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Program
Januari - maj 2017

Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och tisdagar kl 18.00
Här kommer programmet för vintern och vårens exkursioner. Målen kan ändras och 
exkursioner ställs in. Senaste informationen finns alltid på hemsidan:
www.puggehatten.se

Det går också att höra av sig till respektive exkursionsansvarig för besked.
Puggehattens programkommitté består av följande personer;
Joachim Krumlinde  073-931 49 45 Yui Chomphunut Haglund  070-730 28 45
Nils-Otto Nilsson  070-382 50 04 Rebecka Thise 072-558 51 82
Jan Svensson   070-887 25 23
Tony Svensson   070-302 54 74

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

Vinter och vår 2017

Lördag 14 jan – Dalby Norreskog
Vi letar vintersvampar i reservatet. Kanske kan vi hitta prakttagging, judasöra och sydlig 
sotticka. Samling vid Dalby kyrka.
Ansvarig: Joachim Krumlinde 073-931 49 45.

Lördag 4 feb Artportalen - övningsdag
Vi hjälper dig komma igång med att rapportera in dina svampfynd i Artportalen. Ta 
med bärbar dator och gärna gamla fyndlistor som behöver matas in. Vi har några da-
torer till utlåning och en del fynd för inmatning om det behövs. Först kort genomgång, 
sedan kör vi rapportering direkt i Artportalen. Kl 10-15 på Arkivcentrum Syd, Porfyr-
vägen 20, Lund.
Ansvariga: Tony Svensson 070-302 54 74 och Sigvard Svensson 070-776 33 78.
OBS! Föranmälan krävs. Anmäl dig till Tony eller Sigvard.

Lördag 11 feb Årsmöte!
Jubileumsfirande 30 år med smörgåstårta (vegetariskt alternativ finns) och kakor. Bild-
visning av Jan Svensson, sedan Årets bilder där det är fritt fram för vem som helst att visa 
svamprelaterade bilder från året som gått, gärna från våra exkursioner.
Kl 11-15 på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Kallelse till årsmötet finns på tidningens omslag, näst längst bak
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Tisdag 7 mars – Herbariekväll
En ny chans för oss som missade förra tillfället. Sigvard visar herbariet och hur man 
kurerar svamp dvs förbereder svampen för att läggas i herbariet. Kl 18 – ca 20.30 på 
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78. 

Lördag 11 mars – Klingstorpabäcken och Bjärrödssjön
Oprövade marker vid Guvarp söder om Perstorp. Omväxlande bok- och alskog längs 
bäcken som har inslag av rikare flora. Samling vid Färingtofta kyrka.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74. 

Lördag 8 april - Vombs fure
Kanske kan vi hitta stenmurkla och vårskålar i barrskogen. Det blir med all säkerhet 
också en del vedsvamp. Samling vid Vombs kyrka.
Ansvarig: Joakim Krumlinde 073-931 49 45
OBS! Stenmurkla är en giftsvamp. Livsmedelsverket avråder från all konsumtion av st-
enmurkla. 

Lördag 13 maj –  Korup med Älemossen och Lya ljunghed
Vi hoppas bl.a. på små skålsvampar som ibland kan hittas om våren. Om inte annat blir 
det en fin vårutflykt. Samling vid Östra Karups kyrka.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 2523.

Två bilder på tickor, svampar att studera i december.
Nedan alticka  Inonotus radiatus och på nästa sida korkticka Trametes gibbosa. 
Foto: PerMagnuson
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Janne har ordet

I skrivande stund har snö fallit över hela Skåne. Många tror väl att svampsäsongen 
är över nu, men vi nördar och entusiastiska matsvampsplockare vet så mycket bättre, 
svampsäsongen tar aldrig slut.
    Matsvampsplockarna kan ge sig hän åt vinterskivling Flammulina velutipes, frostvax-
skivling Hygrophorus hypothejus var. hypothejus eller varför inte den goda ostronmuss-
lingen Pleurotus ostreatus och det lite mer smaklösa men spännande judasörat Auric-
ularia auricula-judae som klarar våra skånska vintrar utmärkt. För nördarna finns det 
gott om andra arter att ägna sig åt. Om inte annat finns det ju alltid vedlevande svampar 
som tickor och skinn.

    Först, lite kort om inventeringshelgen den 7–9 oktober i Ivösjöbygd. Det blev inte 
mycket svamp. Det var allför torrt i markerna och detta blev nog den sämsta inventer-
ingshelgen när det gäller antal hittade arter. För min del blev ett fynd av aprikoshätta 
Mycena leptophylla helgens behållning. Den anses “livskraftig” men har bara hittats på 
ett 30-tal platser i Sverige.
    Tyvärr hade det torra vädret avskräckt en del att delta för vi blev endast runt 15 del-
tagare som mest under helgen. Arrangemanget - boende, lokaler, mat och miljö upp-
skattades mycket av deltagarna. 

     Sedan sist så har jag med flera från Puggehatten även deltagit i en “sandsvamps-
kurs” under helgen 13 - 16 oktober på Öland. Ledare för kursen var Kill Persson, Mikael 
Jeppson och Tommy Knutsson. Jag tänker inte ta upp alla rara och triviala arter som vi 
hittade på den kalla och blåsiga ön. Det blev en del rariteter trots allt.

