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Program

Januari - maj 2021
Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00
Här kommer programmet för våren 2021.
Vi hoppas på att kunna genomföra vårens exkursioner. Förhoppningsvis har restriktionerna när det gäller corona lättat. Som vanligt finns senaste informationen på hemsidan och på Facebook; www.puggehatten.se respektive “svamp med Puggehatten”.
Det går också att höra av sig till respektive exkursionsansvarig för besked.
Puggehattens programkommitté består av följande personer;

Lars Salomon 070-226 33 54
Tony Svensson 0703 02 54 74
Helena Lindgren 0762 11 11 43

Yui Chomphunut Haglund 0707 30 28 45
Stefan Phalagorn Bergström 0709 23 93 29
Mats Karlsson 0738 51 51 43

Jan Svensson 0708 87 25 23

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.
Observera, att det nu är extra viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebook-sida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål
och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.
Välkomna ut i svampmarkerna med oss!

Vårprogram 2021
Lördagen den 29 maj - Årsmöte.
Vi håller vårt årsmöte i slutet av maj. Se program på sidan 40.
Anmäl er via mail: info@puggehatten.se Ansvarig: Anders Dahl 0709 36 66 63
Lördagen den 16 januari – Drakamöllans naturreservat.
Öppen grässandhed, ljunghed och sandstäpp varvas med ädellövskogspartier. Kanske kan
vi hitta kvarstående stjälkröksvampar. Samling: Maglehems kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.
https://kartor.eniro.se/m/IGgkY
Lördagen den 20 februari – Vallåkraskogen.
Ädellövskog med god tillgång på död ved vid Råån. Samling: Kvistofta kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.
https://kartor.eniro.se/m/P6mnH
Lördagen den 20 mars – Hasslemölla.
Lövskogsstråk, kärr och betesmark längs Skogsmöllebäcken som planeras att bli ett
tätortsnära rekreationsområde. Samling Veberöds kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. https://kartor.eniro.se/m/Lj9Yq
Lördagen den 24 april – Gyaskogen, Stehag.
Friluftsområde med gammal bokskog och lundflora. Samling: Stehags kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Anders Dahl 070-936 66 63.
https://kartor.eniro.se/m/6JSic
Lör 15 maj – Trollskogen, Torna-Hällestad.
I nordvästra delen av Prästaskogens NR på gränsen till Gryteskogs NR finns den så kallade
Trollskogen med sina säregna vresbokar. Samling: Hällestads kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. https://kartor.eniro.se/m/FdWN8
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Svamp – framtidsmat då och nu
Text: Ida Andersson
Diskussionen om vad vi äter och vad vi ska
äta i framtiden torde vara en av mänsklighetens äldsta samtalsämnen, såväl i det
egna hemmet som i samhällsdebatten.
Svamp har väl aldrig varit och kommer
aldrig bli någon stapelföda som förser oss
med huvuddelen av den energi vi behöver.
Men diskussionerna om svamparnas potential återkommer. Låt oss göra två nedslag, 1871 och 2020.
Under andra halvan av artonhundratalet och i början av nittonhundratalet
är Sverige långt ifrån så välmående som
idag. Alla kunde inte äta sig mätta, särskilt
inte under nödåren 1867–1869, då först
en kall vår och sommar och sedan en svår
torka förstörde skördarna. Politiskt var
det inte självklart att de fattiga svältande
skulle få nödhjälp, då kunde de bli lata
och bortskämda. Entusiaster började argumentera för att svampen var förbisedd
och borde utnyttjas mycket bättre, trots
allmogens skepsis.
Jag har vid flera tillfällen stött på
resonemang om svamp som fattigmansmat från den här tiden, som exempelvis här i Tidsenlig matlagning: kok- och
hushållsbok (1871):
Hvad dadelpalmen, pisangen, brödfruktträdet, mainoc- och yams-roten äro för
de heta länderna, är eller rättare sagdt,
borde svampen, efter naturens tydliga fingervisning, vara för de medelvarma och
kalla jordbältena; ty det kan icke vara utan
någon vis afsigt Försynen slösat denna stora rikedom af helsosamma och närande
svamparter i länder och på årstider der
andra födoämnen äro sällsynta, vantrifvas
eller slå fel, så att der uppkommer brist på
4

all annan föda ur växtriket, en brist, som
man söker af hjelpa genom bark- och annat
nödbröd, vida fattigare på närande ämnen,
än svampen.
Svamparne äro bland växterna de, som
i sin sammansättning mest likna djurens
kött, då de sakna stärkelse, men äro rika på
ägghvitartade ämnen. Om hvarje fattig och
sädesarm familj, till vinterföda hade samlat
och insaltat några tunnor god, ätbar svamp,
kunde den med lugn motse den långa vintern och slippa slagta sin sista ko, för att få
penningar till bröd. Gammalt folk, vallhjon
och barn, som eljest icke göra så stor nytta,
kunde skaffa sig både mat och penningar
genom att insamla svamp. Denna föda, som
det är så litet besvär och möda att skaffa sig,
är af stort värde, äfven i goda år; ty bruket
af kött och säd, skulle helt säkert kunna rätt
mycket inskränkas genom klokt och riktigt
användande och tillvaratagande af den
stora rikedom af ätbar, födande och väl
smakande svamp, som nu årligen står och
ruttnar bort och icke blir till någon nytta.
Med dagens kunskaper om svampens låga
energiinnehåll får råden ovan en dyster
underton. Inte skulle en svältande människa kunna få i sig det hon behöver enbart
via svampplockning. Men att svältår får
människor att fundera över hur man kan
undvika att det blir katastrof nästa gång
går förstås att förstå. Ett samhällsproblem
skulle lösas och att få den svampskeptiska allmogen att förstå vad de gick miste
om verkade rimligt. Även under andra
världskriget propagerades för svamp
som föda. Sedan blev tiderna som bekant
bättre.
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Svamp bas i livsmedelsindustri
I våra dagar lägger vi åter pannorna i djupa
veck över maten vi ska äta i framtiden. Vi
vet att såsom de flesta av oss äter nu inte är
hållbart i framtiden – det håller inte planeten för. Matbristen är inte här ännu, men
den lurar runt hörnet. Kan svamp vara en
del av lösningen?
Waste2Taste vid Högskolan i Borås
är ett pågående forsknings- och innovationsprojekt. På projektsidan beskrivs hur
svampar genom industriella processer kan
bidra till att omvandla rena och smutsiga
matavfall och restprodukter till nya produkter. Målet är en cirkulär bioekonomi,
med god ekonomi och minimal miljö
påverkan. Liksom på 1870-talet framförs att vi ska använda oss av outnyttjade
resurser. Men nu ska inte befolkningen
ut i skogen och plocka svamp; det är nya
produkter inom livsmedelsindustrin som
gäller.
I november 2019 anordnade Högskolan i Borås en seminariedag om ”Vägen till
en ny livsmedelsprocess”. Waste2Taste var
med i programmet. Med hjälp av mikro
svampar odlas framtidens mat på restprodukter från bland annat bryggerier och
bagerier. I Sverige slängs över 300 limpor i
minuten! Amir Badeie, doktorand i resurs
återvinning, citeras inför detta event: ”Man
ska kunna skapa en hel måltid med varmrätt och dessert baserad på svampbiomassa. Vi har hittills lyckats ta fram alternativ
till kött, majonnäs, smör och bröd. Det
öppnar upp en mängd olika nischer inom
livsmedelsbranschen där svampbiomassa
kan användas som bas.” En nutritionsexpert ska samma seminariedag ”tala om
andra viktiga faktorer för att lyckas etablera ett nytt livsmedel: att förstå olika
drivkrafter och olika marknader.” I den
efterföljande dokumentationen från sem-

inariet konstateras att processen för att introducera ett nytt livsmedel kan vara lång.
Det är viktigt att börja arbeta med frågan
tidigt och kommunicera med konsumenterna.
De båda nedslagen i dåtid och nutid
skiljer sig naturligtvis åt på många sätt och
båda är helt säkert produkter av tänkandet för sin tid. Men grundproblemet och
lösningsförslaget är desamma. Ett samhälle måste kunna föda befolkningen och
våra nuvarande resurser är för knappa.
Svamp kan ersätta kött och bröd. Vi måste
bara övertyga folk om att äta mer svamp
först.

Källor till artikeln finns på sidan 19.

Grunden för att producera svampbiomassa
är dessa mikrosvampar
Foto: Suss Wilén
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Kantareller, Craterellus, och Cantharellus, i Skåne
Text och foto: Mats Karlsson
Abstract
This is a survey of the “group” Chantharelles in Skåne today. Amongst them
are the core groups Cratherellus with a
hollow stem and Cantharellus with a firm
stem. In the latter group there is a rather
new species for Sweden, Cantharellus ferruginascens presented.
Kantarellsäsongen började tidigt i norra Skåne i år. Normalt börjar vi hitta de
vanliga kantarellerna med start runt midsommar längs skogsvägarna. I år kom de
något tidigare och de fanns även i äldre
granskogar. Varför de uppträder främst
längs skogsvägar och inte så gärna ute i tät
skog beror förmodligen på att vattnet har
lättare att tränga ner där.
De är egentligen inga skivlingar utan
har istället åsar på hattens undersida (hymeniet). Om man nu vill plocka kantareller (vilket ju är rätt vanligt) så finns det
numera ett antal arter att hålla reda på.
Craterellus: med ihålig fot
1. Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides: Med slätt hymenium. Bildar mykorrhiza med främst bok men även gran på lerrik kalkhaltig mark. Kanske två olika arter, en
lite brunare och den andra mer svart.
2. Röd trumpetsvamp Craterellus lutescena: Med främst tall på kalkrika mycket
fuktiga lokaler. Har nästan slätt hymenium. Fyra kända lokaler i Skåne.
3. Grå kantarell Craterellus cinereus:
Brungrå kantarell med åsar på hymeniet.
Har ungefär samma krav som svart trumpetsvamp och växer ibland tillsammans
med denna. Har få lokaler i Skåne och bör
6

därför inte plockas.
4. Kruskantarell Craterellus undulatus:
Liten och slank med krusig hattkant. Hymeniet kan variera från nästan slätt till
smååsigt. Lerig kalkrik mark med ek, bok
eller avenbok. Bör inte heller plockas som
matsvamp på grund av dess sällsynthet.
5. Svartnande kantarell Craterellus melanoxeros: Kan likna trattkantareller men
är oftast lite mindre och fruktkropparna
svartnar. Bör inte heller plockas. Växer
oftast med bok på lerig mark.
6. Trattkantarell Craterellus tubaeformis: Har åsar på hymeniet. Ofta lite gulare
fot och brunaktig hatt, men kan variera en
hel del i färgen; Växer i stora bestånd med
såväl bok som gran på både kalkhaltig
och lite fattigare marker. Kommer sent på
säsongen och kan plockas in i december.
Mitt roligaste minne av denna svamp var
när vi efter ganska stark frost plockade
dem frusna. Det var som ett klockspel när
man lade dem i korgen. Varje svamp bör
delas vid rensning. Dels för att undvika
giftiga andra svampar men mest för att ta
bort smuts i tratten.
Cantharellus: med fast fot
7. Vanlig kantarell Cantharellus cibarius: Kräver väl ingen närmare presentation.
Växer tillsammans med många olika trädslag. Dock ej med en (Har du sett herr Kantarell, bor i enebacken, osv enligt en gammal
barnvisa). Finns på såväl sura som bättre
marker. Finns vitbleka former och även helt
citrongula som inte räknas som egna arter.
Finns i stort sett i hela Sverige utom i inlandet norr om Östersund, men även där har
den börjat uppträda på senare år.

