måste vi passa på att tacka Tony Svensson, som lagt ner ett fantastiskt arbete
som redaktör under åren. Genom att Per Magnuson nu tar över som sammanställare
och med hjälp av styrelsen redigerar texter hoppas vi att Tony ska få mer tid över till
andra viktiga uppgifter i styrelsen. Han hade nog behövt klonas, men det är kanske
inte etisk försvarbart ännu? För Per passar det också bra med mest redaktionellt arbete
under vintern – till vårt bräddfyllda nummer – så vi hoppas Puggehatten nu ska kunna
komma ut mer regelbundet till er alla.
Till er som kommer ihåg att betala in medlemsavgiften för 2016, vill säga!
Och så önskas;

Gott Nytt Svampår 2016 med Puggehatten!

Nils-Otto Nilsson, ordförande
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Om champinjoner i svenska svampböcker
Text och foto: Joachim Krumlinde
Om man börjar bläddra i äldre svenska
svampböcker så märker man snart vilken
betydelse champinjonerna tillmäts som
varande de mest utsökta och läckra bland
matsvampar. Det finns förstås fler ätbara svampar, men dels är champinjonerna
bäst, dels är det en utmaning att kunna
identifiera dem. De giftiga flugsvamparna
lurar nämligen i bakgrunden, redo att förgifta den naive och okunnige som vågar sig
på att plocka champinjoner utan att först
ha övat sig på andra, visserligen underlägsna, men säkrare matsvampar – säkrare i den meningen att inga riktigt farliga
förväxlingssvampar finns. Kulmen i denna
genre nås i redaktör Gunnar Kochs fantasifulla bok ”Svamparnas dubbelgångare”
som kom ut 1935. Här vägleds nybörjaren
genom en snitslad bana, förbi diverse mer
eller mindre mindervärdiga svampar, tills
han slutligen når champinjongraden och
har lärt sig de fula flugsvamparnas listiga
knep och kan undvika dem.
Men det finns fler populära svampböcker från början av 1900-talet. År 1901
kom Dr M A Lindblads svampbok, en
klassiker som höll i kanske 50 år och åtföljdes av planscher med för den tiden
utmärkta avbildningar i färg. Lindblads
svampbok (som fullbordades och gavs ut
av Lars Romell) gör en jämförelse mellan ”hvita eller hvitaktiga flugsvampar
och hvita champignoner ” i sex punkter.
Lyckas man ta sig igenom dessa lyckligt, så
finns inga tveksamheter kvar.
År 1916 kommer vår egen skånske
Waldemar Bülow ut med boken ”Svampar
för hem och skola”. Också för Bülow är
6

champinjonerna de klart viktigaste mat
svamparna. I inledningen till kapitlet om
dem står nämligen: ”För mången består
också svampintresset uteslutande i att lära
sig känna champinjoner med förbigående
av alla andra svampar”. Flugsvamparnas
kännetecken blir också noggrant beskrivna.
Det finns ett par intressanta saker man
kan notera:
(1) Andra giftsvampar, och förväxlingsrisk med matsvampar, får relativt lite
utrymme. Man får veta att det existerar
andra giftiga flugsvampar, liksom också
bolmörtsskivlingen som anses mycket
farlig. Därtill kommer varningen för rörsoppar med röda rörmynningar och röd
fot. Den sistnämnda varningen påminner
om signaturläran (rött är farligt) men härrör nog från Elias Fries. Andra europeiska
svampböcker, även från äldre tid, är inte
lika kategoriska beträffande delvis röd
färgade soppar. Däremot vet man ännu
ingen
ting om giftiga spindelskivlingar
eller små giftiga vedväxande bruna svampar (”alla stubbsvampar med ring på foten
äro ätliga”).
(2) Champinjonsläktet i sig är fortfarande oproblematiskt. Alla arter är ätliga och goda och Bülow säger: ”Endast ett
fåtal arter förekomma, däribland några
små arter, vilka här utelämnas”.
Man ska också veta att, utöver populära
böcker mest inriktade på matsvampar, var
också kryptogamdelen av Krok & Almquist ”Svensk flora för skolor” tillgänglig.
Avsnittet om hattsvamparna skrevs av
Lars Romell. Om han verkligen var förfat-
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tare vid första upplagan (1886) undandrar
sig mitt bedömande. Den upplaga jag har
av boken i fråga är den femte från 1932
och då har Romell varit död några år, men
hans bidrag om hattsvamparna har övertagits nästan oförändrad från föregående
upplagor. Hans bidrag skulle stå kvar med
mycket små modifieringar ända till sjunde
(sista?) upplagan 1969 med en då synnerligen föråldrad systematik.
En rolig detalj är att Romell introducerade de kortare namnen vaxing,
spindling, tråding m fl för vaxskivling,
spindelskivling och trådskivling, etc. I senare upplagor frångick man de romellska
namnen, men en del av dem har återkommit på senare tid. Dock har vi sluppit de
mindre lyckade svarting (för slemskivling)
och guling (för guldskivling). Om champ-

injonerna står i femte upplagan av kryptogamfloran ”Goda matsvampar” och endast
5 arter beskrivs i texten. Det ska jämföras
med att man har med 38 arter spindelskivlingar.
År 1937 debuterar den sedermera myc
ket kände Bengt Cortin med ”Svampplockarens handbok”. I denna bok beskrivs
ett relativt begränsat antal arter, speciellt
matsvampar och giftsvampar, mycket utförligt. Champinjonerna ägnas stor upp
märksamhet och skillnaderna mellan dessa och flugsvampar beskrivs ingående. Sex
arter beskrivs i texten. Vidare påpekas att
alla arter är ätliga och utmärkta matsvampar.
Men 1940 händer något som skakar om
i den svenska champinjonvärlden. Då utkommer Svampflora av Einar Ingelström.

Figur 1. Pärlhönschampinjon (Agaricus moelleri) vid kanten av en gammal järnvägsbank
norr om Vombsjön (2015).
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Den kan nog anses utgöra den första systematiska beskrivningen av svamparna
med viss vetenskaplig ambition sedan
Romells redan då föråldrade text i Krok
& Almquist. Uppfattningen av champinjonernas systematik har genomgått en avsevärd förändring. Tidigare litteratur har
inte redovisat någon siffra för det verkliga
antalet arter utan endast antytt något om
besvärlig systematik och beskrivit 4 – 6
arter i detalj. Men Ingelström påstår att vi
har ”(hittills!) ett 70-tal säkra arter” fördelade på ”åtm. 10 artgrupper”. I examinationsschemat nycklas ut 28 arter, vissa
anges som ”kollektiva”. Nu uppträder för
första gången i svensk litteratur 4 giftiga
arter, nämligen: (Psalliota) xanthoderma
(vitköttig giftch.), flavescens (gulköttig
giftch.), lepiotoides (ölandsch.) och placomyces (mörkfjällig giftch.). Till detta kommer nu också ett antal arter med obehaglig
smak och lukt, som villatica (stinkch.), vaporaria, bernardii och algodora. I modern
systematik har flera av dessa andra namn
och artavgränsningarna är nog också delvis annorlunda. Idag känner vi till åtminstone två giftiga arter: (Agaricus) xanthoderma, som har kallats karbolchampinjon,
numera giftchampinjon, samt moelleri,
som är samma som placomyces hos Ingelström och har de svenska namnen pärlhönschampinjon eller pärlchampinjon.
Till det kommer ytterligare en eller två arter, som det är tveksamt om de kan identifieras med någon av de andra arterna hos
Ingelström. Av de andra ”obehagliga” arterna erkänner vi vaporarius, som nu ska
heta subperontaus, på svenska brunfjällig
champinjon samt Bernardii, strandängschampinjon. För de båda övriga är identifikationen med nuvarande arter svårare.
När Cortin utkommer med nästa upplaga av Svampplockarens handbok finns giftchampinjonen med i en liten anmärkning
8