    Dessutom visste jag att Kills hemtrakter, södra Halland, hyser dynstinksvamp. Jag bad 
honom höra av sig till mig om han fick tid att kolla upp årets förekomst i Halmstadstrak-
tens sanddyner när han kom hem. Den 17 oktober hörde han av sig, dynstinksvampen 
var funnen. Detta är sann lycka för en svampnörd och det blev även en artikel till det här 
numret av Puggehatten. Håll till godo.

Jan ”Skogens röst” Svensson
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Nya bevis för att svamp ligger bakom vackra isformationer 
Text: Rebecka Thise, Foto: Johannes Randrop Keding

Vinterns intåg och nätter med frost och 
kyla brukar betyda slutet på svamp-
säsongen for många. Att kylan tränger in 
i sko gen kan dock bjuda på en alternativ 
svampupplevelse. Det har nyligen kommit 
bevis som stödjer den snart 100 år gam-
la hypotesen om att en svamp är med och 
skapar fenomenet håris. Håris är en slags 
is som bildas på döda grenar. Isen glänser 
som silke och påminner om sockervadd.  
Fenomenet har många fantasifulla namn 
och danskans nisseskæg (tomteskägg) och 
engelskans ice wool (is-ull) vittnar om att 
det väcker associationer.

    Håris uppträder ofta på död ved som 
ligger på marken. Mindre nedfallna gre-
nar av lövträd är det vanligaste substratet 
och fenomenet har hittats på tio olika ar-
ter lövträd. År 2015 publicerade Hofmann 
et al. en artikel som skänkte ljus över hur 

håris uppkommer och att det är en specifik 
art involverad.

     I ett sekel har man haft misstankar om 
att svamp spelade en roll i fenomenets 
uppkomst. Hofmann et al. (2015) visade i 
sina experiment att håris kan undertryck-
as helt eller delvis med fungicider. När en 
gren, med tidigare dokumenterad håris, 
utsatts för svampdräpande medel kunde 
håris inte längre skapas såsom det kunde 
på kontrollgrenen. Dock kunde håris åter-
komma på behandlade grenar efter en tid, 
troligtvis för att svampen återhämtat sig 
eller på grund av att sporer överlevt be-
handlingen.

    Hofmann et al. (2015) artbestämde de 
svampar som var synliga på grenarna med 
håris som ingick i experimentet. En art 
som återfanns på alla undersökta prover 

Håris, skapad av basidiesvampen Exidiopsis effusa 
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är basidiesvampen Exidiopsis effusa. Arten 
antas därför vara orsaken till fenomenet. 
Håris och fruktkroppar från Exidiopsis 
effusa uppträder inte nödvändigtvis sam-
tidigt men fruktkroppar observerades ofta 
på samma ställe som det under gynnsam-
ma väderförhållanden varit håris. Håris 
innehåller ett ämne som hämmar isens 
omkristallisering, det är anledningen till 
att håris håller sin form och inte lägger sig 
som ett islager kring grenen. Detta ämne 
kommer troligtvis från svampen.

    Exidiopsis effusa orsakar vitröta och har 
tämligen oansenliga fruktkroppar. Däre-
mot lyser närvaron av svampen upp sko-
gen vindertid med vita fluffiga moln av is 
som alltid är en välkommen syn på prom-
enaden. 

    Vill du se håris? Söderåsens National-
park är ett bra ställe att skåda snöis. Längs 
blå spåret mellan Lierna och Hjortsprånget 
kan man med fördel göras observationer 

av snöis efter kalla nätter. Vid intresse av 
artikeln av Hofmann et al. om snöis och 
Exidiopsis effusa så läs ”Evidence for bio-
logical shaping of hair ice”.

Källa:
D. Hofmann, G. Preuss, & C. Mätzler. Evi-
dence for biological shaping of hair ice. 
http://www.biogeosciences.net  2015

Nedan, håris på trädgren och svampen 
som är orsak är troligen Exidiopsis effusa
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Dynstinksvamp 
Text och foto: Jan Svensson

Kill Persson, svampkunnig från Halm-
stadtrakten, hörde av sig i mitten av okto-
ber. Han hade hittat några ex. av dynstink-
svampen på Västra stranden i Halmstad. 
Jag bestämde mig för att åka dit dagen 
efter så även jag skulle kunna få se denna 
raritet. Jag fick en närmare beskrivning av 
området och var dynstinksvampen växte. 
Väl framme började jag leta bland strand-
råg och sandrör på den platsen och min 
glädje blev stor när jag äntligen hittade 
dynstinksvamp Phallus hadrianiVU.

    I Sverige är dynstinksvamp sällsynt och 
bara känd från Skåne, Halland, Öland, 
Gotland, Fårö, Gotska Sandön och Stock-
holmstrakten. Den är likaså sällsynt i 

övriga Nordeuropa och rapporterad från 
Danmark, Lettland, Litauen och Norge. 
Den förekommer spridd i Europa både på 
kust- och inlandslokaler och den är även 
funnen i Nordamerika och Asien. Arten är 
rödlistad i Norge och Tyskland. 
      
