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Program
December 2019- maj 2020

Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00
Här kommer programmet för vinter/vår 2019/2020. Målen kan änd ras och exkursioner 
ställas 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;
Nils-Otto Nilsson 0703 82 50 04  Yui Chomphunut Haglund 0707 30 28 45 Jan Svensson  0708 87 25 23 
Tony Svensson  0703 02 54 74  Mats Karlsson  0738 51 51 43  Karin Sundgren 0704 92 71 96
Stefan Phalagorn Bergström  0709 23 93 29   

Välkomna att följa med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.

Observera att det är upp till deltagarna att dagen före exkursion kontrollera föreningens 
webbplats och  Facebook eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål 
och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Lör 7 dec – Bosarpasjön.  Nyckelbiotoper och biotopskyddsområde med död ved av 
bok och ek längs bäcken norr om sjön. Samling: Äsphults kyrka kl 10.00. 
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

Lör 11 jan – Heljestads naturreservat. Ädellövskog av ask och avenbok, bitvis med ek, 
lind, bok och fågelbär. Små källsprång finns och bäck rinner genom området. Det finns 
rikligt med död ved då många askar har drabbats av askskottsjuka. Samling: Djurröds 
kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74 

Lör  22 feb – Puggehattens årsmöte, där alla medlemmar är välkomna att delta. Föreningen 
bjuder på fika/lunch. Obs! Föranmälan till Sigvard eller till föreningens epost. Kl. 11.00 -14.30 
på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Kallelse finns på sidan 3 av omslaget, med dagordning.

Lör 29 feb Svampedag i Köpenhamn. Se mer info: Foreningen til Svampe kund s kabens Fremme

Lör 14 mars – Sjunnerup naturreservat. Bokskog som sedan 1800-talet uppkommit från 
mer öppen fäladsmark med spridda bokar. Det finns en hel del död ved i området. Sam-
ling: City Gross, Marknadsvägen, Höör kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74 

Lör 4 april – Svedberga kulle. Gott om död ved och varierade biotoper med fuktig löv-
skog, bokskog och ljunghed. Samling: Allerums kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23

Lör  9 maj – Roslätt/Ekhagsvägen. Flera små områden med gammal ek och bok. Söder 
om Yddingesjön finns även ett stort område med alsumpskog. Samling: Svedala kyrka kl. 
10.00. Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.
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Aureoboletus projectellus – amerikansk sopp på snabb spridning i Europa, 
nu även funnen i Skåne.

Text del 1 och foto: Jan Svensson Text del 2, artfakta Stefan Phalargorn Bergström

På nätet finns det en del olika svampforum 
och på ett av dem, Svampvänner, frågade 
Ingrid Kess vad hon hittat för sopp i Blek-
inge. Inlägget var med fina bilder. Det gis-
sades en del på brunsopp, strävsopp, osv., 
men jag kände igen den direkt som Au-
reoboletus projectellus efter att tidigare ha 
läst om arten i SMT, Sveriges Myko logiska 
Tidskrift. Denna sopp anses av vissa vara 
förbisedd och av andra som invasiv då 
det är en amerikansk art. Första svenska 
fyndet gjordes på Öland i samband med 
Mykologiveckan 2017. Ja, inte är den för-
bisedd då den är lätt att känna igen om 
man har den minsta erfarenhet av soppar.
    Jag tog kontakt med Ingrid och bad 
henne att spara några exemplar. Hon ville 
så gärna äta den, vilket jag avrådde från då 

det är en dåligt utredd sopp och väldigt 
sällsynt. Jag bad henne lägga ut bilder 
m.m. på Facebookgruppen Svamp-klapp 
och där blev det uppståndelse bland admi-
nistratörerna. Då förstod Ingrid vilket fint 
fynd hon gjort. Som väl var lyssnade Ing-
rid på mig och på de andra kunniga och 
sparade ett par exemplar. Dessa togs med 
till Lund och överlämnades till Sigvard 
Svensson för att lägga i Biologiska museets 
herbarium.
       Vi kan konstatera att arten inte är lämp-
lig som matsvamp. Toligen är hatthuden 
laxerande,  vilket Ingrid fick erfara. Efter 
ytterligare kontakt så lovade Ingrid att visa 
platsen där hon funnit svamparna för mig 
och Stefan Phalargorn Bergström.
      Veckan efter det fina fyndet begav vi oss 

Några typiska exemplar av Aureoboletus projectellus från Västra Torsö, Blekinge
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till Listerlandet i Blekinge. Nya exemplar 
hade dykt upp i denna magra sand- och 
lingonristallskog. Första mycelet hade 8–9 
fruktkroppar i olika stadier. Till slut hitta-
de vi ännu ett mycel med fem fruktkrop-
par. För övrigt hittade vi bara de vanliga 
trivialarterna för en sådan biotop. Artlista 
finns på Artportalen för den som är intres-
serad.
       Stefan och jag hade planer på att under 
lördagen besöka någon liknande biotop i 
Skåne för att se om vi kunde hitta de första 
Aureoboletus projectellus för landskapet. 
Denna rara sopp är nu hittad på Öland 
(2017), i Halland av Kill Persson (2018) 
och nu i Blekinge (2019). Efter en natt 
i husbilen på en camping i Åhus styrde 
vi kosan mot Yngsjö och Gropahålets 
naturreservat.
     Vi begav oss från stora parkerings platsen 
i reservatet söderut mot Helge ås myn-
ning ut i Östersjön. Vi sökte noga ige nom 
området utan resultat. Efter lunch gick vi 
norrut i området. Bara cirka 50 meter från 
bilen, högt upp på en av de tallbevuxna 
sanddynerna hittade vi tre fruktkroppar 
av den eftersökta soppen.Lyckan var på 
topp, storseglet hissat och en liten dans 
utfördes. Ännu en ny svamp att lägga till 
samlingen. Vi hade alltså hittat Aureobole-
tus projectellus, första fyndet för Skåne. Vi 
fortsatte leta i reservatet men hittade inga 
fler exemplar. Vi var nu rätt slut i benen. 
Det är ett krävande område att vandra i 
och solen gassade på en klarblå himmel. 
Vi beslutade oss för att vi var nöjda för da-
gen och bilen rullade tillbaka till Helsing-
borg. Artlistan från Gropahålet finns på 
Artportalen, men den är rätt tunn.

Taxonomi
Arten beskrevs första gången 1938 av den 
amerikanska mykologen William Alphon-

so Murrill under det vetenskapliga namnet 
Ceriomyces projectellus, utifrån exemplar 
insamlade i Lynchburg, Virginia. 1945 flyt-
tade Rolf Singer arten till släktet Boletellus 
och 2015 flyttade Roy Halling den till släk-
tet Aureoboletus, baserat på DNA-studier.

Etymologi
Arten saknar svenskt trivialnamn men 
heter på danska “ribbestokket rørhat”, 
vilket på svenska blir “ribbfotad sopp”. 
Aureo- kommer från latinets aureus (“gyl-
lende”) + boletus från latinets bōlētus 
(“klump”). project- kommer från latinets 
prōiectus (“projicerade / framkastande”) 
+ -ellus en maskulin ändelse, (femininum 
-ella, neutrum -ellum). Alternativ form av 
-ulus, en förminskningsform och en ord-
bildning för att beskriva litenhet. Formen 
används ofta för att uttrycka en känsla för 
subjektet snarare än egentlig litenhet.

Kännetecken
Hatten är initialt konvex innan den planar 
ut vid mognad och uppnår en diameter på 
4-20 cm. Hatthuden är torr, initialt med 
en sammetslik svagt hårig struktur men 
utvecklar små sprickor med tiden. Fär-
gen hos unga exemplar är blek till mörkt 
kanelbrun till matt rödaktig eller mörkt 
rödbrun, ibland med inslag av grå eller 
olivgrön ton, särskilt hos yngre individer. 
Köttet är vitaktig (ibland med rosaaktiga 
nyanser), har ingen distinkt lukt och en 
sur smak. Till skillnad från många arter 
av soppar blånar den inte i snittytor eller 
vid skada, men den blir långsamt gulbrun. 
Rörmynningarna på hattens undersida är 
initialt gula innan de blir brunaktiga till 
olivfärgade vid mognad och de cirkulära 
porerna är cirka 0,5–2 mm breda. Rören 
som innefattar hymenoforer (den del av 
svampen som bär hymeniet) är 1–2,5 cm 
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djupa. Foten är 9–24 cm lång, 1–5 cm 
tjock och antingen jämntjock eller tjock-
are vid fotbasen. Den är solid (dvs. inte 
ihålig), torr och mer eller mindre samma 
färg som hatten, eller ljusare. Ytan har 
en framträdande reticulum (nätverkslik-
nande mönster), särskilt på de övre två 
tredjedelarna; nära fotbasen finns en vit 
tomentum (en matta av tättsittande ullika 
hår). Fotbasen blir klibbig i fuktigt väder. 
Aureoboletus projectellus producerar ett 
olivbrunt sporavtryck. Sporerna är ovala 
till fusiformade, släta och mäter 27,3–36,4 

x 7,5–13,3 μm; dessa är de största sporerna 
av alla soppar (Boletales) i Nordamerika.

