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OrdförANdENs sidA

I år såg det ut att bli en riktigt fin svamphöst! 
En varm försommar i kombination med 
normala mängder regn i juli och mer än så 
i augusti hade grundat väl för detta, men en 
torr september fick förväntningarna delvis på 
skam. Och vad som i grunden styr när och 
om det ska bildas mycket fruktkroppar vet 
vi fortfarande alltför lite om.

Vi har också nåtts av det dystra beskedet 
att en kvinna från nordvästskåne avlidit efter 
ha ätit vad som tros vara lömsk flugsvamp 
och ytterligare två personer har vårdats, 
men klarat sig utan men. Dödsfall på grund 
av svampförgiftning är som tur är väldigt 
ovanligt, men det sätter fokus på hur viktigt 
det är att veta vad det är du stoppar i grytan, 
och i förlängningen kanske även i resten av 
familjen eller i dina gäster!

I och med förra numret övergick vi till att 
trycka Puggehatten helt i färg och vi är på 
det hela taget mycket nöjda med resultatet. 
Dock inträffade ett par malörer som kanske 
mest får skyllas på den mänskliga faktorn; dels 
föll ett flertal bildtexter bort, dels trycktes inte 
programkalendariet alls men mittuppslaget 
blev ändå i avvikande färg. För att rätta till 
detta kommer de bilder som på något sätt 
blev fel att tryckas om i samlad tropp i det 
här numret. Förhoppningsvis kommer även 
kalendariet på rätt plats och i rätt färg den 
här gången.

Den 7 september gick den första ”Svam-
pens dag” av stapeln. I Skåne arrangerades 
utställningar, rådgivning, exkursioner, tips-
promenader med mera på hela tolv olika 
platser med allt mellan 2 och 200 deltagare! 
Förutom Puggehatten, SMF och Svampkonsu-
lenternas riksförbund har Snapphanebygdens 
mykologiska förening, Studiefrämjandet, 
Stenshuvuds och Söderåsens nationalpar-
ker, Regionmuseet i Kristiansstad, Eslövs 

museum, Skrylle naturum, Skryllegården, 
Folkhögskolan i Munka Ljungby och na-
turskydsföreningarna i Eslöv, Helsingborg, 
Kullabygden, Söderåsen, Ängelholm, Klip-
pan, Göingebygdens Biologiska Förening 
och Skogsstyrelsen i större och mindre grad 
varit med och arrangerat (om jag glömt någon 
här ber jag om ursäkt). Till alla som lagt tid 
och kraft på ”Svampens dag” vill jag härmed 
framföra ett stort tack!

Föreningen får regelbundet möjlighet att 
yttra sig över beslut om nya naturreservat 
och nya eller reviderade skötselplaner och 
försöker i görligaste mån lämna synpunkter. 
Även om svamparna genom åren allt oftare 
fått berättigad uppmärksamhet så är det också 
påfallande ofta som de helt ignoreras. Ibland 
beror det på att insikt saknas hos handläggaren 
i fråga, ibland beror det på att kunskaper om 
svamp i aktuellt område helt saknas. Vilket 
skälet än är, så är din insats som rapportör av 
fynd och som opinionsbildare för att uppmärk-
samma svamparna i naturvårdssammanhang 
oerhört viktig. Tjata på i alla sammanhang!

Styrelsen har påbörjat en översyn av 
föreningens stadgar och ett ändringsförslag 
kan eventuellt presenteras inför årsmötet 
2009. Har du ideer om eller synpunkter på 
de nuvarande stadgarna så kontakta styrelsen. 
Överhuvudtaget tar vi gärna emot synpunkter 
på verksamheten, bilder och artiklar till Pug-
gehatten etc precis närsomhelst!

Vi ses i markerna framöver!