    Det blev en del fotograferande av mitt 
första fynd av denna lite udda svamp som 
gäckat mig i så många år. Efter en stund 
så dök Kill upp och frågade om jag hittat 
några stinksvampar och det hade jag ju 
gjort, tre, fyra stycken men det visade sig 
att det fanns betydligt fler, minst ett tiotal 
på just detta lilla område. De var inte så 
lätta att upptäcka som jag trott, kanske inte 
underligt att jag missat dem? Det dröjde 

Dynstinksvamp Phallus hadriani vid Väst ra stranden i Halmstad på väg upp ur sanden, 
ett häxägg. Ovanpå svampen ses två insekter: klothoppstjärt och ledhoppstjärt (liten svart)
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Dynspröding
Psathyrella ammophila

inte länge förrän nya ex hittades och de 
verkade finnas i ett stråk, cirka 5 m in från 
den yttersta vegetationen mot havet och 
med en bredd på kanske 10–15 meter. När 
vi i det närmaste synat hela stranden hade 
vi hittat 203 exemplar av dynstinksvamp-
en, allt från rätt nedbrutna till häxägg,  
Detta är troligen ett rekord i antal hittade 
fruktkroppar på en och samma plats.

    Men det  slutade inte här utan vi hitta-
de dynspröding Psathyrella ammophilaNT. 
Endast några få svenska lokaler är hittills 
kända: Sandhammaren, Barkåkra och 
Båstad i Skåne, Ö.Karup i södra Halland 
samt Gotska Sandön. Rimligtvis finns ar-
ten på fler ställen om den eftersöks. Lyc-
ka är att leta efter och hitta rara svampar. 
Hjärtat klappar lite extra då. Tack för guid-
ningen Kill och nu kan jag kryssa ytterlig-
are en art.

Källa: Information om svamparna är häm-
tad från ArtDatabanken/Artfakta

Dynstinksvamp Phallus hadriani
vid Väst ra stranden i Halmstad, fullt ut-
vecklad
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Kronoskogen och Sibirien vid Ängelholm
Text och foto: Jan Svensson

Vad gör man när torkan håller i sig och 
suget efter att leta svamp bara blir större 
och större och alternativen på biotoper 
börjar ta slut? Jo, man funderar på att bege 
sig ut i sanddyner och hoppas på att sand-
en har bevarat en del fukt. Sagt och gjort, 
in i bilen och målet för dagen blir Ängel-
holm med Kronoskogen och Sibirien. Här 
har jag aldrig varit, så även om det inte 
finns någon svamp så kan jag bekanta 
mig med området. Under gynnsammare 
förhållanden bör det finnas gott om svamp 
här. 
     
     Den långa stranden sträcker sig från 
Vegeåns mynning i söder till Rönne ås 
utlopp i Skäldervikens hamn. Området 
består av sanddyner och området innan-
för dynerna planterades på 1800-talet med 
tall. Sibirien är en del av Krono skogen 
som började planteras redan på 1700-talet 
för att skydda staden mot sandflykt. In-
formationsskylten berättar lite om växt-, 
djur- och svamplivet här. Dock är det bara 
en enda svamp som nämns. 

     Det är en av de arter som ligger rätt 
högt upp på min önskelista: dynstink-
svamp Phallus hadriani. Kanske är det lite 
för tidigt på säsongen för just den arten 
men man vet aldrig. Jag börjar med att gå 
norrut längs sanddynerna som vetter ut 
mot Skälderviken. Det är mulet idag, men 
när det senare klarnar upp stiger tempera-
turen från 15 till 20 grader. Jag knallar på 
och fotograferar en del växter och utsikten 
över havet men inga svampar syns till. Efer 
någon kilometer bestämmer jag mig för 
att knalla upp för slänten och gå tillbaka 
i de mer bevuxna dynerna. I mer än två 
timmar traskar jag i sanden och täcker in 
en stor del av de bevuxna dynerna. När jag 
är tillbaka vid info-skylten har jag inte sett 
en tillstymmelse till svamp.  

   Mellan dynerna och den egentliga 
Krono skogen finns mellanbiotopen med 
mossa, lav och främst kråkbärsbevuxna 
lägre dyner med enstaka låga tallar. Här 
finns även förkrympta aspbestånd med 
inslag av enstaka björkar och granar. Jag 

Björksopp
Leccinum scabrum
Fynd i biotopen 
mellan skog och 
sanddyner
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beger mig söderöver i detta område. Här 
visar sig snart några björksoppar Lecci-
num scabrum och det tar inte lång tid för-
rän några rodnande flugsvampar Amanita 
rubescens visar sig i sanden. Visserligen 
är arterna triviala men de skall ändå foto-
graferas eftersom de här fynden är roliga 
med tanke på svamptillgången. Det blir 
flera arter och de är alla soppar:
aspsopp Leccinum aurantiacum s.lat.
tegelsopp L. versipelle
örsopp  Suillus bovinus
smörsopp  S. luteus
förutom några pluggskivling Paxillus in-
volutus.
     Varför finns här nästan bara soppar 
och pluggskivlingar som för övrigt är nära 
släkt med varandra? Vad är det som gör att 
dessa arter klarar den torra perioden som 
rått? De är snabbväxande, alla rätt fräscha. 
Kanske räcker den lilla fukt som kommer 

