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Program

Juli - december 2019
Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00
Här kommer programmet för sommar och höst 2019. Målen kan ändras 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 20 juli – Borgens naturreservat vid Vallåkra.
Lövskog längs Råån med gott om död ved. Samling: Kvistofta kyrka kl 10.00.
Ansvarig. Stefan Phalagorn Bergström 070-923 93 29.
Lör 27 juli – Linnekulla.
En mindre bäckravin i bokskog som visat sig vara spännande. Här växer bland annat
laxkremla, korallkremla och kanelticka. Samling: Västra Vrams kyrka kl 10.00.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.
Lör 3 aug – Eksholmssjön och Eksholm naturreservat, Svedala.
Äldre bok- och ekskog, samt alsumpskog vid sjön. Samling: Hyby kyrka kl 10.00.
Ansvarig: Stefan Phalagorn Bergström 070-923 93 29.
Mån 5 aug – Rinnebäcksravinen vid Värpinge i Lund.
Kommunalt reservat med intressant flora, miljö och långvarig hävd. Samling: Östra sidan av parkeringen vid Värpinge Golfklubb, Fackklubbsvägen kl 18.00 Stadsbuss 5 hållplats “Företagsvägen. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Lör 10 aug – Vanås slott vid Knislinge.
Grov ek i park och skog. Samling vid Vanås slottsparkering utmed Hässleholmsvägen
väster om Knislinge kl 10.00.
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04.
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Mån 12 aug – Alnarp.
Återkommande lokal som brukar kunna bjuda på en del fina fynd. Samling vid Alnarp,
parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Mån 19 aug – Dalby Norreskog.
Ombildat reservat som är klart intressant, men väldigt lite besökt. Samling: Dalby kyrka,
parkeringen norr om kyrkan, kl 18.00.
Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.
Lör 24 aug – Häckeberga.
Ädellövskog och halvöppna betesmarker. Samling: Häckeberga slottsparkering kl 10.00.
Ansvarig: Stefan Phalagorn Bergström 070-923 93 29.
Mån 26 aug – Pildammsparken, Malmö parker.
Samling: parkeringen SO om Malmö stadion på Eric Persson väg, kl 18.00.
Obs! parkeringsavgift.
Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.
Lör 31 aug – Hallabäcken på Söderåsen.
Samling: Kågeröds kyrka kl 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.
Lör 7 sept – Torsebro krutbruk.
Ädellövskog med grov ek på kalkrik mark. Ifjol hittades bleksopp, rotsopp och gul
brämad flugsvamp här. Samling: Färlövs kyrka kl 10.00.
Ansvariga: Mats Karlsson 073-851 51 43 och Anne-Karin Mikonaho 070-781 24 58.
Lör 14 sept – Vombs fure. Matsvampsexkursion!
Samling: Vombs kyrka kl 10.00.
Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.
Lör 21 sept – Djurholmens strövområde, Hallandsåsen. Matsvampsexkursion!
Samling: Hjärnarps kyrka kl 10.00.
Ansvarig: Dicte Helmersson 070-659 22 24.
15-21 sept – SMF:s mykologivecka i Västergötland
Lör 28 sept – Fyledalen.
Vi får besök av föreningen Svampevennerne från Bornholm. Tillsammans hjälper vi
också till att samla svamp till återöppnandet av svamputställningen på Fredriksdals
museer. Samling: Benestads kyrka kl. 10.00.
Ansvariga: Sigvard Svensson 070-776 33 78 och Jan Svensson 070-887 25 23.
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Fre 4 - Sön 6 okt – Inventeringshelg i Rönneådalen.
Se separat inbjudan som finns på matrikelns omslag, PH nr 4 2018. Inbjudan finns även
på vår webbsida: www.puggehatten.se och FaceBook-sida: Svamp med puggehatten
Anmälan senast 20 juni (gärna tidigare) till föreningens epost info@puggehatten.se
Lör 12 okt – Frostavallen norr om Höör.
Strövområde som domineras av bokskogar. Samling: parkeringen vid Frostvallen (obs, ej
Skånes djurpark) kl 10.00.
Ansvarig: Helena Lindgren 076-211 11 43 och Anders Dahl 070-936 66 63.
Sön 13 okt – Höst-bioblitz vid Blåherremölla längs Julebodaån.
Puggehattens medlemmar är inbjudna att delta i artletandet. För mer information se Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla.
Lör 19 okt – Stora Hults fälad och strand vid Vejbystrand
Naturreservat som utgörs av magra betade strandhedar. Om vi hinner åker vi vidare till
Vasaltheden vid Glimminge plantering, även det en öppen betad strandhed med spridda
enbuskar. Samling: Barkåkra kyrka kl 10.00.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