Puggehatten 33 (2-3) 2020
8. Blek kantarell Cantharellus pallens:
Köttigare än vanlig kantarell. Har vit ovan
sida och orangegula skivor. Blir kraftigt
brun vid trumning. Finns i lövskogar med
bok, hassel och ek på lerig mark. Är oftast
inte så vanlig i Skåne. I Sverige finns den
upp till ekens nordgräns
9. Ametistkantarell Cantharellus amethysteus: Har oftast som ung violetta fjäll
på hatten. Är en rätt kraftig art. Utbredningen i Sverige är dåligt känd men är
klart ovanlig.
10. Orange kantarell Cantharellus friesii: Kallas även Fries kantarell. Är mindre,

Bild 1: 1/10-2020 Cantharellus ferruginascens, dels
från ovansidan dels från undersidan. (lägg märke
till de ljusa åsarna) Bodarpasjöns norr sida.

slankare och mer röd-orange än vanliga kantareller. Växer gärna med rörligt
grundvatten i lite backig och surare bok
skog. Blir skär med Fe-SO4. Andra kantareller får gråaktig färg i köttet med järnsulfat. C. ferruginascens ev. lite gråare än
vanlig kantarell. C. friesii finns på ett tiotal
lokaler i Skåne
11. Cantharellus ferruginascens: Har
ännu inget svenskt namn. Föreslår namnet
blekskivig kantarell trots att kantarellerna
har åsar. Blekåsig kantarell blir först klumpig. Svampen har ljust citrongul ovansida
med mycket ljusa åsar på undersidan till

Bild 2: Cantharellus ferruginascens, samma datum
och plats. Uppe till höger hattovansidan på en vanlig
kantarell. Lägg märke till de brunoranga fläckarna.
7

Puggehatten 33 (2-3) 2020
skillnad mot vanliga kantareller. Denna
skillnad finns kvar även på torkade exemplar. Den har ev. fler anastomoser än
vanliga kantareller och tycks även ha lite
större sporer än vanlig kantarell Lukten
och smaken är inte lika utpräglad kantarellaktig. Arten får lite mer intensivt
orange-bruna fläckar vid hantering och
skador än vanlig kantarell. I UV ljus blir
foten orange och hattundersidan med
åsarna blågrå. Vanlig kantarell är nästan

neutral i detta ljus. Om man lägger 25%
NaOH på hattens ovansida blir vanlig kantarell orange men C. ferruginascens reagerar inte. (Se bild 5) Vi har hittat den på
Bokenäset vid Oppanasjön och i Farstorpstrakten 2019. Bilderna från 2020 är från
nordöstra sidan av Bodarpasjön. Enligt
litteraturen finns den både på lite surare
och även bättre mark med lövskog men
den tycks även gå med gran.

Bild 3: 1/10 2020 En vanlig kantarells undersida

LITTERATUR:
1. Bo Mossberg och Olle Persson: Kantareller (1994)
2. Thomas Læssøe och Jens H. Petersen: Fungi of Temperate Europe, Vol 1 (2019)
3. Mats Karlsson: Puggehatten 2007 nr 3 sid 8-12
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Bild 4: Cantharellus ferruginascens (bestämning med
viss tvekan), från Bokenäset
vid Opp
mannasjön 2019.
Lägg märke till att den inte
alltid är så citrongul

Bild 5: Cantharellus ferrugi
nascens till höger, Lutreaktionen på hattens ovansida
Vanlig kantarell till vänster.
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Entomopatogena svampar i Skåne 2020
med sex nya arter för landet.
Text och foto: Stefan Phalagorn Bergström
Jag tänkte dela med mig av mina fynd
som jag gjort i Skåne under det gånga året
av entomopatogena svampar, som även
brukat kallas för insektspatogena svampar, eller zombiesvampar som media ofta
väljer att kalla dom för, p.g.a. att svampen angriper insekter, samt andra leddjur
och förändrar deras beteende. Värddjuren
infekteras av sporer, varpå den oftast klättrar upp och klamrar sig fast på vegetation där fukt och temperatur är optimalt
för svampen, varefter värddjuret dör.
Svampens mycel växer sedan inuti värddjuret medan fruktkroppar växer ut från
kadavret och producerar nya sporer som i
sin tur kan infektera fler leddjur.
De flesta är nog bekanta med larvklubborna Cordyceps och Ophiocordyceps via
den storslagna naturserien Planet Earth
(2006) - Säsong 1, avsnitt 8: Djungler med
David Attenborough, från sekvensen med
infekterade myror, gräshoppor, en fjäril
och vandrande pinne. Men man behöver
inte resa till Amazonas regnskogar för
att hitta entomopatogena svampar. Här
i Norden har vi nämligen cirka 150 olika
arter av svampar som infekterar insekter
och andra leddjur. Mina största intressen
har länge varit entomologi och mykologi,
så när jag kom i kontakt med mina första
entomopatogena svampar för ett par år sedan var det ju verkligen som att hitta det
bästa av två världar. Detta är något som
jag valt att studera närmre och försöka
specialisera mig på.
Muskardinmögel - Beauveria bassiana
Fyndet gjordes på en skalbagge i famil10

jen jordlöpare Carabidae, som låg under död ved i en cypressplantage i östra
delen av Kulla Gunnarstorp, Domsten/
Hittarp, Helsingborgs kommun, 2020-0602. Skalbaggen var tyvärr inte hel, endast
små rester av muskardinmögel fanns kvar,
resterande hade lossnat och låg utspritt
på marken. B. bassiana är en asexuell
köttkärnsvamp Hypocreales som bildar en
vit, filtad matta med konidioforer på döda
insekter och spindeldjur. Konidioforerna
har små utväxter och är upp till 25 µm
långa. Konidier encelliga, släta, färglösa, ±
sfäriska, 2-3 µm i diameter. Den parasiterar på mjöllöss Aleyrodidae, bladlöss Aphidoidea, skalbaggar Coleoptera, tvåvingar
Diptera, halvvingar Hemiptera, steklar
Hymenoptera, termiter Isoptera, fästingar
Ixodida, lockespindlar Opiliones, hopprätvingar, Orthoptera, tripsar Thysanoptera
och är också känd som en sällsynt mänsklig patogen. B. bassiana bör mikoskoperas
för säker artbestäming. Svampen är också
känd (ej Norden) i ett sexuellt stadie med
fruktkroppar, som går under namnet
Cordyceps bassiana. B. brongniartii (ej
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Norden) påträffas också på skalbaggar,
men har konidioforer med färre och mer
glest sittande ± ellipsoida konidier.
Flugmögel - Entomophthora muscae species complex – är en entomopatogen svamp
som i själva verket består av ett artkomplex, där flera arter ingår. Det verkar dåligt
utrett och jag har inte kommit över någon
bra speciallitteratur i ämnet ännu. Mitt
fynd gjordes tillsammans med min lille-

bror Kyle Bergström. Flugmöglet vi fann
parasiterar på en fluga i familjen husflugor
Muscidae och hittades på undersidan av
ett blad av en hagtornsbuske, i Pålsjö skog
naturreservat, vid sidan om parkerings
platsen, mittemot Sofieros huvudentré,
Helsingborgs kommun, 2020-05-29. Flugmögel kan inomhus ses på döda flugor,
t.ex. klistrat på ett fönster, utomhus på
flugor som är fästa på vegetation. De döda
flugorna har band av konidioforer från
vilka de aktivt skjuter ± citronformade
konidier omgiven av slem. Med tjockväg-