Tegelsopp Leccinum versipelle
Även den funnen i mellanbiotopen

från havet och daggen för att de snabbt 
skall utveckla sig och sedan dö.  Just den 
här miljön, detta bälte mellan sanddyner-
na ute mot havet och den inre skogen gör 
nog att det är just här som det är som fuk-
tigast. Jag måste säga att jag är rätt nöjd 
med att ha hittat hela sju arter. 
     Jag går tillbaka genom “storskogen” för 
att se om där kan vara någon svamp. När 
jag återkommer till parkeringsplatsen så 
är det bara att konstatera att “storskogen” 
inte gav en enda svamp. Det var lika dött 
här som ute i de stora sanddynerna. Jag får 
nöja mig med de sju arterna från mellan-
biotopen. Med en djup suck och svettig 
skjorta önskar jag nederbörd. Vi har en in-
venteringshelg inte så avlägset i tiden och 
jag och Susanne skall besöka Öland hel-
gen efter inventeringshelgen för en kurs i 
sandsvampar.
Måtte det bli regn.
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Blinkarp vid Söderåsen
Text och foto: Jan Svensson

Det är slutet av september och fortfarande 
inget regn att tala om och nu börjar svamp-
abstinensen göra sig märkbart påtaglig.  
Det är dock mycket dagg på mornarna så 
tanken går i riktning mot ängsmark. Jag 
ger mig iväg mot Söderåsen och Blinkarps 
fälad som är en välkänd lokal för ängss-
vampar och framför allt vaxingar. Här 
kommer en beskrivning av området:

    Blinkarps fälad är en öppen välhävdad 
fäladsmark med vegetationstyperna röd-
venäng, gräs- och lågstarräng, ljunghed, 
rödvenhed och stagghed. Fäladen ligger i 
en stenig sluttning i kanten av Söderåsen. 
Artrikedomen är stor med riklig före-
komst av arter som knägräs, slåttergubbe 
och darrgräs. Borsttåg, knagglestarr och 
loppstarr finns också tillsammans med 
Sankt Persnycklar och ängsnycklar.
Fritt från Länsstyrelsens webbplats

     Betesmarkerna längs åsens sydöstra del 
har visat sig bjuda på oanade naturvärden. 
Det är då framför allt de områden som inte 
blivit gödslade på senare år, det vill säga 
naturbetesmarker. Här har åsens svamp-
kännare Bengt Hertzman funnit mycket 
ovanliga vaxskivlingar. Våra ogödslade 
naturbetesmarkers öppna och närings-
utarmade grässvålar är en förutsättning 
för det speciella svampsamhälle med en 
funga som kallas ängssvampar. Hit räknas 
bland andra olika arter av vaxskivling-
ar, sammetsmusseroner, rödskivlingar, 
vitsporiga fingersvampar och jordtungor. 
Många av arterna saknar svenska namn. 
En förutsättning för att de skall trivas är 
långvarig hävd (bete) utan tillförsel av 

Nedan, praktvaxskivling
Hygrocybe splendidissima
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konstgödsel. På och runt Söderåsen finns 
fortfarande ett flertal lokaler med en rik 
ängssvampflora. Blinkarps fälad och Båvs 
hage hör till landets artrikaste ängssvamp-
lokaler och här förekommer en rad arter 
som hör till landets mest hotade.
Naturskyddsföreningen Söderåsens webb-
sida

      Vid ankomsten ser det lovande ut, gräset 
är frodigt och grönt så kanske, kanske kan 
det finnas en del ängssvampar. Förvänt-
ningarna är stora när jag kliver över el-
stängslet. I fjol vimlade det av svamp. Då 
gick det inte att ta ett steg utan att se sig 
för, det vimlade av ängssvamp. Nu är det 
betydligt färre, jag ser inga i området när-
mast vägen så det är bara att dra sig innåt. 
Mycket riktigt, längre in på fäladen finner 
jag den första vaxskivlingen. När jag kon-

centrerade mig på fotograferingen började 
flugorna surra. Jag tittar upp, jag har fått 
sällskap av ett gäng kvigor som nyfiket tit-
tar på. De blir väl närgångna och ska till 
och med ner i min svampkorg med sina 
mular.
     Årets betestryck har varit mycket dåligt, 
gräset var långt och frodigt och det är svårt 
att hitta de små ängssvamparna. E fter 
myc ket traskande över hela fäladen så blir 
det ändå några arter. Det roligaste fyn-
det är en blek variant av ängsvaxskivling 
Cuphophyllus pratensis var. pallidus.
    I skuggan av en sten växte ett bestånd 
med den vackra praktvaxskivling Hygro-
cybe splendidissimaNT. Praktvaxskivling 
finns i Götaland och Svealand med några 
få fynd i Dalarna och Jämtland. Det finns 

Honungsvaxskivling Hygrocybe reidii

Artikeln fortsätter på sida 14
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100 kända aktuella lokaler i landet (2015). 
En iögonfallande, väl känd och väl eft-
ersökt art. Det verkliga antalet lokaler i 
landet bedöms inte överstiga 500.
    Dessutom hittade jag några fingersvam-

par i släktet Clavulinopsis en hel del gulköt-
tig grynskivling Cystoderma jasonis - samt 
ytterligare en vaxskivling, honungsvax-
skivling Hygrocybe reidii, men annars var 
det väldigt tomt i dessa torrtider.

