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Program

April - december 2016
Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00
Här kommer programmet för våren och sommarens 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
Observera att flera exkursioner
Nils-Otto Nilsson		
0703 82 50 04
från september och framåt har
Jan Svensson 		
0708 87 25 23
bytt mål sedan förra numret.
Tony Svensson 		
0703 02 54 74
Välkomna att följa med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg; fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.
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.
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 tall
skog 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.
Måndag 22 augusti. Malmö stadsparker, Kungsparken/Pildammsparken. Vi hoppas
på att parkerna kan bjuda på tidiga höstsvampar som soppar och kremlor. Rotsopp är
känd från Kungsparken. Samling: P-plats N om Malmö museum, kl 18.00. Ansvarig:
Joachim Krumlinde 0739-31 49 45.
Lördag 27 augusti. Hästhagen NR, Skurup. Ängsbokskog på lerjord. Samling: P-plats
vid Svaneholms slott kl. 10.00. Ansvarig: Claes Ingvert 0702-747841.
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Lördag 3 september. Bökenäset, N om Kristianstad. Rosensoppstema. Vi räknar frukt
kroppar av ansvarsarten rosensopp på landets hittills bästa lokal för arten och passar
bl.a. på att notera följearter. Samling: Oppmanna kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.
Söndag 4 september. Svampens Dag. Svamputställningar på flera platser i landskapet.
Mer information i nästa nummer.
Lördag 10 september. Prästabonnaskogen NR, Tjörnarp. Matsvampstema. Denna dag
riktar vi in oss på ätliga svampar, och förväxlingsrisker mm. Samling: Tjörnarps kyrka,
kl 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 0708-872523 och Susanne Hernqvist 073-511 85 95
Lördag 17 september. Fredriksdals svamputställning, Helsingborg. Vi gör ett besök
på södra Sveriges största svamputställning. Ta gärna med svamp för artbestämning och
som bidrag till utställningen. Puggehatten står för inträdesavgiften. Samling: Fredriksdals entré, kl 13.00. Observera tiden! Ansvarig: Bengt Jürs 0709-60 05 55.
Lördag 24 september. Björkaån, Sjöbo. Ädellövskogsstråk vid ån. Violgubbe är hittad
här. Samling Björka kyrka (V om Sjöbo), kl 10. Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.
Lördag 1 oktober. Myrestad och Verkeåns dalgång. Vi söker efter bl.a. violgubbe och
lökspindlingar. Exkursion med Bornholmarna. Samling: Hörröds kyrka, kl 10.00. An
svarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78.
Fre 7 oktober – sön 9 oktober. Inventeringshelg i Kristianstadtrakten. Tema ansvarsarter med fokus på lokaler med kejsarspindling. Vi kommer att räkna in alla fruktkroppar av ansvarsarter på lokalerna och samla in lite data kring dem. I övrigt som en
vanlig inventeringshelg. Pga temat kommer vi att besöka de bästa ädellövskogslokalerna
Kristianstadtrakten har att erbjuda. Mer information i nästa nummer.
Lördag 15 oktober. Åvarps fälad NR. Ängssvampar som vaxskivlingar, hagfingersvampar och kanske även jordtungor. Samling: Billesholms kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Bengt
Herzman 070-203 59 15.
Lördag 22 oktober. Billingemölla NR, Rönne å. Bokskogsravin, ekskog, sumpskog.
Om det blir tid över passar vi också på att leta efter grisspindling m.fl. rara arter vid
Stockamöllan. Samling: Billinge kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.
Lördag 29 oktober. Hovs Hallar NR. Ängssvampar vid västkusten, Bjärehalvön. Samling: Hovs Hallar, P-plats restaurangen/reservatet, kl 10.00. Ansvarig: Jan Svensson
0708-872523.
Lördag 12 november. Bulltofta. Senhöstsvampar i blandskog på det gamla flygfältet.
Samling: Bulltofta motionsanläggning, kl 10.00. Ansvarig: Eva Björnström 0707-341605.
Lördag 3 december. Tollaskogen NR, Vinslöv. Blandskog, varierade biotoper med bok,
ek, tall och alsumpskog i ett nyligen bildat reservat. Samling: Vinslövs kyrka, kl 10.00.
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 0703-82 50 04.
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Ordförande har ordet
På våren 1986 bildades Puggehatten och det är alltså dags att fylla 30! Årsmötet i februari
samlade också det av en slump 30 deltagare och så många tror jag aldrig varit på något av
våra årsmöten tidigare. Att årsmötet lagts en lördag eftermiddag spelade säkert in (så det
ska vi fortsätta med) men lika viktigt är det säkert att föreningens medlemstal glädjande
nog vuxit de senaste åren. Och det är viktigt att minnas att årsmötet är medlemmarnas
största möjlighet att komma med kritik och ha synpunkter på verksamheten, men det
går förstås bra när som helst.
Hela fyra av styrelsens medlemmar hade undanbett sig omval. Därför blev det en minskning av antalet från elva till nio då valberedningen inte lyckats hitta ersättare till alla. Ett
stort tack till Anders Dahlqvist, Ida Andersson, Dicte Helmersson och Nils-Otto Nilsson för deras arbete och välkomnar de nya nya ledamöterna Yui Haglund och Rebecka
Thise. Då Nils-Otto avgick utsågs undertecknad till ordförande för det kommande året.
Efter en stadgeändring på årsmötet så kunde vi också utse tre stycken hedersmedlemmar: Ulf Olsson, Carl-Gustav Bengtsson och Ragnhild Bengtsson. Alla tre har genom
åren bidragit oerhört till föreningen; en presentation får anstå till en annan gång.
I samband med årsmötet kunde vi också presentera Puggehattens nya webbplats, en
länge efterlängtad uppdatering! Det är Anders Dahlqvist som gjort det mesta av jobbet.
Du hittar den på samma gamla adress – www.puggehatten.se
Föreningens exkursionsverksamhet har varit omfattande i många år och har dessutom på
senare år kompletterats med annat. Exempelvis försöker vi svara på de reservatsremisser
från kommuner och länsstyrelse som har någon koppling till svamp. Ett ibland tungt
och tålamodsprövande arbete, men som ger oss möjlighet att komplettera med svampfynd och påverka föreskrifter och skötsel i nya reservat vilket då och då får genomslag.
Apropå exkursioner så är årets program rätt späckat. Allt från augustis måndagskvällsexkursioner, till Svampens Dag den 4 september, matsvampsexkursioner, inventerings
läger i Nordostskåne och besök av Svampevennerne på Bornholm den 1 oktober. Med
mera ... Vi ses i svampskogen!