SLU-nyhet
Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället
Text: Mårten Lind
Att spara en andel träd vid avverkning är
inte bara en god gärning för fågellivet; det
skyddar också markens förmåga att bära
fram nya generationer skog. En ny studie
från SLU visar att ett kalhygge utan sparade
träd kan utplåna runt 75 % av markens
mykorrhizaarter. Dessa är livsnödvändiga
för träden, och det är inte säkert att det är
de viktigaste som överlever eller etableras
på nytt.
Alla träd är beroende av samarbete med
mykorrhizasvampar för att kunna ta upp
vatten och näringsämnen, och Sveriges
barrskogar är inget undantag. Därför är
våra skogsmarkers mykorrhizasvampars
välbefinnande en förutsättning för dessa markers framtida produktivitet. Men

svamparna är i lika hög grad beroende
av träden, och har kraftigt påverkats av
det industriella skogsbrukets jämnåriga,
monokulturella bestånd.
Kalhuggning räknas som den huvudsak
liga orsaken att skogliga arter rödlistas,
och mykorrhizasvampar hör till de hårdast drabbade. Av naturvårdsskäl sparas
därför ofta en andel av träden vid
avverkning, i Sverige vanligen 5–10 %.
Det har dock saknats forskning på i vilken
mån avverkningens effekt på svampsamhället varierar med andelen sparade träd.
Ovanligare arter elimineras
I en studie från institutionerna för skoglig
mykologi och växtpatologi samt mark och
5
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Sandsopp Suillus variegatus Foto: Susanne Hernqvist
miljö vid SLU konstateras det att de lokalt
vanligaste mykorrhizaarterna finns kvar i
marken även när få träd sparas, men som
en mindre andel av det totala svampsamhället. Av de mindre vanliga mykorrhiza
arterna däremot utrotades fler lokalt
desto färre träd som fick stå kvar efter
avverkningen. Professor Anders Dahlberg
har varit projektledare.
- Vi gjorde experiment i en tallskog norr
om polcirkeln, där vi jämförde svampsamhället i marken i bestånd där 0, 30, 60 eller
100 % av träden tagits bort, säger Anders.
Detta gjordes under tre års tid.
Resultaten visar att om åtminstone 30 % av
träden sparades, fanns efter tre år mykorr
hizasvamp i mer än 80 % av alla jordprover som togs. Men om inga träd spar
6

ades, sjönk frekvensen till omkring 50 %.
Mängden mykorrhizasvampar minskade
då med 95 %, och deras artrikedom sjönk
med 75 %. De överlevande fanns förmodligen på små tallplantor. Dessutom medförde hårdare avverkning en ökad risk för
att lokalt ovanliga arter försvinner helt och
hållet.
Påverkan redan vid mindre ingrepp
Miljöorganisationen FSC (Forest Stewardship Council) i Sverige rekommenderar
att 5 % av träden sparas vid avverkning.
Anders Dahlberg har extrapolerat sina
resultat för att skatta effekten av en sådan
praxis.
- Om vi sparar 5 % av träden kommer vi
förlora ungefär 75 % av alla mykorrhiza
arter i det lokala beståndet. Men även
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måttliga ingrepp, som 60 % sparade träd,
innebär en förlust av 30 % av mykorrhiza
arterna. Dessa förluster är svåra att ersätta. Det har beräknats att det tar i genomsnitt 90 år efter en avverkning innan
mykorrhizasamhället är lika mångfaldigt
som det var innan, men vissa arter förefaller ha svårt att återetablera sig över huvud taget.
De vanligast förekommande mykorrhiza
arterna minskar i relativ förekomst men
utrotas inte, enligt studien. Men även
många av de mindre vanliga arterna som
försvinner kan vara ekologiskt viktiga, och
de kanske inte återetableras igen, säger
Anders Dahlberg.
Skyddsåtgärder behövs i känslig skog
Studien visar sammantaget att träd som
sparas vid avverkning har ett stort värde

för mångfalden av mykorrhizaarter; de ger
fler både fler och relativt mer förekommande svamparter i marken. Ovanliga
svamparter kan dock försvinna helt från
en plats och kan sedan vara omöjliga att
återetablera.
- Detta visar att det är viktigt att skydda
ovanligare mykorrhizaarter i ekologiskt
känsliga eller viktiga skogar. Att mer
frekvent spara träd vid avverkning kan
vara en gångbar metod, avslutar Anders.
Källa: Sterkenburg E, Clemmensen KE,
Lindahl BD, Dahlberg A. The significance
of retention trees for survival of ectomycorrhizal fungi in clear-cut Scots pine
forests. J Appl Ecol. 2019;00:1–12. https://
doi.org/10.1111/1365-2664.13363

Rödskivig Kanelspindling Cortinarius semisanguineus Foto: Jan Svensson
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Svampar och bakterier påverkar framtida klimatmodeller