giga, sfäriska vilosporer. Förutom husfluga
Musca domestica, har infektion observerats hos vuxna tvåvingar i familjerna spyflugor Calliphoridae, stickmyggor Culicidae, daggflugor Drosophilidae, egentliga
flugor Muscidae, köttflugor Sarcophagidae,
kolvflugor Scathophagidae, blomflugor
Syrphidae och parasitflugor Tachinidae.
Mikroskopering bör genomföras då det
finns olika arter av flugmögel på diverse
flugor och myggor, det förutsätter att man
har god kännedom om värddjuret då vissa flugmögel parasiterar specifikt på olika
familjer av flugor.
Entomophthora chromaphidis – en för
Sverige ny art av entomopatogen svamp
på bladlöss Aphidoidea. Arten går inte
att rapportera på Artportalen och finns
varken med på Dyntaxa eller Swedens’s
Virtual Herbarium. Substrat/värddjur:
bladlus Aphidoidea Sporer: 17,5-30,0 x
8,75-12,5 µm. Jag hittade den döda bladlusen fastklistrad på undersidan av en
fibbla, vid sidan om grusstigen som leder
mellan det nya slottet och gårdsbutiken i
Kulla Gunnarstorp, Helsingborgs kommun, 2020-06-04. Jag bestämde för att ta
med mig den hem eftersom jag tyckte man
kunde skymta någon form av hyfmatta på
den. Dagen efter hade kadavret svullnat
upp och bildat en ljus ring (kallat halo)
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runt om sig av konidesporer (asexuella
sporer, vilosporer). Den tredje dagen hade
kadavret började att mörkna och skrumpna
ihop, varpå jag bestämde mig för att samla
in lite konidesporer som jag mätte i mitt
mikroskop. Sporerna har en längd av 17,530,0 µm, vilket jag tycker stämmer bra överens med E. chromaphidis som har sporer
med en längd av 30 µm, medan E. planchoniana har längre sporer med en längd av
31-38 µm.
Erynia curvispora (foto nedan) – ännu en
för Sverige ny art av entomopatogen svamp
som jag funnit på både fjädermyggor Chironomidae och knott Simuliidae. Bildar en
påväxt av grönaktiga till gråblåa konidioforer på de döda värddjuren. Konidioforer
mäter 40-50 x 8-10 (-12) µm. Konidierna
är färglösa, böjda och mäter 30-42 (-45,5) x
8-15 µm. Arten förekommer i sumpmarker, kärr, sjöar, fuktiga miljöer och parasiterar på tvåvingar Diptera, främst myggor
Nematocera, blomsterflugor Anthomyiidae
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och knott Simuliidae. E. curvispora hittades
i efterhand när jag och Jan Svensson gick igenom våra bilder efter att vi besökt Häckebergasjön för att fotografera tigermussling
Lentinus tigrinus, vilken är rödlistad som
EN (Starkt hotad). På bilderna i större förstoring syntes nämligen infekterade fjädermyggor som satt både på tigermusslingen
och på den blöta veden som låg i vattenbrynet av sjön, något som vi tyvärr inte lade
märke till när vi var på plats, kanske var vi
för glada och uppspelta över att fotografera
vår första tigermussling? Jag ångrade mig
bittert att jag inte såg myggorna på plats
och att jag inte fick samlat in belägg, men
som tur var så gjorde jag ett återbesök redan två dagar senare tillsammans med Joachim Krumlinde. Väl på plats observerade
vi uppemot ett 100-tal infekterade fjädermyggor och ett par enstaka knott som satt
på veden i vattenbrynet, varpå jag kunde ta
nya foton och samla in belägg från Häckebergasjön, Häckeberga naturreservat, Genarp, Lunds kommun, 2020-06-26.
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Pandora cf. nouryi - en för Sverige ny
art av entomopatogen svamp på imago
av harkrank Tipuloidea. Jag hittade mina
första döda harkrankar fastklamrad längst
upp på blomställningar av gräs i en liten
bit ängsmark vid idrottshallen i Hittarp,
Helsingborgs kommun, 2020-08-22. Därefter fann jag och Arne Holgersson ett
40-tal ex. i det höga gräset vid golfbanan
och betesmarkerna runt Glomsjön, samt
ytterligare ett 10-tal ex. under Puggehattens svampexkursion som hölls i Kungsmarken/Räften, Lunds kommun, 202008-31. Drygt 10 ex. till hittades på högt
gräs i betesmarken kring fågelsjön i Bruces skog naturreservat, Helsingborgs kommun, 2020-09-08. Ytterligare 20-tal ex. har
hittats av mig och Jan Svensson i en betesmark i naturreservat Hallabäckens dalgång, Söderåsen nationalpark, Stubbaröd,
Kågeröd, Svalövs kommun, 2020-09-03,
samt när vi rekade inför en svampexkursion som Jan skulle hålla i 2020-09-05.
Jag har nu sammanlagt observerat ett

80-tal döda harkrankar på högt gräs och
andra örter på fyra olika lokaler i Skåne,
jag har samlat på mig drygt ett 20-tal
belägg av döda harkrankar. Ingen av
harkrankarna hade synliga svampar på
kroppen, men jag har ändå varit övertygad
om att de varit angripna av någon entomopatogen svamp. Sent på kvällen 2020-0904 upptäckte jag att två av harkrankarna
från Hallabäckens dalgång utvecklat konidioforer på framkroppen, knäna och bakkroppen! Jag gjorde preparat och kollade i
mikroskopet men hittade tyvärr inga sporer, förmodligen hade de inte mognat ännu.
Jag fick helt enkelt avvakta och se om de
mognade. Harkrankarna som förvarades
i vars ett plaströr mognade 2020-09-19,
utskjutna konidier upptäcktes på insidan
av det ena plaströret varpå jag gjorde ett
nytt preparat och fann konidiesporer, släta, klubbformade 22,0-38-0 x 7,0-14,5 µm.
Pandora nouryi är den art som jag närmast
kommer men dess konidie är för stora om
man jämför med de få uppgifter jag lyck-
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ats hitta, tyvärr finns inte mycket special
litteratur att tillgå. Andra Entomophthorales som parasiterar på harkrankar är
Zoophthora independentia och Z. porteri,
men som endast är kända från vilosporer.
Entomophaga grylli – en parasit på
gräshoppor, främst arter av släktet Chorthippus. En svamp som jag länge velat hitta
och som till min glädje togs upp i ett kort
inslag på Naturmorgon, Sveriges Radio P1
(2020-09-26):
”En ny svamp har identifierats i Sverige.
Det är en parasit som infekterar och dödar gräshoppor. Entomophaga grylli, som
svampen heter på latin, är känd från andra håll i Europa, Nordamerika och Asien,
men har inte tidigare funnits så långt
norrut. Stefan Phalagorn var den som var
först med att uppmärksamma och identifiera den på gräshoppor i Sverige. När Lena
Pettersson var ute hos biologen Tobias
Ivarsson hittade han den även där, några
mil utanför Växjö.”
Jag har länge haft på känn att arten
borde finnas här i Sverige och jag hittade
till min stora glädje mina första E. grylli
tillsammans med Jan Svensson och Lars
Salomon. Vi fann ett 20-tal infekterade
gräshoppor som satt fastklamrade högt
upp på grässtrån på en liten hedrest i
Svartefloens annex, en rest av forna Kulla
fälad, Hjälmshult, Allerum, Helsingborgs
Kommun, 2020-08-25. Jag och Jan Svensson gjorde vårt andra fynd av arten i en
betesmark i Naturreservat Hallabäckens
dalgång, Söderåsen nationalpark, Stubbaröd, Kågeröd, Svalövs kommun, 202009-03, när vi rekade inför en svampexkursion som Jan Svensson skulle hålla i
två dagar senare. Tredje fyndet av arten
gjordes i samma betesmark tillsammans
med deltagarna av Puggehattens svampexkursionen i Hallabäckens dalgång, 202014

09-05. Arten har i övriga landet hittats
i gräsmarker, torrängar och blomrika
vägrenar, kollekter och uppgifter som jag
har fått skickat till mig från flera olika
lokaler i Värmland och Östergötland, in
samlade 9-23 augusti 2020.
E. grylli kännetecknas via ljusa band i
form av konidioforer i segmenten på bakroppen, samt i lederna av benen närmast
kroppen. Svampen mörknar vid torka.
Konidiesporer, päronformade 30,0-37,5
x 20,0-25,0 µm. Svampen parasiterar på
gräshoppor Caelifera, sällan vårtbitare
Tettigoniidae och syrsor Gryllidae, varpå
svampen förändrar värddjurets beteende.
I ett avancerat stadium av sjukdomen klättrar den infekterade individen till toppen
av en växt och dör med benen klämda runt
om stjälken och med huvudet pekande
uppåt. Efter att kadaveren har fallit till
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marken övervintrar vilosporerna i jorden.
En del av dem gror på våren och producerar andra sporer som hamnar i markvegetationen där de kommer i kontakt med
gräshoppor. De tränger igenom exoskelettet, sprider sig och utvecklas snabbt och
den infekterade gräshoppan dör inom
ungefär en vecka. Gräshoppan infekteras
av sporer och klättrar därefter upp och
klämmer sig fast med hjälp av bakbenen
i toppen av grästrån och annan markvegetation, varefter den dör. Sedan växer
svampens mycel inuti gräshoppan medan
konidioforer växer ut från gräshoppans
bakkropp och producerar nya sporer som
kan infektera fler gräshoppor.
Podonectrioides vestrehusii nom. prov.
– ny entomopatogen svamp för Sverige
och den tredje lokalen i världen! Substrat/
värddjur: nymfer av blågrön kärrstrit Cicadella viridis. Höganäs kommun, Kullabergs naturreservat, Kars mosse, 202009-19. P. vestrehusii nom. prov. är en ny art