Sigvard Svensson
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“Rododendronknoppdödare” i Ramlösa brunnspark
Text och foto: Jan Svensson

En dag i maj 2015 tog Susanne Hernqvist
och jag en promenad i Ramlösa brunspark
i Helsingborg för att se om vi kunde hitta
några svampar där. Våren hade varit kall
och torr och uppe på ravinkrönet där det
var extra torrt blev det inte många fynd.
På en gammal stor bokstubbe hittade vi
en ticka som vi antog var platticka Ganoderma lipsiense. Den var dock inte riktigt
typisk och det har senare visat sig att det
rörde sig om den betydligt rarare arten,
hartsticka Ganoderma pfeifferi en starkt
hotad (EN) art. Detta är mitt tredje fynd
och Susannes andra; två av våra fynd är
gjorda under 2015.
När vi vandrade ner i ravinen mot den
porlande bäcken och den sprudlande
grönskan med de blommande rododendronbuskarna så kunde vi inte ana att vi

eller rättare sagt Susanne skulle hitta ett
nytt spännande fynd. Bakom pelarhallen
där vaktmästarna brukar slänga löv och
grenar fanns den. Ofta kan man hitta roliga och intressanta svampar på dessa komposter.
-Vad hade Susanne då hittat? Ingen av
oss hade sett något liknade tidigare. I luppen såg det helt fantastiskt ut. Vi anade att
det inte var något bra för rododendronen,
i alla fall inte för knopparna eftersom alla
våra fynd satt på döda knoppar. När vi inspekterade buskarna så kunde vi konstatera
att kanske upp mot 20 % av alla knoppar
var angripna av denna för oss okända
svamp. Vi tog kollekt för att förevisa och
för att fotografera med makroobjektiv
hemma.
På hemvägen hittade vi i den västliga

Rhododendronknoppdödare, Seifertia azaleae, på en knopp av Rhododendron
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delen av parken; stjälkskål Calycina herbarum, vårt första fynd av den arten. Vi
passerade en del ödetomter vid Svanhalsgatan och där hittade vi någon obestämbar champinjon. Vi hittade även en del
vårmusseroner Calocybe gambosa Vi sökte
egentligen någon av toppmurklearterna
Morchella.
Väl hemma så fotograferade jag den
okända svampen på rhododendronknopparna och försökte hitta något på internet.
Jag fick napp då jag sökte på sjukdomar
som kan drabba denna vackra buske. Se
nare fick jag denna art och stjälkskålen
artbestämd av Sven-Åke Hanson. Våra nya
fynd visade sig vara rododendronknopp
dödaren Seifertia azaleae. Jag tog kontakt
med kommunekologen och rapporterade
vårt fynd till honom. Självklart blev han
orolig inte minst för vad som kan hända
ute vid Sofiero med alla sina rododend
ronbuskar. Tyvärr vet jag inte hur kommunen har gått vidare och hur de tänkt

lösa problemet. Det är en strit; Graphocephala fennahi, en liten insekt, som ver
kar vara boven i dramat.
Läs mer om den lilla speciella insekten i
Charlotte Blombergs avhandling;
ht t p : / / s t u d . e p s i l on . s lu . s e / 1 1 8 5 / 1 /
blomberg_c_100516.pdf
“Rododendronknoppdödare”
Seifertia
azaleae (Pycnostysanus a.) är en svampart
som först beskrevs av Peck, och fick sitt nu
gällande namn av Partr. & Morgan-Jones
2002.
Peck, Charles Horton Peck (1833 - 1917)
Prtr, E. Christopher Partridge (fl 1999)
M-J, Gareth Morgan-Jones (1940-)

Hartsticka, Ganoderma pfeifferi
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Väla skog, ett naturreservat
Text och foto: Jan Svensson

Naturreservat skapas så att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i framtiden. Ett naturreservat
kan också bildas av andra anledningar, till
exempel för att bevara varierade natur
typer med många olika växter och djur
som är viktiga att skydda för framtiden.
I Helsingborgs kommun finns för närvarande 17 naturreservat och 2 är under
bildande. Det finns över 250 naturreservat i Skåne och 3500 i hela Sverige så ca
7 % av Sveriges reservat finns alltså i
Skåne medan Skåne bara utgör ca 2,5 %
av Sveriges yta. Skåne är det tionde största
landskapet men har 13 % av Sveriges befolkning och är därmed det tredje mest
tätbefolkade landskapet i landet. Behovet
av rekreationsområden är stort samtidigt

Sikesslidskivling, Volvariella bombycinaVU
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som det gäller att ta hänsyn där ute. Att vi
är många som besöker våra naturreservat
för olika ändamål står klart då jag själv
ofta besöker många av dem i sökandet
efter svampar och myxomyceter. I nord
östra kanten av Helsingborg ligger Väla
skog. Det är ett stadsnära område som ligger mellan väg 111 och Väla köpcentrum.
Området är ett ca 40 ha stort naturreservat
som bildades 1984 och ligger en halvmil
från centrum.
Väla skog har jag besökt en hel del
sedan 2007. Här har jag hittat och foto
graferat 164 arter svamp och ett tjugotal
myxomyceter. Det finns så klart en mängd
arter som jag inte noterat eller fotografe
rat, mycket återstår att göra. En sökning på
Artportalen, gav inga andra fynd än mina
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vilket förvånade mig. Området måste ha
besökts av flera svampnördar än jag, men
de verkar inte ha rapporterat sina fynd
vilket är synd. Förhoppningsvis kommer
det att bli ändring på det när projektet
Skånes svampar är avslutat, ett projekt
som drivs av Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening, med medel från Region
Skåne och en del skånska kommuner.
Lite historisk fakta; under bysamhällets tid var området öppnare och ljusare
än idag och hävdades genom slåtter. På
1900-talet upphörde hävden och skogen
blev högväxt och tätare. Idag består löv
skogsområdet främst av bok- och ekskog
med inslag av andra ädla lövträd. De äldsta bokarna bedöms vara 200 år gamla.
Flertalet av de vilda buskarna som förekommer i Skåne, finns också i Väla skog
som t.ex. skogskornell, fläder, skogstry,
hassel och hägg.