Text: Dragana Trivic, Naturvetenskapliga fakulteten Lunds Universitet
Forskare från Sverige och USA har visat att
vår uppfattning av hur organiskt material
bryts ner av svampar och bakterier i grunden är fel. Detta leder till att klimatmodeller
som tar hänsyn till mikroorganismer för
att uppskatta framtida klimatförändringar
måste omvärderas.
När en växt investerar kol i sina rötter
för att nå de näringsämnen deras tillväxt
begränsas av, exempelvis kväve och fosfor, läcker en del kol ut som löst organisk
material i marken. När en växt dör, faller
blad, grenar och annat växtmaterial ner
på marken. För att hålla de mineral som
begränsar växternas produktion i omlopp
finns därmed ett ständigt behov av att
omsätta organiska material.
Nedbrytningen av organiskt material i
jord bedrivs främst av svampar och bakterier, som omvandlar dött växtmaterial
till återvunna mineralnäringsämnen och
koldioxid. Under det senaste seklet har
forskare kommit fram till att organiskt
material av hög kvalitet, exempelvis växtblad som innehåller mycket lättlösliga
sockerarter, främst bryts ner av bakterier.
Material med lägre kvalitet, exempelvis
cellulosa och lignin som finns i ved, bryts
främst ner av svamp. Vidare har forsk
ningen tidigare visat att organiskt material
som bryts ner av svamp leder till mindre
läckage av näring och koldioxid jämfört
med om bakterier brutit ner materialet.
Om mer koldioxid och mineralt kväve
produceras av samma mängd nedbrutet
material innebär detta en direkt betydelse
för övergödning och för markens bidrag
till växthuseffekten, beroende på nedbrytningsorganism.
8