under snöbollschampinjonen. Den påstås
vara sällsynt men har av Cortin hittats
nära ”Spökslottet” på Drottninggatan i
Stockholm, en nog så passande lokal för
denna lömska art som nästlat sig in bland
de fina champinjonerna.
Björn Ursing gav ut fem böcker över
växter och djur i Sverige, där alla större
grupper utom insekterna behandlas. De
flesta beskrivningarna tycks han ha skrivit
själv, utom svamparna, som har delats upp
på inte mindre än tre olika författare. En
disponent Rydberg i Stockholm har anförtrotts champinjonerna. Detta kapitel
ser ut att vara en mer utförlig version av
motsvarande avsnitt i Ingelström, och antalet arter uppges vara mellan 70 och 100.
Del 2 av Svenska Växter kom 1949.
Vad har hänt sedan? År 1984 utkommer
den bok som skulle visa sig bli de svenska
mykologernas bibel: Svampar av Ryman
och Holmåsen. Det är ett omfattande bild
verk över de svenska stor–svamparna.
Men bara 17 arter champinjoner nycklas
ut och av dessa är endast 9 avbildade. I ingressen står det att vi har cirka 30 arter i
Sverige. Det ser ut som om ett stort kort
hus har trillat ihop. Kanske ska man vara
tacksam för att det hela har blivit enklare.
Men har det blivit det?
Vårt senaste ambitiösa standardverk för
hattsvampar i Norden är Funga Nordica,
som nu nycklar ut 38 arter och påpekar
samtidigt att mycket återstår att utreda
inom champinjonsläktet.
I denna exposé har jag delvis blivit in
spirerad av Poul Printz i en artikel i
Svampe 69 (2014) p 27 ”Hvad går der af
Karbol-Champignonen?”. Även i Danmark lyser de giftiga champinjonarterna
med sin frånvaro ända fram till 1937, då
N Fabricius Buchwald rapporterar giftchampinjonen, dock ännu endast som
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funnen ”i udlandet”. Den dyker så småningom upp i Danmark och Poul Printz
påpekar att arten verkligen var sällsynt i
början men att den har blivit allt vanligare,
och snart är på väg att bli dominerande.
Där den förekommer tenderar den att
växa i stora mängder.
För egen del fann jag giftchampinjon
(Agaricus xanthoderma) första gången
1974 i en park vid Monumentet i norra
delen av Lund. Min uppfattning är också
att arten har blivit allt vanligare och är
numera den mest allmänt förekommande
champinjonarten i stadsmiljö. Den andra giftiga arten, pärlhönschampinjonen
(Agaricus moelleri), fann jag första gången
2004 på norra sidan av Vombsjön invid
den gamla järnvägsbanken. Den återkom
först 9 år senare 2013, och omigen i år
(2015) och dessutom nu spridd på flera

platser (figur1 & 2). Kanske blir den som
karbolchampinjonen också allt vanligare
med åren.
Men det finns andra obehagligt smakande arter. Den brunfjälliga champinjonen (Agaricus subperonatus) växer gärna
i stora knippen, som – så länge fruktkropparna är små – inte alls bär någon likhet
med vanliga champinjoner. Jag fann för
cirka 10 år sedan ett stort knippe av denna art alldeles utanför min dåvarande arbetsplats LDC i norra Lund (figur 3).
Vägchampinjonen (Agaricus bitorquis)
är också en art utan större kulinarisk
kvalitet. Växtplatsen gör dock att den ratas
av de flesta matsvampsplockare.
Strandängschampinjon (Agaricus bernardii) smakar allmänt obehagligt. Traditionellt har den vuxit längs havsstränder
eftersom den är halofil (saltälskande) och

Figur 2. Pärlhönschampinjon (Agaricus moelleri). Notera skivornas färg, som går från vitt
till svartbrunt via rött (2013).
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Figur 3. Brunfjällig champinjon (Agaricus subperonatus) i gräsremsa på Magistratsvägen
i norra Lund (2005).
har smak av rutten tång. Numera förekommer den främst kring större vägar
som saltas vintertid, och kallas därför
också vit vägchampinjon.
Men är alla milt smakande champinjoner helt ofarliga?
På 1980-talet började det komma rapporter om kadmium i vissa svampar,
bland annat champinjoner. Det gäller de
arter som gulnar vid tumning eller skrapning. Troligen är den gula färgen en kadmiumförening. Eftersom kadmium är en
tungmetall som kan orsaka skador så blev
det tillrådligt att begränsa konsumtionen
av de gulnande champinjonerna, bl a
snöbollschampinjon och kungschampinjon. Däremot klarar sig ängschampinjon
och de odlade champinjonerna, eftersom
10

de inte tillhör den gulnande gruppen. Sedan har det kommit motstridande uppgifter om farligheten med dessa arter. Det har
hävdats att kadmiet är bundet till kitinet i
svampen och därför i stort sett inte tas upp
av kroppen. Detta har sedan ifrågasatts,
och vad som gäller för närvarande är lite
oklart för mig. Dock är väl de flestas intag
av snöbolls- och kungschampinjon ändå
ganska måttligt, så att man knappast behöver oroa sig.
Nästa larm gällde agaritin, ett fenylhydrazinderivat som ska förekomma i både
den odlade trädgårdschampinjonen och
ytterligare några arter. Här är det kanske
mer befogat att begränsa sig, då odlade
champinjoner konsumeras i stora mängder på vissa håll. Rekommendationen är
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nu att inte äta råa svampar utan tillaga
allt ordentligt. Slut alltså med att äta råa
champinjoner med lite dressing i sallad.
Vad återstår? Ängschampinjonen håller fortfarande ställningarna. Den kan tills
vidare ätas utan restriktioner (figur 4 ).
Champinjonerna har således gjort en varierad resa genom den svenska svamplitteraturen. Systematiskt har de gått från att vara
en rätt oproblematisk grupp med få arter
till ett krångligt släkte med många arter.
Sedan man rensat bland artbeskrivningarna har man fått ner antalet arter till kanske
hälften, men det är fortfarande en svårgenomtränglig grupp. Kulinariskt har de fallit rejält. Ursprungligen ett förnämt släkte
med idel förstklassiga arter, har giftiga och

illasmakande arter tillkommit, och sedan
har även de goda arterna ifrågasatts. Omdömet hos Bülow att allmänhetens svampintresse främst gäller champinjonerna står
sig inte längre. De flesta matsvampsplockare ser numera mest åt kantareller, tratt–
kantareller och soppar. Och det är kanske
lika så gott.