för vetenskapen som väntar på att beskrivas. ”nom. prov.” är en förkortning av termen nomem provisorium som betyder ”ett
provisoriskt namn eller ett namn som kan
ändras i framtiden”.
Men innan jag berättar om det första
svenska fyndet av denna unika svamp, så
vill jag även berätta att jag tillsammans
med min vän Jonas Ström två dagar innan reste över till Danmark, för att göra
en fältstudie på typlokalen i Vestrehus, där
arten för första gången påträffades 2017 av
Bjørli Lehrmann, som är en dansk biolog,
evolutionsbiolog och naturvägledare. Arten har årligen återkommit på typlokalen
i Vestrehus sedan den för första gången
upptäcktes 2017. Den har eftersökts kring
närliggande sjöar i Ravnholt skov men
utan lyckat resultat trots den stora förekomsten av blågrön kärrstrit. En andra
lokal upptäcktes i Danmark, Nordsjælland, Gribskov Kommune, Aggebo Hegn,
2020-08-11 av Ole Martin. Biotopen vid
typlokalen i Vestrehus består av ett vatten-
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hål i en mosse, i blandskog med löv- och
barrträd. De infekterade döda värddjuren
hittades till största delen på födoväxterna
tåg och starr, men vi fann även några enstaka ex. på kaveldun och dunört. Svampen kännetecknas bl.a. av ett vitt mycel
som klär värddjuret, med 1-5 spetsiga till
klubbformade vita stroman med enstaka orangebruna-mörkbruna perithecier.
Värddjuren sitter normalt placerade högt
upp i vegetationen, men torra sensomrar
som denna gör att de söker sig längre ner
där markfuktigheten är högre, därför fick
vi istället leta i mitten och längre ner mot
basen av tuvor och andra örter. Vi hittade 30 ex. som jag fotograferade och tog
belägg på för egna studier. Danmark, Sjælland, Allerød Kommune, Lillerød, Ravnholt skov, Vestrehus, 2020-09-17.
Jag blev så glad och uppspelt efter fyndet i
Danmark att jag satt uppe hela natten lång
vid stereoluppen, mikroskopet, bläddrade
i böcker och pärmar, samt sökte runt på
internet. Svampen gick tidigare under
namnet Ophiocordyceps vestrehusii nom.
prov., vilket jag var skeptiskt till. Det var
Nigel Hywel-Jones, en mykolog och specialist på entomopatogena svampar, som
först bestämde den till Ophiocordyceps
och möjligen obeskriven, efter att han
gjort ett besök i Danmark. Jag har varit
i kontakt med den välkände mykologen
Thomas Læssøe angående mitt förslag om
att Ophiocordyceps vestrehusii nom. prov.
istället borde tillhöra släktet Podonectrioides (syn. Podonectria). Detta efter att jag
bläddrat i boken ”An Illustrated Guide to
Ecology of Japanese Cordyceps” (2014),
där de tar upp två andra morfologiskt
liknande arter som går på dvärgstritar Cicadellidae, Podonectrioides cicadellidicola
och P. citrina, som i övrigt bara är kända från Japan. Beläggen från Vestrehus,
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i Danmark skiljer sig genom att dess vita
mycel som klär värddjuret också breder ut
sig som en fransig matta mot underlaget
som värddjuret sitter på. 1-5 spetsiga till
klubbformade vita stroman med enstaka orangebruna-mörkbruna perithecier.
Thomas svarade att han trodde att jag hade
rätt. Han har förgäves försökt hitta helt fertilt material och hälsade att jag skulle höra
av mig om jag har turen med mig att finna
några sporer. Thomas godkände snabbt
mitt namnförslag, varpå han redan dagen
efter uppdaterade Danmarks Svampeatlas
webbsida genom att ändra namnet till Podonectrioides vestrehusii nom. prov.
Efter att jag nu har hittat och studerat svampen på striten, så var det dags att
även försöka hitta den i Sverige, i ett med
liknande habitat som typlokalen i Danmark. I åtanke hade jag den snarlika biotopen vid Kars mosse, som ligger ute på
Kullabergs naturreservat, Kullahalvön,
nordvästra Skåne. Jag ringde Jan Svensson och frågade om vi skulle ta sväng till
Kars mosse för att se om vi kunde hitta P.
vestrehusii nom. prov., vilket han självklart
ville. Vi hann inte ta många steg från bilen
innan vi hittade de första exemplaren på
starr och tåg. Sammanlagt 5 ex. funna och
insamlade. Det är inte varje dag man får
vara med och hitta en sådan här unik och
ny art för Sverige, en som dessutom verkar vara obeskriven. Jag och Jan förvarade
de infekterade stritarna i våra fungarier i
hopp om att svampen skulle mogna. Än så
länge har inga mogna perithecier hittats,
vilket vi saknar för att komma vidare med
arten. Det blir till att leta och samla in nya
exemplar nästa säsong igen.
Entomophaga cf. thuricensis – en för
Sverige ny art av entomopatogen svamp
som parasiterar på imago av blågrön kärr-
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strit Cicadella viridis. 2 ex. funna på tåg.
De döda värddjuren satt med huvudet
uppåt, med vingarna lätt spridda. Fynden
gjordes av mig och Jan Svensson under
samma dag och på samma lokal som där
vi fann Podonectrioides vestrehusii nom.
prov. Arten kännetecknas av vita till gula
konidioforer som täcker större delen av
kroppen. Konidiesporer, släta, ovala 21,023,0 x 6,5-7,5 µm. Vilosporer, globosa,
7,0-10,0 µm i diameter. Sporerna är för
små för E. thuricensis, men är den enda
Entomophthorales jag finner i litteraturen
som går på imago av kärrstritar. Höganäs
kommun, Kullabergs naturreservat, Kars
mosse, 2020-09-19.
Röd larvklubba - Cordyceps militaris – den
i Sverige den vanligaste arten av entomopatogena svampar i familjen Cordycipitaceae. Den ingår i ett släkte med ca 400
arter spridda över hela världen med störst
representation i fuktiga tempererade- och
tropiska skogar. Svampen känns lätt igen
via sina aprikosoranga, morotsoranga till
rödoranga klubbformade stroman, med
rödoranga nedsänkta peritecier med koniska öppningar på ytan. C. militaris före-

kommer allmänt i början av augusti till
slutet av november, både i skog och öppna
landskap, främst i gräsmarker, t.ex. betesmarker och mossiga gräsmattor. Svampen
parasiterar på i marken dolda larver och
puppor av spinnare och nattflyn, överfamiljen Noctuoidea, mfl. Utomlands har
arten även rapporterats på skalbaggar,
humla och larv av harkrank. Det finns inga
uppenbara förväxlingsarter; C. bifusispora
- gul larvklubba är mycket mer gul i färgen
och förekommer i sumpalskog, jordbranter och strandbrinkar. Övriga eventuella
förväxlingsarter är det sexuella stadiet av
C. memorabilis, som har orangegula stroma, med orangebruna perithecium, går
på larver av både fjärilar och skalbaggar.
Ophiocordyceps gracilis - tidig larvklubba,
men den är mer brandgul i färgen, med
ljus smal fot och tydligt avsatt bollformat
orangebrunt huvud. Den påträffas endast
på våren till försommaren i gräsmark och i
rikare skogsmark. Parasiterar uteslutande
på släktet Hepialus, rotfjärilar, som lever
på rötter i marken. O. ditmarii parasiterar på flugor och getingar, är halmgul, med
smal fot och tydligt avsatt bollformat huvud. O. sphecocephala är mer klargul, med
17
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lång smal fot, med ovalt huvud och går
uteslutande på getingar. C. militaris har
sin utbredning i Götaland, främst på västsidan, från Skåne till Dalsland, med några

spridda fynd i Svealand och enstaka fynd
östra Norrland.
Jag hittade min första C. militaris i en
betesmark i Söderåsens Nationalpark, oktober 2018 och har sedan dess funnit den
på drygt 25 olika lokaler runt om i Skåne.
Men jag har under denna korta period av
aktivt svampletande på nördnivå aldrig
upplevt så mycket röd larvklubba som i år!
Jag får medhåll av Sigvard Svensson som
skriver ”Jag har aldrig, under 45 års svampletande, sett så mycket röd larvklubba
som i år. Skulle vara intressant att klura ut
varför. Mildare vintrat? Torkan 2018?”
Många svampentusiaster från runt om
18

i landet rapporter att de aldrig heller upp
levt så mycket röd larvklubba som i år.
Jag har provsmakat röd larvklubba
och blev positivt överraskad av den goda
smaken av både svamp och morot. C.
militaris innehåller nämligen betakaroten
(β-karoten), vilket också ger moroten dess
orangea färg. Kanske var det därför det
smakade så mycket morot?
Cordyceps säljs idag som ett kost- och
träningstillskott. Den användningen har
sina rötter i Tibet och Nepal där det brukats som traditionell medicin och som ett
kosttillskott för att förebygga en rad sjukdomar i hundratals år. Även i Kina har den
en lång historia inom folkmedicin där den
anses väldigt viktig eftersom den innehåller en utmärkt balans av yin och yang,
då den består av både ett djur och en växt.
Idag vet vi att svampar inte är växter, utan
ingår i det egna riket Fungi.
De två vanligaste arterna man finner
i handeln och som saluförs som kostoch träningstillskott är Ophiocordyceps
sinensis larvsvamp (saluförs ofta felaktigt under namnet Cordyceps sinensis).
Larvsvampens tibetanska namn, yartsa gunbu, betyder “sommargräs vinterlarv”. O. sinensis som är världens dyraste
svamp, har hamnat på Internationella
naturvårdsunionens (IUCN) rödlista och
kategoriseras som VU (sårbar), 9 juli 2020.
Efterfrågan på svampen har ökat kraftigt
sedan 1990-talet. O. sinensis finns endast
i ett begränsat område på den tibetanska
platån där den parasiterar på larver av
malar inom släktet Thitarodes. De senaste två decennierna har svampen blivit den
främsta försörjningskällan för tusentals
människor där den förekommer. Dess
popularitet har lett till att populationer har
minskat med minst 30% under de senaste
15 åren till följd av överskörd och priset

Puggehatten 33 (2-3) 2020
har ökat kraftigt de senaste åren och säljs
nu till guldpris eller högre!
Fruktkroppar av O. sinensis har än så
länge visat sig vara omöjliga att odla, men
dess mycel kan kultiveras in vitro. Därför
har istället det globala intresset för C. militaris växt sig stort under de senaste åren.
Många kommersiella odlare världen över
odlar nu imponerande mängder av röd
larvklubba på ris, som sedan säljs för upp
emot 180 000 kr/kg! En annan art som
förekommer i handeln är Ophiocordyceps
sobolifera som parasiterar på nymfer av
cikador Cicadidae. I Kina kallas den för
Jin Chan Hua och är en dyrbar traditionell kinesisk medicin som sägs bota och
lindra en rad sjukdomar och symptom.
Cordyceps påstås öka syreupptagningsförmågan, motverka trötthet, påskynda återhämtningen, sänka kolesterolet,
stärka immunförsvaret och förbättra den
sexuella prestandan. Även antitumör och
anti
oxiderande effekter har påträffats.
Men vad man bör ha i åtanke är att det

saknas kliniska studier och bevis för po
sitiva effekter av konsumtion av Cordyceps
hos människa, alla de vetenskapliga be
visen bakom dessa påståenden refereras
till studier gjorda på djur och mänskliga cellkulturer i labbmiljö. Men nya rön
tillkommer ständigt. Forskare har bl.a.
funnit farmaceutiskt intressanta ämnen
som cordycepin, cordymin, cordyxantin,
cordycepene, cordlan, m.m., olika substanser som först isolerades från Cordyceps
och som gett dess namn. Sammanfattat
så är det intressanta svampfamiljer med
spännande historia och med vetenskapens
hjälp kanske också en spännande framtid.
Laboulbenia flagellata (foto nedan) - en
ektoparasitisk svamp på täckvingarna av
levande fläcklöpare - Anchomenus dorsalis. Värddjuret hittades under ved, i skogsbrynet intill stranden utanför Sofiero slott
& slottsträdgårds västra del, Helsingborgs
kommun, 2020-11-19. Äntligen hade jag
funnit min första Laboulbenia! Dessutom
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det första rapporterade fyndet av arten i
Artportalen.
Laboulbeniales är en svampordning
inom klassen Laboulbeniomycetes, i divisionen Ascomycota (sporsäcksvampar).
Gruppen består av över 2000 arter som
är ektoparasiter av insekter, mestadels
skalbaggar, men även på andra leddjur
som kvalster och dubbelfotingar. De är
möjligen de mest ovanliga mikrosvamparna eftersom de inte har några hyfer
men cellulär thalli (“fruktkropp”). Svampen parasiterar på värden genom en fotcell
som tränger igenom exoskelettet med ett
uttskott som kallas haustorium och tillåter
svampen att extrahera näringsämnen
från insektens kroppsvävnader, även om
parasit
svampparna i denna grupp inte
orsakar värden någon större skada. Infektioner sker när sporer från perithecium
fäster vid en kompatibel insektsvärd.
Sporeöverföring kan ibland inträffa under parning, vilket man kan ta hänsyn till
när man söker efter dessa små svampar.
De brukar observeras hos täckvingarna
av honor och på benen av hanar. Dessa
svampar växer inte bort från sina värdar.
L. flagellata kännetecknas av en ± olivgrön, ca 400 µm lång thallus. Perithecium härstammar från tre stora basalceller, som härrör från den mörka