I ett långtidsförsök som har pågått i 23
år har forskare från Lunds universitet och
USA undersökt betydelsen av svamp- och
bakteriedominerad nedbrytning.
– I skarp kontrast till förväntningarna
fanns det ingen koppling mellan organ
iskt material av hög kvalitet och bakterier
nas bidrag till nedbrytningen. Det fanns
dessutom en stark antydan till motsatsen
säger Johannes Rousk, forskare i mikro
biologisk ekologi vid Lunds universitet.
– Det fanns heller inga bevis för att organiskt material som brutits ner av
svamp minskade läckaget av markkol till
atmosfären i form av koldioxid, eller läckaget av näringsämnen till övergödning.
Återigen fanns istället en tendens till motsatsen, säger Johannes Rousk.
Forskarnas resultat visar att den grund
läggande förståelsen för hur mikro
organismer styr omsättningen av kol och
näringsämnen i mark behöver revideras.
Upptäckten har stora konsekvenser för
utvecklingen av klimatmodeller som vill
integrera mikroorganismer för att kunna
skatta hur klimat- och miljöförändringar
påverkar näringsämnescykler. Utveckling
en av klimatmodeller är i nuläget stöpt i
uppfattningen att bakterier och svampar
bryter ner material på helt olika sätt och
med olika effekt.
Källa: Rousk, J. & S. Frey 2015: Revisiting
the hypothesis that fungal-to-bacterial
dominance characterizes turnover of soil
organic matter and nutrients. Ecological
Monographs 85(3): 457-472. Washington.
ISSN: 0012-9615.
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Ordförande har ordet
I samband med årsmötet 2019 tog undertecknad över ordförandeklubban efter Sigvard
Svensson som innehaft ordförandeskapet i omgångar sedan starten av Puggehatten.
Senast sedan 2016. Mer om årsmötet längre fram i detta nummer. Sigvard sitter kvar
i styrelsen men med andra uppgifter. Som ny ordförande och dessutom relativt ny i
styrelsen känns det tryggt att ha Sigvard och även övriga ledamöter med lång erfarenhet i styrelsen. Vid årsmötet kunde konstateras att vi endast blev 8 styrelsemedlemmar
då en nionde inte kunnat uppbringas. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att om möjligt
adjungera ytterligare en medlem under året. Jag kan med glädje rapportera att Stefan Phalagorn Bergström adjungerades under vårt första ordinarie styrelsemöte efter
årsmötet. Vi är på så vis åter en fulltalig styrelse. Vi hälsar Stefan vamt välkommen till
styrelsen.
En presentation av er nye ordförande kan kanske vara på sin plats. Bördig från Tranemo
i sydöstra hörnet av Västergötland. ”Skåning” sedan 2002 och boende i Arlöv sedan
2006. Allt sedan barnsben har jag varit intresserad av allt som naturen har att ge. Under
många år var det fåglarna som var mitt största intresse. Intresset för andra arter har hela
tiden funnits men lite i bakgrunden. När jag för några år sedan gick med i Puggehatten
anade jag inte att just svamparna skulle bli det dominerande intresset. Varför det blev
just svampar kan jag inte riktigt svara på men i botten finns ett stort intresse att sätta
namn på det jag ser omkring mig i naturen. Tack vare den här fantastiska föreningen
med ett stort antal exkursioner och exkursionsledare med stora kunskaper om fungan
har svamparna blivit det som upptar det mesta av min fritid även om intresset för fåglar
och annat givetvis finns kvar. Som vanligt presenteras i detta nummer av Puggehatten
ett höstprogram fyllt med spännande exkursioner för alla smaker (förhoppningsvis).
En förening som Puggehatten kräver mycket ideellt arbete för att fungera på ett tillfreds
ställande sätt. Inte minst gäller det arbetet med tidskriften där redaktören Per Magnuson
gör ett stort och fantastiskt arbete. Tidskriften är den dominerande och kanske viktigaste
informationskanalen för föreningen men glöm inte vår hemsida (www.puggehatten.se)
och facebook-sida (www.facebook.com/SvampMedPuggehatten) där ambitionen är att
uppdateringar skall komma fortlöpande. Samtidigt vill jag uppmana alla vår medlemmar att komma med uppslag och/eller artiklar om smått som stort. Redaktören tar tacksamt emot förslag och artiklar för att göra tidningen så intressant som vi alla önskar.
Väl mött i svampmarkerna!
Anders Dahl
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Ciborinia aff hirtella
Text: Jan Svensson Foto: Susanne Hernkvist
Är detta en ny svamp för vetenskapen?
Susanne Hernqvist hittade de första exemplaren vid Puggehattens exkursion till
Djupadals mölla den 2019-03-16. Sedan
har jag, Stefan Phalagorn, Sven-Åke Hanson och Leif Örstadius hittat den på flera
platser i Skåne. Det är en Ciborinia som
verkar växa på lite av varje. Vi har hittat
den på avenboksfrön, bokollon, lövförna
mm. Arten påminner mycket om Ciborinia
hirtella men den är avvikande på flera sätt.
Framför allt så är sporstorleken på våra
fynd större än på vad som beskrivs att C.
hirtella skall ha. Vi är flera som tittat på
de mikroskopiska karaktärerna och den
har även varit på andra sidan Öresund
hos Thomas Læssøe. Han vill än så länge
kalla den för Ciborinia aff hirtella. Just nu
är det lite frustrerande att inte hitta någon
Är detta en ny art? Ciborinia aff hirtella
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som kan titta närmare på våra fynd, så att
vi kan komma vidare. Sporstorlek större
än C. hirtella, 11,0 - 14,4 x 4,4 - 6,6 µm,
Asci, 100 - 110 x 6,6 µm vilket verkar vara
mindre än på C. hirtella. Själva svampkroppen 3- 6 mm hög och med en skål
på upp till 1,5 mm i diam, hela svampen
utom ovansidan av skålen är mer eller
mindre småhårig. Färgen varierar från
nästan vit till svagt brunrosa och är mörkare vid fotbasen. Den har även ett skle
rotium i likhet med C. hirtella. Om någon
av vår läsare har ett tips på någon som
kan Ciborinia-arterna och som kan titta
på våra fynd vore vi tacksamma om ni
hör av er till textförfattaren, Jan Svensson.
Jans kontaktuppgifter finns på insidan av
omslaget under rubriken Styrelsen, eller gå
in på författarens hemsida: skogensrost.com
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Sedan sist
Äskatorp istället för Hilleshögs dalar, lördagen den 13 april
Text och foto: Jan Svensson
Det är lördag 2019-04-11 och jag ska ha
en exkursion med Puggehatten. Mars har
varit en av de blötaste månaderna på många
år, men under de senaste två veckorna har
det knappast kommit någon nederbörd
alls. Exkursionen är förlagt till Hilleshögs
dalar ett område som är utsatt för sol och
vind från Öresund. Jag kände att det var
nödvändigt att åka dit och rekognosera,
och jag ringde Stefan Phalagorn. Vi åkte
till området två dagar innan exkursionen
och kunde då konstatera att mina farhågor

besannades om att området var torrt och
i det närmaste helt tomt på svampar. Vi
tittade även på området Sundvik alldeles i
närheten, men där var det lika illa.
Nåväl, på lördagen möts nio exkursions
deltagare vid Glumslövs kyrka. Det är lite
kyligt och det blåser kallt. Vi kommer
överens om att ändra målet efter att jag
redogjort för hur läget såg ut för några
dagar sedan. Efter koll av några nyckelbiotoper via nätet så fastnade vi för Äskatorp strax söder om Vallåkra. Det visade

Rödsnylting Hypomyces aurantius

Rosellinia corticum,
funnen vid Äskatorp
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BILDSIDA - Uppslag