Sigvard Svensson
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I Puggehattens målsättning ingår att fören-
ingen skall verka för en bättre kännedom 
om Skånes svampar samt en kartläggning 
av deras förekomst. I linje med denna 
målsättning anordnades en inventerings-
helg i Stenshuvuds nationalpark den 31 
augusti – 2 september 2007. Övergripande 
inventeringshelger i Puggehattens regi har 
tidigare ägt rum på Ivö, 1998, 1999, 2000 
(Bergelin 1998, 2000, 2001), Degeberga 
2001 och 2002 (Bergelin 2002, 2003), i 
Söderåsens nationalpark 2003 och 2004 
(Bergelin 2004a, Bergelin 2004b) samt 

svAmPAr På sTENsHUvUd
Resultat och kommentarer från Puggehattens inventeringshelg 2007

Kerstin Bergelin

2006.
Inventeringshelger riktade mot särskil-

da svampgrupper har anordnats i Hörjel 
1989 med tema ängssvampar (Malm 1989, 
Hägg & Svensson 1990), i Degeberga hös-
ten 2003 med tema tryfflar (Olsson 2004) 
och i Söderåsens nationalpark senvåren 
2006 med tema discomyceter.

Inkvarteringen under inventeringshel-
gen på Stenshuvud förlades till vandrar-
hemmet Hanöbris, Fritiof Nilsson Piratens 
gamla stamställe mitt i Kivik.

Kortelshuvud, utsikt mot Stenshuvud. -Foto: Kerstin Bergelin.
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Besökta lokaler
Under våren, sommaren och den tidiga 
hösten 2007 genomfördes ett antal förex-
kursioner av Puggehattens medlemmar 
för att välja ut lämpliga lokaler vid en 
inventeringshelg under hösten. Dessa 
lokaler valdes i samråd med nationalparks-
ledningen. Urvalet av lokaler grundades 
på en bedömning att dessa borde hysa 
en artsammansättning av svamp, vilken 
bekräftar höga naturvärden. Besökta lo-
kaler under inventeringshelgen redovisas 
i tabell 1.

Resultat
Fruktkroppsbildningen hos ängssvampar 
och skogslevande marksvampar var under 
2007 svag i södra Sverige. En tänkbar 
orsak kan vara den rikliga nederbörden 
under sommaren, vilken vida översteg 
nivåerna under ett normalår. Observeras 
bör därför att resultatet av inventeringen 
under inventeringshelgen 2007 inte kan 

betraktas som rättvisande för förekomst 
av svampar i Stenshuvuds nationalpark. 
Eftersom svampar också bildar fruktkrop-
par med olika periodicitet inom ett år och 
dessutom endast under vissa år krävs en 
flerårig studie för att få en någorlunda 
heltäckande uppfattning om deras före-
komst, frekvens och hotbild i Stenhuvuds 
nationalpark.

Noterade arter under inventerings-
helgen 2007
Antal noterade fynd under inventerings-
helgen 2007 var 499 och antalet arter var 
267. Största antalet fynd och arter notera-
des på Kortelshuvud, i Svabesholms skog 
och längs Rörums norra å. De släkten där 
flest arter noterades under helgen var krem-
lor (13 arter), hättor (9 arter) och trådingar 
(9 arter). Fullständiga inventeringslistor 
har överlämnats till Länsstyrelsen i Skåne 
län. 

Tabell 1. Besökta lokaler i Stenshuvuds nationalpark under Puggehattens 
inventeringshelg 2007.
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Tabell 2. Rödlistade svampar noterade i Stenshuvuds nationalpark under Puggehattens  
inventeringshelg 2007.

Rödlistade arter
Under inventeringshelgen 2007 noterades 
11 rödlistade svampar (tabell 2). Belägg 
av vissa sällsynta och rödlistade arter 
förvaras i deltagarnas herbarier.

Tack
Fredrik Ståhlberg och Line Persson vid 
nationalparksförvaltningen tackas för 
hjälp med kartunderlag.