Nedan, Clavulinopsis sp
vid Blinkarps fälad.

Gulköttig grynskivling Cystoderma jasonis
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Vilken ”tur” att vi inte var fler än 9 per-
soner som samlades den 13/8 för ett besök 
på Sofiero. Tur så tillvida att det kostade 
100 kr per person i inträde. Lite synd att 
det blev som rubriken antyder, en mel-
lanperiod vad det gällde just svampen. 
Hade vi varit där två-tre veckor tidigare så 
hade det varit betydligt rikare tillgång på 
svamp. Speciellt med tanke på att besöket 
var inriktat på kremlor där Sofiero är en 
mycket artrik lokal av just dessa. Vi hit-
tade sammanlagt 36 arter svamp, varav 
12  var kremlor. Tyvärr inte något fynd av 
den vackra rutkremlan Russula virescens. 
Dock kan nämnas ett fint fynd, nämligen 
klibbkremla Russula viscida. Denna art 
är bara känd från ett fåtal lokaler i Skåne 
och utmärks av en klibbig hattyta samt att 
fot och skiveggarna blir gulbrunfläckade. 
Dessutom hittade vi ett exempel på när 
svamp äter svamp, nämligens stoftkrem-
ling Asterophora lycoperdoides som satt på 

en svartkremla Russula nigricans. Nedan 
följer artlista för funna kremlor:

Fagerkremla Russula lepida
Senapskremla R. ocholeuca
Violfotskremla R. violeipes
Boksillkremla R. faginea
Aprikoskremla R. risigalina
Purpurkremla R. undulata
Skarp svedkremla R, acrifolia
Stinkkremla R. foetens
Brokkremla R. cyanoxantha
Iriskremla R. ionoclora
Svartkremla R. nigricans
Klibbkremla R. viscida
    Utöver kremlorna fann vi, som sagt, yt-
terligare 24 arter och här är ett par av des-
sa:
Kungschampinjon Agaricus augustus
Boksopp Boletus pruinatus
Fjällticka Polyporus squamosus
Potatisrottryffel Scleroderma bovista

Sedan sist
Sofiero, mellan kremlor och trattkantareller, 13 augusti

Text: Mats Karlsson

Fjällticka Polyporus squamosus, dock ej vid Sofiero
Foto: Per Magnuson
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Sol, nitton grader varmt och en stadigt ut-
torkande västvind mötte de tolv deltagare 
som samlades vid Björka kyrka för vidare 
transport till målet för dagen, den nord-
vända branten ner mot Björkaån vid Om-
matorp väster om Sjöbo.
     I bokskogen här hittades 2014 violgub-
be Gomphus clavatus, en art föremål för 
ett eget åtgärdsprogram På bokskogsloka-
ler med violgubbe hittas ofta många andra 
rödlistade och hotade arter och trots en 
usel säsong är artlistan redan efter ett par 
besök lång och vi hoppas göra den ännu 
längre idag.
     Terrängen gjorde att några valde att stan-
na i tallskogen ovanför branten medan vi 
andra spred oss i den. Vid återsamlingen 

Ommatorp, Sjöbo 24 september 2016
Text och foto: Sigvard Svensson

dryga timmen senare kunde vi konstat-
era att alla svampar ännu inte torkat bort. 
En intorkad fruktkropp av dagens målart 
viol gubbe inledde genomgången och trots 
skicket gick en del violetta toner att skönja 
här och där. En fin liten bläcksopp Cyano-
boletus pulverulentus var ny art för lokalen 
och några få ex av brunsopp Imleria ba-
dia, finluden stensopp Boletus reticulatus 
och falsk rutsopp Xerocomellus porospo-
rus redovisades. En hittills namnlös eld-
soppssläkting Suillellus sp. fanns i en korg; 
vi får se om den kan få ett namn framöver. 
      Några kremlor blev det också, exempel-
vis rödfotad läderkremla Russula olivacea 
och kantkremla R. vesca. Och även om des-
sa är goda matsvampar så hörde knappast 

En sopp i släktet Suillellus, där bland annat eldsopp S. luridus numera finns. Ett namn-
förslag finns men ytterligare kontroller behövs för att bekräfta detta. Tillsvidare får vi nöja 
oss med att den är vacker!
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dagens fynd vare sig till antal eller i skick 
hemma i kastrullen. Få flugsvampar sågs, 
men i alla fall några lömska Amanita phal-
loides kunde visas upp. Spindlingar, släktet 
Cortinarius, bör vara väl representerade 
här, men i den rådande torkan så blir den 
hotade svavelspindling C. splendens (VU) 
tillsammans med citronspindling C. citri-
nus (NT), bokspindling C. anserinus (NT), 
glesskivig spindling C. hinnuleus och den 
lilla gulvita  och bittra vitspindling C. bar-
batus dagens enda. Likaså bör kusinsläk-
tet trådingar Inocybe spp vara talrikt men 
bara en, hjorttråding I. cervicolor sågs.
    Det finns ganska gott om död ved i 
området och vi kunde notera till exempel 
borstskölding Pluteus umbrosus, blågrå 
skölding P. salicinus, nätskölding P. phle-
bophorus, björkmussling Lenzites betuli-

na, bokticka Inonotus nodulosa, några få 
porslinsskivlingar Mucidula mucida, ock-
ratagging Steccherinum ochraceum och lit-
en bokdyna Annulohypoxylon cohaerens.