Figur 4. Ängschampinjon (Agaricus campestris) i gräsmatta på Baravägen i norra Lund
(2008).
11
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Ett besök på Fredriksdals svamputställning
Text: Helena Björnström, foto: Eva Björnström

Den 18e september åkte Eva Björnström
och jag till Fredriksdals museer och
trädgårdar i Helsingborg med en grupp
kursdeltagare för att besöka den årliga
svamputställningen. På plats blev vi varmt
mottagna av Karin Hjelmér, en av arrangörerna och även känd Puggehattare,

som gav oss en introduktion till utställningen och svarade på frågor och funderingar.
Några i gruppen hade besökt utställningen
tidigare men för mig var det faktiskt första gången och definitivt inte den sista! Vi
strosade runt i en timme, tittade och läste,
doftade och fotograferade. Många av våra

Helena Björnström och Karin Hjelmér på utställningen, båda med Puggehattens fina
knapp på tröjan. Giftsvampar, matsvampar och mycket annat att titta på.
12
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kursdeltagare var förtjusta och nästan
överväldigade av alla arter och tack vare
det pedagogiska upplägget kunde alla orientera sig efter personlig nivå. En riktigt
bra utställning för både noviser och veteraner!
Efter besöket på svamputställningen
körde vi vidare till Söderåsen för att gå på
jakt efter matsvamp och annat roligt. Trots
brist på regn hittade vi en del ädelsoppar

och kremlor.
Tillsammans med utställningen och den
gemensamma fikan i skogen var dagens
bästa moment när en av deltagarna plockade ut en hel korg full av stolt fjällskivling
ur bilen, skördade på morgonkvisten, och
delade ut 2-3 hattar till var och en i gruppen!
Många i gruppen ville göra ett återbesök
på Fredriksdal nästa år och tillsammans

Karin berättar om utställningens uppbyggnad. Information om odlad svamp och några
av kursdeltagarna tittar på den fina utställningen.
13
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med arrangörerna enades vi om att vi då
ska lägga upp dagen i omvänd ordning,
först svampplock och sedan gemensam
artbestämning på utställningen. Det här
lär bli en tradition!

Helena Björnström, kursledare.
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Varje år i september arrangerar
Fredriksdals museer och trädgårdar
södra Sveriges största svamputställning med hundratals arter från de
skånska skogarna. Svampbestämning
och rådgivning sker dagligen i Prästgården.
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Myxarium förvandlades till fungarium
Text och foto: Jan “Skogens Röst” Svensson
Om man nu är som jag, svampnörd och
lite inriktad mot Myxomyceter (slem
svampar), så händer det att man får en
lysande idé. Det har hänt ett antal gånger
genom åren att jag har hittat slemsvampar
i ett stadium som kallas plasmodiestadiet,
det är utifrån detta stadium de fått namnet
slemsvampar. Ja som ni förstår så ser och
faktiskt känns myxomyceten som slem i
den här fasen av sin utveckling och det är i
det närmaste helt omöjligt att säga vad det
är för art. Det är nu som den sanna entusiasten tar fram sina kollektaskar och tar
med en del av plasmodiet hem för att låta
det utvecklas i en fuktkammare som vanligtvis består av en plastask eller petriskål
med lock. Man bör glänta lite på locket
för att få rätt fuktighet i asken annars går
det inte så bra. Man kan tillföra näring så
att plasmodiet har lite att äta, annars kan
ingen tillväxt ske och den dör. Maten kan

bestå av agarplattor eller uppblötta havregrynsflingor. Visst det funkar ibland och
man får fram fruktkroppar som kan artbestämmas men det är en känslig procedur som måste passas noga.
Tillbaka till min lysande idé; varför inte
köpa ett terrarium, inred med jord, sand,
pinnar, död multnade ved, mossa och
kanske någon bräkenväxt. Sagt och gjort
och nu hade jag hade en hel liten värld
som jag kallade myxariet. Nu var det bara
att ge sig iväg ut och leta plasmodier och
inte fullt mogna sporangier/fruktkroppar för att ta hem och sätta ut i myxariet
för att se om det fungerade. Efter att ha
provat att ett antal gånger så visade det
sig att det fungerade alldeles utmärkt, inte
nog med det, det dök spontant upp både
myxomyceter och svampar i myxariet. Jag
hade inhandlat ett rätt litet terrarium och
nu kände jag att nu var det dags att satsa

Myxariet, en odling för slemsvampar, Myxomyceter
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Comatricha nigra, en av slemsvamparna som dök upp i fungariet/myxariet.

på något större. På en loppis hittade jag
ett begagnat akvarium på 250 liter som
inhandlades och placerades ute på min
inglasade balkong. Det lades på sidan och
jag fyllde upp det på samma sätt som jag
gjort med terrariet och några glasskivor
införskaffades för att täcka fronten. Jag
skar dem lite mindre så att jag fick en luftning i överkanten. Det blev omdöpt till
“fungarium” för nu förväntade jag mig
mer svampar än myxomyceter och det var
just vad som hände. Flera arter av hättor
såsom orangehätta, Mycena acicula och
puderhätta Mycena adscendens var det
som växte upp först och sedan kom det
någon vedbläcksvamp och blåfotsnavling;
Rickenella swartzii.
Tyvärr har flera av de arter som visat
sig inte kunnat bli artbestämda då de flesta är små och spröda med kort livslängd.
Snart visade sig också en del myxomyceter
bl.a. toppig vargmjölk, Lycogala conicum,
Lamproderma scintillans och slemhorn,
Ceratiomyxa fruticulosa vilket är en protist. Något som är märkligt är att de arter
16

som dyker upp i fungariet verka överensstämma med de som samtidigt dyker upp
ute i naturen hur nu det är möjligt då det
råder ett helt annat klimat i fungariet än
ute i det fria. Experimentet har fallit väl
ut och skötseln har mest bestått i att röja
undan lite av den alltför frodiga växtlighet.
Jag vattnar med antingen regnvatten eller
vatten från torktumlaren så att inget klor
eller annat påverkar negativt. En hel del
duschande blir det för att hålla fuktigheten
tillräckligt hög, någon uttorkning får det
absolut inte bli tal om.
Hela projektet har varit igång ett år nu
och jag har inte fått in något mögel alls
vilket vanligtvis brukar vara ett problem i
en fuktkammare. Det enda som stör lite är
att det vimlar av småorganismer: hoppstjärtar, små snäckor, gråsuggor och en del
andra småkryp. Problemet är att de ibland
glufsar i sig myxomyceterna som jag tar
hem. Annars verkar ekosystemet fungera
bra. Detta är något för varje sann svampnörd att försöka sig på, det ger både glädje,
nöje och kunskap.
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Sedan sist
Törringelund 1 mars