Deltagare
Carl-Gustav Bengtsson, Kerstin Bergelin, 
Matz Hansson, Sven-Åke Hanson, Gunilla 
Hederås, Jan-Erik Hederås, Bernt Hägg, 
Joachim Krumlinde, Ingvar Månsson, 
Monika Thörneby, Kerstin Wiking, Hans 
Östling.

Stor sotdyna (Camarops polysperma). 
-Foto: Kerstin Bergelin.
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Den 7 september var Puggehatten inblan-
dad i ett dussintal "Svampens Dag"-ar-
rangemang  runt om i Skåne. Utställningen 
i Kristianstad var mycket välbesökt och 
över 160 arter presenterades. 

svAmPUTsTällNiNG På 
rEGiONmUsEET i KrisTiANsTAd 2008

Ulf Olsson

Flockflugsvamp (Amanita strobiliformis). 
-Foto: Ulf Olsson.

”Giftbordet”
Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) 
har tragiskt nog orsakat ett dödsfall i Skåne 
i år. Vit flugsvamp (A. virosa) - även den 
dödligt giftig – väckte också stort intresse. 
Däremot kunde vi inte visa material av 
toppig giftspindling (Cortinarius rubellus) 
som förmodligen dyker upp senare i höst 
i de nordskånska barrskogarna. 

På inplastade A4-planscher visades för-
växlingsrisker tillsammans med utlagda 
exemplar av svamparna. En bildserie på 
en dator visade också möjliga förväxlings-
risker mellan ätliga och dödligt giftiga 
svampar.

Rödlistade arter
Det finns ätliga svampar som allmänheten 
ej bör plocka på grund av att de är mycket 
sällsynta. Några exempel från Kristian-
stadstrakten är flockflugsvamp (Amanita 

”Matbordet”
Traditionsenligt hade vi ett bord med goda 
matsvampar och denna gång fanns där inte 
mindre än 36 arter. Besökarnas ögon lyste 
när de såg sina favoritsvampar: kantarell, 
karljohan, stolt fjällskivling, blomkåls-
svamp och mandelriska. Trattkantarell, 
normalt en senhöstsvamp, finns tydligen 
också redan i markerna.

Matsvampsbordet.  -Foto: Tony Svensson.
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strobiliformis) (VU) och bronssopp (Bo-
letus appendiculatus) (NT).

Bläckfisksvamp
Ett anmärkningsvärt fynd var bläckfisk-
svamp (Anthurus archeri) som Hans Öst-
ling återfann på samma lokal på Balsberget 
som förra året. Arten tycks alltså vara eta-
blerad i Sverige med ett par mycel. Den är 
tidigare funnen på en 
lokal i Blekinge. Det 
är en värmeälskande 
svamp och kommer 
ursprungligen från 
Australien. Den är 
troligen införd till Eu-
ropa av människan. 
Första fynden gjordes 
i Tyskland och bläck-
fisksvampen har se-
dan spritt sig till bl. 
a. Holland, Danmark 
och Sverige.

Matsutake från 
Härjedalen
Ett par från Kivik 
hade med sig djup-
frysta exemplar av 

Bläckfisksvamp (Anthurus archeri). 
-Foto: Ulf Olsson.

Ulf håller upp en djupfryst goliatmusseron (Tricholoma matsutake).   
-Foto: Uno Holmberg.

goliatmusseron (Tricholoma matsutake) 
(NT). De hade hittat svampen under en 
semesterresa till Härjedalen. Det är en 
i Japan mycket omtyckt matsvamp med 
högt kilopris. Den säljs under namnet 
matsutake.

Då jag tidigare i höst medverkade i ett 
radioprogram (Radio Kristianstad) under 
temat ”svamp” hade de till programmet 
epostat en bild på en svamp och frågat om 
det kunde vara goliatmusseron. Nu ville 
de ha det bekräftat och jag kunde återigen 
efter noggrann undersökning konstatera att 
det var goliatmusseron (matsutake).