Ekologi
Sandtallskog. Fruktkroppar av Aureobo-
letus projectellus växer enstaka, utspridda 
eller i små grupper och mycelet bildar 
ektomykorrhiza med tallar Pinus med 
par vist sittande barr, t.ex. tall P. sylvestri, 
contortatall P. contorta, bergtall P. mugo, 
svarttall P. nigra.

De två fynd som vi gjort tyder på att 
sandtallskog med lingonris - Vaccinium 
vitis-idaea, renlavar - Cladonia sect. Cla-
dina, islandslav - Cetraria islandica agg. 
och öppna sandblottor är det habitat som 
Aureoboletus projectellus föredrar. Vi har 
hittat den i både små grupper, men också i 
“häxring” upp till 2,5–3 meter i diameter, 
vilket skulle tyda på att den har funnits här 
i åtskilliga år. Våra fynd är gjorda i lite öpp-
nare och solbelyst terräng. Kanske tyder 
det på att arten är något värmekrävande?

Utbredning
I Nordamerika förekommer den från östra 
Kanada (New Brunswick), till östra USA 
(från Michigan och söderut till North 
Carolina). Den har även hittats i Mexiko 
1988. Arten rapporterades formellt för 
första gången från Europa 2011, av fynd 
insamlade hösten 2007 -2009 i norra delen 
av Kuriska näset, Smiltynė skogsdistrikt, 
Kuriska näsets nationalpark, Litauen. 
(Identifieringen av arten bekräftades ge-
nom att jämföra DNA-sekvenser med 
autentiska nordamerikanska samlingar.) 
Vissa lokala svampplockare säger dock att 
arten faktiskt observerades redan i slutet 
av 1980-talet. De första fynden gjordes 
utmed Östersjöns stränder, men sedan 
2014 har den spridit sig. De flesta observa-

Detalj av foten av Aureoboletus projectellus 
med sitt typiska nätverksliknande mönster. 
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tionerna har gjorts i Lettland, Litauen och 
Polen, Estland, på Bornholm, Danmark 
2014, Norge 2014 och på Öland, Sverige 
2017.

Systematik
Domän: Eukaryota (Eukaryoter)
Rike: Fungi (Svampar)
Division: Basidiomycota (Basidiesvampar)
Klass: Agaricomycetes
Ordning: Boletales
Familj: Boletaceae
Släkte: Aureoboletus
Art: projectellus

Tillägg från Sigvard Svensson:
Den ovan beskrivna soppen, Aureoboletus 
projectellus, har också hittats på Sandham-
maren av vår medlem, Gert-Åke Hansson, 
den 3o september nu i år.

Två fina exemplar av Aureoboletus projectellus Västra Torsö, Blekinge
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Om man bor i Skåne kan man ofta vara ute 
i skogen året runt på grund av de numera 
vanligen milda och snöfria vintrarna. För 
min del går jag regelbundet i Fågelsång 
nära Södra Sandby och i Dalby Söder skog 
(Dalby hage) från oktober till och med 
februari och ser då ofta en hel del svampar. 
Antalet arter är kanske inte så stort under 
vintern men ändå förvånansvärt varierat. 
Det finns till och med en hel del (nåja) 
matsvampar, i varje fall ätliga arter och 
de kan förgylla vintermåltiderna om man 
inte hunnit samla i ladorna tidigare under 
hösten. De flesta är naturligtvis vedväxan-
de, sedan den första nattfrosterna slagit till 
försvinner snart de markväxande arterna 

men vedsvampar tål kyla bättre. Sedan 
tillkommer de perenna tickorna som finns 
ändå men dem tänkte jag inte ta upp här.

Flera av vintersvamparna har tidigare 
varit sällsynta och rödlistade men har ökat 
kraftigt i förekomst. Kantarellmussling 
Plicaturiopsis crispa, anses fortfarande 
vara signalart (alltså indikera höga 
naturvärden) men i Skåne växer den hela 
vintern på bok, både lågor och levande 
träd, och ofta i enorma mängder. Frampå 
vårkanten torkar de ihop och syns bara 
som ljusbruna fnas på grenarna. Jag har 
inte försökt äta den, den inbjuder knap-
past till det.

Vintersvampar - ovanliga och vanliga - en del ätliga
Text och foto: Joachim Krumlinde

Kantarellmussling  Plicaturiopsis crispa, från Skogmöllan, Veberöd i bokskog, 14 mars 2008
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Sydlig sotticka Ischnoderma resinosum 
finns som regel inte omnämnd i den 
svenska svamplitteraturen, annat än som 
fotnot till sottickan Ischnoderma benzoi-
num. För tjugo år sedan var den sällsynt 
förekommande på boklågor och var också 
rödlistad (NT) enligt listan år 2000. Sedan 
dess har den ökat i antal avsevärt och man 
ser den nu i alla skånska bokskogar där det 
finns äldre träd och där lågor tillåts ligga 
kvar. I skogar där hjortdjuren drar fram 
på vintern ser man tydliga betesskador på 
fruktkropparna. De är tydligen begärliga 
som vinterföda.  Jag ser varje vinter betade 
tickor i Husarahagen söder om Genarp, 
ibland (mer sällan) också i Dalby Söder-
skog. I rödlistan från år 2015 finns sydlig 
sotticka också med, nu i klass VU, vilket 
förefaller mig märkligt.

Judasöra Auricularia auricula-judae är en 
annan art på stark frammarsch. Från det 
första fyndet från Hallands Väderö 1946 
har den expanderat ut över hela Skåne 
och angränsande landskap och dessutom 
erövrat fler substrat - ursprungligen en-
bart fläder men nu åtskilliga andra lövträd 
även om den helst tycks föredra fläder. I 
Fågelsång (Södra Sandby) såg jag den 
första gången 2007, sedan återkom den 
2011 och därefter har jag sett den varje år. 
Sedan har den till och med etablerat sig i 
min trädgård och jag har börjat undra om 
jag själv har haft del i den spridningen. 
Judasöra är fullt ätbar även om den är lite 
seg och inte smakar särskilt mycket men 
konsistensen gör att den passar till mån-
ga gryträtter. En nära släkting (eventuellt 
samma art) används också i det kinesis-
ka köket. Man bör undvika att lägga den 

Sydlig sotticka  Ischnoderma resinosum, från Dalby Söderskog 10 december 2006
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direkt i stekpannan, där den tenderar att 
uppföra sig som popcorn.
       En annan vanlig vintersvamp är vinter-
skivlingen, tidigare vinternagelskivling. 
Den är numera uppdelad i flera arter man 
kan sammanfattas i namnet Flammulina 
velutipes s. l. (sensu lato). I mina trakter 
är den mycket vanlig under senhöst och 
vinter och växer på döda och halvdöda 
lövträd, gärna alm. Ofta växer den under 
barken i stora mängder och bryter fram 
allt eftersom fruktkropparna växer till sig. 
Det är en utmärkt matsvamp under vin-
terhalvåret och har en karakteristisk lukt 
som man snart lär känna. Nybörjaren kan 
möjligen förväxla den med gifthätting, 
som också kan uppträda sent på året, dock 
inte mitt i vintern. Vinterskivlingen däre-
mot klarar frosten bra och fortsätter växa 

när det åter blir töväder. Liksom judasöra 
anses den ha positiva medicinska effek-
ter på grund av att den innehåller beta-
glukaner som har stimulerande effekt på 
immunförsvaret.
      Listan på vintersvampar avslutas med 
ostronmussling Pleurotus ostreatus, i han-
deln känd som ostronskivling. Den växer 
på de flesta lövträd, sällsynt också på gran, 
under senhöst och vinter men tål inte frost 
lika bra som vinterskivling.

Judasöra  Auricularia auricula-judae, från Fågelsång, Södra Sandby 27 februari 2017
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Ordförande har ordet

Jag hoppas alla haft en trevlig och givande svamphöst. Våra exkursioner har varit myck-
et välbesökta vilket är trevligt såklart. Hösten är ju årstiden framför andra förknippad 
med just svamparna då många av våra matsvampar skjuter upp sina fruktkroppar just 
då. En förutsättning för detta är såklart våra skogar. Att svamparna genom bildande av 
mykorrhiza också är en viktig förutsättning för en välmående skog är välkänt faktum. 

Hur står det då egentligen till med skogarna i Sverige? Ni har säkert hört och/eller läst 
reklamen (från initiativet ”Svenska Skogen” läs skogsindustrierna) som påstår att ”sko-
gen växer dubbelt så mycket idag som för hundra år sen” och att 70 % av Sveriges yta är 
täckt av växande skog”. Debatterna har gått varma i media och sociala medier gällande 
vad som är sant och inte om våra svenska skogar. Sant är nog att antalet träd har ökat 
men däremot har andelen gammal skog minskat. SLU konstaterar i rapporten ”Tillstån-
det i skogen”1  att ”Sedan 1950 har ca 60 % av Sveriges produktiva skogsmark kalavver-
kats och omvandlats till produktionsskogar”. Debatten har i mångt och mycket vänt ifrån 
biologisk mångfald till att istället fokusera kring skogens nytta för bindande av koldioxid 
(och alltså nytta för klimatet). Det är också något som kan diskuteras men jag lämnar 
den debatten till ett senare tillfälle.