Text och foto: Ida Andersson
Artlista: Bernt Hägg
När jag anlände till exkursionen gav det
anledning att reflektera över svampintresset. Vad är det jag håller på med egentligen? Inne i bilen varmt och gott, utanför
bilen tre plusgrader och snöblandat regn
som träffar en lite från sidan, sådär som
det kan vara i Skåne första mars. Inne i
bilen ingen svamp (åtminston inga storsvampar), utanför bilen en potentiellt intressant svamplokal. Ytterligare två bilar
anlände och vi blev totalt fyra personer
som trotsade väderleken och gav oss ut.
Det visade sig att glatt humör och entusiasm för svamp kan kompensera för dåligt

väder!
Exkursionsledaren Bernt Hägg guidade
oss på bästa sätt och hjälpte till att hålla
humöret uppe, bland annat genom att bjuda på anekdoter om hur det gick till när
föreningen fick sitt namn för snart trettio
år sedan. Vi utgick från parkeringsplatsen
vid dansstället Törringelund och gav oss in
i ädellövskog, på mark som tidigare varit
brukad, vilket bland annat en gammal allé
vittnade om. Det var mycket ek, bok och
fläder med inslag av hassel och björk. Vi
fann några eldplatser, men de var för nya
för att vara intressanta ur svampsynpunkt.
Totalt identifierades 25 arter. Med tanke på årstiden växte de flesta fynden på
ved. På fläder hittade vi mycket judasöra,
Auricularia auricula-judae. En visserligen

Gullkrös, Tremella mesenterica
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Den gamla allén vid Törringelund

Björkmussling, Lenzites betulina

mycket vanlig art, men som med tanke på
årstiden hade vackert gula fruktkroppar,
var raggskinn, Stereum hirsutum. En art
som fick oss att rynka pannan på plats,
men som med lite hjälp kunde identifieras
i efterhand, var vittagging, Irpex lacteus.
På bok hittade vi pappersgröppa, Byssomerulius corium, vars fruktkroppar enkelt
kan skalas av från substratet.

Peniophora quercina – gråskinn
Plicaturopsis crispa – kantarellmussling,
Bjerkandera adusta – svedticka
Xylaria hypoxylon – stubbhorn
Tubaria furfuracea – toffelskräling
Pleurotus ostreatus – ostronmussling
Schizophyllum commune – klyvblad
Ganoderma lipsiense – platticka
Fomes fomentarius – fnöskticka
Hypoxylon fragiforme – bokdyna
Exidia glandulosa – vårtkrös
Hymenochaete rubiginosa – rostöra
Exidia truncata – ekkrös
Lenzites betulina – björkmussling
Hapalopilus rutilans – lysticka

Andra arter var:
Flammulina velutipes – vinterskivling,
Polyporus brumalis – vinterticka
Trametes versicolor – sidenticka
Stereum subtomentosum – sammetsskinn,
Tremella mesenterica – gullkrös
Peniophora laeta – sprängskinn
18
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Puggehatten på Öland
hösten 2015
Text och foto: Jan Svensson

Denna höst valde Puggehatten att inte
hålla någon inventeringshelg utan istället
anordna en resa till Öland helgen den 9 till
11 oktober för att titta på fungan där.
Förhoppningarna var kanske inte så stora då det inte fallit några större mängder
nederbörd över solens och vindarnas ö.
Jag hade varit där under Ölands skörde–
fest två veckor tidigare. Då hade Johnny
“Svamphuset” Carlsson och jag gjort fynd
av den eftersökta djävulssoppen, Boletus
satanas. Många av våra fynd hade då varit
små fruktkroppar så den borde gå att hitta
även nu. Några av oss anlände vid middagstid på fredagen till Färjestaden. Vi
bestämde efter intagen middag att bege
oss till Himmelsberga i Långlöts socken

där det enligt Artportalen skulle finnas
en s.k. hot spot med många intressanta
spindlingar inom gruppen ädelspindlingar, Phegmacium. Sagt och gjort in i bilarna
och iväg ett par mil norröver mot målet.
Platsen såg inte så lovande ut och första fyndet var några mycket illa medfarna
obestämbara soppar. Området består av
betad hagmark med inslag av enstaka ekar
och en hel del hasselbestånd, slån och en
del örter som solvända m.fl. Det dröjde
däremot inte länge förrän de första ädelspindlingarna dök upp i vår väg och entusiasmen steg markant, det blev en febril
verksamhet. Vi spred ut oss, det blev ett
hojtade och tjoade lite varstans, nya arter
hittade och allt skulle dokumenteras och
fotograferas. Många av arterna var nya för
oss och för Susanne och mig var allt förvillande då vi inte är några spindlingsexperter men Tony, Nils-Otto och Mats kan sina
svampar men även för dem var det en del

Djävulssopp, Boletus satanas
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nya arter. Vi hittade även en del kremlor,
musseroner, röksvampar, soppar och vaxingar på detta relativt lilla område, knappt
hundra meter brett och några hundra meter långt. Det tog oss ändå några timmar
att gå igenom lokalen för fynden var många och nu började det så smått skymma
på, dags att vända kosan mot andra mål.
Vi mötte resten av Puggehattarna på
Haga parks camping, söder om Färjestaden där vi hyrt in oss i vandrarhemmet.
Så var vi samlade, det blev 14 entusiaster
inför helgens bravader.
Efter ett trevligt samkväm med lite gott
dricka och tillbehör, artbestämning av dagens fynd och genomgång för helgens aktiviteter så var det läggdags.
Artlista fredag 9/10
Lactarius acerrimus - gaffelriska
Cortinarius pseudovulpinus - liten
rävspindling (EN)

Cortinarius magicus
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Cortinarius infractus - bitterspindling
Cortinarius magicus (NT)
Melanoleuca subbrevipes
Xerocomus impolitus - bleksopp (VU)
Pluteus ephebeus - sprickskölding
Cortinarius eucaeruleus - praktspindling
(VU)
Hygrophorus lindtneri - hasselvaxskivling
Lepista irina - irismusseron
Tricholoma fulvum - fläckmusseron
Infundibulicybe geotropa - hägtrattskivling
Agaricus augustus - kungschampinjon
Cortinarius glaucopus - strimspindling
Polyporus squamosus - fjällticka
Agaricus campestris - ängschampinjon
Lepiota cristata - syrlig fjällskivling
Coprinellus micaceus - glitterbläcksvamp
Echinoderma asperum - spärrfjällskivling
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling
Lycoperdon pratense - Ängsröksvamp
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöj-
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skivling
Lycoperdon excipuliforme - Långfotad
röksvamp
Russula persicina - persikekremla
Cortinarius odoratus - blomspindling
(EN)
Cortinarius caesiocortinatus - pilfotsspindling (VU)
Cortinarius coerulescentium - munkspindling (VU)
Cortinarius xanthochlorus - gulgrön spindling (VU)
Lördag morgon den 10/10
Frukost som levererats av en cateringfirma
från Kalmar, utsökt mat kan tilläggas.
Dagens första mål Amundsmosse och
“Nitares hägn”, som är en artrik mosaik
med lång betes- och skogsmarkskontinuitet. En känd lokal för många rödlistade
arter och en av de “säkra” lokalerna för
djävulssopp, Boletus satanas. Området är
som nästan överallt på Öland kalkrikt. Det
är en hag/ängsmark med skogsek, och täta
bestånd av, hassel med inslag av vanlig en.
Jag hade varit här några veckor tidigare och började lotsa puggehattarna mot
den djävulska soppen, men vi stötte omedelbart på en ädelspindling. Alla i gruppen var inte så intresserade av spindlingar
utan gruppen splittrades. Några ville omedelbart leta reda på soppen så de gav sig
iväg med Joachim Krumlinde som guide.
Även han hade sett dem tidigare. Joachim
som är en sann svampvän åkte hit dagen
efter att Johnny och jag hittat den för två
veckor sedan. Han hade sett vårt inlägg på
facebookgruppen, “Svamp-klapp” så han
viste var de växte. Jag måste erkänna att
det kändes lite konstigt att “rycka på axlarna” åt djävulsoppen. Men har man hittat
över 60 fruktkroppar på en och samma
dag och tagit många bilder så är det inte