Tack
Insamlingen av svamp genomfördes av 
Ulf & Signild Olsson, Tony Svensson 
samt Hans Östling. Vid utläggning av 
svamp och vid svamppresentation och 
rådgivning medverkade också Birgit & 
Uno Holmberg. Ett varmt tack till er alla 
samt till Regionmuseets personal.
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miKrOsKOPEriNG 
- KOrTKUrs

Puggehattens medlemmar får nu åter möjlighet att lära sig och träna 
att använda ljusmikroskopet.

Tidpunkt:  Onsdag den 19 och torsdag den 27 november 2008 kl. 18.30 –  
21.00.

Plats:  Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Program:  Genomgång av mikroskoperingsteknik, framställning av preparat, 

användning av olika kemikalier, mikroskopiska karaktärer hos 
svampar som sporer och cystider med egna praktiska övnings-
uppgifter.

Litteratur: ”Svampstudier med mikroskop” skriven av Åke Strid kan kom-
ma  till användning och finns till försäljning under kursen.

Materiel:  Allra bäst är att ta med eget mikroskop. Några mikroskop finns 
dock till utlåning. Kemikalier, objekt- och täckglas finns till 
försäljning.

Anmälan till:  Kerstin Bergelin tel.: 042 - 23 82 32; 0705 – 41 14 14. 
 Epost: kerstin.bergelin@telia.com
 Sven-Åke Hanson tel.: 042 – 29 71 08; 0706 – 09 71 08
 Epost: monica.hanson@telia.com
 Anmälan senast den 12 november.
 Deltagarantalet är begränsat.

Basidier sedda genom ett 
ljusmikroskop. 
-Foto: Kerstin Bergelin.
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vArför är KNölTicKAN 
HElT röd iblANd?

Ulf Olsson

I juli 2007 vandrade jag längs med en väg 
i de djupa göingeskogarna och stannade 
till då jag upptäckte en röd knölticka på 
en liggande stock. Den färgen skall inte 
denna ticka ha!

   Knölticka (Antrodia serialis) hör till 
släktet ”timmertickor”. Vi har hittat den 
några gånger under Puggehattens exkur-
sioner (Olsson 2007). Fruktkroppen växer 
tryckt mot veden men kan också utbilda en 
något konsolformad fruktkropp. Särskilt 
när den utvecklas på den vertikalt stående 
sidan av en stubbe eller stam blir den 
knöl-likt eller taktegellikt konsolformad. 
Färgen är normalt gulbrun med smutsvit 
poryta. Bilden visar en fruktkropp med en 
avvikande  karminröd färgskiftning. Hur 
har denna ”missfärgning” av fruktkroppen 
uppkommit?

   Min första tanke var att det var färg-
rester efter en märkning av den liggande 

Knöltickan 
(Antrodia 
serialis) an-
grips ibland av 
en skålsvamp 
(Cistella hyme-
niophila), som 
färgar por-
lagret rött. 
-Foto: 
Ulf Olsson 
2007-07-22. 

barrvedsstocken vid aptering av ett tim-
merupplag. Det fanns dock ej färgning 
utanför fruktkroppen. En beskrivning av 
tickan i ”Tickboken” (Jaederfeldt 2003) 
och i ”Svampar” (Ryman & Holmåsen 
1992) gav en förklaring: knöltickan 
angrips ofta av en liten skålsvamp, röd 
snyltskål (Cistella hymeniophila), som 
färgar framförallt porlagret rött 

Referenser
Jaederfeldt, K. 2003: Tickboken. Sveriges 
Mykologiska Förening.
Olsson, U. 2007: Sedan sist, Nyteboda-
skogen (NR) 8 september. Puggehatten 
20(3).
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992: Svam-
par. En fälthandbok. – Interpublishing, 
Stockholm.
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sEdAN sisT

Romeleklint 4 augusti
Känslan av begynnande höst var stark när 
dagens fyra deltagare möttes vid Veberöds 
kyrka. Några regndroppar hade fallit under 
dagen och stormvarning var utfärdad inför 
natten (något som här och var till och med 
blev orkanbyar) och redan blåste det rejält 
och tjocka moln jagade över himlen. Dock 
bedömde vi det än så länge som riskfritt att 
ge oss in i den gamla skogen på nordsidan 
av Romeleklint.