vidhäftningscellen. Bihanget härrör från
en tvåcellig förlängning av basala cellerna. Arten parasiterar på ett brett utbud av
jordlöpare (Carabidae) och är bl.a. funnen på arter i följande släkten; Acupalpus, Agonum, Anchomenus, Anisodactylus, Laemostenus, Limodromus, Loricera,
Nebria, Oxypselaphus, Paranchus, Parophonus, Pterostichus och Trichotichnus.
Denna grupp av svampar är förmodligen
vanliga, men förbisedda. Svamparna är
myket små och nästan osynliga för blotta
ögat och det krävs ett tränat öga för att
hitta dom på värddjuren under stereoluppen. Laboulbeniales är variabla och
ganska svårbestämda, vilket förvärras av
det stora värdspektrumet. Dyntaxa tar
upp 103 arter i ordningen Laboulbeniales
som är påträffade i Sverige.
Bara två dagar efter att jag funnit min
första Laboulbenia hittade jag ännu fler
arter av Laboulbeniomyceter! Jan Svensson hämtade upp mig sin skåpbil, sen åkte
vi iväg för att besöka Knutstorps ekhage
i Svalövs kommun. Under ekveden och
lövtäcket samlade jag in 25 skalbaggar,
de flesta jordlöpare av varierande storlek,
samt ett par andra leddjur som jag ska kolla närmre på under stereoluppen. Jag har
än så länge sorterat ut två lövskugglöpare
- Platynus assimilis som infekterats av
Laboulbeniales, men har inte artbestämt
dem ännu. Men det rör sig om 1-2 olika
arter som växer på täckvingarna, prosternum och på benen. Jag har kommit över
en del artiklar med checklistor, värddjur,
nycklar och beskrivningar, men behöver
få tag i mer speciallitteratur för att kunna
identifiera dessa små extremt specialiserade svampar med udda ekologi.
Jag kommer att kontakta Henrik Sundberg på Uppsala universitet angående
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mina fynd, eftersom jag nyligen fått reda
på att han blivit tilldelad medel från
Svenska Artprojektet för att under två
år (start hösten 2020) försöka kartlägga
svenska Laboulbeniales. Jag har tänk att
under de två kommande åren lägga stor
fokus på att samla in kollekter av infekterade leddjur för att stödja detta projekt.
Samtliga belägg av entomopatogena
svampar insamlade i Skåne finns i mitt
privata herbarium, som jag samlat på mig
sedan 2019. I mina samlingar finns även
kollekter som jag fått skickat till mig från
olika delar av landet, bl.a. muskardinmögel Beauveria bassiana, klubbmögel
Cordyceps farinosa, Entomophaga grylli,

Fortsättning på artikeln från sidan 2-3.
Källor
Asbjörnsen, P.C. : TIDSENLIG MAT
LAGNING. Kok- och Hushållsbok :
Sigfrid Flodins förlag : 1871
https://popularhistoria.se/sveriges-historia/1800-tal/nodaren-1867-69
https://popularhistoria.se/vardagsliv/
mat-dryck/svenskarna-och-svampen

grå larvklubba Ophiocordyceps entomorrhiza. Samt en del andra kollekter som
jag har fått insamlat och skickat till mig
från bl.a. Storbritannien, Kina och Peru.
Jag arbetar på en bok om entmopatogena svampar i Norden, men det kommer
förmodligen ta flera år att samla ihop fler
belägg att examinera, mikroskopera, ta
makro- och mikrobilder, samt göra egna
illustrationer.
Så nu ber jag alla runt om i landet,
samt i våra grannländer att samla in
kollekter av svampangripna insekter och
andra leddjur och skicka till mig, tack.
Kontakta mig gärna på;
phalagorn@hotmail.com

https://www.hb.se/forskning/
forskningsportal/projekt/ways2taste-foradling-av-restprodukter-med-svampbioraffinaderi/
https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/ways2taste-foradling-avrestprodukter-med-svampbioraffinaderi/
vagen-till-en-ny-livsmedelsprocess/

https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2019/November/Svampsom-bas-for-framtidens-mat/
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Snäll häst i Sinarpsdalen spanar in Lisbeth Gustavssons svampkorg.

Exkursionsledarna till Ballingstorp, Anne-Karin Mikonaho och
Mats Karlsson, berättar om dagens skörd.
Therese Hellberg visar
några broskskivliningar vid exkursionen till
Torup, 25 juli.
Samtliga foton vänster
sida:
Dicte Helmersson
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1.						

Ovan t.h:
1. Dagghätta
3.						
Mycena pseudocorticola.
2. Praktvaxskivling
Hygrocybe splendidissima.
3. Puderhätta
Mycena adscendens
4. Mönjevaxskivling
Hygrocybe miniata.
Foto: Jan Svensson
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						 2.

						 4.
Långfotad stjälkskål Hymenoscyphus scutula, fotograferad vid exkursionen till Hallabäcken 5 september. Foto Stefan Phalagorn Bergström

23

Puggehatten 33 (2-3) 2020

UV-fluorescens hos Entomophorales
Text och foto: Stefan Phalagorn Bergström
På förmiddagen, tisdagen den 24:e november 2020 upptäckte jag att vissa arter
av entomopatogena svampar i ordningen
Entomophorales fluorescerar i UV-ljus!
Arterna vars sporer fluorescerar är Entomophaga cf. thuricensis (se foto nedan)
på imago av blågrön kärrstrit Cicadella
viridis, flugmögel Entomophthora muscae
species complex på en fluga i familjen husflugor Muscidae och Erynia curvispora på
fjädermyggor Chironomidae. Övriga arter
av Entomophorales, Cordycipitaceae och
Laboulbeniales i mitt privata herbarium
visar inga tecken på fluorescens.
Jag sökte på internet och hittade en artikel av Hall et Dunn, Ultra weak lumine
scence from germinating resting spores of
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Entomophthora virulenta. (1981) Acta Mycologica 17(1-2):131-139. Den artikeln tar
upp svag luminescens hos vilosporer av
Entomophthora virulenta (= Conidiobolus
thromboides). En annan artikel, Heidi
Firstencel et al, A fluorescence microscopy
method for determining the viability of
entomophthoralean fungal spores, Journal
of Invertebrate Pathology Volume 55, Issue 2, March 1990, Pages 258-264 (1990),
tar upp autofluorescens hos sporer av Entomophaga maimaiga och E. grylli. Men
jag hittar ingen info om UV-fluorescens
hos sporer av Entomophorales. Då bara
vissa arter verkar uppvisa fluorescens så
kan det eventuellt vara möjligt är särskilja
vissa arter med hjälp av denna metod.
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Sedan sist

Senhöst i Dalby Norreskog, 31 oktober 2020
Text & foto: Anders Dahl

Dalby Norreskog besöktes vid en kvälls
exkursion föregående år. Det besöket gav
mersmak då det gav många fina fynd, bland
annat hittades cinnobermussling Crepidotus cinnabarinus. Därför bestämdes att en
lördagsexkursion skulle läggas hit och den
31 oktober var det dags. På grund av sjukdom hoppade jag in med kort varsel som
exkursionsledare.
Hela 28 personer hade samlats denna
gråmulna Allahelgonadag 2020 vid parkeringen till Dalby Norreskogs naturreservat.
Som alltid med så stora grupper är det svårt
att hålla ihop alla. Vi delades därför upp i
ett antal grupper och det gjorde också att vi
kunde leta efter svamp på ett större område.
Eftersom reservatet består av flera olika biotoper var det också önskvärt att spridas ut
så mycket som möjligt. Några letade längs
vägen som leder in i reservatet där det på
västra sidan är mestadels alsumpskog och
på den östra sidan bokskog. Andra deltagare
tog sig längre in i reservatet där det är mesta-

dels ek- och ekblandskog. Själv valde jag att
koncentrera mig på betesmarkerna i mitten.
Här är dels öppna bestesmarker och även betad bokskog norr.
Efter ett par timmars letande samlades
vi vid borden i mitten av reservatet. Lite
välbeövlig fika och mycket snack om vilka
svampar som hittats. En riktigt härlig och
förväntansfull stämning bland deltagarna.
Många härliga diskussioner om smått och
stort. När alla funna svampar radades upp på
ett av borden kunde vi konstatera att det varit
en mycket lyckad exkursion. Bland annat hittades både blodsopp Neoboletus luridiformis
och dess systerart N. xanthopus. Den senare upptäcktes som ny för landet så sent som
2018 men har förmodligen varit förbisedd.
Totalt noterades under dagen inte mindre
än 110 arter, alla vederbörligt rapporterade
på Artportalen. Arterna kan hittas genom att
söka på artportalen på aktuellt datum och ange
projekt: ”Puggehatten, exkursion”.
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Presentation av styrelsen

Här nedan presenterar sig några av våra
styrelseledamöter. Just nu har vi en styrelse
med 11 medlemmar. Så vi ser fram emot
ytterligare presentationer. Vi återkommer i
nästa nummer av Puggehatten.
Eva Björnström
Medlem i Puggehattens styrelse som
sekreterare.
Jag älskar att vara ute i naturen. Redan som liten var jag med familjen ute i
skogen och plockade svamp som vi sen åt
med god aptit. Svampintresset har alltid
följt mig.
Jag utbildade mig till Svampkonsulent
på Umeå Universitet 2013. Sedan dess
har jag delat med mig av min kunskap till
många personer. Jag hjälper dem att lära
sig matsvampar, förväxlingssvampar och
giftsvampar.
Det är härligt att som svampkonsulent
se hur personer i alla åldrar kommer in i
svampens underbara värld. Glädjen att se
en kursdeltagare hitta och lära sig en ny
svampart är härlig.

Anders Dahl
Medlem i Puggehatten sedan 2017.
Styrelsemedlem sen 2018 och valdes till
ordförande vid årsmötet 2019.
Har allt sedan barnsben varit mycket
intresserad av naturen. Framför allt är det
fåglarna som varit mitt stora intresse men
de senaste åren har svampar tagit mer och
mer tid. Drivkraften är att lära mig nytt
och att njuta av vad naturen ger. Har ofta
med mig kameran och vill då sätta namn
på det jag ser och fotograferar. Matsvamp,
ja visst, men tycker det är kul med alla
svampar.
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Stefan Phalagorn Bergström
Medlem i Puggehatten sedan 2018 och
blev invald i styrelsen som vice ordförande
vid årsmötet 2019.
Jag har varit fascinerad av naturen
sedan tidig barndom, framförallt leddjur.
Jag har plockat matsvamp sedan i slutet av
80-talet, men specialintresset för svamp
uppkom efter att ha gått med i Facebookgruppen Svamp-klapp 2017, där jag även
är moderator sedan 2019. Jag har ett stort
intresse för små svampar, helst på udda
substrat och i synnerhet skål
svampar,
kärnsvampar och rostsvampar med följande ekologi; fytopatogena (växtpatogena
svampar), mykoparasitiska (svampar som
växer på andra svampar), entomopatogena
(svampar som parasiterar på leddjur), koprofila (svampar som växer på spillning)
och pyrofila (svampar som är beroende
av skogsbränder). Jag driver även bloggen
Schamanita - Svampplockning i Skåne
som finns på både Facebook och Instagram.