så upphetsande.
Det kändes mer spännande med spind–
lingarna och så hoppades vi på att hitta
slöjröksvamp, Lycoperdon mammiforme
(VU) som var rapporterad från området
bara några dagar tidigare. Det visade sig
att området levererade mer än vi hade
trott, ädelspindlingar överallt och även
mer triviala arter, en del riskor och vanliga
soppar. Rätt tidigt fick jag syn på en myck–
et vacker fingersvamp som så klart alla
skulle fotografera och det gällde nästan
samtliga arter. Medan en fotograferade
traskade vi andra runt och letade fler arter.
Det var trevligt att både Lennart Söderberg och Claes Ingvert också var med, de
kan ju en hel del om spindlingar och ramarior. Det blev ett evigt ropande, - kolla
här, - oj någon måste titta på denna, - hjälp
med artbestämning här. Så där höll det på
i flera timmar och självfallet hittade jag
även slöjröksvampen. Tiden rann iväg och
nu var det dags för samling och matrast.
Ett försök till en snabb marsch till bilarna
spårade så klart ut nästan omgående som
vanligt alltså och vi var tvungna att fatta
ett beslut. Skulle vi gå förbi alla intressanta
svampar för att fika eller låta resten vänta
på oss? Nej det blev skärpning i leden och
hungern fick bestämma. Men innan maten måste även vi titta till djävulssoppen
och fotografera den. Det fanns en del fruktkroppar kvar där Johnny och jag gjort de
första fynden, jag hade väntat mig betydligt fler fruktkroppar där. När vi var där
för två veckor sedan hittade vi ca 30 fruktkroppar på platsen och många av dem
var väldigt små då. Nu var det bara fem
rätt stora kvar. Misstänker att många har
varit här och det har nog tagits en hel del
kollekt, vi tog inga varken nu eller då. Väl
vid mötesplatsen intogs den medhavda
lunchen och en del av fynden diskuterades.
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Det framkom att några hade hittat troligen
purpursopp Boletus rhodopurpureus. Efter
en del diskuterande på “nätet” med experter så började det luta åt sommarsopp,
Boletus fechtneri. Men till slut så avgjordes
det att utan ordentlig mikroskopering
eller DNA-sekvensering så gick arten inte
att fastställa. I vilket fall som helst så är
det ett intressant fynd, framtiden får utvisa vilken sällsynt art det rör sig om. Intressant är också att lägga märke till hur
lätt det är att felbestämma en art framför
allt om någon kastar ur sig ett förslag och
alla nappar på det utan att egentligen ha
tittat på fyndet ordentligt. Det visar också
hur svårt det kan vara att för “experter”
att även vid noga genomgång av fyndets
alla karaktärer säkert fastslå vilken art det
rör sig om. Något att tänka på när bilder
läggs ut på nätet med en önskan att få arten bestämd och frågeställaren tycker att
det är konstigt att ingen med säkerhet kan
säga vilken art det rör sig om.
Gruppen som ägnat sig åt djävulsoppen var mycket nöjd. De hade hittat många fruktkroppar och en hel del annan
svamp. Egentligen var det bestämt att efter
intagen lunch, skulle vi vidare till Haltorps hage. Men en del ville stanna kvar
i Nitares hägn för det fanns nog åtskilligt
kvar att hitta här. De flesta bestämde sig
dock för att åka vidare. Vi som stannade
bestämde oss för att ta telefonkontakt med
Haltorps hage-gänget efter någon timme
för att höra hur svamptillgången var där.
I Halltorps hage visade det sig att svamptillgången var dålig så vi hade gjort rätt i
att stanna kvar. Fler spindlingar hittades
och några av oss fick se Spathularia flavida - spadmurkling. Ytterligare ett fynd
av slöjröksvamp gjordes,.Troligen samma
fruktkropp som den andra gruppen hittat
tidigare under dagen, men ändå roligt.
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Vi avslutade dagens exkursionen med
att leta igenom de rena gräsmarkerna med
enstaka Juniperus communis var. communis - vanlig en och Helianthemum nummularium - solvända som en del spindlingar
bildar mykorrhiza med. Även här ute fann
vi ädelspindligar och en del röksvampar. I
ena delen av hagen växte även några enstaka Pinus sylvestris var. sylvestris - vanlig tall och Betula sp - björk där fann vi
den vackra, Russula luteotacta - gulnande
blodkremlan plus en del andra arter.
Hitintills hade dagen visat sig från en alldeles förtjusande sida, svampfynden hade
blivit många och intressanta. Nu återstår
återfärd, mer mat och sedan en lång kväll
med artbestämning av dagen fynd och
förhoppningsvis en god natts sömn.
Artlista lördag 10/10
Ramaria grandipes
Cortinarius variecolor - kantspindling
Marasmiellus ramealis - grenbrosking
Russula queletii - krusbärskremla
Lactarius flavidus - gul lilariska (NT)
Cortinarius elegantior - kungsspindling
(NT)
Cortinarius infractus - bitterspindling
Lactarius pubescens - blek skäggriska
Hypomyces spadiceus - skäggriskssnylting
Lactarius torminosus - skäggriska, Dichomitus campestris - hasselticka
Hygrophorus penarioides - ekgräddvaxskivling (VU)
Rhytisma acerinum - lönntjärfläck, Lactarius citriolens - fransriska
Boletus luridus - eldsopp
Lycoperdon mammiforme - slöjröksvamp
Cortinarius cotoneus - olivbrun spindling
(NT)
Boletus satanas - djävulssopp (EN)
Cortinarius caesiocortinatus - pilfotsspindling (VU)
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Cortinarius prasinocyaneus (EN), Inonotus obliquus - sprängticka
Lepiota cristata - syrlig fjällskivling
Hygrophorus discoxanthus - mörknande
vaxskivling
Cortinarius olidus - kornspindling (NA)
Cortinarius rufoolivaceus - slottsspindling
(NT)
Pholiota lenta - slemflamskivling, Stropharia cyanea - blågrön kragskivling
Tricholoma saponaceum - såpmusseron
Hygrophorus lindtneri - hasselvaxskivling
Tricholoma sulphureum - svavelmusseron
Cortinarius cisticola (NT)
Amanita pantherina - panterflugsvamp
Clitocybe nebularis - pudrad trattskivling
Russula luteotacta - gulnande blodkremla
Cortinarius quercilicis - steneksspindling
(VU)
Cortinarius magicus (NT)
Cortinarius alcalinophilus - fläckig saf-