Botan i Lund 11 augusti
Denna soliga och varma sensommarmån-
dag blev vi fem stycken som tittade när-
mare på vad Botaniska trädgården i Lund 
kunde ha att bjuda i svampväg.

 Ännu hade inte mykorrhizasvamparna 
kommit igång och kvällens enda sådan 
var en ensam aprikoskremla (Russula 
risi-gallina) just vid parkeringen. Förna-
svamparna hade dock börjat fruktifiera och 
vi kunde notera bland annat toffelskräling 
(Tubaria furfuracea), vit sprödskivling 
(Psathyrella candolleana) och slåtter-
broking (Panaeolus foenisecii) på flera 
ställen. På en hundskit växte en ensam 
och bräcklig snövit bäcksvamp (Coprinus 
niveus). På nerfallna bokgrenar fanns både 
vårtkrös (Exidia glandulosa) och gråskinn 
(Peniophora quercina).

Stor lökbrosking (Marasmius alliaceus).
-Foto: Tony Svensson.

Som väntat blev svamputbytet magert: 
den senaste veckans regnande hade ännu 
inte fått någon effekt och inte heller på 
vedsvampssidan sågs särskilt mycket trots 
lovande mängder av död ved och gamla 
träd. Vi kunde trots allt titta närmare på 
ragg-, styv- och sammetsskinn (Stereum 

hirsutum, rugosum  och subtomentosum) 
liksom några vackra växande fruktkroppar 
av klibbticka (Fomitopsis pinicola) med 
sin speciella lukt. Mjölkticka (Oligoporus 
tephroleucus) växte på en boklåga och vi 
kunde beskåda några klyvblad (Schizo-
phyllum commune) på fallna grenar i en 
glänta. 

Av hattsvampar hittade vi blott tre arter: 
på en gren växte en samling hjulbrosking 
(Marasmius rotula), här och där fanns 
enstaka fruktkroppar av stor lökbrosking 
(M. alliaceus) och i slutet hittades så en 
liten blek fruktkropp av violfotskremla 
(Russula violeipes). Totalt noterades en-
dast femton arter!

Sigvard Svensson
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Vårtkrös (Exidia glandulosa). 
-Foto: Tony Svensson.

Norr om den östra grinden finns en 
del grova barrträdsstubbar och här kunde 
vi beskåda både grovticka (Phaeolus 
schweinitzii) och klibbticka (Fomitopsis 
pinicola). På en grov bokstubbe vid den 
sydöstra grinden fanns några fruktkroppar 
kvar av hartsticka (Ganoderma pfeifferi) 
och runt samma stubbe syntes några sam-
lingar av jätteticka (Meripilus giganteus) 
vilkens förkärlek för bokrötter var orsaken 
till att den stora boken av säkerhetsskäl 
fick fällas i våras.

Som avslutning beskådade vi den frukt-
kropp av eldticka (Phellinus igniarius) 
som sitter på en avenbok just öster om Gula 
huset. Därifrån rapporterades den redan i 
slutet av sextiotalet och den är alltså nu 
över fyrtio år och fortfarande vid liv och 
sporspridande! 

Som en ren parantes kan nämnas att den 
gamla spruckna holken i trädet intill blivit 
bostad åt Botans bålgetingar, en vacker 
insekt med helt oförtjänt dåligt rykte.

Totalt räknades in femton arter svam-
par.