Foto: Yui Chomphunut Haglund
Foto böcker: Per Magnuson
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sig vara ett bra beslut. Området består av
ädellövskog med enstaka äldre granar och
sluttar mot öster ner mot Rååns dalgång.
Det är mycket gott om död ved, ask, alm
och en del äldre granlågor. Här finns fuktiga områden och en del översilningsvatten och små rännilar. Såklart är även detta
område lite drabbat av den senaste tiden
torka, men inklusive lavar så blev det 84
arter. Alla är rapporterade på Artportalen.
Allt som allt blev det en lyckad utflykt

i den gröna våren, och hit blir det fler utflykter för några av oss framåt hösten.
Tyvärr tog vi inte med fikat ut på exkursionen, och där vi parkerat blåste den kalla
vinden för mycket. Så efter några timmar
i den rätt branta, snåriga sluttningen full
med lågor avstod vi från att fika. Alla
utom fem deltagare fortsatte till Vallåkra
och naturreservatet Borgen, där vi fikade.
Vi gick också en kort runda och noterade
ytterligare ett 20-tal arter.

Ciboria betulae
på björkfrö.
Foto Stefan Phalagorn

Några av deltagarna vid exkursionen till Äskatorp. Foto: Lars Salomon
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Torups Bokskog, Malmö, lördagen den 4 maj
Text: Eva Björnström, Foto: Yui Chomphunut Haglund
Då var det dags igen för en trevlig lördag
med ett gäng peppade svampentusiaster
att besöka skogen.
Denna lördag var vi 15 nyfikna medlemmar som tog oss an den vackra bokskogen
vid Torups slott strax öster om Malmö.
Regnet hängde i luften! När vi i samlad
trupp gick mot slottet för att komma till
platsen för dagen föll ett vackert vårregn.
Oj, tänkte jag, och någon sa ”det skulle
ju inte regna här idag.” Efter en stund
upphörde det och solen tittade fram.
En kylig men härlig dag blev det. Att se
solen stråla genom den skira grönskan
som bokskogens blad ger är en fröjd
för ögat och en lisa för själen.

Då undrar ni förstås om vi hittade
någon svamp…
Någon matsvamp fann vi inte om vi
inte ska räkna den unga fjälltickan Polyporus squamosus, på en boklåga dit? Det var
tur vi var flera som hade luppar med, de
behövdes när vi skulle kolla på alla dessa
små arter av svamp som vi hittade.
Det blev en del utpräglade vårsvampar
förstås. “Rhodondreonknoppsdödare” Seifertia azaleae fanns på massor av knopp
arna på parkens rhododendronbuskar,
en vacker liten svamp men inte omtyckt
av alla. På vitsipporna hittades både sipp
rost Tranzschelia anemones och vitsippssot Urocystis anemomes, representanter

“Rhodondreonknoppsdödare” Seifertia azaleae fanns talrikt i parken
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för två fascinerande men kraftigt under
rapporterade svampgrupper. Slemsvampen sotägg Reticularia lycoperdon är en mer
spektakulär art vars “fruktkroppar” ofta
uppmärksammas där de sitter som stora
klumpar på trädstammar. På en boklåga
fanns gamla sydliga sottickor Ischnoderma
resinosum. Raggdvärgmussling, Resupinatus trichotis, bokrödgömming Neonectria
coccinea, disknästing Diatrype disciformis
och boknästing Quaternaria quaternata
var andra arter som gömde sig på olika
typer av bokved. Den lilla vit hårskål Lachnum virgineum på bladförna och den bruna skålen Brunnipila fuscescens på gamla
bokollon var även de i luppstorlek. Mer
synliga och med helt annan konsistens
var gelésvamparna ekkrös Exidia truncata
och vårtkrös E. glandulosa. Bestämningen
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av ett par andra små gelésvampar behöver bekräftas innan publicering. Totalt
noterades knappt 40 arter svampar.
Ett rikt fågelliv, trevlig gemenskap och
naturligtvis den gemensamma fikastunden
(se bilden nedan) var viktiga delar av dagen.
Det bästa av dagens fynd, trots att det
inte var en svamp, var en storskalbagge,
den violetta majbaggen Meloe violaceus,
som dök upp vid fikastunden. Nu åkte de
flesta kameror fram och den förevigades
naturligtvis.
På tillbakavägen mot våra bilar bestämde sig halva styrkan för att åka vidare ner
till Klagshamn för nya svampäventyr.
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Notiser
En svampgigant botar cancer