fransspindling (VU)
Dermoloma josserandii (VU)
Spathularia flavida - spadmurkling
Amanita vaginata f. vaginata - grå
kamskivling,
Boletus edulis - stensopp
Chroogomphus rutilus - rabarbersvamp
Söndag 11/10
Det är betydligt mildare i dag, igår morse
var det frost och fruset på en del bilar. Här
på södra Öland, ja det är ju inte den sydligaste delen, men dock södra delen verkar det inte ha regnat något den senaste
tiden medan där vi varit har det tidigare
och även dessa dagar kommit en och annan regnskur, vilket så klart varit gynnsamt för svamptillgången. Idag är det sista
dagen och vi skall iväg till Gråborg, mitt i
mellan Färjestaden och Brottorp så det är
bara någon mil att köra. Här ligger Ölands

Praktspindling, Cortinarius eucaeruleus
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största fornborg och vi skall besöka markerna i närheten.
Här finns en del slåtterängar/betesmark
men vårt mål är rätt tät skogsmark med
örtrik ädellöv, björk och en hel del hassel.
Vi parkerar vid fornborgen och vandrar ut
över ängarna, fynden där är få och oint–
ressanta och hoppet sjunker en aning om
ännu en bra svampdag. Det blir inte bättre
när vi kommer in i skogen. Vi överväger
faktiskt att byta exkursionsområde, men vi
kommer överrens om att ändå ge området
en chans.
En bit längre nordost in i skogen börjar
det bli fuktigare och här dyker svamparna upp, soppar, ädelspindlingar, kremlor,
riskor m.fl. så här blir vi kvar och det var
ett bra val. Även här blir det en del nya arter för några av oss. Det fotograferas som
vanligt en hel del, vi får kanske utarbeta

Blodriska, Lactarius deterrimus
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ett kösystem, men nej då, det fungerar bra.
De med “enkla kameror” får förtur och vi
mer “avancerat” utrustade fotografer låter
de fotografera i fred medan vi andra letar vidare. Ett rop meddelar sedan att det
är nästa svampnördsfotografs tur. Det
fungerar utom när vi kommer för långt
från varandra, då missar vi så klart någon
art men så är det, man kan inte hinna med
allt. Vid 12-tiden är det som vanligt dags
för mat och Johnny som har skåpbil har
haft maten i kyllådor båda dagarna och nu
har han kört in på området och burit hit all
mat. et finns en rastplats med bänkar och
eldstad några hundra meter från p-platsen
och alldeles i närheten av den skog vi varit
i. Tack för det Johnny.
Under matrasten konstateras att även
denna exkursion har varit lyckad med
en hel del fina svampfynd. Alla är nöjda
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med Ölandsutflykten. Vi har haft tur med
vädret, inte för mycket sol, det gillar inte vi
som fotograferar och svamptillgången har
varit god, vad mer kan en svampintresserad önska sig?
Efter maten beger vi oss till vandrarhemmet. En del vill avresa så snart som
möjligt medan en del stannar för att ta
hand om dagens fynd och städning.
Till sist vill jag tacka Puggehattens ordförande Nils-Otto Nilsson och de andra
som hjälp till med arbetet med svampresan till Öland.
Tack för det :)

Artlista Söndagen den 11/10.
Infundibulicybe
geotropa
häggtrattskivling
Phellinus igniarius - eldticka
Armillaria ostoyae - mörkfjällig honungsskivling
Hymenopellis radicata - rynkroting
Amanita vaginata f. vaginata - grå
kamskivling
Hygrophorus hedrychii - björkvaxskivling
Mycena polygramma - silverhätta
Amanita pantherina - panterflugsvamp
Russula chloroides - tätskivig trattkremla
Amanita muscaria var. muscaria - röd
flugsvamp
Boletus reticulatus - finluden stensopp
Leccinum scabrum - björksopp
Phellinus punctatus - kuddticka
Plicaturopsis crispa - kantarellmussling
Diatrype stigma - slätnästing

Gulnande blodkremla, Russula luteotacta
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Cortinarius olearioides - saffransspindling
(NT)
Amanita pantherina - panterflugsvamp
Tricholoma sulphureum - svavelmusseron
Cortinarius magicus (NT)
Hyphodontia paradoxa - Klyvporing
Galerina marginata - gifthätting
Lactarius flavidus - gul lilariska (NT)
Cortinarius prasinocyaneus (EN)
Lycoperdon pyriforme - gyttrad röksvamp
Amanita phalloides - lömsk flugsvamp
Oligoporus subcaesius - blek blåticka
Cortinarius olidus - kornspindlin
Mycena galericulata - rynkhätta
Cortinarius barbarorum (NT)
Russula firmula - glanskremla
Lycoperdon excipuliforme - långfotad rök–
svamp
Russula claroflava - gulkremla
Russula maculata - fläckkremla
Russula cuprea - kanelkremla
Cortinarius variecolor - kantspindling

Spadmurkling, Spathularia flavida

Slöjröksvamp,
Lycoperdon mammiforme
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Järavallen 22 augusti

Text och foto: Dicte Helmersson
Det var snustorrt i markerna, men det
kom trots allt sju förhoppningsfulla personer till exkursionen på Järavallen söder
om Landskrona, ett strövområde som ingår i Stiftelsen skånska landskap. Området
är namngivet efter den strandvall, Järavallen eller Litorinavallen, som löper längs
kusten ett par hundra meter innanför nuvarande strandlinjen vid Öresund.
För fyra av deltagarna var det premiär
för svampjakt – de hade hittat Puggehattens exkursion tack vare länsstyrelsens
utflyktsguide. Vi höll till på stigar som
går genom skogsterräng med företrädesvis tall, men där det även finns inslag av
lövträd såsom björk, ek och bok.
Särskilt många svampar hittades inte
denna torra dag, men det blev å andra sidan mer tid till att förmedla grundläggande svampkunskap till ”nybörjarna” bland
deltagarna. Bland fynden kan nämnas
kantarell Cantharellus cibarius (mycket

Lisbeth Gustavsson studerar en vinkremla.
små), brun kamskivling Amanita fulva,
vitgul flugsvamp Amanita citrina, mörkringad flugsvamp Amanita porphyria,
rodnande flugsvamp Amanita rubescens,
björksopp Leccinum scabrum samt vinkremla Russula vinosa.