Sigvard Svensson

Silvåkra 18 augusti
Endast tre deltagare mötte upp denna 
måndagskväll vid Silvåkra kyrka för att 
exkurera i ett område mellan den gamla 
järnvägen och Krankesjön, lövskog på 
kalkgrund med inslag av tall och gran. 
Vägen dit hade beskrivits muntligt för 
oss, så helt säkra på att vi kommit rätt 
var vi inte.

Artlistan omfattade föga imponerande 
15 arter, till dessa kom några småsvampar 
(små bruna) som vi inte fick namn på. Årets 
vanligaste svamp, narrkantarell  (Hygrop-
horopsis aurantiaca) fanns i ganska stor 
mängd, liksom pluggskivling  (Paxillus 
involutus) och sammetssopp (Boletus 

Vaxnavling (Rickenella fibula). 
-Foto: Tony Svensson.

subtomentosus). På tallkotte hittades ör-
taggsvamp (Auriscalpium vulgare), och 
på ved bl. a. gullhorn (Calocera viscosa) 
och hjortskölding (Pluteus cervinus). Lite 
mer intressant var vaxnavling (Rickenella 
fibula) och silverhätta (Mycena polygram-
ma). Till sist, på väg tillbaka till bilarna 
lyckades en av deltagarna hitta två stycken 
stolta fjällskivlingar.

Joachim Krumlinde
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Anderstorps eneskog 30 augusti
Anderstorps eneskog, ursprungligen en 
betad fäladsmark med belagd hävd från 
1836, har utvecklat sig till en urskogslik 
eneskog. Den betade skogen domineras nu 
av mer än 100 år gamla enar bland vilka 
några enstaka 200 år gamla träd reser 
sig markant. Marken sköts av den femte 
generationen markägare och vi fick som 
inledning till exkursionen förmånen att 
lyssna till Erik Jönsson (fjärde generatio-
nen). Erik berättade vid minnessten om 

Mandelriska, Knutstorps ekhage, 080816. -Foto: Joachim Krumlinde.

Klintabäcken 23 augusti
Det kom en tapper person, Joachim 
Krumlinde, till exkursionsmålet Klinta-
bäcken förutom ansvarig turledare. Ni 
minns säkert den augustilördag då regnet 
fullständigt vräkte ner hela dagen. Bilen 
slirade upp för den lilla skogsvägens två 
flodrännor som vi antog dagen innan varit 
hjulspår. Inkapslade i regnkläder började 
vi så vår blöta, oförglömliga två timmars 
långa vandring. 

Klintabäcken rinner i en fint utskuren 
ravin på Linderödsåsens nordsida. Mar-
ken är rik på kalk och jorden mullrik. 
De spridda regnskurar som augusti gett 
veckorna innan hade gett resultat och vi 
samlade totalt 55 arter direkt inlagda i vat-
tenlag. Med fler personer eller bättre väder 
hade vi säkert kunna hitta fler arter, men vi 
kände oss trots allt mycket nöjda med vår 
insats för svampkunskapens fromma.

Till de mest spännande arterna som 
vi noterade hörde: blåsopp (Gyroporus 
cyanescens), fjällsopp (Strobilomyces 
strobilaceus), blektråding (Inocybe sindo-

nia), rosenkremla, aprikoskremla, marsi-
pankremla, citronkremla, violfotskremla 
(Russula velutipes, R. risigallina, R. grata, 
R. raoultii, R. violeipes), falsk rättikhätta 
(Mycena pelianthina), lömsk flugsvamp 
(Amanita phalloides), rödbandsriska 
(Lactarius rubrocinctus) och några man-
delriskor  (L. volemus) som fick följa med 
hem till Joachims grytor.

Karin Hjelmér
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slaget 1677 mellan svenskar och snapp-
hanar, som slutade med att snapphanarna 
brände ner hela Anderstorps by. 