Stora delar av området är fuktigt och
bara en ringa del brukar torka ut och då
vid extremt lite nederbörd. Här finns
också en del vattenspeglar. I området är
det gott om lågor av varierande ålder så
förutsättningarna för vedlevade svampar,
myxomyceter och andra organismer är
god. Fungan i Väla skog består, till vad jag
kan bedöma, stor del vanliga arter. Jag har
dock inte så god kännedom om kremlor
som det brukar finnas gott om. Med tanke
på att Väla skog är en surskog där pH värdet är rätt lågt så lär kanske inte de mest
ovanliga arterna förekomma här.
Dock har jag hittat en och annan sällsynt art här så som sydlig sotticka Ischnoderma resinosumVU som verkar ha etablerat
sig i området då jag hittat den på fler och
fler boklågor år från år. Silkesslidskivling
Volvariella bombycinaVU har jag funnit
två gånger här, på samma stående bok

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinusNT
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med en kraftig “fläkskada” ca 1,5 m ovan
markyta. Stenticka Polyporus tuberasterNT
observerade Susanne Hernqvist och jag i
augusti 2013 på en nedfallen ekgren. Cinnoberspindling Cortinarius cinnabarinusNT har jag två fynd av från två olika år så
den kan säkert återfinnas. Rosenporing
Ceriporia excelsaNT känns osäkrare. Den
har jag följt under några år på samma
nedbrutna och uppsågade grova bokstock
men i fjol, 2015 sågs den inte till.
Oxtungssvamp Fistulina hepaticaNT
stötte jag på för några år sedan även om
det var ett litet och dåligt utvecklat exemplar. Jag kan även nämna den lilla skålsvampen Rutstroemia sydowiana som växer
på skaftet på eklöv. Mitt fynd är det enda
av arten som finns inrapporterat på Artportalen. Det finns ytterligare ett fynd re
gistrerat, dock inte på Artprortalen. Det är
ett fynd av Sven-Åke Hansson från 2003.

Rosenporing, Ceriporia excelsaNT
10

De övriga 158 arterna tänker jag inte
nämna förutom några som jag tycker är
värda att ta upp eftersom de kan vara av
intresse och för att en del är vackra eller
lite udda. En art som kan förekomma i
stora mängder vissa år är den vackra porslinsskivling Mucidula mucida som gillar
boklågor. Många hättor går också att hitta här. Tre av skönheterna är; orangehätta
Mycena acicula, saffranshätta Mycena crocata och den gracila lilla bräkenhätta Mycena pterigena.
Piggtråding Inocybe hystrix är en annan
art som vid närmare påseende är påfallande tilltalande. Björkmussling Lenzites
betulina har jag endast hittat vid två tillfällen och de kan vara väldigt färgsprakande.
För dem som är matsvampsintresserade
kan jag nämna att vissa år förekommer
det en del kantarell Cantharellus cibarius,
trattkantarell Cantharellus tubaeformis,
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Finluden stensopp,
Boletus reticulatus
svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides och rödgul taggsvamp Hydnum
rufescens s lat. men aldrig i några större
mängder. Däremot kan en del soppar som
stensopp Boletus edulis, finluden stensopp
Boletus reticulatus och blodsopp Boletus

luridiformis förkomma lite mer frekvent
när väderleken har varit gynnsam
Fler arter kan man finna på Artportalen
och på min webbplats http://skogensrst.
vpsite.se/.
Kanske vi ses i Väla Skog någon gång.

Saffranshätta, Mycena crocata
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Octospora orthotrichi – 2:a kända fyndet i Sverige
Text och foto; Tony Svensson

2016-02-12 inventerade jag träden på Önnestad kyrkogård inför en trädvårdsplan.
Som vanligt gjorde jag en översiktlig inventering av epifytfloran på träden. Blicken föll på några små orange skålar som
vid första anblick tycktes sitta på kranslav
Phaeophyscia orbicularis på en toppkapad
och hamlad lind i kyrkogårdens trädkrans.
Kring skålarna fanns gott om små skott av
hårhättemossa Orthotrichum diaphanum,
där de satt på lindens sydsida. Jag såg fem
spridda skålar av ascomyceten, men det
kan ha funnits fler. Det var först senare
på kvällen som jag insåg att skålen parasiterade på hårhättemossan och inte på
kranslaven. Många av arterna i släktena
Octospora, Lamprospora och Neottiella är
mossparasitiska och knutna till en egen
mossart. Octospora orthotrichi heter arten
som parasiterar på just hårhättemossa.
Skålarna var ca 1,5 mm breda, orangefärgade och med en fransig gulorange filt
längs skålens kant. Sporerna var ellipsoida
16-20 x 10-11 µm, tydligt ornamenterade
med isolerade grova runda vårtor. Varje

spor hade en stor oljedroppe, mer sällan
två oljedroppar och det låg 8 sporer i varje
sporsäck. Parafyserna var raka och smalt
klubbformade.
Johan Svedholm har rapporterat in ett
fynd av arten i Artportalen som det första
för landet. Fyndet gjordes 2015-03-27 vid
Masthugget, Göteborg och är rapporterat
under artnamnet ”saknas”, vilket brukar
användas för fynd av arter som ännu inte
finns med i databasen.
O. ortotrichi är känd från Slovakien,
Tyskland, Schweiz, Frankrike, Holland
och Norge. I Tyskland ska den vara relativt
vanligt förekommande. Den är troligen
förbisedd i vårt land, då det är få mykologer som letar ascomyceter på levande träd.

Octospora orthotrichi
omgiven av hårhättemossa
Orthotrichum diaphanum

Mikroskopbild som visar sporernas ornamentering av grova runda vårtor. Infärgat
med Cotton blue. 400 x förstoring.
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Källa: Egertova, Z., Eckstein, J., Vega, M.
2015. Lamprospora tuberculata, Octospora
ithacaensis, O. orthotrichi and O. affinis –
four bryoparasitic ascomycetes new to the
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Omvärdering av svamp – ätlig blir giftig och vice versa
Text och foto: Dicte Helmersson

Röd flugsvamp, Amanita muscaria
Svampplockare som mest är intresserade
av matsvamp gör klokt i att införskaffa en någorlunda ny svampbok. Gamla
svampböcker kan visserligen ha kulturhistoriskt värde samt vara till stor hjälp vid
artbestämning. Men när det gäller fakta
om svampars värde i matlagningen så bör
man läsa med viss skepsis. Ny kunskap
och bättre analysmetoder gör att en del
svampar som tidigare rekommenderades
som matsvamp numera betraktas som
giftiga eller olämpliga att äta. Motsatsen
förekommer också; alltså att svamp som
tidigare betraktades som oätlig (eller var
förbisedd) får beteckningen matsvamp i
nyare svampböcker.
Den legendariske mykologen Bengt
Cortin (1907–1960) skrev i sin klassiska
svampbok ”Svampar i färg” (andra upplagan utgiven 1957) dessa tillrednings
anvisningar gällande röd flugsvamp, Amanita muscaria: ”Hatthinnan avlägsnas,
varefter svampen skärs i bitar. Avkokas
sedan fyra à fem minuter, varefter vattnet
hälls bort. Ger därefter en god ingrediens i
en ”flugsvampsomelett”. Obs! Utan förbe-