Omvandlingen från orörda eller extensivt brukade skogar till produktionsskogar påver-
kar i negativ bemärkelse den biologiska mångfalden. Genom sitt ömsesidiga beroende 
påverkas både svampar och träd av kalavverkningar. ” – I princip alla jordens omkring 
300 000 växtarter är beroende av mykorrhiza. Man skulle kunna jämföra deras betydelse 
med mikroorganismerna i våra tarmar, säger Anders Dahlberg, professor i mykologi 
vid SLU.” Forskning2 från SLU har visat på vikten av att spara träd vid avverkning. Om 
30 % av träden sparades vid avverkning fanns efter 3 år 80 % av mykorrhizan kvar. I 
kalhuggna områden hade mykorrhizan minskat med så mycket som 95 % efter 3 år och 
artrike domen (av svampar) hade minskat med 75 %.

Mycket nedslående kan tyckas men jag hoppas ändå att vi ses i svampmarkerna framöver. 
Än finns skogar och nya svampar att finna. Glöm då inte att rapportera dina observa-
tioner på Artportalen. Kunskapen om rara svampar kan bli det som räddar just din skog 
från avverkning.
       Anders Dahl

1. Larsson, A. (red) 2011 Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rap-
porterar 9. ArtDatabanken SLU, Uppsala
2. Sterkenburg, E, Clemmensen, KE, Lindahl, BD, Dahlberg, A. The significance of retention trees for surviv-
al of ectomycorrhizal fungi in clear‐cut Scots pine fores ts. J Appl Ecol.    2019; 56: 1367– 1378. https://doi.
org/10.1111/1365-2664.13363
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Jag har under många år letat och snokat 
runt efter små svampar. Till och med de 
minsta som knapps syns ens med lupp, 
små skålsvampar med flera på örtstjälkar, 
på gräs, murken ved och lite udda sub-
strat. En som inspirerat mig och hjälpt mig 
många gånger med artbestämningar är 
Sven-Åke Hanson. Vi har pratat udda sub-
strat och om var man skall leta efter dessa 
svampar, som hittats utomlands men inte 
i Sverige. 
    För något år sedan träffade jag Stefan 
Phalagorn Bergström, då han hittat både 
små och stora ovanliga svampar. Stefan 
har visat sig vara en utpräglad svampnörd 
som har öga för de små och udda svamp-
arna, som rostsvampar. Han har också en 

förmåga att leta upp information på nätet 
som jag inte orkar eller kan. 
    Så vad har det med Rutstroemia echi-
nophila att göra? Jo, jag och Sven-Åke har 
letat efter denna svamp i många år. Jag har 
letat på gamla fruktskålar (cupula) av äkta 
kastanj Castanea sativa i minst åtta år utan 
resultat. I slutet av augusti beslöt Stefan 
och jag att åka till Ramlösa Brunnspark i 
Helsingborg för att titta på fungan. Den 23 
augusti träffades vi där tillsammans med 
Lars Salomon, som är kunnig på lavar och 
just nu inventerar grönområden i Helsing-
borg. Jag kom lite senare, så när jag kom 
till platsen hade Stefan och Lars hunnit in-
ventera större delen av ravinen och närlig-
gande område. Det var mest grönytorna 

Två för Sverige nya arter av skålsvampar (Fungi, Pezizales) på äkta kastanj.
Text del 1 och foto; Jan Svensson. Text del 2, artfakta: Stefan Phalagorn Bergström.

Rutstroemia echinophila, funnen på äkta kastanj i Ramlösaparken 2019-08-23
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väster om det gamla brunnshotellet kvar 
att kika på. 
      På en av gräsytorna, där det finns ved 
kvar i marken efter något borttaget träd, 
fanns väldigt fina jättetickor Meripilus 
giganteus. Det var också gott om soppar, 
kremlor och riskor i parken, men vi tar 
dem i en separat artikel. I den här artike-
ln tittar vi istället närmare på Rutstroemia 
echinophila, den skålsvamp som vi under 
så många år eftersökt. 
      Under en äkta kastanj hittade jag några 
vackert gula kremlor som jag tror var 
solkremla Russula solaris. Marken var full 
av gamla fruktskålar och när jag riggade 
kameran för att fotografera kremlorna 
stacks det både i händer och knän. Jag 
hann inte göra klart för fotograferingen 
innan Stefan tjoade och skrek till “äntli-
gen” och gav mig en jättekram. Han visade 
mig vad han hittat och både Lars och jag 
började leta och vi hittade också dem. De 
fanns lite överallt! Första fyndet i Sverige 
av Rutstroemia echinophila! Tidigare hade 
vi letat vid fel tidpunkter – för tidigt eller 
försent! Vi hade aldrig letat i augusti och 
aldrig på fjolårets höljen. Vi var så glada, 
vi hade gjort det igen, ännu en ny art för 
landet var funnen av oss! 

     Vi måste ju få vårt fynd konfirmerat, 
och efter några timmar kunde Sven-Åke ta 
emot oss. Efter en koll i mikroskopet och 
slående i litteraturen så kunde vi verkligen 
slå fast att vi hittat Rutstroemia echinophi-
la. Det fanns dessutom fler arter på sub-
stratet. Tyvärr var det någon svårbestämd 
mollisioid art, som vi kanske kan få namn 
på i framtiden. 
    Vi återbesökte parken 4 september för 
att se om vi kunde hitta Ciboria ameri-
cana, som också skall kunna finnas på des-
sa kastanjehöljen/fruktskålar. Efter en del 
letande så hittade vi fler skålsvampar, men 
vi blev osäkra på vad vi hittat. Arterna kan 
vara svåra att skilja åt utan mikroskop eller 
stereolupp. Vi samlade in en del cupula, 
och så åkte vi åter igen till Sven-Åke. Även 
denna gång blev vi glada, vi hade hittat Ci-
boria americana, som också var det första 
fyndet i Sverige! Här fanns dessutom yt-
terligare två arter, som vi skriver mer om 
när vi får namn på dem.

Vi återkommer med en separat artikel om 
sopparna och andra fynd som vi gjort i 
park- och slottsmiljöer i nordvästra Skåne. 
Det blir även en artikel om de andra svamp-
fynden i Ramlösa Brunnspark.
      Dessa artiklar kommer i nästa nummer 
av Puggehatten (reds anm).

Taxonomi
Här råder lite namnförvirring, Dyntaxa 
har denna art som Rutstroemia echinophi-
la, medan Index Fungorum har den som 
Lanzia echinophila. Rutstroemia echinophi-
la är en svampart som först beskrevs som 
Peziza echinophila av den franske botanikern 
Pierre Bulliard 1791, varpå den senare bytte 
namn till Rutstroemia echinophila av den 
österrikiske mykologen Franz von Höhnel 
1917. Den fick sitt nu gällande namn av 

Rutstroemia echinophila. Sporer, 14,5 - 
19,0 x 4,7 - 6,6 µm
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den amerikanske mykologen Richard Paul 
Korf 1982. Rutstroemia/Lanzia echinophi-
la ingår i familjen Rutstroemiaceae. 
     Ciboria americana är en svampart som 
beskrevs av den amerikanske mykologen 
Elias Judah Durand 1902. Ciboria ameri-
cana ingår i släktet Ciboria och familjen 
Sclerotiniaceae.

Etymologi
Släktnamnet Rutstroemia namngavs för att 
hedra Carl Birger Rutström (1758-1826), 
demonstrator i botanik vid gamla Åbo aka-
demi. 1794 övervakade han en avhand ling 
om svenska kryptogamer. Den presenterar 
20 arter, inklusive beskrivningar av en ny 
svampart och tre lavar, svampen var Pezi-
za ucreolata, som i dagsläget heter barkskål 
Lasiobelonium corticale. De nya lavarna var 

Lichen anceps, L. demissus och L. cumati-
lis¸ idag rosa lundlav Bacidia rosella (VU), 
jordfjällav Lecidoma demissum, respektive 
jättelav Lobaria amplissima(CR). Artepitet 
echinophila betyder “taggälskande” och är 
en hänvisning på grund av det faktum att 
dessa skålsvampar vanligtvis förekommer 
på de taggiga skalen av äkta kastanj Cas-
tanea sativa. Echino- kommer från latinets 
echīnus och gammalgrekiskans ekhînos 
(“igelkott; sjöborre”) och används främst 
inom biologin för att bilda sammansatta 
termer som betecknar något stickigt. Phila 
kommer från gammalgrekiskans phílos, 
(“älska, älskad”). 
Släktnamnet Ciboria kommer från det me-
deltida latinets cibōrium (“dryckeskopp”), 
från antikgrekiskans kibōrion, (“den egyp-
tiska lotusens skålformade frökapsel”, eller 

Ciboria americana, funnen i Ramlösaparken 2019-09-04.
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“en typ av dryckeskopp/-kärl”). Artepitet 
americana hänvisar till att den är från 
Amerika.