Tony Svensson
Har varit medlem sedan 2003 och varit
styrelseledamot sedan 2007.
Jag var tidigt naturintresserad och
gick som 11-åring med i lokala fältbio
logerna i Örkelljunga som sedan blev en
naturskyddskrets. Här fick jag mycket
kunskap om fåglar och kärlväxter, men
blev mer intresserad av svamp som jag
lärde mig själv genom otaliga turer i skogarna och Ryman/Holmåsens Svampar.
Största drivkrafterna är ökad kunskap om
arterna och att genom fyndregistrering
kunna bidra till områdesskydd av värdefulla miljöer. Är biolog och arbetar numera som naturvårdskonsult.
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Jan “Skogens Röst “ Svensson
Jag har varit medlem i Puggehatten sedan
2008 och sitter i dess styrelse sedan några
år tillbaka.
Naturintresserad sedan barnsben,
plockat matsvamp sedan ungdomen. Sedan 2007 har jag nördat ner mig i svamp
riket. Intresset för svamparna och myxomyceterna har lett mig in på att inventera
de skogar som fortfarande är något sånär
orörda för att hjälpa till att rädda det som
räddas kan. Jag har en egen webbsida;
skogensrost.com
där man hittar en hel del svamp- och myxomycetbilder och en hel del annat.

Yui Chomphunut Haglund
Svampintresset 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 tycker om att plocka svamp och jag
brukar följa med dem till skogen för att ta
foton. Jag tycker om makrofotografering
så jag har tagit många bilder på svampar.
Jag har vänt mig till thailändare i Sverige
och skrivit mest om ätliga svampar, hur de
ser ut, var de växer, hur man tillagar och
förvarar dem och vilka de kan förväxlas
med. Jag har beskrivit de typiska giftiga
svamparna som alla borde lära sig och
känna till och de svampar som kan förväxlas med ätliga svampar.
2016 blev jag invald i Puggehattens
styrelse.
(Red anm, mer information om Yui finns i
PH nr 2-3 2019)
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Djurrödsbäckens dalgång naturreservat 15 augusti 2020
Text och foto: Anders Dahl
Sommaren 2020 hade varit varm och torr
och därför var förväntningarna ganska
lågt ställda när jag körde mot Djurrödsbäckens dalgång denna morgon. Det var
säkert fler som tänkt att svamptillgången
var ganska liten då endast tre personer
utöver exkursionsledaren dök upp vid
samlingsplatsen Andrarums kyrka.
Djurrödsbäckens dalgång är ett drygt
120 hektar stort naturreservat i Tomelilla
kommun. Reservatet sträcker sig nästan
fem kilometer i öst-västlig riktning längs
Djurrödsbäcken. Vägen mellan Löve
stad och Andrarum går rakt igenom och
utgör den enklaste åtkomsten till reservatet. Delar av området är slåtter- och
betesmark med lång historia. I låglänta
områden längs bäcken finns sumpskogar.
Vissa delar har tidigare planterats med
gran men kommer, enligt skötselplanen,
succesivt ersättas med lövskog när denna

avverkas. Dessutom finns i området flera
rikkärr. Sammantaget ett varierat och intressant reservat med potential för fina
svampfynd.
Denna dagen valde vi ett område strax
öster om vägen mellan Lövestad och
Andrarum. Här finns längs bäcken en fin
sumpskog med framför allt klibbal och
björk. Nedfärden mot dalgångens botten
företas med försiktighet, det är ganska
brant på en del ställen. Väl nere längs
bäcken kunde vi konstatera att det trots
den torra sommaren fortfarande var blött i
sumpskogen. Vi kunde även konstatera att
det fanns en del svamp. Ganska omgående
hittades vitspröding Psathyrella candolleana, blek alskräling Naucoria escharioides
och mörk alskräling Naucoria scolecina. Vi
fortsatte letandet på norra sidan av bäcken
och här hittades bland annat ringtråding
Inocybe agardhii och två olika skålsvampar i form av Peziza depressa och Trichophaea hybrida. När sumpskogen övergick
i bokskog blev det genast mycket torrare
och mer eller mindre tomt på svamp. Vi
kunde ändå njuta av medhavd fika. Nöjda och glada, och åtminstone i mitt fall,
överraskad av svamptillgången kunde vi
lämna Djurrödsbäcken för denna gången.
Det kommer förmodligen bli fler besök
framöver. Totalt fann vi på några timmar
drygt 40 arter svampar.

Ringtråding Inocybe agardhii, en av arterna i Djurrödsbäckens dalgång
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Hallabäckens dalgång; södra delen, Stubbaröd 5 sept 2020
Text och foto: Jan Svensson
Mötesplatsen Kågeröds kyrka är besvärlig,
eftersom det finns två parkeringsplatser.
Trots att jag lagt ut koordinaterna och en
beskrivning på vilken parkering vi skulle
mötas gick telefonen går varm med förfrågningar. Det löste sig så klart, men lite
sena blev vi för avfärd. Vi var 15 deltagare,
och med viruset i luften blev det många
bilar.
Vid Stubbaröd, södra delen av natur
reservatet, fick vi lov att parkera på Thomas och Lotta Arnströms gårdsplan. Thomas
och Lotta som mötte upp var hjälpsamma
och höll en genomgång av området som vi
skulle besöka, stort tack.
Naturreservatet Hallabäckens dalgång
bildades 2014 och sträcker sig genom två
kommuner, Bjuv och Svalöv. Reservatet
är på 234 hektar och består av värdefull
ädellövskog och en del betesmark, som
tyvärr har varit gödslad så det lär ta lång
tid innan det dyker upp intressanta svampar där. Området är delvis brant med
höjdskillnader på 70 till 90 meter, längst
ner rinner Hallabäcken. Området hyser
en stor population av avenbok. Vissa områden, som tidigare varit mer öppna, har
haft en intressant flora och funga, Tyvärr
har det blivit artfattigare eftersom det vuxit upp för mycket vanlig bok. Detta borde
åtgärdas för att återställa den tidigare biotopen.
Det finns grönsten i området och
pH-värdet är på många platser högt och
orkidéer växer här. Många småbäckar,
rännilar och översilningsvatten är typiska
för området liksom mycket död ved vilket
gynnar både fungan och insektslivet. Reservatet hyser många insekter, framförallt
flyger många arter fjärilar här och i den
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fuktiga miljön återfinns många sällsynta
mossor och lavar.
Förhoppningarna om att hitta många
arter marksvamp var rätt liten, eftersom
vädret varit ogynnsamt för svamparna.
Det första vi upptäcker är att länsstyrelsen har ”iordningställt” vägen som
sträcker sig en bra bit in i reservatet. Vi
kan snabbt konstatera att man gjort åverkan på de känsliga vägrenarna, lagt dit alldeles för grovt och surt makadammaterial.
Det är svårt att gå och med tiden kommer
surt lakvatten att sprida sig på sidorna
av vägen så att den kalkkrävande fungan
och kärlväxterna kommer att försvinna.
Vi blir förbaskade och förvånade över att
länsstyrelsen har prioriterat och lagt peng
ar på ett sådant ingrepp till ingen nytta.
Varken besökare eller bonden som har
djur gående här vill ha eller har önskat sig
detta ingrepp! Den gamla vägen var helt
ok. (När jag besökte motsatta änden av
reservatet hade det gjorts en nästan ännu
värre väg och större ingrepp fram till stenbrottet.)
Nå, hittar vi någon svamp då? Det första
fyndet längs vägen är rätt roligt, en vitpipa
Henningsomyces candidus på nedbruten
bokved. Därefter delar vi upp oss. En del
går genom området med grönsten, medan några går vägen fram. Vi samlas längre
fram på den första betesmarken och vi kan
konstarea det ont om marksvamp, medan
det var väldigt gott om klyvporing Xylodon
paradoxus på nedfallna grenar.
Under en solitär avenbok i hagen hittade vi bl a sprängskinn Peniophora laeta
på döda kvistar. På en stor och präktig
boklåga fanns myxomyceten Perichaena
corticalis.
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Även om svamptillgången inte är särskilt stor och de som hade förhoppningar om att hitta matsvamp inte jublar, så
verkar humöret vara på topp. De flesta av
exkursionsdeltagarna har inte varit här
tidigare och är fascinerade över hur fint
naturreservatet är. En liten genomgång
vid fikat ger ändå rätt många arter; en
del hättor, navlingar men mest nästingar,
gömmingar, dynor och skålsvampar som
är vedlevande.
Det är kul att en del av exkursionsdel
tagarna är svampkonsulenter som vill
fördjupa sig i fungan och att de flesta del
tagare verkligen vill lära sig mer svampar
utöver matsvampar.
Nu är det dags för dagens strapats: ner
för branten där vi fikat till en stenig bäckravin, över bäcken och upp för branten på
andra sidan. Alla klarar detta galant. Vi
fortsätter upp på höjderna, eftersom jag
vill jag visa dem ett naturfenomen som jag
bara sett här i Hallabäckens dalgång.
Jag citerar ett avsnitt ur Svalövs kommuns webbsida där de beskriver en klipp
formation som kallas Elhall:
”I Hallabäckens dalgång ligger det en
fantastisk breccierad sandstensklippa.

Sandstenen är från tidsperioden kambrium, vilket innebär att den är runt 500
miljoner år gammal och därmed den
äldsta sedimentära bergarten i Skåne.
Att sandstenen är breccierad betyder att
den är starkt sönderkrossad och består
av kantiga bergartsfragment som ligger
i en finkornigare mellanmassa. Hardebergasandstenen, som den här bergarten
benämns, är en mycket hård kvartscementerad kvartssandsten och består till nästan
100 % av ren kvarts (Wikman et al. 1993).
Den breccierade varianten som finns vid
lokalen Elhall är sannolikt läkt med kvarts,
vilket gör sandstenen oerhört motståndskraftig mot vittring och erosion.”
Efter att vi tittat på formationen traskar de flesta tillbaka till bilarna, medan
några av oss fortsätter till en lite fuktigare betesmark där vi äntligen gör en del
marksvampsfynd.
Jag och deltagarna är nöjda med dagen,
och Lotta från Stubbaröd som varit med
oss har upptäckt en del arter, speciellt små
vedlevande varelser, som hon inte sett i
området tidigare. Artlistan på hela 86 arter finns att hitta på Artportalen.