handling giftig.”
I senare upplagor togs texten
om tillredning av flugsvamp helt
bort. Numera vet väl alla att röd
flugsvamp är en giftsvamp som
inte hör hemma i köket. Svampen innehåller bland annat gifter
som menligt påverkar nervsystemet. Trots detta finns det människor som frivilligt inmundigar
röd flugsvamp för att ta del av
giftets berusande effekt.
Stenmurkla, Gyromitra esculenta, är en art som länge betraktats som en delikatess i den finare
matlagningen. Man visste att den innehöll
ett gift, gyromitrin, som bland annat kan
skada lever och njurar. I äldre svampböcker står att man kan få bort giftet, som är
vattenlösligt, genom att torka eller förvälla
svampen. Tyvärr har det visat sig att en del
av giftet blir kvar trots noggrann beredning. Dessutom tyder djurförsök på att
stenmurklan kan orsaka cancer och mutationer.
Enligt Livsmedelsverkets bör man helt
avstå från att äta stenmurkla, på grund av
såväl akut förgiftningsrisk som gifternas
långsiktiga negativa hälsoeffekter. Färsk
stenmurkla får inte säljas till konsumenter. Däremot är det fortfarande tillåtet att
sälja stenmurkla som förvällts i flera olika
steg samt att servera stenmurkla på restaurang. Livsmedelsverket framhåller dock
att ångan som uppstår vid tillredningen
kan vara ett arbetsmiljöproblem för kockar som ofta kokar stuvning eller sås från
färska eller torkade murklor.
Att svampen gifthätting, Galerina marginata, är giftig hörs ju på namnet, eller
13
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hur? Det är väl känt att gifthätting, liksom vit och lömsk flugsvamp, innehåller
det dödliga giftet amatoxin. Men innan
gifthätting fick sitt nuvarande namn hette
den strimmig toftsskivling eller dadelbrun
hjälmskivling – och i vissa gamla svampböcker står att läsa att den är en god matsvamp!
Pluggskivling, Paxillus involutus, betraktades fram till 1960-talet som en mat
svamp. Numera klassificeras den som mycket giftig. Paxillus-syndromet, som kan
framkallas av svampen, liknar en mycket
kraftig födoämnesallergi med allvarliga
symtom.
Det finns en hel del svampar som
genom
gått förvandling från matsvamp
till giftsvamp. Andra matsvampar har fått
”varningstecken”, till exempel att man inte
ska äta dem i för stora mängder. Det gäller
bland annat champinjoner, där det enligt
Livsmedelsverket finns risker med att äta
stora mängder under lång tid. Champin-

Blodsopp, Boletus luridiformis
14

joner innehåller fenylhydraziner, som kan
vara cancerogena. Konsumtion av upp till
ett hekto i månaden eller mindre anses
inte vara någon fara.
Det finns även svampar som gått den
omvända vägen – från oätliga till att betraktas som matsvamp. Länge sågs alla
soppar med röda rörmynningar med stor
misstro. Om de dessutom blev blåa när
man skar i dem var det ännu värre. De
SÅG ju giftiga ut! Detta öde drabbade exempelvis blodsopp, Boletus luridiformis,
en vanlig svamp i Skåne. I nyare svampböcker beskrivs blodsopp som en god
matsvamp.
Bland tidigare förbisedda svampar finns
goliatmusseron, Tricholoma matsutake.
Även om svampen varit känd bland mykologer, så var det först 1998 som den började plockas som matsvamp i Sverige. Den
växer främst på tallhedar i norra Sverige,
men har hittats ända ner i Småland. När
blir första fyndet i Skåne?
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Sedan sist
Stenshuvud, 15 augusti
Text; Sigvard Svensson

Totalt fem medlemmar trotsade augustitorkan och dök upp vid samlingen på
P-platsen i denna blåsiga men varma och
halvsoliga lördag. Med tanke på det torra
väderläget började vi vårt svampletande i
det lilla bäckdråget direkt söder om parkeringen och vi fick leta grundligt för här
lyste mykorrhizasvamparna med sin frånvaro. Men lite vedsvampar brukar alltid gå
att hitta och mycket riktigt kunde vi notera
dryga tjugotalet arter på grenar, lågor och
stubbar. Fläckticka, Skeletocutis nivea var
väntad på markliggande askgrenar och
hade där sällskap av Hypoxylon petriniae,
en nära släkting till koppardyna H. rubiginosum som fanns på ekved intill. Klyvporing Hyphodontia paradoxa, aldyna H.
fuscum, bokdyna H. fragiforme och ockratagging Steccherinum ochraceum fanns
på andra grenar. På en boklåga skimrande
en samling fruktkroppar av sammetsskinn
Stereum subtomentosum vackert rödaktigt.
Till sist kunde vi i alla fall få se en svamp
med skivor i form av blågrå skölding Pluteus salicinus och de ätbara svamparna fick
en representant i form av några jättetickor
Meripilus giganteus vid en bokstubbe.
Lunchen intogs bekvämt vid ett av rastborden i lä nedanför Naturum samtidigt
med en genomgång av vad vi hittat så
långt. Efter lite resonerande beslöt vi oss
för att trots allt gå en vända söderut på de
halvöppna markerna med diverse buskage
och glesa ekar och bokar. Tio arter fick vi
ihop här och äntligen lite köttigare arter!
Iris-, kant- och ostkremla (Russula ionochlora, R. & vespa R. amoenolens), några

torra hasselsoppar Leccinum pseudoscaber
och rodnande flugsvampar Amanita rubescens. Och i skuggan av några buskage
hittades några fina exemplar av champinjonfjällskivling Leucoagaricus leucothites.
Här stod även ett par små fjällskivlingar
som undertecknad misstänkte var slät
fjällskivling Lepiota oreadiformis som bara
verkar förekomma i ogödslade naturbetesmarker. Hemma kunde misstanken
bekräftas.
Åter på parkeringen kunde vi konstatera
att en organism i alla var vanlig idag, då
byxbenen var prickiga av små fästingar!

