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Några ord från redaktören 

Detta skulle egentligen vara ett välmatat nummer med intressanta artiklar från 
vårt verksamhetsområde i kommunen. Hösten har emellertid inneburit en 
alldeles oväntad grad av stress, och det har inte blivit riktigt som som jag 
hoppats. Det vore väl ändå synd att ge upp helt och hållet, så här följer några 
notiser. 

En uppmaning 

Vi har ett intressant utflyktsprogram även denna säsong. Tveka inte att följa 
med om du har lust. Jag  får ofta höra kommentaren att man måste säkert vara 
nån sorts ”proffsnaturknutte” för att vara med, medan normalt 
naturintresserade bara känner sig utanför. Så är det naturligtvis inte, utan vi går 
ut för att det är trevligt och intressant och alla är lika välkomna. Ta gärna med 
barnen om du tycker att det verkar passa. 

Sture Hermansson 
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Svampexkursion 15 september 1996 

Som ni säkert minns var augusti mycket torr och varm. Svamphösten blev 
därefter och matsvampentusiasterna hade nästan ingenting att hämta.  En 
svampexkursion var ändå inlagd i programmet och på söndag morgon den 15/9 
stod vi där, K-G Nilsson, Arne Holmer och undertecknad. Några intresserade 
deltagare dök inte upp men efter en stunds överläggnning kom vi överens om 
att vi hade ju ändå berett oss på att få komma ut en stund så vi gav oss iväg till 
skogen vid Igeln, där det kanske skulle vara tillräckligt fuktigt även en så här 
torr höst. Skulle ha livnärt sig på de matsvampar vi hittade så hade man inte 
blivit fet, men det finns många svampar som  är intressanta ändå. De flesta 
svampar som finns antecknade på listan nedan fann vi på stubbar och döda 
stammar på marken. Många av dem  liknar inte alls matsvamparna utan ser 
mera ut som konstig bark eller mögelartat ludd eller allehanda egendomliga 
små utväxter. Deras namn är ofta därefter, vad sägs om pergamentskinn, 
kotteskorv och lingonsvulst? 
 
Arne antecknade alla arter vi fann och hans lista följer nedan.  

Sture H. 
 
 Plats: Skogen nordöst sjön Igeln, c. 3 km SV Pålsboda  
 Väderlek: Sol, lugn, +13°  
 Exkursionsledare:  Karl Gustaf Nilsson.   
  Tre deltagare.   

Skinnsvampar  
Blödskinn 
Enskinn 
Franstagging 
Frätskinn 
Gultrådskinn 
Mjukskinn 
Pergamentskinn 
Styvskinn 
Kantöra 

Tickor  
Bitterticka 
Björkticka 
Blåticka 
Fläckticka 

Fnöskticka 
Hjortticka 
Klibbticka 
Knölticka 
Mjölkticka 
Platt-Ticka 
Rotticka 
Slingerticka 
Svart Eldticka 
Sårticka 
Violticka 
Violtagging 

Soppar 
Björksopp 
Kärrsopp 

Kremlor  
Blodkremla 
Grönkremla 
Kantkremla 
Lackkremla 
Mandelkremla 
Mild gulkremla 
Pepparkremla 
Siennakremla 
Storkremla 
Tegelkremla 

Riskor  
Småriska (=bittersöt 
riska) 
Gråriska 
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Skivlingar  
Barrbroskskivling 
Blek nagelskivling 
Brun kamskivling 
Citrongul slemskivling 
Höstkotteskivling 
Kanelspindelskivling 
Liten nagelskivling 
Liten 
hjulbroskskivling 
Luthätta 
Mjölkhätta 
Mosshätting 
Mörkringad flugsvamp 
Rodnande flugsvamp 
Rynkhätta 
Rättikhätta 
Rökslöjskivling 
Sidentrådskivling 
Sommartrattskivling 
Stor flåhätta 
Svartfotad 

Pluggskivling 
Tagelbroskskivling 
Vanlig Sköldskivling 

Rostsvampar  
Asprost 
Björkrost 
Hallonrost 
Häggrost 

Mjöldaggssvampar  
Brakvedsmjöldagg 
Ek-mjöldagg 
Jordgubbsmjöldagg 
Kompositmjöldagg 
Ranunkelmjöldagg 

Kärnsvampar  
Björkdyna 
Mjöldryga 
Slätnästing 
Slät raggömming 
Tickdyna 

Diverse Svampar  
Blek mössmurkling 
Brunkrös 
Eksprickling 
Gul albuckla 
Gullhorn 
Gulpigg 
Isaria brachiata 
Kotteskorv 
Lingonsvulst 
Odonsvulst 
Trollsmör 
Valksvamp 
Vedplätt 
Vårtkrös 
Stinksvamp 

Inför vår- och sommarprogrammet 

Värdar för länet 

Detta år står vi som värdar för länets föreningar två gånger. Länsstämman går 
av stapeln vid Skåle 5–6/4. Vi arrangerar tillsammans med Kumla biologiska 
förening. På ängens dag 10/8 blir vi värdar för länsängsdagen.  Det blir utökat 
program om hur man sköter ängar och presentation av reservatet Broby äng. 

Vi besöker Broby äng och andra ännu nyare reservat i närheten redan den 10 
maj. Då får vi se om floran har utvecklats något sedan vi började slå ängen. 

Vårt eget årsmöte 

Mjöldryga är parasit på gräs och halvgräs. Den 
bildar stora hårda klumpar bland gräsets frön 
och kan orsaka svåra förgiftningar om de 
kommer med i skörden. Gifterna kan bl a orsaka 
hallucinationer, sinnesförvirring och kallbrand. 
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10 mars håller vi vårt årsmöte. I år har vi Torbjörn Andersson som visar bilder 
från naturen i Alaska. 

Vår stuga i Herrfallsäng 

Vår stuga har blivit ytterligare renoverad. Den är nu väldigt fin och vi besöker 
den bl a 26/5 då vi tar en tur i ängen och njuter av vårfloran och fågelsången 
innan vi avnjuter nylagade våfflor i stugan. 

Göteborgs botaniska trädgård 

Vårens långresa går till Göteborg och Sveriges finaste botaniska trädgård.  Där 
finns växter att njuta av under många dagar i sträck om man hade tid. I 
växthusen finns en stor samling tropiska orkidéer, en stor samling kaktusar och 
andra suckulenter (bl a annat de välkamouflerade ”levande stenarna” från 
Sydafrika) och mängder med andra vackra och intressanta växter. Om vi har 
tur blommar kaktusavdelningen med stora färggranna blommor i alla möjliga 
färger. Utomhus finns det också mycket att titta på, t ex 
Rododendronsamlingen som bör ha börjat blomma vid vårt besök. 
Klippträdgården innehåller massor av fjällväxter från olika delar av världen, 
och fjällväxter är mycket ofta ”vårblommande” dvs de blommar så snart de 
hinner efter att de kommit fram ur snön. 

Möjligen blir det också tid att besöka palmhuset i Trädgårdsföreningen som 
ligger mitt i centrala Göteborg. 

Bergslagsleden 

Vår traditionella vandring på Bergslagsleden med Inger Eriksson som ledare 
blir i år på etapp 4, Nyberget–Uskavi. 

Kontaktpersoner: 

Sture Hermansson 0582-135 87 

Arne Holmer 0582-407 58  

 


