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Stockholms svampvänner bjuder in till mykologivecka 2013. Mellan betongen, och en bit från
Stureplans klassiska mötessvamp finns stockholmsområdets karaktäristiska gröna kilar och
tätortsnära skogar. Mälaren, skärgården, vägar
och bebyggelse har medfört att grönområdena
i området har en kilformad struktur (fig. 1).
Detta ger upphov till särskilda utmaningar när
befolkningen och exploateringen ökar. Nya
vägar riskerar att skärma av spridningsvägar,
öka segregationen och fragmenteringen. Olika
inventeringar i området är därför angelägna för
att kartlägga svårspridda arter och få en bättre
kunskap om den biologiska mångfalden.
Vår förläggning heter Hagaberg folkhögskola
och ligger i Södertälje (fig. 2). De flesta av de
gröna kilarna kommer att besökas under de olika
exkursionerna, men tyngdpunkten av exkursionslokalerna kommer att ligga utefter de södra
kilarna. Samtidigt går det inte att undvika några
klassiska områden - såväl naturområden som

Fig. 1. Stockholms gröna kilar (här i grått).

Fig. 2. Hagaberg Folkhögskola i Södertälje.
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Fig. 3. Porslinsspindling (Cortinarius cumatilis). Foto Mattias Andersson.

kulturellt värdefulla - världsarv, nationalparker
och nationalstadsparken. Vid Mälaren möts
både nordliga och sydliga biotoper - här finns
skärgårdsöar, parkmiljöer, fantastiska betesmarker, näringsrika lövskogar och barrskogar. I
Tyresta nationalpark, ett stort orört skogsområde
helt nära staden, är det lätt att gå vilse. Området
har lång skoglig kontinuitet och man kan hitta
svampar som porslinsspinding (Cortinarius cumatilis, fig. 3), motaggsvamp (Sarcodon squamosus) och blodriskan Lactarius fennoscandicus. Vi kommer att besöka tallhedsområden som
för tankarna till Norrland med förekomster av
sällsynta musseroner som goliatmusseron (Tricholoma matsutake), jättemusseron (T. colossus)
och lakritsmusseron (T. apium) samt flera korktaggsvampar och fjälltaggsvampar. Några klassiska vaxskivlingslokaler kommer att besökas
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med så många hagvaxingar att de har kvaliteter
av riksintresse. Rika lövskogsområden med
kalkhaltig berggrund med flera Ramaria-arter,
svartnande kantarell (Cantharellus melanoxeros, fig. 4.) grön fjällskivling (Lepiota grangei)
och gul strävsopp (Leccinum crocipodium) kommer att besökas. Flera områden runt Stockholm
har också ett imponerande antal grova ekar med
inte bara speciella skalbaggar utan även svampar som saffransticka (Hapalopilus croceus),
korallticka (Grifola frondosa), ekvaxing (Hygrophorus cossus), falsk djävulsopp (Boletus legaliae) och gyllensopp (Aureoboletus gentilis).
Stockholm har en lång mykologisk tradition
och en hel del kollekter finns i Naturhistoriska
riksmuseets svampherbarium. Icke desto mindre
är vi övertygade om att nya spektakulära fynd
kommer att göras under mykologiveckan - än
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Fig. 4. Svartnande kantarell (Cantharellus melanoxeros). Foto Mattias Andersson.

finns mycket kvar att upptäcka. Birgitta Wasstorp och Bo Nylén kommer att vara ansvariga
som kursledare. Förutom dessa välkända stockholmsmykologer kommer mykologiveckan att
gästas av Åke Strid och Pelle Holmberg. Tillsammans har denna kvartett betytt mycket för
svampaktiviteterna i Stockholm under de senaste decennierna.
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