Bland de få fräscha svampar vi hittade
under dagen var jättetickan Meripilus giganteus klart störst. Ändå är denna fruktkroppssamling ”bara barnet”. Foto: Monica
Hallberg
15
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30 år i år
1986 - 2016

Jubiluemsfoton; Eva Björnström och
Sigvard Svensson
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Alnarpsparken, 17 augusti
Text; Sigvard Svensson

Blå himmel, 22 grader varmt och hård ostvind mötte de 11 deltagarna vid Puggehattens 26:e kvällsexkursion hit. Rent allmänt
hade den senaste tiden varit torr på många
håll, men vi närde en förhoppning om att
någon av regnskurarna som passerat gjort
det just här. Och visst var det så, även om
parken inte svämmade över av svamp så
fanns det en hel del att hitta. Av de minst
12 kremlorna kan nämnas den vackert
rosa fagerkremlan Russula lepida, den lilla
gula, och väldigt skarpa, citronkremlan R.
raoultii, den illaluktande stinkkremlan R.
foetens och av mera smakliga arter gaffel-,
brok- och kantkremla, R. heterophylla, R.
cyanoxantha och R. vesca.
Riskorna var betydligt fåtaligare men blek
rökriska Lactarius azonites identifierades
och en av Alnarpsparkens klenoder, borst
riska L. mairei likaså. Ängschampinjon
Agaricus pratensis hittades men underligt
nog ingen giftchampinjon, som oftast är
den vanligaste champinjonen här. Andra
mörksporiga var blek topptråding Inocybe
obsoleta, stjärntråding I. asterospora och
fläcktråding I. maculata, alla tre i typisk
växtmiljö här.
En hel del olika soppar brukar dyka upp,
så även i dag: rotsopp Caloboletus radicans
och eldsopp Suillellus luridus förstås och
de smakligare finluden stensopp Boletus
reticulatus, “vitköttig sammetssopp” Xerocomus ferrugineus, (den äkta) rutsoppen
Xerocomellus chrysenteron och dess nära
släkting falsk rutsopp Xerocomellus porosporus.
Slutligen ska jag också nämna den svartnande “gråskivlingen” Lyophyllum pa18

elochroum (som möjligen ska heta något
annat) och ytterligare en av parkens pärlor,
gulbrämad flugsvamp Amanita franchetii.
Totalt noterades 35 arter.

Borstriska Lactarious mairei hittades mitt
på den öppna gräsytan, en bra bit från
närmaste tänkbara mykorrhiza-ek.
Foto Sigvard Svensson
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Besök hos Svampevennerna på Bornholm 3 oktober

Text; Ida Andersson och Sigvard Svensson
Foto; Ida Andersson, Anders Dahlqvist och Joachim Krumlinde
I fjol välkomnade vi Svampevennerna på
Bornholm till Skåne. I år var det dags för
oss att åka över till danska sidan. Vi från
svenska sidan samlades på morgonkvisten
vid färjeterminalen i Ystad. På såväl ditsom hemresan syntes knappt en krusning
på vattenytan och sjösjukan uteblev.
Väl framme i ett soligt Rønne välkomnades vi av vår danska vänförening, vars
formand Karen Nisbeth informerade oss
om dagens exkursionsmål. Vädret höll sig
strålande hela dagen och en finare höstdag
kan man knappast önska sig.
Vi fortsatte i våra danska vänners bilar
mot Dueodde, Bornholms sydspets och
känt för sina vita stränder. Området är ett
stort sandflyktsområde, som på 1800-talet
planterades med strandråg, sandrör och
tall för att binda sanden på samma sätt
som gjordes i exempelvis östra Skåne och
Vombsänkan. I dag täck de en gång vand
rande dynerna till största delen av tallskog

med inslag av andra arter som björk och
ek. Levande, vandrande, dyner finns fortfarande närmast havet.
Innan vi ens hunnit ut i markerna fick
vi tillfälle att se något riktigt spännande,
nämligen den för Danmark nya arten Ribbestokket Rørhat, Boletellus projectellus.
Det var tyvärr inte möjligt att åka och kolla på den faktiska växtplatsen, men Karen
Nisbeth hade med sig nyplockade exemplar att beskåda. Karen har i efterhand
meddelat att det under hösten hittades
totalt tre skilda mycel av arten. Den ursprungligen nordamerikanska arten är på
spridning runt Östersjön och frågan vi nu
ställer oss är naturligtvis när vi hittar den i
liknande miljöer i Skåne?
Det var ganska gott om svamp i tall
skogen och bland de närmare femtio arter
vi fick ihop sågs bland annat den för miljön
typiska gul flugsvamp, Amanita gemmata
(danskt namn okkergul fluesvamp), jodo-

Ribbestokket Rørhat, Boletellus projectellus, (svenskt namn saknas)
19

Puggehatten 29 (1) 2016
formkremla, Russula turci (jod-skørhat;
första fyndet på Bornholm), mandel
kremla, R. integra (mandel-skørhat),
tårkremla, R. sardonia (citronbladet
skørhat) blåmjölkig riska Lactarius quieti
color (tvefarvet maelkehat), läcker riska,
Lactarius deliciosus (velsmagende mælkehat) och brunsopp, Xerocomus badius
(brunstokket rørhat). I efterhand visade
det sig också ha gömt sig dynlaxskivling,
Laccaria maritima (klit-ametysthat) i
någons korg, även den uppenbarligen en
ny art för ön.
Därefter var det dags för lunch - eller
frokost – beror på vem man frågar! Vi njöt
av vår medhavda mat i solen och några av
oss fick chansen att smaka på hemodlade

bornholmsfikon.
Så bar det av till nästa exkursionmål,
Paradis
bakkerne, som ligger lite längre
norrut och lite längre inåt landet och är
den östligaste delen av det 6200 hektar
stora skogsområde som täcker centrala
Bornholm. Här går urberget i dagen och
terrängen är mer kuperad och skogen mycket varierad och följaktligen med goda
möjligheter att hitta många arter. Paradisbakkerne bjöd bland annat på en hel del
soppar för den som var på jakt efter matsvamp, inte minst en del blodsopp, Boletus
luridiformis (danskt namn – ta ett djupt
andetag - punktstokket indigorørhat),
brunsopp, karl-johan, Boletus edulis
(spiselig rørhat; karl johan) och tegelsopp

Genomgång av fynden vi gjorde vid Paradisbakkerne
20

Puggehatten 29 (1) 2016

Gul flugsvamp eller
okkergul fluesvamp,
Amanita gemmata
Leccinum versipelle (rød birke-rørhat).
Även stolt fjällskivling, Macrolepiota procera (kæmpeparasolhat, kantarell, Cantharellus cibarius (almindelig kantarel)
och silkesmusseron, Tricholoma columbetta (silke-ridderhat) kunde beskådas. Här
fick vi även se sotriska, Lactarius lignyotus
(fløjls-mælkehat) som efter de första fynden för något decennium sedan spridit
sig till lämpliga miljöer över ön. Totalt
noterade vi här cirka 70 arter.
Allting har en ände och så även denna
utflykt. Vi åkte tillbaka till Rønne och tog
färjan till Ystad. De flesta av oss passade

på att smörja kråset med danska smørrebrød från båtens cafeteria.
Svampevennerne på Bornholm har en
hemsida och ett uflyktsprogram som är
öppet på “prova-på-basis” även för icke
medlemmar. Kika in på www.svampe
venerne.dk om du är nyfiken. Flera av oss
har också efter utflykten gått med i Facebook-gruppen ”Bornholmske svampevenners venner”.
Hösten 2016 är det Puggehattens tur att
stå som värdar för våra bornholmska vänner så då hoppas vi att du kommer med.