Kännetecken
Rutstroemia echinophila är variabel i färg: 
Mörkbrun till ljus insida, med ljus filtartad 
utsida, ljusbrun, blekorange till mörkbrun. 
Den skålformiga öppningen som kallas 
apothecium mäter 2–10 mm. i diameter. 
Fot, hårig och kort 1–4 mm i höjd. Sporer, 
böjda (som bananer/korvar) 14,5–19,0 x 
4,7–6,6 µm.
Ciboria americana, som förekommer på 
samma substrat, är också variabel i färg 
men är mer jämnfärgad; beige/ljusbrun, 
blekorange till kanelbrun, med filtartad 
utsida. Apothecium 3–10 mm i diameter. 
Fot, slät och ganska lång 2–10 mm. Sporer, 
ovala 8,8–11,7 x 3,0–4,9 µm.

Ekologi
Saprotrof/fag, detrivor (tar sin näring 
från dött organiskt material). Fruktkrop-
par av Rutstroemia echinophila och Cibo-
ria ameri cana hittas främst på fjolårets 
multnande skal av äkta kastanj Castanea 
sativa. Det tjocka yttre skalet med täta 
stickiga piggar som omsluter nöten kallas 
svepeskål eller fruktskål, (cupula). Men 
fruktkroppar kan också hittas på mult-
nande borstiga ollonskålar av turkisk ek 
Quercus cerris.

Utbredning och fenologi
     Rutstroemia echinophila förekommer på 
hela det europeiska fastlandet, från Skan-
dinavien, Danmark och nu med nya fynd 
för Sverige, Tyskland, Nederländerna, Bel-
gien, Frankrike, Polen, Schweiz, Österrike, 
Slovenien, Bulgarien, ända ner till Me-
delhavet, Spanien, Portugal, Italien, men 
även i Storbritannien och på Irland. Den 
är även funnen i Adler distriktet, södra 

Ryssland och i Japan.
    Ciboria americana är beskriven från 
USA, baserat på fynd som gjordes på in-
sidan av multnande svepeskålar av äkta 
kastanj som låg på marken bland löv, 
insamlade i New York, Ithaca, Coy Glen 
och Enfield Ravine 1901. Trots att den 
är beskriven från Nordamerika så har 
fynd nästintill uteslutande gjorts i Euro-
pa; Tysk land, Nederländerna, Belgien, 
Schweiz, Österrike, Spanien, Portugal, 
Storbritannien, Danmark och nu även i 
Sverige. Den är även funnen i Japan.
    R. echinophila och C. americana anses 
vara mindre vanliga till ganska sällsynta, 
men de är nog förmodligen förbisedda. 
Augusti–november.

Ciboria americana. Sporer, 8,8 - 11,7 x 3,0 
- 4,9 µm. Asci 81,4 - 88,0 x 8,8 µm
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Hur kommer det sig att du är intresserad av 
svamp? 
Det började med att jag tycker mycket om 
att fotografera och lägga upp egna foton på 
min webbplats Yui in Lund, Sweden. Två av 
mina bästa thaikompisar i Sverige tyc k       er om 
att plocka svamp och jag brukar följa med 
dem till skogen för att ta foton. Jag tycker 
om makrofotografering så jag tog många 
bilder på svampar eftersom de är så söta. 
De är bra motiv för makrofoto tack vare 
deras färger och former Det blir så vackra 
bilder med fin bakgrund i en grön skog. 
Jag skrev också dagbok så jag började då 
berätta om svampar på min webbplats. Jag 
började med att skriva vad de heter och 
sen skrev jag mer om svamparna. Därefter 
blev det information om att plocka svamp-
ar och vad man bör tänka på när man ska 
plocka och äta svamp. Det här, eftersom 
om man plockar rätt blir det så gott med 

olika svamprätter. Plockar man fel blir det 
livsfarligt.

Vi har hört  om dina insatser för thailändare 
när det gäller svamp och information om 
svamp, berätta!
Jag har skrivit mest om ätliga svampar; hur 
de ser ut, var de växer, hur man tillagar 
och förvarar dem och vilka de kan förväx-
las med. Jag har beskrivit de typiska gifti-
ga svamparna som alla borde lära sig och 
känna till och de svampar som kan förväx-
las med ätliga svampar. Jag vill att de som 
plockar svamp känner till de här farliga 
svamparna och att man undviker dem.
    Jag skriver på thailändska och lägger upp 
bilder på svampar på min webbsida. Jag 
skriver nyheter som rör svampplockning 
och mycket mer. Det finns många som vill 
lära sig om svampar och att plocka svamp 
men information som man söker på inter-
net är på andra språk än thai. Det blir 
enklare om man kan läsa det på sitt eget 
språk. Det blir säkrare om man lär sig or-
dentligt och tillräckligt om svampar man 
ska plocka och äta.

Har du Facebook-sidor både på thai, engel-
ska och svenska?
Jag skriver på thailändska eftersom det 
inte finns så mycket information på 
thailändska om att plocka svamp. En del 
information på thailändska tycker jag inte 
är vetenskapligt baserade. Dessutom finns 
det redan mycket information om svamp-
plockning på både engelska och svenska. 
Det finns många från Thailand som vill 
lära sig mer om de svenska svamparna 
men de har inte tillräcklig kunskap på 

Yui Chomphunut Haglund informerar thailändare om svamp i Sverige 
Yui svarar på frågor från redaktören, Per Magnuson

Foto: Yui Chomphunut Haglund

Yuis hemsida på nätet.
Yuis hemsida
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andra språk. Så det jag har skrivit kan bli 
ett bra alternativ i kunskapssökningen om 
svamp för dem. 

Finns du även på andra sociala medier?
Jag använder Yui in Lund, Sweden på alla 
mina sociala medier – Instagram, Twit-
ter, YouTube, Facebook, Wordpress. Det 
är inte bara om svamp utan jag delar med 
mig av annan information också. Syftet 
med mina inlägg är att samla och förmedla 
olika upplevelser och erfarenheter; guider, 
idéer och inspiration för thailändare som 
bor i Sverige. På senare tid har det blivit 
mer om svamp eftersom jag också är en av 
administratörerna i en svampgrupp som 
heter Svamprummet. Där har jag skrivit 
olika saker som jag  lägger i gruppen och 
jag publicerar dem också på min webb-
plats och mina sociala medier. Jag har även 
börjat göra film och lägga upp YouTube. 
Det är inte bara thailändare i Sverige som 
besöker Yui in Lund, Sweden utan också de 
som är intresserade av svamp från andra 
länder i Europa.

Hur viktiga är svampar i den thailändska 
kulturen?
Jag är från centrala Thailand så jag har 
inte så mycket erfarenhet av svampar i an-
dra delar av Thailand. I min del av landet 
plockar  man  Termite Mushroom i skogen 
för att sälja. Den är ganska dyr. Jag har sett 
svamp sedan jag var liten och min pappa 
plockade Termite Mushroom Termitomy-
ces varje år för att göra soppa. Det finns i 
en liten skog där vi bor. Mamma tillagade 
dem enkelt genom att koka vatten med 
fisksås och lägga till rödlök och Termite 
Mushroom. Hon kokade rätten en stund 
och sen åt vi soppan med ris. Jag själv ty-
cker mycket om den.
    Så vitt jag vet finns det mycket svamp 
att plocka under regnperiod i nordöstra 
Thailand. Thailändare som är från nord-
östra delen av landet tycker mycket om 
att plocka och äta svamp. Det är många 
som plockar svamp från skogen och säljer 
på marknaden och många tycker om att 
äta svamp. De brukar koka soppor med 
svamp och grönsaker eller så ångkokar de 

En ätlig flugsvampsart i Thailand, Amanita princeps, är 
förrädiskt lik våra dödligt giftiga flugsvampar;
vit eller lömsk flugsvamp.

svamp och äter den med 
chilisås.
   Det finns många thai-
ländska rätter där svamp 
ingår. För mig, i Thailand, 
har det varit svampar som 
man kan köpa på mark-
naden eller i supermarket. 
De är till exempel Straw 
mushroom Volvariella vol-
vacea, Oyster mushroom  
Pleurotus pulmonarius, 
Ear mushroom Auricularia 
auricula judae,  Enokitake  
Flammulina velutipes och 
White Jelly Fungus Tremel-
la fuciformis.
      (Fortsättning sidan 18).       