    Fläckfingersvamp Ramaria sanguinea, 
puckelfjällskivling Macrolepiota mas-
toidea, igelkottröksvamp Lycoperdon ech-
inatum och rutig rottryffel Scleroderma 
areolatum får avsluta fyndlistan som slu-
tade på knappt 60 arter.

    Den här lokalen och flera av liknande 
karaktär såväl upp- som nedströms kom-
mer att få många besök kommande år, åt-
minstone av undertecknad.

Rapporten fortsätter med fler bilder på 
nästa sida:

Violgubbe, Gomphus clavatus,har  sin huvudutbredning i norra Upplands kalkbarrskogar. 
Ett fåtal förekomster i bokskog i Skåne, Halland och Blekinge kan tyda på invandring med 
bok söderifrån istället för med gran från norr/öster. Därför anses dessa lokaler särskilt 
värdefulla. 
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Ommatorpsbranten är ett bok dominerat 
ädellövskogsstråk i östra Vombsänkans 
avgränsning i söder. Den branten vet-
ter norrut mot Åsumsån (som senare 
byter namn till Björkaån innan utloppet i 
Vombsjön). Jordarten är sand med betyd-
ande kalkinslag och täta bestånd av bland 
annat fridlyst blåsippa. Det är mycket brant 
här och inte riskfritt, så stabila skodon och 
god balans rekommenderas.

Bokticka, Inonotus nodulosus, för ovan-
lighetens skull på en stående död bok. Oftast 
ses den på halvgrova nedfallna bokgrenar.

Svar till “Gissa svampen”
1. Oxtunga,  2. Klibbticka  3. Honungss-
kivling,   4. Stensopp,   5. Fjällticka



Puggehatten 29 (3) 2016

21

Alnarpsparken,  15 augusti 2016
Text och foto: Sigvard Svensson

I behaglig temperatur och fint kvällsljus 
samlades nio puggehattar för ännu en ex-
kursion i denna speciella park. I väntan 
på en försenad deltagare visade Joachim 
ett par fruktkroppar av hårig jordstjärna, 
en i Skåne ovanlig art som nyligen hittats 
i Malmö.

     Ida hade hittat en sopp vid museet, så vi 
började där med vad som visade sig vara 
vackra fruktkroppar av rödsopp Hortibo-
letus rubellus. Troligen sällskapade den 
med ekarna en bit bort, men det fanns i 
alla fall både björk och tall intill. Vid tal-
len hittades en liten grovticka Phaeolus 
schweinitzii, som ovanligt nog växte den 
på begravda tallkottar istället för på röt-
ter eller stubbar av tall. Blek topptråding 
Inocybe obsoleta fanns också i gräsmattan 
här, märkligt nog den enda trådingen som 
hittades idag; vid den här tiden brukar det 
finnas betydligt fler arter att se i parken. 
Här och där i gräsmattorna syntes slåtter-
brokingar Panaeolina foenisecii, en vanlig 
nedbrytare i näringsrik gräsmark. 

     På “ekplan” framför slottet kunde vi 
konstatera att en av de stora ekarna sågats 
ner och tagits bort. Beklagligt att inte den 
döda veden eller en högstubbe lämnats 
kvar! Svampar fanns det trots allt här, om 
än mycket mindre än det kan vara. På rest-
erna av en bortfräst (ek?-)stubbe fanns 
små fruktkroppar av ringbitterskivling 
Gymnopilus spectabilis och på en av ekar-
na små oxtungsvampar Fistulina hepatica. 
Gulnande blod-, gaffel-, eksill- och svar-
tröd kremla, Russula luteotacta, hetero-
phylla, graveolens & atrorubens, var dagens 
enda kremlor medan blek rök- och sötris-
ka, Lactarius azonites & subdulcis, blev de 
enda riskorna. Rotsopp Caloboletus rad-

icans hittades på båda sidor av området 
och ovanligt mycket bolmörtsskivling En-
toloma sinuatum stod lite varstans här på 
en av sina få skånska lokaler. En stor, och 
lite skadad, grå kamskivling vållade hu-
vudbry men var i för dåligt skick för att få 
ett annat namn än just “grå” kamskivling 
Amanita vaginata coll.