Svampskogen vid Dueodde, Bornholms sydspets
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Att kurera svampar

Text; Eva Björnström och Sigvard
Svensson,
Foto; Eva Björnström
För att svampar ska bevaras för fram
tiden och hålla i hundratals år bör vi lära
oss vad som behöver göras med svam
parna innan de kan läggas in i herba
riet. Vi fick lära oss vilka uppgifter vi ska
lämna om svampen. En första introduk
tion om detta fick vi av Sigvard Svensson
på en Puggehatts träff i januari i år, en av
våra programpunkter.
Måndagkväll den 25 januari åker jag till
Lund för att kolla upp vad det finns för
spännande i herbariet vad gäller svamp.
Vi var fyra som trotsade januarivädret och
den jobbiga dimman som bl a gjorde att
jag körde fel men kom dock fram i tid. Det
är bra att mobiltelefoner finns. Joachim,
Bernt, Ronnie och jag var intresserade

svampnördar som lyssnade och tittade när
Sigvard berättade och visade hur man bäst
bevarar det färdiga materialet.
I Herbariet ligger svamparna i blixt
lås-plastpåsar för att skyddas mot insekter.
Påsarna ligger sedan i konvolut med en
etikett och konvoluten prydligt inpackade
i speciella mappar. På etiketten finns viktiga uppgifter om svampen. Det gäller att
allt material är så platt som möjligt så att
det ryms mycket i arkivet.
Vi plockade fram 3 olika arter från
arkivet. Det kändes nästan lite högtidligt
att få se och röra vid dessa gamla svampar
som någon svampintresserad har lagt ner
tid och energi på att lämna in till herbariet.
Sigvard tog fram en eldticka Phellinus igniarius från 1872! Tänk er det, att någon
person för 144 år sedan har gått omkring
någonstans i Uppsalas skogar och plockat just denna ticka. Och sedan med entusiasm tänkt på att torka och spara den.
Om personen ändå kunde ana att vi 144
år senare skulle stå och ta på tickan och

Här får vi veta hur man kurerar svamp av Sigvard
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Kollekt av eldticka Phellinus igniarius från
1874

Torkat exemplar av fjällskivling Macro
lepiota procera

fotografera den och sen skriva om den i
Puggehatten. Jag tycker det är lite svindlande att tänka på detta...
Vi tog även fram exemplar av stolt fjällskivling som är så fint torkade 1982. Den
kommer från Stenshuvud i Skåne. Man
kan t.o.m. se det karakteristiska våg/sicksack mönstret på foten.
Tredje svampen vi tittade på var igel
kottröksvamp, Lycoperdon
echinatum.
Denna svamp plockades mitt under andra
världskriget 7 okt 1942. Någon person går
ute i bokskogen vid Kjuge backe, Kiaby
utanför Kristianstad och plockar in dessa fina exemplar som sedan torkades och
som nu är 74 år gamla.
Efter vår genomgång i herbariet gick vi
vidare för att få nästa visning av förberedelser för förvaring av svampen. Speciella
pressar, papper och behållare används. För
att kunna plattas till måste de torra frukt-

kropparna först mjukas upp och det görs
i en enkel fuktkammare. Sedan plattas de
till och läggs i “lagom “ press Det är viktigt att svampen är tillräckligt mjuk när
den ska pressas. Samtidigt är det viktigt
att olika karakteristiska sidor av svampen
blir synliga. Efter någon dag i press måste
så svamparna torkas på nytt, vid låg temperatur för att inte i onödan skada svampens DNA. När svamparna är HELT torra
kan de stoppas i plastpåsar och konvolut
för att registreras och få en prydlig etikett.
Slutstationen är sedan någon av mapparna
i arkivet.
På www.biomus.lu.se kan du söka
bland de av museets kollekter som finns
registrerade (och det är alla nordiska). Sigvard berättade att det ofta saknas insam
lingar av vanliga svamparter. Så ni som är
intresserade av att lämna in material kan
ju kolla upp vad som finns och inte finns.
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En mer detaljerad artikel om detta finns i
Puggehatten nr 1, 2007.
Det var en mycket intressant och
tänkvärd stund på herbariet i Lund och
man behöver höra de olika momenten
flera gånger. Som Sigvard sa, detta kommer igen i Puggehattens progarm.
Passa på och kom då och lyssna och lär!
Att tänka på för insamlingdata.
1 Artnamn, även vetenskapligt
2 Insamlare
3 Lokaluppgifter
4 Datum
5 Ekologi , substrat, ange gärna
miljön runt omkring, skog, träd
6 Koordinater

Svampar på tork med specialpapper

Sigvard och Eva bland Herbariets samlingar
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Verksamhetsberättelse 2015

Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening
Styrelse och medlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av;
Nils-Otto Nilsson (ordförande)
Ida Andersson (sekreterare, webbansvarig)
Eva Björnström
Helena Björnström
Anders Dahlqvist (webbansvarig)
Dicte Helmersson
Bengt Jürs
Per Magnuson (redaktör från hösten)
Jan Svensson, Sigvard Svensson (kassör)
Tony Svensson (redaktör)
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden samt en informell idéträff.
Totalt har 261 personer betalat medlemsavgiften för 2015, varav 56 som familjemedlemmar. Det är en ökning med 16 sedan 2015, drygt 6 %.
Föreningens revisor under året har varit Susanna Hansson, med Ulf Olsson som supp
leant.
Karin Hjelmér och Mats Karlsson har utgjort valberedning.
Verksamhet
Programkommittén har bestått av Tony Svensson (sammankallande), Nils-Otto Nilsson,
Joachim Krumlinde och Jan Svensson.
Under året planerades för 28 exkursioner, varav endast en fick ställas in, på grund av
stormvarning. De flesta genomförda exkursionerna finns kortfattat refererade i föreningens tidskrift Puggehatten. Många av den gångna säsongens exkursioner har varit väldigt
välbesökta. Föreningen har strävat efter att bredda verksamheten med bland annat fler
matsvampsinriktade arrangemang vilket gett gott resultat.
Utbytet med Svampevennerne på Bornholm fortsätter och den 3 oktober åkte 11
medlemmar, i strålande höstväder, med färjan till Rönne. Due odde och Paradisbakkene
var dagens mål, med en del intressanta svampfynd som resultat.
2015 genomfördes ingen inventeringshelg. Istället ordnades en Ölandsresa med 16
deltagare helgen den 9-11 oktober med väldigt gott utbyte, se vidare rapport i Puggehatten 2-3/15.
”Svampens dag”, gemensam för Sverige, Norge och Danmark, anordnades 2015
som alltid den första söndagen i september, dvs söndagen den 6:e. I Skåne samverkade
Puggehatten –Skånes Mykologiska Förening med bl a Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Falsterbo Birdshow, Sjöbo Kommun, Göingebygdens Bio
logiska Förening, Naturum Kullabygden, Naturum Kristianstad, Naturum Söderåsen,
Naturum Stenshuvud och Naturum Skrylle. Utställningar, rådgivning, exkursioner och
guidningar med mera erbjöds på minst åtta olika platser i Skåne. Föreningen och dess
25
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medlemmar medverkade i en stor del av dessa.
Föreningen erbjuds fortlöpande att yttra sig över förslag till nya naturreservat, änd
rade skötselplaner, åtgärdsprogram och liknande. Av årets inkomna 26(!) remisser har
24 besvarats utförligt. Av dessa berörde 3 stycken nya kommunala reservat. Föreningen
har deltagit aktivt i olika samrådsgrupper kring naturvård, där vi på olika sätt bidrar
med kunskap om svamparnas betydelse för biologisk mångfald. Bland annat har representanter från styrelsen haft ett dialogmöte, den 5/10, med ledningen för Länsstyrelsens
Naturskydds- resp. Naturvårdsenheter.
Vi har även deltagit med en representant vid ett av mötena, 18/11 2015, som hållits i
Samrådsgruppen för naturvård i Skåne län, samt vid två Dialogmöten, 22/10 resp. 26/11
2015, kring arbetet med Naturvårdsstrategi för Skåne län. Representanter från Puggehatten har också funnits med i skötselråden för Skoghejdans NR och Söderåsens NP.
I samarbete med Naturskyddsföreningen Skåne, Skånes Ornitologiska Förening, Lunds Botaniska Förening, Entomologiska Sällskapet i Lund, Studiefrämjandet
och Länsstyrelsen och med ekonomiskt stöd från Region Skånes miljövårdsfond och
arrangerande föreningar, genomfördes konferensen “Biologisk Mångfald i Skåne 2015”.
Det var tredje gången konferensen genomfördes, ännu en gång i Höllviken och med
mycket lyckat resultat. Vi hoppas kunna upprepa konferensen vartannat år framöver.
Arbetet med ny webbplats har fortgått under året och lansering planeras i samband med
årsmötet 2016. Föreningens befintliga sidor har hållits kontinuerligt uppdaterade med
aktuell exkursionsverksamhet och övriga aktiviteter såsom “Svampens dag”. Förening
ens FaceBook-sida (facebook.com/svampmedpuggehatten) blir allt mer populär och har
nu ca 353 “gillare”.
Projektet “Skånes svampar” rullar vidare och under året har vi haft 2 programkvällar
med genomgång av ArtPortalen och inmatning av fynduppgifter. Projektet har hittills
samlat in mer än 150 000 uppgifter digitalt från anteckningar, herbarier, publicerade
uppgifter osv. Det mödosamma arbetet återstår att mata in fler fyndanteckningar, upp
datera namn, identifiera dubbletter osv. Tack vare bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond och från flera skånska kommuner har den del av arbetet som rör en uppdaterad
checklista över alla förekommande arter i Skåne kunnat drivas framåt och kan snart
slutföras. I styrgruppen för projektet ingår Sven-Åke Hanson, Claes Ingvert, Nils-Otto
Nilsson och Tony Svensson.
En representant för föreningen har under 2014-2015 även deltagit vid flera möten,
17/9 och 13/11 år 2014, samt 19/3 och 21/10 år 2015, för ett nyuppstartat LONA-projekt
kring ansvarsarter i Kristianstads kommun som kommer att löpa ett antal år framåt.
Kristianstad kommun är huvudman för projektet och förutom Puggehatten – Skånes
Mykologiska Förening ingår även Lunds Botaniska Förening, Entomologiska Sällskapet
i Lund, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad i projektet.
Inför svampsäsongen trycktes 2000 ex av en uppdaterad fyrsidig värvningsfolder i
A5-format varav många har gått åt under hösten.
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Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av den (vid årsmötet) bifogade redogörelsen. Medlems
avgiften har för år 2015 varit 125 kr. Familjemedlemskap har kostat 10 kr. Föreningen
har efter ansökan fått ett generöst bidrag på 30 000 kr till verksamheten från Region
Skåne. Verksamhetsbidrag på 3000 - 5000 kr har också erhållits från Malmö, Lunds,
Helsingborgs, Kävlinge, Klippans och Svedala kommuner. Dessa pengar har öronmärkts
för “Skånes Svampar”. Årets överskott på drygt 17000 kr möjliggör, tillsammans med
ackumulerat kapital, en fortsatt kraftfull satsning på Projekt Skånes Svampar.
Medlemsbladet Puggehatten
Tidskriften omfattade under året 60 sidor uppdelade på fyra nummer, varav ett fylligt
dubbelnummer 2- 3/15 och ett nummer, 4/15, föreningsmatrikel. Upplagan har varit
350 exemplar varav 69 skickats som friexemplar till alla kommunbibliotek i Skåne, till
institutioner i Norden eller som utbytestidskrift mot tidskrifter från andra föreningar.
Per Magnuson (ny redaktör)
Tony Svensson (redaktör)
Helena Björnström
Dicte Helmersson
Ulf Olsson
och Ulf Ryde har ingått i redaktionen under år 2015.
Styrelsen, den 20 februari 2016
Nils-Otto Nilsson (ordförande)
Ida Andersson (sekreterare)
Dicte Helmersson
Jan Svensson