En magisk svamp rapporterar BBC om.
Inte helt nytt eftersom den första rapport
en om världens största organism kom för
30 år sedan. Det är en svamp, Armillaria
gallica, en släkting till vår honungsskivling
som har fortfarande har rekordet; vikt,
100 ton, ålder 1500 år, areal 91 acres (37
ha). Svampen finns vid Crystal Falls i
Michigan på gränsen mot Wisconsin.
Men en nyupptäckt individ av samma
art har nu tagit ledningen, en Armillaria
gallica i en skog i Oregon. Den honungs
skivlingen är 1000 år äldre och väger 400
ton.
Forskare har upptäck att hemligheten att
svampen kan bli så här gammal beror på
att den genetiska koden inte förändras

i någon större omfattning. Man tog 15
prover på olika ställen med stort avstånd
från varandra i Crystal Falls-svampen. Det
visade sig att variationen mellan proven
var mycket lite. Det skillde 163 bokstäver
av de 100 millioner som den genetiska
koden är uppbyggd av. Mutationer har
effektivt hindrats från att uppstå. Detta är
något som forskarna tror att man kan få
nytta av i cancerbehandling i framtiden.
Cancerceller är instabila och DNA förändras. Med Armillarias stabila genom skulle
de kunna ”lugna” cancerceller.
Källa: BBC Future, på webben
Referattext: Per Magnuson
Foto: Jan Svensson
Nedan, en svensk art av honungsskivling,
fjällig honungsskivling Armellaria cepistipes Skäralid 2010 som dock inte blir så stor
som de i USA
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Svampar på månen
Text: Dicte Helmersson

Det växer svamp på månen! Detta kunde man tydligt se i en film som hösten 2018
visades i det danska konstmuseet Louisianas stora utställning om vår närmaste himla
kropp. Men man ska förstås inte tro på allt som visas på vita duken – särskilt inte när det
handlar om filmen ”Resan till månen” (originaltitel Le Voyage dans la Lune), inspelad år
1902 av den franske regissören Georges Méliès (1861–1938) .
Den handkolorerade stumfilmen betraktas som världens första science fictionfilm. I
filmen åker en grupp vetenskapsmän till månen och kommer bland annat i farlig när
kontakt med måninvånarna. Att det växer svamp på månen är bara en av många förbluffande fenomen och effekter i filmen.
Cirka 110 år efter inspelningen restaurerades filmen och kolorerades om med bättre
färger. Den roliga filmen kan ses på youtube.com – sök på filmtiteln eller regissören!

Svampar stora som träd växer på månen
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Referat av Puggehattens årsmöte 2019 Text: Per Magnuson
En höjdpunkt för föreningen, årsmötet, som även detta år var välbesökt. Kanske var det
årets bokauktion som lockade en del.
Vår ordförande Sigvard Svensson hälsade alla hjärtligt välkomna till dagen med följande program:
Årsmötesförhandlingar
Lunchpaus
Bildvisning – Jan Svensson
Bokauktion
Dicte Helmersson valdes att leda förhandlingarna. Valberedningen föreslog att 9 personer ska ingå i styrelsen även om man inte kunnat finna någon ledamot till en av de vakanta platserna. Rebecka Thise och Per Magnuson avgick ur styrelsen och Karin Sundberg
valdes in. Styrelsen kan under året adjungera ledamot till styrelsen. Per kvarstår som
redaktör.
Till ordförande för föreningen valdes Anders Dahl för ett år och Sigvard Svensson
valdes till ledamot.
Årsavgiften ändras inte till nästa år utan förblir 125 kronor per år och 10 kronor för övriga familjemedlemmar. Under övriga ärenden tackade redaktören för alla
bidrag till vår tidskrift Puggehatten, artiklar, rapporter från exkursioner, notiser och all
korrekturläsnng. Samtidigt togs frågan upp huruvida en matrikel ska fortsätta att ges ut
eller om den ska avslutas. Eventuellt kan man tänka sig matrikel vart annat/vart tredje
år. Styrelsen tar upp frågan.
Avgående ledamöter, Per och Rebecka avtackades (Rebecka vid senare tidpunkt)
Samtidigt uppmärksammades att vår ordförande, Sigvard, avgick. Sigvard avtackades
vid första styrelsemötet efter årsmötet, (reds anm).
Innan mötesförhandlingarna avslutades informerade Sigvard om planerna för inventeringshelgen 2019. Dicte avslutade mötet, tackade mötesdeltagarna och bjöd in till
lunch.
Efter en trevlig lunchpaus visade Jan Svensson några av sina fina bilder. Jan hann visa
en hel del av sina magiska foton innan tekniken strulade. Och vi som vill se fler kan gå
in på Jans webbsida;
https://www.skogensrost.com
Föreningens bibliotek är omfattande och här har funnits många dubbletter så bokauktion var en följd därav. I det som auktionerades ut fanns en del rariteter och budgivning
var ibland tuff. Vi var många som ropade in något av nostalgi, nyfikenhet och fascina
tionen av äldre svamplitteraturs vackra plancher. Jan agerade auktionsutropare med bravur.
Under mötet tog Yui en del bilder och ett urval av dessa finns på mittuppslaget
Tack alla som ordnade den trevliga dagen, årsmötet 2019 blev lite utöver det vanliga.
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Verksamhetsberättelse 2018

Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening
Styrelse och medlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Eva Björnström (sekreterare), Yui
Chomphunut Haglund (webbansvarig), Anders Dahl (vice ordförande), Mats Karlsson,
Per Magnuson (redaktör), Jan Svensson, Sigvard Svensson (ordförande), Tony Svensson (programansvarig) och Rebecka Thise (kassör). Susanne Hernqvist har på styrelsens
uppdrag ansvarat för föreningens FaceBook-sida.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Totalt har 263 personer
betalat medlemsavgiften för 2018, varav 72 som familjemedlemmar. Det är en ökning
med 7 sedan 2017, knappt 3 %. Föreningen har dessutom 6 hedersmedlemmar.
Föreningens revisor under året har varit Matz Hansson, med Ulf Olsson som suppleant.
Helena Lindgren och Vladimira Pelkonenova har utgjort valberedning.
Verksamhet
Programkommittén har bestått av Tony Svensson (sammankallande), Nils-Otto Nilsson,
Jan Svensson, Yui Chomphunut Haglund, Rebecka Thise och Mats Karlsson.
Under året planerades och genomfördes 24 exkursioner utöver årsmötet. De flesta exkursionerna finns kortfattat refererade i föreningens tidskrift Puggehatten. Många av
den gångna säsongens exkursioner har varit välbesökta, totalt kunde vi räkna in ca 230
deltagare. Föreningen har fortsatt sin strävan att bredda verksamheten med bland annat
fler matsvampsinriktade arrangemang vilket gett gott resultat.
Kontakterna med Svampevennerne på Bornholm fortsätter och på exkursionen den 13
oktober besökte 16 medlemmar Bornholm för en givande exkursion. Trots nytt oktober
värmerekord för Bornholm och torra marker hittades en del svamp och knöts nya
kontakter.
2018 genomfördes en inventeringshelg 5-7 oktober i Fyledalen med förläggning på
Sövde Äventyrscamp söder om Sjöbo och med 16 deltagare. Fokus låg på dåligt kända
lokaler. Resultatet får betecknas som väldigt lyckat.
”Svampens dag”, gemensam för Sverige, Norge och Danmark, anordnades 2018 som
alltid den första söndagen i september, dvs söndagen den 2:e. I Skåne samverkade Puggehatten –Skånes Mykologiska Förening med bland annat Studiefrämjandet, Natur
skyddsföreningarna i bland annat Helsingborg och Kullabygden, Länsstyrelsen, Sjöbo
Kommun, Göingebygdens Biologiska Förening, Naturum Söderåsen, Naturum Stens
huvud och Naturum Skrylle. Utställningar, rådgivning, exkursioner och guidningar med
mera erbjöds på ca 7 olika platser i Skåne. Föreningen och dess medlemmar medverkade
i en stor del av dessa. Dessvärre har arrangemangen kring Svampens dag minskat på
senare år, både nationellt och i Skåne. Vi kan konstatera att det är viktigt med en aktiv
samordnare på båda nivåerna för att uppmuntra till aktiviteter av olika slag.
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Föreningen erbjuds fortlöpande att yttra sig över förslag till nya naturreservat, ändrade
skötselplaner, åtgärdsprogram, bevarandeplaner, kommunala naturvårdsprogram och
liknande. Av årets inkomna ca 10 remisser har tyvärr bara tre besvarats utförligt. Flera
av de vi inte mäktat besvara har rört bevarandeplaner för Natura 2000-områden.
Vi 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 10/10, med ledningen för Länsstyrelsens Naturskydds- resp. Naturvårdsenheter. Vi har även deltagit vid möten med
Samrådsgruppen för naturvård i Skåne län. Länsstyrelsen fortsätter arbetet med grön
infrastruktur i Skåne och även där har vi deltagit. Puggehatten har dessutom representanter i skötselråden för Skoghejdans naturreservat och Söderåsens nationalpark.
Projektet “Skånes svampar” har under 2018 kunnat fortskrida genom generösa bidrag
från flera skånska kommuner och från Region Skåne. Även delar av det stora överskottet
från 2017 har utnyttjats. Två månaders heltidsarbete har kunnat finansieras 2018, med
fortsatt inmatning av handskrivna fynduppgifter från såväl gemensamma Puggehatten-exkursioner som medlemmars privata exkursioner. Projektet är i en fas där så myck
et som möjligt av alla spridda anteckningar slutligen kommer att bli digitaliserade. Först
därefter kan nya faser, bland annat namnuppdateringar, bli aktuella för att undvika så
mycket dubbelarbete som möjligt. Namnuppdatering bör exempelvis ske så sent som
möjligt eftersom taxonomiska omstuvningar fortfarande sker för många svampgrupper.
Minst en månads heltidsarbete ytterligare är redan finansierat för 2019 och föreningen
kommer att fortsätta söka bidrag för arbetet under kommande år.
Det totala antalet arter som hittills noterats för Skåne (drygt 4000) förväntas inte växa