    Vi gick till den södra delen av parken 
för att, förgäves visade det sig, leta eft-
er borstriska och kunde på vägen notera 
väl utvecklade fruktkroppar av en annan 
av Alnarpsparkens klenoder – eklack-
ticka Ganoderma resinaceum på en le-
vande scharlakansek Quercus coccinea. 
Dessvärre kunde vi konstatera att den an-
dra växtplatsen på en grov eklåga nu var 
bortforslad.

Eklackticka Ganoderma resinaceum,
i blixtens sken

    Vid återsamlingen och genomgången 
dök ytterligare några arter upp: falsk rut-
sopp Xerocomellus porosporus, toppvax-
skivling Hygrocybe conica, mjölskivling 
Clitopilus prunulus, knottrig rottryffel 
Scleroderma verrucosum och tjockhorn 
Xylaria polymorpha kan nämnas. Kvällens 
artlista blev ovanligt mager, blott ca 25 ar-
ter.
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Notiser
Broschyr om giftsvamp
Giftinformationscentralen har tillsam-
mans med Svampkonsulenternas riksför-
bund utarbetat en informativ och peda-
gogisk broschyr om de giftsvampar som 
är vanligast här i Sverige och de arter som 
lättast kan förväxla dem med. Skriften har 
givits ut på 29 olika språk och den finns att 
ladda ner från GICs hemsida:
https://giftinformation.se
Sök efter “svamp”

Livsmedelsverket om matsvamp
Även Livsmedelsverket skriver på sin hemsida om svamp och vad man bör tänka på 
när man plockar svamp för att äta:
http://www.livsmedelsverket.se   Sök efter “svamp”
Här kan man läsa om faran att äta champinjoner regelbundet, i stor mängd och över en 
längre tid. Här står även om stenmurklan och att det är olämpligt att äta den.

100 ätliga arter
Enligt Naturhistoriska riksmuseet så är det lätt att lära sig 100 ätliga svampar. Här finns 
en genomgång hur man på ett säkert sätt lär sig matsvampar med goda råd.
http://www.nrm.se   och sök på “svamp”
Sidan är från 1998 men uppdaterad 2015. Trots det så ska man vara en god svamp-
kännare för att säkert kunna plocka 100 arter.

Danskarna forskar på julgranen.
I Danmark har ca 5 % av granarna drabbats av bruna barr. Några kan säljas till ett lägre 
pris och en del kasseras. Oron är stor att sjukdomen ska sprida sig och göra stor skada. 
Framförallt är det den så kallade kungsgranen som är utsatt. Det är troligtvis en svamp 
som är boven i dramat. Det finns en teori om att kalciumbrist gör granarna mer motta-
gliga för svampangrepp. Nu samlar danska odlare in pengar för att stödja forskningen på 
granens mystiska sjukdom, 50 kronor per hektar julgransyta i frivillig avgift. För danska 
lantbrukare är gran en viktig inkomst. Dessa ”juleträd” exporteras både till Sverige och 
Tyskland. Årets skörd verkar vara ok och inte heller svenska odlare har noterat några 
större angrepp.
Källa HD/ TT 10 oktober 2016
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Helt nya svamparter upptäckta i 
Stockholms T-bana

Ett forskarteam som studerar underjordis-
ka miljöer har gjort överraskande fynd 
mitt i Stockholm: på väggarna i Kungs-
trädgårdens T-banestation växer svampar 
som hittills varit okända för vetenskapen.

– Det här visar hur lite vi faktiskt vet om 
vår närmiljö, när man kan hitta nya arter 
mitt i Stockholm, på ett ställe där tusen-
tals människor passerar varje dag, säger 
Therese Sallstedt, en av de forskare vid 
Naturhistoriska riksmuseet, som gjort stu-
dien. 

    Forskarteamet, som leds av geobiologen 
Magnus Ivarsson, är de enda i världen som 
undersöker urbana, människoskapade, 
underjordiska miljöer på ekosystemnivå. 
Andra grupper har tittat på till exempel 
sjukdomsframkallande bakterier i New 
Yorks tunnelbana, men gruppen från 
Naturhistoriska riksmuseet undersöker 
hela ekosystemet och hur de många 
mikroorganismerna påverkar både varan-
dra och berget de växer på. 

Levande mattor på väggarna 
    I den aktuella studien, som publiceras i 
den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, 
tog de prover på de mörka mattor av bio-
film som täcker väggarna. De har tidig-
are slarvigt kallats för ”algmattor”, men 
forskarna kunde snabbt konstatera att de 
består av både cyanobakterier, amöbor, 
kiselalger och flera olika svampar. 

– Till största delen utgörs de faktiskt av 
svamp, som äter på både cyanobakterier-
na och kiselalgerna och medverkar till 
att karbonater fälls ut och det bildas små 
droppstenar. Uppenbarligen trivs svam-
parna bra där nere! Biofilmer brukar vara 
mycket tunna, men de här var förvånans-
värt tjocka och fasta, säger Magnus Ivars-
son.

Nya arter och nytt släkte 
    När forskarna gjorde DNA-analyser av 
svamparna gick gensekvenserna inte att 
matcha med något som identifierats ti-
digare. En tjeckisk forskargrupp, special-
iserad på den här typen av mikroskopiska 
svampar, som vanligtvis frodas i extrema 
miljöer, kopplades in. Och nu kan alltså 
två helt nya arter, Bradymyces granitico-
la och Bacillicladium lobatum, läggas till 
svamparnas släktträd.