15
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Foton, Joachim Krumlinde, till artikel om vintersvampar, sid. 6-8;
Ostronmussling  Pleurotus ostreatus, från Dalby Söderskog 10 december 2006
Vinterskivling  Flammulina velutipes, från Fågelsång, Södra Sandby 19 januari 2007
Sydlig sotticka  Ischnoderma resinosum, betad av rådjur, från Södra Husarahagen, 
Genarp 15 januari 2017

Tre foton, Dicte Helmersson, från exkur-
sionen till Jällabjär, sid. 25-26  
Sun Jöraas var mest inriktad på matsvamp. 
Här med en riklig fångst av tegelsopp Lec-
cinum versipelle.
Jan Svensson (i mitten) var exkursions-
ledare i Jällabjär. Han hade god hjälp av 
Tony Svensson (t.v.) och Joachim Krum-
linde (t.h.) vid artbestämningarna.
Eksopp Leccinum quercinum, en av många 
strävsoppar som sågs under exkursionen.
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Till höger ett outslaget “ägg” av 
bläckfisksvamp Clathrus archeri.
Se sidan 31. Foto: Anders Dahl
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Yui med dagens skörd av matsvamp.

    I Thailand har vi en svampart Amanita 
princeps som ser ut som vit flugsvamp eller 
unga exemplar av lömsk flugsvamp men 
som är ätlig och populär. En farlig likhet 
och orsak till förgiftning.
     En del av de kremlor som finns i Thai-
land är ätliga men kan vara snarlika oätli-
ga kremlor i Sverige.

Är det många thailändare som plockar 
svamp här?
Ja, det är många som plockar svamp här i 
Sverige. Det är därför det är så viktigt att 
de får rätt information om vilka svampar 
som växer här. Vad man kan plocka och 
vad man måste undvika.
     I Sverige äter jag ofta ostronskivling och 
när det gäller skogsvamp tycker jag bäst 
om karljohan.
   Jag tycker mest om att steka svampar 
med smör och lite salt. Jag tycker att på 
detta sätt får jag smaka svamparterna som 

de är. Det blir mycket mer smak än att till-
laga på andra sätt.

Reds tillägg:
Termite mushroom tillhör släktet Termito-
myces. Släktet termitsvampar har utvecklat 
en symbios med termiter.
    Straw mushroom är halmslidskivling på 
svenska.
    Oyster mushroom är blek ostronmussling.
   Ear mushroom är judasöra.
  Enokitake är vinterskivling; dock är den 
som används i det asiatiska köket ofta odlad 
i mörker och får ett särpräglat utseende.
    White Jelly Fungus är en Tremella-art som 
vi inte har något svenskt namn på. Släkt 
med våra gelésvampar, t.ex. gullkrös.

Termite mushroom tillhör släktet Termitomyces
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Jag har följt med som deltagare på ganska 
många av Puggehattens svampexkursioner 
det senaste året, men nu var det dags för 
mig att hålla i min första svampexkursion. 
Det är ju klart att jag kände mig nervös 
nu när det var första gången som jag själv 
skulle vara ansvarig. Hur skulle det hela gå? 
Vi hade samlats, ett drygt dussin deltagare 
som tillsammans skulle inventera Borgens 
naturreservat och Natura 2000-område, 
bl.a. Anders Dahl, Joachim Krumlinde och 
Lars Salomon deltog. Även två vänner till 
mig, samt min lillebror dök upp. Skönt med 
lite välbekanta ansikten vilket fick mig att 
bli mer bekväm och avslappnad. Vi bestäm-
de oss för att starta i södra delen av reserva-
tet och sedan följa bäckravinen norrut. 
     Borgen är ett litet men mycket varierat 
naturreservat. Stigarna leder över en höjd-
platå, längs vattendrag, förbi rasbranter och 
sumpskogar. Området består av blandlöv-
skog och domineras av ek, ask, asp, vårt-
björk och klibbal. Buskvegetationen är 
varie rad med bland annat hassel, hägg, ol-

von och skogstry. Mitt mål och fokus låg 
på att leta efter de små svamparna som de 
flesta bara går förbi, bl.a. skålsvampar, göm-
mingar, nästingar, rostsvampar och myxo-
myceter (slemsvampar).
     Totalt hittade vi 108 arter svamp, varav 
fyra är rödlistade; Sydlig sotticka  Ischnoder-
ma resinosum (VU), stor tratticka Polyporus 
badius (NT), Oxyporus obduscens (VU), 
prakttagging Steccherinum robustius (VU). 
     Dessutom hittade vi två, för Sverige, nya 
svamparter; Pandora dipterigena, ett flug-
mögel som parasi terar på tvåvingar Diptera 
och Puccinia cynodontis, en rostsvamp på 
blad av viol.
    Andra intressanta arter värda att näm-
na som vi fann under dagens exkursion var 
bl.a. toppig vargmjölk Lycogala conicum, 
Ciboria conformata, en skålsvamp på mult-
nande löv av klibbal, Orbilia luteorubel-
la, ovanlig eller förbisedd skålsvamp med 
endast ett fåtal rapporterade fynd, funnen 
på murken ved i långsamt flytande bäck, 
söder om järnvägen, Orbilia sarraziniana, 
liknande föregående art, drygt ett dussintal 
fynd i Sverige, samtliga är gjorda i Skåne. 
Puccinia circaeae, en rostsvamp på blad av 
stor häxört, första rapporterade fyndet på 
Artportalen, och Hypomyces microsper-
mus, en svampsnylting som parasiterar på 
rutsoppar Xerocomellus och sammetsoppar  
Xerocomus. 
     En väldigt lyckad dag trots allt, med mån-
ga intressanta arter och trevligt sällskap. Ett 
stort tack till samtliga deltagare som del-
tog i vår svampexkursionen till Borgens 
naturreservat, Vallåkra.

Borgens naturreservat lördagen 20 juli 2019
Text och foto: Stefan Phalagorn Bergström

Sedan sist

Pandora dipterigena, ett flugmögel som 
parasiterar på tvåvingar Diptera.
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Ett stort tack till samtliga deltagare som 
deltog när jag höll i min andra svamp-
exkursion med Puggehatten. Vi blev hela 26 
deltagare. Inte trodde jag att det skulle dyka 
upp så pass många entusiastiska del tagare! 
Alltid kul att få återse Puggehattens styrelse 
och våra medlemmar, men också att få träf-
fa alla nya nyfikna icke-medlemmar som 
kommit för att delta i svampexkursionen. 
Vi besökte Eksholmssjön och Eksholm 
naturreservat, ett Natura 2000-område, 
samt brunvattengölen/myren Pydden i Sve-
dala kommun. Reservatet består av sjön 
Eksholmssjön och dess äldre bokskog och 
ekskog, samt alsump skog. Ett extra stort 
tack till Helena Lindgren och Anders Dahl 
som hjälpte till med att pedagogiskt gå ige-
nom alla matsvampar vid genomgången på 
slutet.
      Vi fann totalt 79 arter av svampar, var-
av sex arter är rödlistade: Kastanjesopp 
Gyroporus castaneus (NT), brandticka 
Pycnoporellus fulgens (NT), oxtungssvamp 
Fistulina hepatica (NT), tårticka Inonotus 
dryadeus (VU), sydlig sotticka Ischnoderma 
resinosum (VU) och stor sotdyna Camarops 
polysperma (NT).
   

    Andra spännande svampfynd som kan 
vara vara intressanta att nämna var bläck-
sopp Cyanoboletus pulverulentus, Rhopogra-
phus filicinus, på vissna bladskaft av örn-
bräken och Dialonectria episphaeria, en 
liten röd nectroid parasit på gamla stroman 
av slätnästing Diatrype stigma och Ascod-
ichaena rugosa är en mycket karaktäristisk 
svart liten skålsvamp som bildar stora svarta 
oregel bundna cirklar, fläckar och horison-
tella linjer på bark/stambas av stående bok, 
samt på grenar och kvistar. Den kan vid en 
första anblick antas för att vara en lav. Up-
penbarligen skyddar Ascodichaena rugosa 
bokträden till en viss grad mot angrepp av 
boksköldlusen Cryptococcus fagisuga, vilket 
därmed minskar risken för sjukdomen 
bokbark sjuka. Boksköldlusen orsakar sår 
i barken som kan leda till sprickbildningar 
som lätt infekteras av sekundära skadesvam-
par och bakterier. Exempel på dessa parasit-
svampar är bokrödgömming Neonectria 
coccinea och lövträdskräfta Neonectria ditis-
sima som i sin tur förorsakar kräfta hos bok, 
varpå det bildas öppna, insjunkna sår, svul-
ster och ringar i barken. Med tiden stryps 
trädet eftersom närings- och vätsketillförsel 
upphör och till slut dör trädet.