Eneskogen är högt belägen på slutt-
ningen av en basaltkupp varifrån Erik 
sedan visade att man därifrån kan se så 
långt som till skogen på Hallandsåsen. 
Stengärdesgårdarna kring markerna inne-
håller många block av basalten från den 
180 miljoner år gamla kuppen. Marken i 
eneskogen är rik på innehåll av vittrings-

produkter från basalten.
Bland de arter som vi tretton deltagare 

kunde hitta fanns, som sig bör, enskinn 
(Amylostereum laevigatum) på de döda 
enstammarna. Bland marksvamparna 
dominerade soppar, med få fruktkroppar 
men med tio olika arter, brunsopp, rutsopp, 
stensopp, blodsopp, rödbrun stensopp, 
falsk rutsopp, boksopp, sammetssopp, pep-
parsopp och hasselsopp (Boletus badius, 
B. chrysenteron, B. edulis, B. luridiformis, 

Erik 
Jönsson 
under den 
200-åriga 
enen. 
-Foto: 
Kerstin 
Bergelin.
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Lerhamns fälad (Nyhamnsläge - 
Lerhamn) 1 september
Kvällsexkursionen på den välhävdade 
strandfäladen, Natura 2000-område och 
naturreservat, söder om Lerhamn lockade 
fem deltagare. I stark konkurrens med de 
betande korna kunde vi slutligen notera 
tolv arter, alla allmänna. 

På spillning växte gul kragskivling 
(Stropharia semiglobata), rotslätskivling 
(Psilocybe merdaria) och gråbroking 
(Panaeolus sphinctrinus) och i det kort-
snaggade gräset hade korna lämnat kvar 
bl.a. stråbroking (Crinipellis scabellum) 
och lökbrosking (Marasmius scorodo-
nius).

Kerstin Bergelin

Eneskogen 
under 
1980-talet. 
-Foto: Gösta 
Nilsson. 

B. pinophilus, B. porosporus, B. pruinatus, 
B. subtomentosus, Chalciporus piperatus 
och Leccinum pseudoscabrum).

Av andra marklevande arter kunde vi 
notera sommarmusseron (Melanoleuca 
strictipes), kakaofränskivling (Hebelo-
ma laterinum) och ett antal kremlor, 
grönkremla, brokkremla, skörkremla, 
iriskremla, purpurkremla, gulröd kremla 
och kantkremla (Russula aeruginea, R. 
cyanoxantha, R. fragilis, R. ionochlora, R. 
undulata, R. velenovskyi och R. vesca).

I östra kanten av Anderstorps eneskog 
finns ett bestånd av mycket grova gamla 
bokar på vars stammar dagens enda rödlis-
tade art, skillerticka (Inonotus cuticularis), 
VU, hittades. Några av deltagarna förir-
rade sig lite utanför exkursionsområdet, 
men kunde ursäkta sig genom att visa upp 
gyttrad nästsvamp (Nidularia deformis) 
från markerna strax söder om.

Totalt knappt 100 arter vilket indikerar 
att svampsäsongen äntligen har satt fart.

Kerstin Bergelin
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Rättelser
I förra numret av Puggehatten hade flera 
bildtexter fallit bort. Dessutom hade en 
svamp på bild fått fel namn. Det var 
hedröksvamp (Lycoperdon ericaeum) 
som felaktigt benämndes stäppröksvamp 
(L. decipiens). Därför publicerar vi åter 
igen de aktuella bilderna på följande två 
sidor.

redaktionen

T.v.:  Säckjordstjärna 
(Geastrum saccatum) 
-Foto: Claes Ingvert.

Fransig stjälkröksvamp (Tulostoma 
fimbriatum) -Foto: Claes Ingvert.

Hedröksvamp (Lycoperdon ericaeum) -Foto: Claes Ingvert.
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Gråfotad flugsvamp (Amanita spissa) 
-Foto: Tony Svensson.

Broskboll (Tremella encephala).
-Foto:Tony Svensson.

Violett geléskål (Ascocoryne sarcoides). 
-Foto: Tony Svensson.