dramatiskt genom inläggning av nya fynduppgifter (möjligen med undantag av herbariedatabaser där många gamla namn florerar och genomgången är långt ifrån färdig).
Inte desto mindre är uppgifterna från anteckningar fortsatt viktiga för att kartlägga utbredningsmönstret för många arter, särskilt mindre allmänna arter där utbredningen är
mycket dåligt känd. Sådana arter har noterats till och från och dyker därför hela tiden
upp för nya lokaler vid inmatningen av alla nedtecknade uppgifter. Arbetet går vidare
och så långt är ytterligare en månads heltidsarbete planerat för våren 2019. I styrgruppen
för projektet ingår Nils-Otto Nilsson (projektledare), Claes Ingvert, Tony Svensson och
Sigvard Svensson.
Som en bieffekt i projektarbetet upptäcks felaktigheter i andra tillgängliga databaser som
exempelvis Index Fungorum och Dyntaxa. Det kan röra sig om ouppmärksammade
synonymiseringar, avsaknad av lämpliga kollektivtaxon, felaktiga auktorsbeteckninar,
rena stavfel eller annat. Sådana felaktigheter noteras efterhand och påpekanden och
förslag kommuniceras till ansvariga för dessa databaser. Ibland noteras även att vissa arter är i stort behov av svenska namn och förslag presenteras för namnkommittén för svampnamn. I några fall har projektet även bidragit med att göra nödvändiga
vetenskapliga omkombinationer för att ge vissa taxa relevanta vetenskapliga namn. På
detta sätt bidrar även projektet på många sätt till mykologins framskridande också utan-
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för Skånes gränser.
LONA-projektet kring ansvarsarter i Kristianstads kommun som startade 2014
fortsätter ytterligare några år. Under året genomfördes flera exkursioner med fokus på
att inventera dessa arter. 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 Naturskydds
föreningen i Kristianstad i projektet.
Föreningens Facebook-sida (facebook.com/svampmedpuggehatten) blir allt mer populär
och har nu ca 640 följare. Vi planerar att fortlöpande utveckla både webbplatsen och
föreningens närvaro på sociala medier.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av den bifogade redogörelsen. Medlemsavgiften har för
år 2018 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 Svedala, Lomma, Helsingborg, Ystad,
Höör och Kävlinge kommuner. Dessa pengar har öronmärkts för “Skånes Svampar”.
Ansökan till Stenholms fond resulterade i bidrag på 15 000 kr avsedda för inventerings
helgen och kvarstående medel från ansökan. Från Studiefrämjandet har vi fått verksamhetsbidrag baserat på genomförda arrangemang med minst fem deltagare. Årets underskott på 55 000 kr förklaras huvudsakligen av projekt Skånes Svampar enligt ovan. Cirka
5000 beror på under 2017 inbetalade medlemsavgifter för 2018.
Donationer
Föreningen har under året mottagit flera bokdonationer från privatpersoner. De böcker
som inte hamnat i föreningsbiblioteket kommer att säljas på auktion i samband med
årsmötet i februari och vid SMF:s årsmöteshelg i Lund i mars.
Medlemsbladet Puggehatten
Tidskriften omfattade under året 72 sidor uppdelade på 3 nummer. Nummer 4/15,
föreningsmatrikel, kommer att skickas ut med 1/19. Upplagan har varit 350 exemplar
varav 69 skickats som friexemplar till alla kommunbibliotek i Skåne, till institutioner i
Norden eller som byte mot tidskrifter från andra föreningar.
Per Magnusson (redaktör), Tony Svensson, Helena Björnström, Dicte Helmersson, Ulf
Olsson och Ulf Ryde har ingått i redaktionen under år 2018.
Styrelsen, den 9 Februari 2019
Sigvard Svensson (ordförande), Rebecka Thise (kassör), Eva Björnström (sekreterare)
Yui Chomphunuut Haglund, Anders Dahl, Mats Karlsson
Per Magnuson, Jan Svensson, Tony Svensson
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UPPROP

Puggehatten behöver dig.
PH längtar efter fler artiklar, notiser, länkar, tips mm
När det gäller svamp så finns det mycket att skriva om, forska i och googla på.
Vi har minst 10.000 svamparter i vårt land (Ryman Holmåsen 1984) och troligen än fler.
Fördjupa dig i en intressant svampart eller svampgrupp och skriv några rader.
Dela med dig av spännande fynd och svampuppleveleser.
Gör vår Puggehatten till en levande tidskrift.
Tack alla som bidrar till PH.
Puggehatten lever vidare.

Tack vare dig!

Våra samarbetspartners 2019

Härmed vill vi tacka alla generösa samarbetspartners Puggehatten haft under de senaste
året. Föreningen har bland annat erhållit verksamhetsbidrag och bidrag för att arbeta
med projektet Skånes svampar.
Stort tack!

Kapten Carl Stenholms fond
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