Pyttesmå kantareller hittades på Järavallsexkursionen.
27
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Knutstorp 2014-11-12
Text och foto: Jan Svensson

En enmansexkursion i Knutstorps ekhage.
Detta är en plats där de historiska vingslagen susar över de gamla ekarna. Knutstorp
är beläget vid Söderåsens sydsluttning ca
8 km nordöst om Svalöv. Tycho Brahe
föddes på Knutstorp 1546 och flera av
ekarna torde ha funnits här redan då. Jag
har åkt förbi området många gånger genom åren på väg ut på svampjakt i Skåne
och har tänkt att här borde jag ägna en
dag för att kolla upp fungan. Området är
en betad ängsmark och eklund med lång
kontinuitet och det borde finnas en hel
del intressanta arter här. Visserligen är
det rätt sent på säsongen men vädret har
varit gynnsamt för de flesta svampar under hösten. Nu blev det äntligen av och
jag tänkte först och främst leta efter myxomyceter på lågorna då de är rätt många
och gamla. Jag parkerade mitt emot Knutstorps borg där Tycho Brahes byst står.
Idag är det lite dimmigt och det blåser

Hagfingersvamp, Clavulinopsis helvola
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en del men med gott humör och mycket
kläder så kommer det säkert att bli en bra
dag. Direkt innanför stängslet stötte jag på
några exemplar av vit hattmurkla, Helvella
crispa. De verkar ha haft en bra säsong då
jag hittat den på ett flertal platser under
hösten. De första lågorna ger inte så mycket men klyvblad, Schizophyllum commune,
purpurskinn, Chondrostereum purpureum, och raggskinn Stereum hirsutum verkar finnas på de flesta ekvraken. En koll vid
stambasen på några av de stående gamla
ekarna där mossorna har klättrat högt upp
på stammarna visar sig hysa flera arter av
hättor, flera av dem kan jag tyvärr inte artbestämma men några av dem är, gallhätta,
Mycena erubescens, gulvit hätta, Mycena
flavoalba, rynkhätta, Mycena galericulata,
blodhätta, Mycena haematopus, silverhätta, Mycena polygramma, och dagghätta,
Mycena pseudocorticola. På marken växer
eller rättare sagt hittar jag en hel del förfallna kremlor och här finns även en del
riskor och det verkar vara ekriska, Lactarius quietus. Förutom dessa så vimlar det
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Röd larvklubba, Cordyceps militaris

Dagghätta, Mycena pseudocorticola

av hättingar (galerinor) som vanligt är det
inte någon som orkar artbestämma dessa
brunsporiga svårbestämda svampar men
många och vackra är de. Jag strövar runt
i eklunden och funderar lite på när gods
herren skall dyka upp och undra vad det
är för en konstig prick som far upp och
ner, kryper och kravlar runt på hans släkts
gamla domäner. Ja i vilket fall som helst så
bär en del av ekarna rester av svavelticka,
Laetiporus sulphureus däremot ser jag inga
tecken på att här skall finnas oxtungssvamp, Fistulina hepatica vilket jag tycker
är lite konstigt med tanke på ekarnas ålder
mm. men det kanske dyker upp om några
år. Nu har jag äntligen hittat en låga som
verkar intressant i myxomycethänseende
och visst här växer flera arter, den vanliga
gul ullklubba, Trichia decipiens, och Physarum album men också den lite ovanligare Trichia botrytis finns på denna låga i

stort antal i olika stadier och en del får ta
plats i kollektasken för att följa med hem
för bättre fotografier och för att få växa till
sig i mitt myxarium. Nu är det dags för
fika och jag går tillbaka till bilen och jag
undrar fortfarande över godsherren. Efter
den välbehövliga fikarasten beger jag mig
mot det nordvästra hörnen av eklunden
och på vägen dit hittar jag röd larvklubba,
Cordyceps militaris som jag gräver upp och
hittar resterna av den larv som svampen
parasiterar på, faktiskt första gången jag
lyckats med detta. Längs ner i området hittar jag en hel del kantareller, Cantharellus
cibarius, som jag känner att eftersom de
är i så gott skick måste plocka, faktiskt de
första jag plockar denna höst och nu dyker
Claes Adam Wachtmeister, sonen på godset upp och undrar vem jag är och vad jag
pysslar med. Han blir förvånad över att
jag hittat kantareller just här, jag erbjuder
29
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honom så klart mina ca tre liter kantareller, han avstår men jag förstår att han är
sugen på dem. Jag presenterar mig och det
visar sig att han är svampintresserad och
vi går till bilen där han får några nummer
av ”Puggehatten” och vår broschyr. Nästa
gång jag eller Puggehatten vill komma är
vi välkomna att parkera på gården bara
vi förvarnar. Jag återvänder mot kantarellstället, på vägen dit stöter jag på några
ängsvaxskivling, Hygrocybe pratensis vilket
jag hade förväntat mig att hitta här och jag
trodde nog att jag skulle hitta flera arter
ängssvampar men jag hittar bara några
ängsfingersvampar, Clavulinopsis corniculata och hagfingersvamp, Clavulinopsis
helvola. Nu har jag varit här i fem timmar
så det känns att det är dags att återvända
mot bilen för hemfärd men som vanligt tar
det längre tid än planerat, jag måste ju kol-

Trichia botrytis
30

la några lågor till på vägen mot bilen och
det blir några foton på limsvamp, Bulgaria
inquinans och violett geléskål, Ascocoryne
sarcoides en liten ”vätteträdgård” hamnar
också på bild. Nästan framme vid bilden
hittar jag nog dagens roligaste fynd, nämligen Arcyria ferruginea, mitt första fynd
av denna, även den åker ner i kollektasken
för att få växa till sig och utvecklas hemma. Väl framme vid bilen dyker unge herr
Wachtmeister upp igen. Nu med hund och
svampkorg för han vill gärna hitta lite kantareller han också. Han får mina kantareller och ängsvaxskivlingarna vilket han blir
mycket glad för och som jag mår bra av.
Väl hemma hör jag av mig till Knutstorps
gård, jag får ett trevligt bemötande och de
tycker att det vore roligt om vi kunde lägga
en exkursion hit för att inventera svampfungan i deras eklund.
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Artpresentation
Xerocomus depilatus, ny
sopp i Skåne
Text och foto: Tony Svensson

Den 30 augusti 2015 gjorde Hans Östling
och undertecknad ett besök vid den
numera välkända och artrika dellokalen Tryneboda som ingår i Balsbergets
naturreservat. Det var vid denna tid
väldigt torrt i markerna och i synnerhet
vid Tryneboda. Efter ett antal resultatlösa
lovar på de normalt sett bästa områdena, var vi nog nära att ge upp utan att se
tillstymmelse av svamp. Men då hittade
Hasse lite oväntat en ganska stor sopp,
som vi båda vid en första anblick trodde
var bronssopp Boletus appendiculatus, eftersom hatten i både storlek och färg var åt

det hållet. Men efter närmare granskning
såg vi att foten saknade ådernät och istället
hade små tofsar. Bleksopp Xerocomus impolitus (= Boletus impolitus) såg därmed ut
som en troligare kandidat.
Senare med Funga Nordicas hjälp och
mikroskopering av bl.a. hatthuden kunde
vi konstatera att det i själva verket var Xerocomus depilatus (= Boletus depilatus),
en sopp som saknar svenskt namn. Båda
de två senare arterna har egenheten att de
doftar tydligt av jodoform från fotbasen.
X. depilatus avvikande makrokaraktärer är
en smalare, ofta sväng fot och med tapp
formad fotbas. Hattytan har intryckningar som ger den ett hamrat utseende, i stil
med hasselsopp Leccinum pseudoscabrum.
Men säkrast skiljs den ut genom att titta
på hatthuden i mikroskop. X. depilatus har