Kådskål (Sarea resinae) på intorkad grankåda. 
-Foto: Tony Svensson.
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Sitter i mitt sommarfagra Österlen - nåja 
utkanten av detsamma och njuter av det 
finna vädret. (Furuboda/Yngsjö) 

Det har kommit en del regn nu i augusti 
och svamparna har skjutit i höjden med 
sällan skådad fart denna annars tämligen 
regnfattiga sommar. 

Den lätt kuperade tomten hyser ett antal 
vidpinade tallar och en del björkar på den 
annars vildvuxna grästomten. 

Djurlivet är vittomfattande och omväx-
lande. Alltifrån rådjuren och deras natt-  el-
ler daglega två meter från sovrumsfönstret 
vilken mest frekventeras under vintertid, då 
det är folktomt i området - till mängder av 
andra smådjur. Till denna grupp får jag väl 
räkna in de ekorrar som från tid till annan 
gästar min tomt. Bland dem ingår Svarts-
vans med den yviga och iögonfallande stora 
svansen, en liten gynnare som förmodligen 
är född i våras. 

Det är en fröjd att se dessa fenomenala 
klättrare svinga sig från gren till gren och 
tidvis göra en del markförflyttningar. Det 
är vid en av dessa förflyttningar jag gjorde 
en remarkabel upptäckt. Kurre är gourmet 
och och en veritabel läckergom. I en del 
gräspartier har bl a ett antal läckra gryn-
soppar tillsammans med några kremlor 
slagit sig till ro! Idag - när som vanligt 
Svartsvans var ute på hopprunda, stannar 
den lille gynnaren till ett antal meter ifrån 
mig, och börjar käka - han håller något i 
sina framtassar som snabbt rullar vidare in 
i den lilles mun. 

Jag blev synnerligen nyfiken - det kan 

Kurre på exkursion i svampvärlden! 
Kåseri av Nils-Gunnar Johnsson

väl inte vara det jag tror att det är. Jodå - 
mycket riktigt sitter Svartsvans och stoppar 
i sig svamp med en tämligen obekymrad 
uppsyn -  "mina" grynsoppar slinker med 
stor aptit ner i den lilla ekorrmagen. 

Endast det bästa kan vara gott nog. På 
väg ut från min tomt hittar svartsvans även 
några kremlor som också de fick lämna 
ifrån sig några smakprov. Så min undran 
är huruvida svampmarinerad ekorre kan 
tänkas vara en delikatess? (!) 

Hur som helst hoppas jag att Svartsvans 
tagit del av någon bok(!) och lärt sig skilja 
på ätliga resp giftiga svampsorter!

Allt är förlåtet - Du är välkommen 
åter till tomten för nya strandhugg och 
svampexkursioner. Jag delar gärna med 
mig av naturskafferiet. Det är en fröjd att 
se Dig när Du kommer på någon av dina 
korta hoppiga visiter. 

För mig är det en nyhet att kurrar käkar 
svamp. Förmodligen har de tagit del av de 
senaste årens forskningsrön som pekar på 
svamparnas förträffliga egenskaper för att 
fullända måltiderna och framför allt behovet 
av variation i kosten.

Kanske har svampen en positiv effekt 
mot stressrelaterade belastningsfaktorer. 
Jag tänker närmast på den stressiga arbets-
miljön, det där med att ständigt hoppa från 
gren till gren. Typ, som visan anbefaller 
- sitta i granen men hoppa från tallegren. 
Klart förvirrande. 

Ät mer svamp!!! En klart rogivande sys-
selsättning! 
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Pärm: 
 Kurre på exkursion i svampvärlden!

Grå stjälkröksvamp (Tustoloma kotlabae) -Foto: Claes Ingvert.
Gyttrad taggsvamp (Creolophus cirrhatus). -Foto Joachim Krumlinde, Alnarp 2008-08-25.