Pressmeddelande
Naturhistoriska riksmuseet
www.nrm.se

Celler från Bradymyces-svampen med 
kulor av fett inuti. 
Foto: Vít Hubka, Tjeckiska vetenskaps-
akademien
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Parasollsvampar
En relfektion över en av våra stora matsvampar:
Stolt fjällskivling Macrolepiota procera

Vi hade förmånen att få arbeta och bo i södra Afrika på 80-talet. Vi hade vår bas söder om 
huvudstaden Lusaka i Zambia. Ett av de minnen vi har från den tiden är när monsunen 
startade i slutet av oktober eller i början av november. Det var att då svampsäsongen 
startade. Längs vägen in mot staden hade man satt upp stånd där det låg drivor av svam-
par uppdukade till försäljning. Det var i huvudsak två olika arter: en rödaktig kantarell 
och en jättstor fjällskivling. Kantarellerna kunde smörstekas med samma resultat som 
vår vanliga kantarell, njutbart. Även fjällskivlingen var god och tack vare storleken en 
matsvamp med ett stort utbyte. I efterhand har jag artbestämt de båda arterna till: Can-
tharellus longisporus respektive Chlorophyllum molybdites synonym  Macrolepiota mo-
lybdites.

    Här hemma är stolt fjällskivling en av de godaste svamparna som man som nybörjar 
kan ge sig på. Även om den inte är lika stor som den afrikanska arten  ger den en god 
avkastning när man väl finner den och som sagt, den är god, fyra eller fem stjärnor.
Den växer på sandiga marker och ofta i skogsbryn i både löv- och barrskog. Den trivs 
där kor har betat och har hållt nere gräset. 

     En kort beskrivning;
En vitsporig svamp med relativt glest mellan lamellerna
Hatt först äggformat klubblik som senare vecklas ut till ett riktigt parasoll.
Den har en mindre puckel på hatten som också är mörkt fjällig mot en ljus botten.
Foten är ihålig och seg – kan med fördel torkas.
På foten sitter ringen, en ring som sitter lite löst och som går att föra upp och ner på 
foten.

Sonen poserar med ett exemplar av den 
jättelika fjällskivlingen

Frimärken som folkbildning - en serie med ät-
bara svampar varav detta var ett märke.
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Svamphatten har vitt kött och luktar 
verkligen gott. Den stekar man med fördel 
i smör.

    Stolt fjällskivling tillhör släktet Marco-
lepiota som har ytterligare minst sex arter. 
Det finns ytterligare släkten som benämns 
fjällskivlingar. Jag ger mig inte in på någon 
djuplodande genomgång av alla dessa 
intressanta fjällskivlingar. Ett släkte, Leu-
cucoprinus har bytt namn till veckskivl-
ingar. Allt det senaste när det gäller sys-
tamtiken för fjällskivlingar kan man läsa 
på webbsidan Dyntaxa. Det är Sveriges 
Lantbruksuniversitet som håller ordning 
på alla våra vilda arter, men det är en helt 
annan historia.

Stor lycka, att hitta några fina exemplar av denna läckerhet. 
Svampstället? Jo, bílden är tagen ute vid Järavallen, Kävlinge 
kommun.

Stolt fjällskivling Macrolepiota procera, ingen tvekan

Text och foto:
Per Magnuson

Här står de, Stolt fjällskivling Macrolepiota procera, på 
parad i det det höga gräset.
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Tillägg
Även Jan Svensson hade tagit några av bilderna på förra numrets mittuppslag.

Gissa svampen
Fem nya arter att bestämma, någon lätt och någon lite svårare.
Svar finns i det här numret av Puggehatten.

Svar på läsarfråga
Den märkliga svampen inskickad till förra numret var tjockhorn Xylaria polymorpha. 
Inte helt ovanlig, svarta fingrar och vit inuti.

Ny läsarfråga
En liten rackare funnen i Söderåsens na-
tionalpark, nere vid Skärån. Redaktionen 
undrar: Går det att bestämma denna lilla 
svamp utifrån bilden? Vi tror oss ana drag 
av champinjon. Är det någon i läsekretsen 
som har något förslag? Maila redaktören.

  1.   2.

  3.   4.

  5.
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Kallelse till Årsmöte 2017

Härmed kallas alla medlemmar i Puggehatten,
Skånes Mykologiska Förening till ordinarie årsmöte 

lördagen den 11 februari 2017 kl. 11.00-15.00 på Arkivcentrum Syd, 
Porfyrvägen 20, Lund

Jubileumsprogram, 30+
Inledning av ordföranden

Ärenden enligt stadgarna/dagordning
Smörgåstårta. Puggehatten 30 år!

Föredrag och/eller bildvisning
Avslutning med kaffe och tårta

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Frågan om mötet är behörigen utlyst.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Val av ordförande.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgift för 2018.
Övriga ärenden.

VÄLKOMNA!

Årsmötets ärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Grönsporig skivling
Melanophyllum eyrei,  FOTO: Jan Svensson