Eksholmssjön, Eksholms naturreservat lördagen 3 augusti 2019
Text och foto: Stefan Phalagorn Bergström

Brandticka
Pycnoporellus 
fulgens (NT) nära 
hotad. Funnen vid 
exkursionen till Eks-
holms naturreservat
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Sommarstiltje och väldigt torrt i markerna 
bidrog säkert till att vi bara var tre personer 
som mötte upp för en fin sommarkväll vid 
Rinnebäcksravinen. Rinnebäcksravinen i 
västra utkanten av Lund (nordost om Vär-
pinge by) är ett kommunalt naturreservat 
sedan 2003. Ravinen skapades när den se-
naste inlandsisen smält bort och består av 
moräner och berggrunden är s.k. danien-
krita. På vissa ställen i branterna kan man 
tydligt se de olika jordlagren. Området 
har länge varit betesmark och växtligheten 
består av bl.a. hagtornar, fläder, vildapel 
och ek.

Rinnebäcksravinen måndagen 5 augusti 2019
Text och foto: Anders Dahl

Hur var det då med svampar? Sommartor-
kan gjorde att hattsvamparna lyste med sin 
frånvaro. Men några tickor och rostsvam-
par kunde ändå hittas. Bland annat kunde 
vi notera ockravaxtagging Mycoacia uda, 
plommonticka Phellinus tuberculosus och 
en resupinat ticka i släktet mjölskinn Tre-
chispora som väntar på mikroskopering. 
På blad av rosor hittades rostsvampen 
Phragmidium tuberculatum och rospur-
purfläck Elsinoë rosarum.

Ockravaxtagging Mycoa-
cia uda, funnen i Rin-
nebäcksravinen vid dagens 
exkursion.

Landskapet vid Rinnebäcksra-
vinen, en intressant svamplokal 
som dock inte visade sig från 
sin bästa svampsida denna 
måndagkväll.
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15 personer samlades denna fina som-
markväll vid Alnarpsparken i Lomma. 
Alnarpsparken är en återkommande ex-
kursionslokal som vi besökt många gånger 
under årens lopp. Första gången vi besökte 
Alnarpsparken (enligt Sigvard Svensson) 
var 26 augusti 1991. Därefter har program-
punkten varit med årligen, det blir alltså 
29:de gången i år. 

Vi började kvällens exkursion med att leta 
efter en jordstjärna Geastrum som hittats 
någon dag tidigare. Vi kunde bara hitta ett 
gammalt exemplar som dock inte lät sig 
artbestämmas. Under hösten har det rap-
porterats både kragjordstjärna Geastrum 
michelianum och fransig jordstjärna Geas-
trum fimbriatum från Alnarpsparken. Strax 
väster om slottet hittades en fin grovticka 
Phaeolus schweinitzii och på en ek växte 
tårticka Inonotus dryadeus. Ett nedsparkat 
exemplar av parkens specialitet, eklackticka 
Ganoderma resinaceum kunde också hittas.

Efter nån timme återsamlades vi för artge-
nomgång. Som vanligt när det gäller Al-
narpsparken var det ganska mycket kremlor 
och soppar. Gulnande blodkremla Russula 
luteotacta och eksillkremla Russula grave-
olens är båda vanligt förekommande. Ef-

ter lite jobb vid mikroskopet kunde också 
konstateras en lindkremla Russula insignis. 
Bland sopparna kan nämnas rödsopp Hort-
iboletus rubellus och rotsopp Caloboletus 
radicans. Den sistnämnda är vanligt före-
kommande strax söder om slottet. 

Bland sopparna fanns också ytterligare en 
art i artkomplexet inom släktena Xeroco-
mus/Xerocomellus/Hortiboletus som visade 
sig vara Xerocomus communis. Denna hade 
vackert orangeröda fläckar längst ner i fot-
köttet, se bild. Vidare hade den brun hatt-
hud och en gulaktig fot med röda fibrer. 
Den blånade något i fotköttet men först 
efter ganska långt tid (minst 30 minuter!). 
De orangeröda fläckarna är särskiljande 
från alla(?) arter i komplexet utom röd-
sopp Hortiboletus rubellus, som dock oftast 
har mer röda toner i hatthuden. Det finns 
endast en dryg handfull rapporter av Xero-
comus communis från Skåne i Artportalen. 
Det verkliga antalet fynd är förmodligen 
något högre och den borde inte vara helt 
ovanlig då den ofta(st) hittas i parkmiljöer 
med framför allt ek. Flera olika namn har 
använts för denna art av olika författare bl.a. 
Xerocomellus engelii, Xerocomus engelii och 
Xerocomus quercinus. Frågan är dock om 
den inte bör heta Hortiboletus engelii.

Alnarpsparken, måndagen 12 augusti 2019
Text och foto: Anders Dahl

Xerocomus communis, med tyd-
liga orangeröda fläckar vid basen 
av foten.
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Naturreservatet Dalby Norreskog lig-
ger strax norr om nationalparken Dalby 
Söderskog. Naturreservatet omfattar för-
utom skogen i norr även betesmarken mel-
lan Norreskog och Söderskog. Norre skog 
är betydligt mindre näringsrik än nation-
alparken i söder. Bok och ek domi nerar i 
de torrare delarna av reservatet. Delar av 
skogen är betad. De blötare delarna, som 
hyser framför allt al och ask, är ofta svår-
forcerad. Norrsekog var vald för denna 
kvälls exkursion i augusti. 

19 personer mötte upp vid samlings-
platsen eller något senare vid parkeringen 
på naturreservatets östra sida. Vi delades 
upp i två grupper, en grupp som besökte 
de torrare delarna med bok och ek och en 
grupp som koncentrerade sig på de blötare 
delarna. Undertecknad hade innan exkur-
sionen funnit cinnobermussling Crepido-
tus cinnabarinus i den blöta skogen söder 
om vägen som leder in i reservatet. Målet 
för den andra gruppen var att återfinna 
denna rara svamp. Det visade sig att vi 
knappt behövde lämna vägen för ännu en 

asklåga med cinnobermussling fanns bara 
nån meter från därifrån. För er som läser 
Puggehatten minns kanske att den hitta-
des förra året i Dalby Söderskog. Nu fann 
vi den alltså på flera ställen i Norreskog. 
Samtliga fynd av musslingen var på ask. På 
samma lågor återfanns även två andra ar-
ter i släktet Crepidotus nämligen C. caspari 
och mjukmussling C. mollis. 

Vi återsamlades och kunde under Sig-
vards kunniga ledning gå igenom kvällens 
fynd. Förutom ovan nämnda kunde vi 
även beskåda fina arter som småskölding 
Pluteus nanus, svaveltofsskivling Pholio-
ta flammans, bokmusseron Tricholoma 
ustale, aprikoskremla Russula risigallina 
och viol fotskremla Russula violeipes. En 
skinnsvamp visade sig efter mikroskoper-
ing vara hasselfrätskinn Vuilleminia coryli. 
När vi nöjda med en härlig kväll och mån-
ga fina svampfynd skulle bege oss åter mot 
bilarna hittades en bronssopp Butyribole-
tus appendiculatus, precis vid bordet där vi 
hade vår genomgång. En fin avslutning på 
en fin kväll.

Dalby Norreskog , måndagen 19 augusti 2019
Text och foto: Anders Dahl

Sigvard Svensson 
demonstrerar 
dagens fynd för 
dagens vetgiriga 
deltagare i Dalby 
Norreskog
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Stort tack till alla deltagare som deltog i 
svampexkursionen med Puggehatten.  Vi 
blev hela 31 deltagare! Det var många en-
tusiastiska deltagare som samlades, allt 
från nybörjare, vana matsvampsplockare, 
svampkonsulenter till riktigta svamp-
nördar, men kanske var det en lite väl 
stor grupp att hålla reda på när vi tillsam-
mans vandrade genom skogen. Vi besökte 
Häckebergas naturvårdsområde vid Ge-
narp, nordvästra och sydvästra delarna 
av Häckebergasjön. Ett extra stort tack till 
Helena Lindgren som var till stor hjälp 
med att pedagogiskt gå igenom alla mat-
svampar vid genomgången på slutet.

    Vi fann totalt 94 arter av svampar, varav 
två är rödlistade: Bronssopp Butyriboletus 
appendiculatus (NT) och Stenticka Polypo-
rus tuberaster (NT).
   Andra trevliga fynd var fjällsopp Stro-
bilomyces strobilaceus, rutkremla Russula 
virescens, piggvårtskräling Flammulaster 
muricatus och fjällskölding Pluteus petasa-
tus på murken boklåga. Vi fann även den 
intressanta mullskålen Pulvinula constel-
latio, en liten mörk aprikos/orange pyrofil 
skålsvamp. Dess ekologi är brandfält, på 
lerig och fuktig jord, rik mulljord och på 
kalkrik mark och även på bränd mark.