Xerocomus depilatus Hatt fläckvis med hammarslag. Fot svängd, fnasig och tillspetsad
nedåt.
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kedjor av uppblåsta ändceller, där X. impolitus istället har raka ändhyfer.
Enligt Artportalen har X. depilatus tidigare rapporterats tre gånger från Öland
av Tommy Knutsson. Utöver dessa fynd
har Örjan Fritz hittat den vid ett tillfälle
i Västergötland (muntligen). Arten kan
vara något förbisedd och kan tidigare ha
rapporterats som bleksopp, men X. depilatus är troligen en sydlig art som är sällsynt och bara hittas på kalkrika varma
ädellövlokaler där man också kan finna
andra ovanliga arter. Arten tillhör för tillfället släktet sammetssoppar (Xerocomus),
men utseendemässigt ger den ändå mer
intryck av att tillhöra ädelsoppar, eller som
det numera heter rörsoppar (Boletus).
Beskrivning av belägget
Makrokaraktärer: Hatthud matt brun,

matt gråbrun mot mitten, saknar helt
trådighet, men fläckvis med en del intryc–
kningar (hammarslag). Fot svängd, tillspetsad mot basen, saknar nätverk, men
är lite fibrig och fnasig. Fotens utsida är
upptill gul, medan resten är urblekt vitaktig. Nära fotbasen med ett rosabrunt stråk.
Fotbasen luktar jodoform (som Melzers
reagens). Kött i foten vitt, men gult nära
fottopp och i fotbasen. Hattköttets undersida mot rörlagret är citrongult och hattköttet är strax ovanför rören gult, medan
resten av hattköttet är vitt. Vid torkning
avgav fruktkroppen en kryddig doft.
Mikrokaraktärer: pileipellis (hatthud) med
uppblåsta terminalceller, globosa-ovoida,
ibland brett cylindriska, ca 17-30 x 10-20
um. Sporer 13-14 x 5 (-5,5) um.

Uppblåsta ändceller i hatthuden, infärgade i kongorött. 100 x förstoring.
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Notiser
Utveckling av mykorrhizasvampar

Symbiosen mellan svampar och växter, mykorrhiza, har varit viktig för livets utveckling på jorden. Under evolutionens gång har mykorrhiza uppkommit många gånger –
och under denna process har mykorrhizasvamparna förlorat sin nedbrytande förmåga.
Detta framkom genom en kartläggning av olika svampars DNA, som utförts av ett internationellt forskarlag under fransk ledning och med medverkande forskare från bl.a.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet.
Enligt forskarlaget visar kartläggningen av arvsmassan hos 18 svamparter att mykor
rhizasvampar förlorat en stor del av de gener som de vednedbrytande svamparna har.
Olika nedbrytningsenzym har dock behållits av olika typer av mykorrhizasvampar.
Forskarlagets resultat publicerades i tidskriften Nature Genetics i februari 2015.
Källa: SLU

Självlysande svampar

Bioluminiscens – utsändning av synligt ljus från levande varelser – är ett fenomen som
förekommer sällsynt hos svampar. Nu har forskare upptäckt att ljuset hos en självlysande
svamp bara ”tänds” på natten. Nyttan för svampen är att ljuset lockar till sig insekter,
som i sin tur bidrar till att sprida svampens sporer. Resultatet publicerades i tidskriften
Current Biology i mars 2015. Svampen som studerats närmare är Neonothopanus gardneri, som växer i Brasilien och avger ett starkt grönt sken.
I Sverige kan bioluminiscens ses hos honungsskivlingen. Men då gäller det att titta
noga på svampens mycel (som oftast finns under jord).
Källa: Sveriges Television

Nörden omdefinierad

Äntligen har svampnördar, liksom alla andra hedervärda nördar, fått berättigad upprättelse av Svenska Akademien! Tidigare upplagor av Svenska Akademiens Ordlista, SAOL
innehöll denna nedlåtande definitionen:
nörd, (ibland nedsättande) enkelspårig och löjeväckande person, tönt.
Sedan ovanstående definition skrevs har synen på nörden blivit mindre fördomsfull
och mer uppskattande. I den senast (fjortonde) upplagan av SAOL, som utkom 2015, har
definitionen av nörd ändrats till:
person som har ett stort specialintresse och därför kan uppfattas som något enkelspårig.
Så nu kan vi bära benämningen nörd med stolthet! Skönt att inte längre betraktas
som löjlig eller tönt. Men … enkelspårig? Det måste väl bara gälla järnvägsnördar!
Text: Dicte Helmersson
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Nya rön om matsvamp

Budskapet ”Live long – eat mushrooms” bör spridas över världen anser professor J Lelley, tysk svampforskare och en av de ledande i världen. Och åtminstone för de flesta i
Europa är detta nog ett nytt budskap. Gå ut i en butik i Europa och fråga konsumenter:
”Varför äter ni frukt och grönt?” Svaret blir i regel ”Det är gott och nyttigt!” Detta är
välkänt för de flesta. Om man sedan frågar ”Varför äter ni svamp?” – då blir svaret för
det mesta ”Det är gott!” Runt om i världen har man nu alltmer börjat uppmärksamma
att matsvamp är nyttigt och att vissa svampar dessutom har goda medicinska effekter.
Matsvamp är en god vitaminkälla med bl.a. vitamin B2, B6, D, K och C. Speciellt
intressant är att svamp är det enda vegetabiliska livsmedlet som innehåller höga halter
av D-vitamin. Vidare innehåller svamp åtskilliga viktiga mineraler och spårämnen, t.ex.
kalium, fosfor, järn, zink, selen, mangan m.fl.
Den mest kända medicinska effekten av ostronskivling är dess förmåga att sänka
kolesterolhalten i blod, en avgörande riskfaktor för utveckling av hjärt- kärlsjukdomar.
Kolesterolproduktion i blod sker under kontroll av ett viktigt enzym: hydroxy-methyl-glutaryl-coenzym A reductas. Ostronskivling producerar en s.k. sekundär metabolit
kallad mevinolin. Denna substans har förmågan att inhibera enzymets produktion av
kolesterol. Detta innebär att totalhalten kolesterol i blod minskar samt att det sker en
förskjutning från det ”dåliga” kolesterolet (LDL) till det ”goda” (HDL) kolesterolet.
Utdrag ur en sammanställning: Göran Hansson, Funginova AB.
Hela artikeln finns på; fungigarden.wordpress.com

Ostronmussling, Pleurotus ostreatus
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Gissa svampen
Redaktionen fick en bild på en märklig
skapelse. Vi skickar frågan vidare till våra
läsare: “Är det två svamper, en som växer
på en annan, eller vad har hänt?”
Mona Persson skickade in och sonen
Viktor fotograferade, se bilden t.h. och
omslagets sista sida. Tack för bidraget!
Nedan hittar ni några vanliga eller ovanliga arter. Fyra olika arter att bestämma.
- Svaret får ni i nästa nummer av Puggehatten.

1.

2.
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