Vitpipa Henningsomyces
candidus, funnen
vid exkursionen
till Hallabäcken
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Exkursion Sinarpsdalen 12 sept 2020
Text & foto: Dicte Helmersson
Vackra vyer och stora höjdskillnader fick
exkursionsdeltagarna uppleva i Sinarpsdalen på Bjärehalvön. Dalen består av ett
gammalt odlingslandskap med betesmark
och åkermark, men också stora partier
skogsmark.
Ungefär parallellt med vandringsleden
gick tidigare järnvägslinjen mellan Båstad
och Helsingborg. Efter invigningen av
Hallandsåstunneln för fem år sedan körs
inte längre några tåg ovan jord genom
dalen. Rälsen har tagits bort och på sträckan
Båstad–Grevie har det istället anlagts en
cykel- och vandringsled, som blivit mycket
populär.
Lägligt nog finns en stor parkerings
plats vid Nötte backar strax söder om
Bå
stad. Härifrån började exkursions
deltagarna traska på vandringsleden i syd
västlig riktning.

En lång period med torka hade gett mig
som exkursionsledare farhågor om dålig
tillgång på svamp. Men 15 par spanande
svampögon hittade förstås en hel del i områdets ängsmarker. Bland fynden fanns
grå bläcksvamp Coprinopsis atramentaria,
nejlikbrosking Marasmius oreades, vit
flugsvamp Amanita virosa, vargmjölk Lycogala epidendrum, bikakssvamp Tubifera
ferruginosa, gul kragskivling Stropharia
semiglobata, falsk rättikhätta Mycena pelianthina, blodhätta Mycena haematopus
och olika färgrika vaxskivlingar, såsom
blodvaxskivling Hygrocybe coccinea, gul
vaxskivling Hygrocybe chlorophana, bitter
vaxskivling Hygrocybe mucronella, topp
vaxskivling Hygrocybe conica och ängsvaxskivling Cuphophyllus pratensis s.lat.
Mest imponerande storleksmässigt
var en stor häxring med jättetratt

Nedan: Förväntansfulla deltagare i Sinarpsdalen.
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skivlingar Aspropaxillus giganteus. Här
fick exkursionsdeltagarna närgånget sällskap av (snälla) hästar.
Efter fika och artgenomgång gick
några av oss en tur på det före detta järnvägsspåret i riktning mot Båstad. Vi tog
oss in i naturreservatet Axeltorps skogar,
på en platå med bokskog och mycket brant
sluttning ner i en bäckravin.
Frågan var om exkursionsdeltagarna
skulle få några ätbara svampar med sig
hem. Jodå, här kunde man plocka mer
matsvamp än i Sinarpsdalen, bland annat
brokkremla Russula cyanoxantha, grön
kremla Russula aeruginea, kantkremla
Russula vesca, stensopp Boletus edulis och
björksopp Leccinum scabrum. De flesta
sopparna fanns på en äng med enstaka
träd, främst björk.

Nedan: jättetrattskivling Aspropaxillus
giganteus

Ovan: Några olika arter av de så fina vax
skivlingarna vid exkursionen till Sinarpsdalen
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Kalvahagen naturreservat i Åstorp 26 sept 2020
Text: Jan ”Skogens röst” Svensson, foto: Stefan Phalagorn Bergström
Först lite fakta om exkursionsområdet,
delvis hämtat från Länsstyrelsens webbplats: Kalvahagen är ett kommunalt
naturreservat i Åstorp på 21 hektar. Området består av bokskog och hagmarker och
har höga natur- och rekreationsvärden.
I väster finns ett område med ängsmark
och grov bokskog (Kalvahagsskogen). I
den centrala delen breder betesmark ut
sig (Kalvahagen och Fårahagen). Längst i
söder finns lövskogsbestånd och en mind
re damm.
De högsta naturvärdena återfinns i
bokskogen samt i naturbetesmarken med
sina många blommande buskar och träd.
Bokskogen i Kalvahagen är särskilt värdefull. Här finns mycket grova träd. Flera av
dem har håligheter med trädmjöl (mulm),
som ger såväl mat som skydd och boplats
åt många vedskalbaggar. Av betesmarkerna har Fårahagen högst värden. Med sin
variation av vidkroniga träd, blommande
buskar och öppen blomrik mark finns
goda förutsättningar för en mångfald av
insekter och fåglar.
Som nästan alltid nämns inget om
fungan, den viktigaste organismgruppen
för en fungerande natur och den viktigaste
indikatorn för hur naturen mår.
Vår mötesplats denna exkursionsdag
är Björnekulla kyrka. Det anländer folk
från nästan alla delar av Skåne, sammanlagt 13 exkursionsdeltagare. Lite tur är det
att det dyker upp ett par deltagare som är
hemmastadda i området och som kan ge
extra information, förutom vad som står
på informationstavlan. Som vanligt efter
en torr höst är jag är en aning pessimistisk
angående tillgången på svamp.
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Vi följer gångvägen österut, där terrängen är lite kuperad och det även finns
en del surhål. Till vår glädje hittar vi en hel
del svamp direkt. Vi hinner inte många meter förrän de första marksvamparna dyker
upp. Många var lite osäkra på svamptillgången, så vi har kommit överens om att
denna exkursion mer eller mindre får bli
en bioblitz – och arterna strömmar till.
Glädjande är att det finns en hel del
mycket grova träd, framförallt bok men
även en del avenbok och ekar, en hel del
lågor och död ved. Stefan Phalagorn hittar
en del småsvampar på ved, vissna örter,
gräs eller liknade. Förutom de små svarta
prickarna så finns det rätt stora mängder
kremlor av flera sorter. Tyvärr, för en del,
hittar vi inte några ätbara arter och inte
heller några riktigt rara arter.
Efter att ha letat igenom en del av
skogsområdet relativt väl bestämde vi oss
för att avsluta dagen med att gå ut i betes/
ängsmarken. På väg dit upptäcker jag en
stor taktegellagd ticka några meter upp i
en av de mycket stora bokarna. Äntligen
ett rart fynd, en skillerticka Inonotus cuticularis, som räknas som sårbar (VU). I
Sverige är skillertickan sällsynt., funnen i
Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland,
Östergötland, Södermanland och Upp
land. Tidigare hade vi också hittat ett fint
fynd i skogsmarken, nämligen dystersopp
Porphyrellus porphyrosporus (NT).
I betes/ängsmarken hittade vi en hel
del svamparter, dock endast någon ensta
ka vaxskivling och få andra rena ängs
svampar.
Det är kul att alla exkursionsdeltagare
verkar leta runt på ett noggrant, snokande
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vis. När vi träffas för fika och genomgång
har alla deltagare samlat på sig rätt många
arter. En del av arterna är nya för några
deltagare och det är alltid roligt att visa
och berätta om nya arter.
Vi kan konstatera att vi har hittat minst
80 svamparter. Inklusive insekter, fåglar
och växter har vi fått ihop sammanlagt
105 arter. Hela artlistan är inlagd på Artportalen (AP). Tack till alla Puggehattens
exkursionsdeltagare som bidragit till områdets första svampinventering, vilket ger
större kunskap om reservatet.

Ockravaxtagging Myocacia uda, även den
funnen i Kalvhagen.

Skillerticka Inonotus cuticularis på bok, en sårbar art
högt upp över deltagarna.
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Notiser
Pressmeddelande från SLU
En ny studie från SLU visar att den lokala
växtligheten är det mest avgörande för vilka
svampsporer som deponeras på en viss plats.
Var i landet platsen finns, eller när på året
den studeras, har betydligt mindre betydelse
för spornedfallets artsammansättning.
Interaktionen mellan markens svampsamhälle och levande och döda växter spelar
en avgörande roll i alla skogliga ekosystem. Nedbrytande svampar driver
näringscirkulation, och mykorrhizasvampar är nödvändiga för allmän växthälsa
och därmed fotosyntes och koldioxidförbrukning. Svampsamhällets uppbyggnad
drivs i hög grad av sporspridning, men det
är inte känt vilka faktorer som styr vilka
sporer som i slutändan hamnar var. Detta
kan dock vara viktig kunskap för att förstå
hur skogar påverkas av att fragmenteras
av exempelvis jordbruk och stadsmiljöer,
eller hur snabbt mark som övergivits kan
återkoloniseras på naturlig väg.
I en ny studie från Institutionen för
skoglig mykologi och växtpatologi vid
Sveriges lantbruksuniversitet har en grupp
forskare under ledning av Jonas Oliva
studerat distributionen av svampsporer
och vilka betingelser som styr denna.
– Studien baseras på insamlingar med
sporfällor, säger studiens huvudförfattare Miguel Redondo. Fällorna är antingen passiva, som bara fångar de sporer
som faktiskt landar i dem, eller aktiva,
som suger in sporerna. Skillnaden är att
de passiva mäter de sporer som faktiskt
landar just där och då, på den platsen
och under de förutsättningarna, med36

an de aktiva mäter de sporer som finns i
luften.
Växtligheten viktig för nedfallet …
Sporfällorna stod utplacerade mellan april
och november under två år, i vetefält, barrskog och lövskog i Uppland, Västergötland, Östergötland och Skåne. De in
fångade sporernas art identifierades med
DNA-teknik. Miguel och hans kollegor
förväntade sig att vegetationstypen (barrskog, lövskog eller vetefält) skulle ha stor
betydelse för vilka svamparter som påträffades.
– Så var det också, säger Miguel, men i
mycket högre grad för de passiva fällorna
än de aktiva. Vi tolkar det som att sammansättningen av nedfallna sporer i första
hand påverkas av vilka svamparter som är
knutna till den lokala vegetationen. Var i
landet denna vegetation befann sig hade
mycket mindre betydelse.
… men inte för sporerna i luften
Sammansättningen av arter i luften, däremot, var mindre beroende av vegetationen
och mer av tid på säsong, nederbörd och
temperatur. Det torde bero på att flyktiga
sporer som kan färdas långt blir överrepresenterade i de aktiva fällorna jämfört med
de passiva, och denna flyktighet påverkas i
hög grad av vädret. Exempelvis kan lokala
regnskurar skölja sporerna ur luften och
drastiskt påverka dess artsammansättning
momentant.
– Tid på säsong påverkade också vilken
sorts svampar som sporulerade och därmed
påträffas i de aktiva fällorna, säger Miguel.
Under sommaren var växtpatogener överrepresenterade i sporfällorna. Även detta är
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väntat, eftersom många patogener huvudsakligen sprids via sporer och livnär sig på
växternas gröna delar.
Jonas Oliva och hans kollegor visar alltså
att typen av växtlighet är avgörande för vilka sporer som landar på en viss plats. Skillnaden är mycket större mellan en lövskog
och en barrskog i Skåne än mellan en barrskog i Skåne och en i Uppland. Det betyder att växtligheten gynnar vissa arter, som
därmed kan dominera sporsammansättningen lokalt. Stor sporproduktion gör också
att sannolikheten att sporerna sprids längre
ökar. Därför kan svampar i åtskilda habitat,
exempelvis lövskogar, förstärka varandra
genom att dominera sporproduktionen i
sin egen lokal och därmed lättare spridas
till avlägsna habitat av samma slag.