Häckeberga naturvårdsområde lördagen 24 augusti 2019
Text och foto: Stefan Phalagorn Bergström

Fjällsopp Strobilomyces strobilaceus, funnen i Häckeberga
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Den 31 augusti skulle färden gå till Hal-
labäckens naturresevat men jag hade mina 
onda aningar och på onsdagen innan ex-
kursionen åkte jag dit för att kolla läget. 
Efter två timmar hade jag hittat fem arter 
–katastrof! Jag träffade en svampintresse-
rad man som bor alldeles i närheten och 
har bra koll på områdets funga. Enligt 
honom har det varit uruselt hela säsongen 
hitintills. Så vad göra? Flytta exkursionen 
så klart, men vart? Efter lite funderande 
och efterforskning så bestämde jag mig för 
Jällabjär på andra sidan Söderåsen där my-
cket regn verkar ha fallit den senaste tiden. 
Så bestämt och klart, meddela ändringen 
på Facebook och på hemsidan. Efter lite 
strul, som jag får ta på mig, så ordnade det 
sig och väl vid Jällabjär var vi 18 personer 

som mött upp.
    Med fika i ryggsäckarna, bar det iväg. 
Först en runda på betesmarkerna där det 
var rätt tunt med svamp, men några fynd 
gjordes i alla fall. Efter det splittrades gän-
get och de flesta for iväg vind för våg med, 
förhoppningsvis, kosan ställd mot den 
gamla vulkanen. Efter ett par timmar var 
det dags för fika och nästan alla dök upp. 
Dock var några lite sena, men förhopp-
ningsfulla, med korgarna fulla av svamp. 
Deras förhoppningar grusades tyvärr då 
deras korgar var fulla med alpluggskivling 
Paxillus filamentosus, helt oätbara. Men 
såklart så lärde de sig förhoppningsvis 
något av sitt misstag. Genomgången av 
våra fynd tillsammans med fika gjorde 
säkert några lite klokare. 

Jällabjär i stället för Hallabäcken, 31 augusti 2019
Text: Jan Svensson Foto: Stefan Phalagorn Bergström

Här en korgfull med alpluggskivlingar Paxillus filamentosus, dock ej ätbara.
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     Efter fika försökte vi hålla samman 
gruppen så inte korgarna fylldes av oät-
ligheter igen. Betesmarken i sydvästslut-
tningen gav inte vad jag hoppats men det 
blev en del kremlor för dem som jagade ät-
bart  och även en del intressant för oss andra. 
Inne i ädellövskogen fann vi  en massa rät-
tikhättor Mycena av alla tre arterna, en del 
myxomyceter och olika vedsvampar. På 
tillbakavägen genom enefäladen med både 
ädellövskog och annan lövskog så hittade 
vi en del soppar. När vi återförenats visade 
det sig att några var en aning besvikna. 
De hade tagit för givet att exkursionen var 
en ren matsvampsexkursion, vilket det 
inte var. Bättre information framöver ut-
lovades. 
     Åter på parkeringen blev det genomgång 

av fynden och en del sorterande i mat-
svampskorgarna. Jag upplevde att de flesta 
var nöjda med dagen och att vi hade lärt 
oss en hel del. Det blev totalt 123 arter 
inklusive någon ödla, groda och padda, 
alltså betydligt bättre än om vi hade varit 
vid Hallabäcken. Hela artlistan ligger på 
Artportalen om man vill ta del av den. Det 
går bra att kontakta mig via mail eller face-
book så kan man få hela listan. Tack alla 
deltagare för en trevlig dag i den skånska 
naturen och på återseende.
Fler foton finns på mittuppslaget

Två svamparter hittade vid exkursionen till Jällabjär: t.v. Hypomyces microspermus en 
svampsnylting, som parasiterar på rutsopp. T.h. Neoboletus xanthopus.
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Nej inte så! Vi varken letade eller hittade 
bombmurkla. Däremot så var vi 23 st som 
denna lördag hade letat oss fram till Torse-
bro krutbruk. En spännande miljö både 
vad det gäller svamp (tidigare fynd t.ex. 
bleksopp Hemicellum impolitus, rotsopp 
Boletus radicans, gulbrämad flugsvamp 
Amanita franchetii och Neoboletus eryth-
ropus) och den kulturella delen:
     Här började tillverkas krut 1682 och 
man höll på ända fram till 1923. Det var 
en explosiv verksamhet och det skedde 
ett antal olyckor. En minnessten över de 
omkomna arbetarna finns i södra del-
en av området. I denna bruksmiljö finns 
flera välbevarade byggnader samt Torse-
broparken som är ett Natura  2000 område. 
Helgeå, med omgivande ädellövskog, rin-
ner i närheten vilket var en förutsättning 
för kruttillverkningen. Vinbergsnäckor är 

Mykologer i explosiv miljö, Torsebro krutbruk lördagen 7 september 2019
Text och foto: Mats Karlsson

vanliga i området. På frivillig väg håller ett 
museum på att byggas upp. En av initia-
tivtagarna till detta fixade så vi kunde äta 
vår medhavda lunch i fin miljö (tack Lena).
     Före lunchen gick vi en runda och le-
tade efter matsvampar. Några hittade bl.a. 
lite kantareller Cantharellus cibarius. Un-
der lunchen pratade vi lite grann om olika 
matsvampar och vad man bör tänka på för 
att undvika förgiftningar. Efter maten gick 
vi lite söder i området och hittade bl.a. just 
gulbrämad flugsvamp Amanita franchetii, 
kantspindling Cortinarius variecolor, doft-
fränskivling Hebeloma saccariolens samt 
Lactarius fluens. Totalt blev det c:a 90 arter. 
För er som vill ha en fullständig artlista så 
sök på Artportalen: område Skåne och da-
tum 7/9. 

T.v. Fjällsopp även den funnen vid krutbruket. 
Nedan, gulbrämad flugsvamp Amanita franchetii
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Samlingsplatsen för dagens exkursion var 
parkeringen vid Vombs kyrka och den 
fylldes oroväckande snabbt denna lör-
dasgförmiddag. Vid tiotiden åkte vi mot 
dagens exkursionsmål som var Nyhuslin-
jen i Vombs fure. Väl på plats kunde kon-
stateras att vi var totalt 40 (!) personer som 
samlats för att leta matsvamp denna sep-
temberdag. 

Vädret var fint och de många ivriga mat-
svampsplockarna spreds snart ut i skogen. 
Jag och några med mig rörde oss söderut 
och kunde konstatera att svamptillgången 
var måttlig men inte helt dålig. Att det är 
många svampplockare som rör sig i dessa 
marker kunde konstateras då vi stötte på 
två olika små grupper med svamp plockare 
som inte tillhörde vår egen exkursion. 
Några passade på att ställa lite frågor om 
svamp och vi delade glatt med oss av vår 
kunskap. 

Efter halvannan timmes letande vände vi 
tillbaks till parkeringen och våra väntande 
matsäckar. Som vanligt var det ivriga dis-
kussioner om vad som hittats och snart 
lade Yui fram en matta där vi kunde visa 
dagens skörd. Det blev en välfylld utställn-
ing med ganska mycket matsvampar som 
stolt fjällskivling Macrolepiota procera, 
rimskivling Cortinarius caperatus och 
blomkålssvamp Sparassis crispa. Det var 
väldigt mycket soppar denna dag och inte 
mindre än 9 arter kunde visas upp. Sten-
sopp Boletus edulis, brunsopp Imleria ba-
dia och tegelsopp Leccinum versipelle var 
alla vanliga. Men här fanns även grynsopp
Suillus granulatus, lärksopp Suillus grevil-
lei, smörsopp Suillus luteus och sandsopp 
Suillus variegatus. Alla verkade väldigt 
nöj da med dagen och en del hade välfyllda 
korgar med sig hem.

Matsvampsexkursion till Vombs fure, lördagen 14 september 2019
Text och foto: Anders Dahl

Fynden från dagens exkursion uppdukade 
för genomgång.
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Notiser

Biologiska museet i Lund, Lunds universitet
Svampsamlingen består av ca 41 000 kollekter från Norden (huvudsakligen södra 
Sverige) och 22 000 kollekter från övriga världen.
Den pågående inventeringen av Skånes storsvampar tillför årligen ett stort antal kollek-
ter från ett tjugotal insamlare. På senare år har några större samlingar med sydsvenskt 
material donerats till museet och är under bearbetning. Samlingen används bland annat 
i Svenska artprojektet och i arbetet med en svensk svampchecklista.
Samtliga våra nordiska svampar utom rost- och sotsvamparna är redan registrerade. 
Det gäller även vår betydande samling av algsvampar (Oomycetes), främst bladmögel 
(Peronospora). Algsvamparna är inte närmare släkt med svamparna, men brukar i her-
bariesammanhang av tradition behandlas som svampar.
Om du vill donera insamlade svampar tar du kontakt med museet.

Viktiga insamlare:
Olof Andersson (1912-1995), storsvampar från södra Sverige.

Harry Christoffersson (1891-1970), rost- och sotsvampar (Uredinales, Ustilaginales).

Arne Gustavsson (1927-2013), algsvampar, särskilt bladmögel (släktet Peronospora).

Carl Hammarlund (1884-1965), rost- och sotsvampar (Uredinales, Ustilaginales).

Ernst Ljungström (1854-1943), rost- och sotsvampar (Uredinales, Ustilaginales).