Sigvard Svensson (kassör)
Helena Björnström
Bengt Jürs
Tony Svensson

Eva Björnström
Anders Dahlqvist
Per Magnuson

Stjälkskål, Calcynia herbarum, bild till artikel om”rododendronknoppdödaren sid. 4
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Årsmötet år 2016, Puggehatten
Det var en gråkall dag med snö i luften, lördagen den 20 februari och tid för Puggehattens årsmöte. Vädret till trots var vi 30 personer som hade samlats på Arkivcentrum Syd
och dess fina hörsal.
Sigvard Svensson, föreningens kassör hälsade alla välkomna och inledda med att
berätta kort om Arkivcentrum Syd. Här finns botaniska och zoologiska samlingar inklusive samlingar av svamp. Allt är väl organiserat med ett system av hyllor; 440 hyllkilometer var en siffra som nämndes.
Sigvard inledde mötet och hälsade alla mycket välkomna till årsmötet som också är
det 30:de i ordningen – Puggehatten fyller med andra ord 30 år i år, 2016.
Årsmötetets jubileumsprogram;
• Inledning och välkomna
• Årsmötets punkter
• Fika med 30-årstårta
• Bildvisningar med PH-historia
Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Jürs.
Efter presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning fick styrelsen
ansvarsfrihet av mötet. Under året har styrelsen haft 11 ledamöter. Fyra av dessa hade
inför årsmötet önskat avgå; Nils-Otto Nilsson (ordförande), Ida Andersson, Anders
Dahlqvist och Dicte Helmersson.
Till ny ordförande valdes Sigvard Svensson och till nya ledamöter, Rebecca Thise och
Yui Haglund. Det innebär att styrelsen under 2016 kommer att bestå av nio ledamöter.
Till revisor valdes Susanna Hansson och till revisorsuppleant Ulf Olsson.
Valberedning; Karin Hjelmér och Mats Karlsson
Styrelsen hade inför årsmötet framlagt två ändringar av föreningens stadgar;
1. Ordalydelsen Skånes svampflora ändras till Skånes funga
2. Det ska finnas möjlighet för styrelsen att föreslå årsmötet val av
hedersledamöter.
Båda förslagen antogs.
Avgående styrelseledamöter och avgående ordförande (icke närvarande) avtackades
med lämplig litteratur. Sedan Avtackades tidigare revisor Mats Elfström.
Även Tony Svensson avtackades för sitt mångåriga engagemang som redaktör för
tidskriften Puggehatten – Per Magnuson tar över det väl inarbetade konceptet.
Som avslutning utsågs tre hedersmedlemmar, de tre första i föreningens historia;
Ulf Olsson, Ragnhild och Carl-Gustav Bengtsson.
Tårtorna gjorde stor succé och blev en god start på 30-årsfirandet.
Anders visade den nya hemsidan som färdigställts lagom till årsmötet. Hemsidan är
byggd på en plattform som heter Wordpress, en användarvänlig och lättarbetad platt
form med snygg design. Adressen är fortfarande; www.puggehatten.se
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Bildvisningen inleddes med att Sigvard berättade lite om starten av föreningen. Det
var en första trevande start 1985 hemma hos Sigvard. Under våren 1986 formalisera
des föreningen med interimsstyrelse och utkast till stadgar. Efter Sigvards exposé vidtog
bildvisning;
Ulf Olsson visade bilder från framförallt Östra Göinge och aktiviteter från den horisonten.
Joachim Krumlinde visade och berättade om många av de exkursioner som genomförts under årens lopp.
Efter ett lyckat och välbesökt möte var det bara att trotsa snögloppet och bege sig hemåt.
Referat av årsmötet; Per Magnuson och Eva Björnström

Notiser
Vetenskapsradion, Sveriges Radio, har många trevliga och intressanta inslag. Det
händer att det även handlar om svamp. I januari nu i år sändes två inslag;

Forskarna hittar allt fler viktiga markorganismer, en del kända en del okända för
vetenskapen. För att kunna göra jämförelser mellan olika områden har man lagt upp en
internationell databas för dessa arter. Det är tack vare DNA-sekvensering som detta är
möjligt. Läs och lyssna;
Gå till SR Vetenskapsradions hemsida och sök på 6336252
Mykorrhiza är ett väl känt samarbete mellan flora och funga. Nu har man lyckats kartlägga många av de gener som växterna har för att göra symbiosen möjlig. Läs och lyssna;
Gå till SR Vetenskapsradions hemsida och sök på 6353320

Svampmotiv på frimärken

Frimärken med svampmotiv kom ut i höstas och har utformats av Norbert Tamas efter
förlagor av Elias Fries och Fideli Sundqvist.
Svamparna finns i häften om tio frimärken i varje och fem motiv; mandelriska, karl
johan, gul fingersvamp, scharlakansröd vaxskivling och trattkantarell. Dessutom på rulle med
100 frimärken och två motiv; fjällig bläcksvamp
och kantarell. Frimärkena släpptes den 20 augusti
i fjol.
Passa på att köpa något häfte nu innan de ersätts
med andra mindre intressanta motiv.
Ur; pressmeddelande Postnord, text o bild
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Rättelse

I Puggehatten 2015 nr 2-3, artikeln om Xerocomus depilatus, skrevs att Örjan Fritz hade
hittat arten i Västergötland. Detta var en missuppfattning. Han hade däremot varit med
om det första fyndet i landet på Öland, där också Tommy Knutsson var med.
Tony Svensson

Svar på; ”Gissa svampen” 2015, 2-3

1. Vit hattmurkla
2. Rabarbersvamp
3. Trattkantarell
4. Sydlig sotticka
Tickan, överst på samma sida och på baksidan av tidningen, är en klibbticka angripen
av något som gör att den får en utväxt. Vi i redaktionen har några olika idéer, men inget
bra svar. Kanske ett uppdrag för SRs Naturmorgon?

Nästa nummer av Puggehatten

Nr 2, 2016 planeras att utges i slutet av augusti;
Ordförande har ordet - 30 år med Puggehatten
Ny art, en mossparasitisk skål
Svampedagen - referat från danska föreningens årsmöte
Vad står NT, VU mfl förkortningar för - vi klargör
Och mycket mer...
Redaktion tag gärna emot material till vår tidskrift, maila redaktören;
pm@permagnuson.se

Brunsopp, Xerocomus badius, foto; Ida Andersson, se artikel om Bornholm sid. 17
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Våra samarbetspartners 2015

Härmed vill vi tacka de samarbetspartners Puggehatten haft under det senaste året.
Föreningen har bl.a. erhållit verksamhetsbidrag och bidrag för arbete med projektet
Skånes svampar.

Gissa svampen

Fyra nya arter att bestämma, någon lätt och någon lite svårare.
Svar kommer i nästa nummer av Puggehatten.

2.

4.
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INNEHÅLL

Program
Rhododendronknoppdödare i Ramlösa brunnspark
Väla skog, ett naturreservat
Octospora orthotrichi – 2:a kända fyndet i Sverige
Omvärdering av svamp – ätlig blir giftig och vice versa
Stenshuvud, 15 augusti
Alnarpsparken, 17 augusti
Besök hos Svampevennerna på Bronholm 3 oktober
Att kurera svamp, Herbariet i Lund
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötet år 2016
Notiser

Blodsopp
Boletus luridiformis
Foto;
Dicte Hermansson
se artikel sidan 11
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