Text pressmeddelande: Mårten Lind,
forskare vid Institutionen för skoglig
mykologi och växtpatologi;

Sporfälla i havreåker, ett viktigt verktyg i
kartläggning av spornedfall.
Foto: Anna Berlin
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PugBox

Text och foto: Anders Dahl
Under årsmötet den 22 februari 2020 förevisade vår mångårige medlem och tidigare
styrelseledamot Bernt Hägg något som
kallas PugBox. PugBox har funnits tidigare men har nu kommit i en ny tappning.
Vad är då PugBox? PugBox består av
fem stycken plastlådor med torkade svampar; låda 1 med tickor, låda 2 med skinnsvampar, låda 3 med sporsäcksvampar
(Ascomycota), låda 4 med lavar och låda 5
med övriga svampar. Alla svampar i lådorna har varit frysta för att döda eventuella
insekter.
I samband med årsmötet lånade jag hem
några av lådorna för att testa. Jag ska genast
erkänna att jag inte har kollat alla svampar utan har mest kollat runt på ett antal
svampar från varje låda. Många svampar
tycker jag funkar alldeles utmärkat att
studera med torkade exemplar. Framför allt
finns möjlighet att göra jämförelser mellan
likartade svampar. Jag tyckte själv det var intressant att jämföra rostöra Hymenochaete
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rubiginosa och kantöra Hymenochaetopsis
tabacina. Arter ur släktet Xylaria kunde
också studeras med inte mindre än fem
arter; ollonhorn X. carpophila, stubbhorn
X. hypoxylon, långhorn X. longipes, X.
oxyacanthae samt tjockhorn X. polymorpha samt lång-, stubb- och ollonhorn. Att
tänka på är dock att vissa svampar ändrar
färg och konsistens när de torkas. Detta
gäller till exempel vissa arter av tickor och
skinnsvampar. Det kan därför vara bra att
även jämföra med bilder och läsa i någon
bok om arterna man studerar.
Tanken är att man ska kunna låna hem
en eller flera lådor för att i lugn och ro
studera artbestämda svampar på nära håll.
Man kan studera svamparna med lupp
och göra jämförelser med liknande arter.
Kanske kan man testa sig själv? Arterna
är i lådorna endast numrerade och namn
finns i excel-fil som man får tillgång till
när man lånar någon av lådorna. Lådorna kommer vara tillgängliga för lån av
föreningens medlemmar. Mer info om hur
detta ska fungerara kommer på hemsidan.
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Två nya svamparter
Sveriges Radio P4 Uppsala rapporterade om att två nya svamparter upptäckts i jord. Det
är forskare vid Uppsala Universitet som gjort upptäckten med hjälp av DNA-prov. Det är
två små, i det närmaste osynlig arter som identifierats. Nyheten har förmeddlats av TT
och har varit publicerad i dagspressen. Läs mer t.ex. på Sydsvenskans webbsida.
Naturmorgon, Helena Björnström
Vår f.d. styerelseledamot, Helen Björnström medverkade i två avsnitt av Naturmorgon
nu i höst. Hon berättade nu senast om flugsvampsläktet Amanita.
Lyssna på svampklippen på SR1s webbsida. Där finns fler intressanta programavsnitt
om svamp genom åren.
Länk: https://sverigesradio.se/artikel/7595461
Artkunskap på YLE
Finska public service har lagt upp ett bildquiz på 30 olika svamparter på sin webbplats.
Kolla om du kan spika alla de olika arterna. Dessutom kan man hitta tips för nybörjare
på sidan. Väl värt ett besök.
Länk:
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/29/30-vanliga-svampar-testa-hur-bra-dukanner-igen-dem
Expressen tipsar nybörjare
Även kvällstidningen Expressen hänger på trenden att plocka svamp. På den här sidan
finns en del goda tips och många fina bilder. Här kan man också se de mest giftiga arterna. Här nämns också en app som handlar om svamp (se nästa notis).
Länk:
https://www.expressen.se/leva-och-bo/plocka-svamp-for-nyborjare-sa-finner-du-svamplyckan/
SvampGuiden - app
Den för många välkända webbplatsen Svamguiden är ett forum för allehanda svamp
relaterade frågor som rör vår funga. De har även utvecklat en app till mobil med ett stort
antal arter och en nyckel för artbestämning. Appen finns för både Android och Iphone.
(Reds anm. jag har själv inte testat appen men jag har hört en del gott om den.)Länkar
till respektive mobil: http://svampguiden.com/iphone/ eller
http://svampguiden.com/android
Naturskyddsföreningen
Svenska Naturskyddsföreningen ger ut tidningen Sveriges Natur. I senaste numret, 4-20,
handlde det om svamp. En mycket läsvärd artikel som behandlar inte bara matsvamp
utan även svamparnas hemliga liv, deras roll i eksystemen. Medlemmmar får tidningen
i brevlådan.
(Reds anm. PHs medlemmar är ofta även medlemmar i SNF.)
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Rättelse, PH nr 1 2020
Författarnamnen i artikeln om kompakt taggsvamp i föregående nummer av Puggehatten (nr 1/2020) kom genom ett missförstånd att hamna i fel ordning. Redaktionen ber
om ursäkt för detta. En korrekt citering av artikeln blir då följande: Fritz, Ö. & Svensson,
T. 2020. Kompakt taggsvamp Hydnellum compactum, noterad på två boklokaler i Skåne
2019. Puggehatten 33 (1): 4-7.
Rätt författarordning har också angetts i webversionen av Puggehatten nr 1/2020.
Avslutningsvis ett förtydligande: Första fyndet av kompakt taggsvamp gjordes i Klöva
hallar 1991, därefter återigen i Klöva hallar 2011, som brödtexten anger. Texten till Figur 2
kan däremot leda till en missuppfattning om när det första fyndet gjordes.

P4 Västmanland,
Utan träd, inga svampar – livsviktig samexistens överraskar forskare, är underrubriken
på radioprogrammet om svamp som sändes 22 november i år, P4 Västmanland. Ny
forskning efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visar på vikten av att inte
hugga ner de träd som överlevt en skogsbrand.
”Svampsamhället varierar mycket mer med i vilken grad träden överlever branden,
än hur allvarligt branden har gått fram i markskiktet”, säger professor Björn Lindahl
vid Institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Radioprogrammet går att yssna på på nätet:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7601337

Redaktör sökes
Efter sex år som Puggehattens redaktör känner jag att det behövs nya ideér och en ny
blick för vår tidskrift. Det är lätt att hamna i invada spår. För att vidareutveckla vår tidskrift behövs det en ny redaktör.
Uppdraget som redaktör för Puggehatten har för mig varit spännande, givande
och lärorikt. Vi söker någon som är bekväm med layout, gärna InDesign och som
kan redigera bilder. Redaktören har en god support i redaktionen med bl.a. feedback och korrektur.
Det är många som bidrar till vår tidskrift Puggehatten: Alla artiklar som strömmat in
illustrerade med makalöst fina bilder har gjort Puggehatten till en tidskrift av stort värde
för mykologin och som dessutom ger valuta för medlemsavgiften.
Vi ser fram emot en ny redaktör. Även redaktionen i sin helhet behöver förstärkning,
så vi ser även fram emot fler krafter i redaktionen.
Hälsningar Per Magnuson
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Ordförande har ordet
Ett år är snart till ända och få kommer väl minnas det för något annat än Corona-pandemin. Det har så klart också påverkat Puggehattens verksamhet under året. I början
diskuterades inom styrelsen hur vi skulle hantera våra exkursioner. Eftersom våra exkursioner hålls utomhus kändes det ändå att det skulle kunna skötas på ett säkert sätt. Vi
valde att gå ut med instruktioner via hemsida och Facebook. Pandemin har också påverkat våra styrelsemöten och vi har inte kunnat mötas som vanligt. På grund av sjukdomar
och begränsningar har årets styrelsemöten hållts digitalt via Skype.
I skrivande stund begränsas antal deltagare i offentliga sammankomster ytterligare, till
åtta personer. Därmed tvingas vi ställa in de sista exkursionerna för året. Förhoppningsvis kommer vi kunna genomföra exkursioner igen till våren men framtiden får utvisa
hur det blir med detta. Håll utkik på hemsida och Facebook för aktuell information
rörande våra aktiviteter.
Föreningen har för övrigt ett antal informationskanaler. Förutom tidskriften Pugge
hatten, som du har i handen, har vi även en webbsida www.puggehatten.se/
en Facebooksida; www.facebook.com/SvampMedPuggehatten
och ett instagramkonto; www.instagram.com/puggehatten/
Utöver detta har vi även en e-postlista dit man kan anmäla sig. Via e-postlistan skickas
emellanåt information från styrelsen men här kan även medlemmar skicka information som man anser vara av allmänt intresse för våra medlemmar. Man anmäler sig till
e-postlistan genom att skicka ett mail till info@puggehatten.se.
						
Anders Dahl
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Kallelse till årsmöte 2021

Agenda för ordinarie årsmöte i Puggehatten
Skånes Mykologiska Förening
Arkivcentrum Syd, Lund.
Lördagen den 29/5 2021, kl. 11.00
Observera att årsmötet detta år hålls i maj istället för februari som normalt. Beroende på
pandemin och vilka restriktioner som gäller våren 2021 kan datum för årsmötet komma
att ändras. Information om eventuella ändringar kommer på vår webbsida och på Facebook. Program utöver ordinarie ärenden enligt stadgarna kommer att beslutas om senare.
OBS! Anmälan till årsmötet görs till info@puggehatten.se
Program
Inledning av ordföranden
Ärenden enligt stadgarna
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 2022.
13. Förslag till nya hedersmedlemmar
14. Övriga ärenden.
Avtackning avgående funktionärer
Inventeringshelg 2021

Välkomna till vårt årsmöte!

Svartblå rödling Entoloma nitidum,
Kalvahagen 2020 se sidan 23.
Foto: Stefan Phalagorn Bergström
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Gissa svampen - ett kärt återseende: Vilka är svamparna här nedan?

Svaren finns i nr 4/2020 av Puggehatten.
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