Källa; Museets hemsida

Royal Botanic Gardens Kew
Kew Gardens är berömt för sina insatser inom botaniken och anses som en av världens 
viktigaste institutioner för att bevara växter. Nu är det dags för svamparna. Kew Garden 
har gett sig på att beskriva tillståndet för vår funga i världen. En inte helt lätt uppgift.
       På nätet kan man hitta en sammanställning av rönen. Använd länken nedan, det 
finns mycket av intresse att läsa. Svampar har en stor mångfald och här presenteras allt 
från mat- och giftsvampar  till parasiter och skadegörare. Även svampar som kan göra 
nytta avhandlas, bland annat rapporteras om att kinesiska forskare har hittat en svamp 
som bryter ned plast. Försök har gett goda resultat och att svampen i en snar framtid 
säkert kan användas för att ta hand om plast på ett miljövänligt sätt.
Källa:  https://stateoftheworldsfungi.org/2018/
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Ett par Facebook-tips 
Facebook rymmer väldigt mycket och när det gäller svamp finns mycket attt hitta. Vi hade 
några tips för en tid sedan (PH nr 4, 2015) med svenska sidor. Här kommer ett par  nya tips 
och det första är en engelskspråkig sida.

BMS Facebook
https://www.facebook.com/groups/18843741618/
Det är British Mycological Society som når intresserade genom Facebook. Ett trevligt grepp 
och en läsvärd sida. Nu senast finns en presentation av det nya praktverket;
Fungi of the Temperate Europe av Thomas Læssøe och Jens H Petersen.
Vi kommer med en recension i vårt nästa nummer av Puggehatten.

Svamptorget
På Facebook finns Svamptorget, en handelsplats, där man som medlem, kan lägga ut allt 
som har med svamp att göra till försäljning. Här kan man fynda svamplitteratur, torkad 
tratt kantarell och karljohansvamp samt stickade sockar med svampmotiv. Det är verkligen  
en facebookgrupp för en sanna svampnördar.
     Det är Puggehattens Facebook ansvarig, Susanne Hernqvist, som har startat och administ-
rerar gruppen.
https://www.facebook.com/groups/svamptorget/

Svampskatt i Ryssland
I början av september kunde man läsa i tidningen att Kreml hade för avsikt att införa 
licens för de som är ute och plockar svamp och bär i skogarna. Svampplockning i skog-
arna runt Moskva är ett mycket populärt fritidsnöje. 
Enligt Jordbruksministeriet skulle Ryssland kunnat exportera svamp för 2 miljarder 
dollar 2017. Det var det år som ministeriet la fram ett liknande förslag om svamp- och 
bärlicens, men var då tvungna att backa beroende på alla protester.  
Nu protesterar man inte lika mycket, man rycker på axlarna och säger att det är lätt att 
kringgå licenslagarna.
En lista över populära svampar i Ryssland toppas av karljohansvamp följt av björksopp. 
Kantarell kommer bara på sjätte plats. Ett par svamparter som finns på listan är svam-
parter som vi sedan länge har klassat som olämpliga matsvampar;  honungsskivling och 
pluggskivling.
Källa: DN 11 september 2019
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Den 22 september åkte min flickvän Mali 
och jag för att plocka svamp. Vi hade tänkt 
att börja nånstans längs Hallandsåsens 
södra sida. Vi bestämde osss på vägen för 
att först åka in till Fredriksdal där svamp-
utställningen var i full gång. Efter en run-
da i parken gick vi in och fick en pratstund 
med Karin Hjelmér. Som vanligt var det en 
fin utställning med myck et olika svamp-
ar. I en burk låg till min förvåning en helt 
utslagen bläckfisksvamp Clathrus archeri. 
Karin berättade att det var en besökare 
som kommit med den några dagar tidi-
gare, men då fortfarande outslagen. Pre-
cis som stinksvampen Phallus impudicus 
sticker den mogna svampen fram ur en 
äggliknande boll. Just denna morgon hade 
svampen slagit ut och kunde beskådas i all 
sin prakt. Kommer ihåg att jag tänkte att 
det hade varit kul att hitta en sån ”i det vil-
da”. Karin berättade vidare att just denna 
svamp var funnen vid Rössjön. 

Ett kul svampfynd 
Text och foto, Anders Dahl

  Vi lämnade bläckfisksvampen och 
Fredriksdal bakom oss och styrde kosan 
mot nordsidan av Västersjön. Grusvägen 
här slingrar sig fram med Västersjön på 
södra sidan och Hallandsåsen på den nor-
ra. Hittade ganska snart ett litet fint öp-
pet ställe och stannade för att kontrollera 
svamptillgången. Till vår glädje hittades 
en del taggsvampar. Efter en liten stund 
utbrister Mali som korsat vägen:    
     ”Here is the same mushroom as we saw 
in Fredriksdal”. Och mycket riktigt, där 
precis i vägkanten, stod ett fint exemplar 
av bläckfisksvamp Clathrus archeri. Wow, 
vilken lycka! Vi kollade vidare och kunde 
totalt hitta ca 25 fruktkroppar inom ett 
område på ca 100 kvadratmeter. Både fullt 
utslagna och outslagna ägg. Liksom sina 
släktingar i ordningen Phallales är den 
beroende av flugor för att sprida sina spor-
er. Därför utsöndrar den en kraftig lukt för 
att locka till sig insekterna.
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Svampar har nyckelroll för mångfalden
Det är allmänt känt att tropiska skogar är artrika och hyser en hög biologisk mångfald. 
Vad som är mindre känt är att svampar har en nyckelroll i mångfalden. En tropisk skog 
i Panama undersöktes av forskare från både Panama och USA. De gick på djupet och 
undersökte jordlager och nyetablering av träd. Det visade sig att svampar gynnar trädets 
frö att gro och då ofta en bra bit från artfränder. Det verkar vara en strategi som gynnar 
trädet, ju längre ifrån en artfrände ju färre patogener och därmed gynnsammare att 
överleva. Även på SLU har man tankar kring hur våra trädslag gynnas av myllans svam-
par och något man väger in i sin forskning.
Källa: Vetenskapsradion 29/1/2018

Odla svamp som termiter
Termiter  ”odlar” proteinrik svamp som ger ett gott komplement till annan föda. Det 
är en symbios där svampen kan växa i en miljö som inte finns utanför stacken. Det här 
samspelet liknar det som finns hos en del myrarter. Visst odlar vi svamp med framgång 
om än i liten skala. Vi skulle kunna ta lärdom av termiter och myror och finna vägar att 
odla betydligt mer svamp och då som en viktig proteinkälla. Ett mer klimatsmart livs-
medel jämfört med t.ex. kött.
      Detta och mycket mer berättar Sabine Vreeburg som studerar symbiosen mellan 
termiter och svampar vid universitetet i Wageningen i Nederländerna.
Källa: Vetenskapsradion 5/1/2018

Aggressiv jästsvamp sprids mellan sjukhus
För några år sedan upptäcktes en jästsvamp i Japan. Nu finns den över hela vårt klot, den 
har spridit sig från sjukhus till sjukhus och den är svår att bekämpa. Arten har det latins-
ka namnet Candida auris men ännu inget svenskt namn. Till skillnad från andra jästs-
vampar sprids den här arten mellan människor. Den är aggressiv och människor med 
dåligt immunförsvar är utsatta. En infektion i blodet kan vara dödlig eftersom svampen 
är resistent mot många läkemedel och kan ge sepsis (blodförgiftning) när den väl tar sig 
in i blodet.
    Orsaken till ökningen av den här jästsvampen kan vara klimatförändring, bekämp-
ningsmedel i jordbruket, men än vet man inte.
Källa: Forskning.se 1/8/2019

Svampförgiftningar
Även i år rapporteras det om svampmisstag. Svampsäsongen har varit mycket god och 
det har bäddat för ökat antal förgiftningar. Det har varit vit flugsvamp som stått för några 
av de allvarliga förgiftningarna. Dock har de inte varit livshotande. Giftinformations-
centralen hade redan den 8 september tagit emot 739 förfrågningar angående potentiella 
svampförgiftningar. Av dem var det en handfull som var allvarliga.
     ”Vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och toppig giftspindling är de som är i särklass gifti-
gast” säger läkaren Jonas Höjer vid Giftinformationcentralen till TT.
Källa: TT och i dagspress, HDs nätupplaga 8/9 2019
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Kallelse till årsmöte 2020
Agenda för ordinarie årsmöte i Puggehatten
Skånes Mykologiska Förening
Lördagen den 22 februari 2020, kl. 11.00
Arkivcentrum Syd, Lund.

Program
Inledning av ordföranden
Ärenden enligt stadgarna
Lunchfika
Efter årsmötet berättar Mikael Jeppsson om det nystartade svenska tryffelprojektet och 
dess första fältsäsong.

Årsmötets ärenden
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av årsavgift för 2021.
13. Förslag till nya hedersmedlemmar
14. Övriga ärenden.
Avtackning avgående funktionärer
Inventeringshelg 2020

Välkomna till vårt årsmöte!
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