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Mykologivecka 2018 i Dalarna
Dan Broström & Karl Soop
Välkomna till 2018 års Mykologivecka (3 – 9
september) i det undersköna Dalarna, med Mora
som förläggningsort. Dalarnas vackra natur är
mångomsjungen, men är också intressant ur
mykologisk synpunkt eftersom många sydliga
arter här har sina nordligaste utpostlokaler. Man
hittar här den sydligaste förekomsten av många
utpräglat nordliga arter.
Vi har lyckats engagera två kunniga och välkända kursledare, Mikael Jeppson och Michael
Krikorev. Detta borgar för hög kvalitet vid
bestämningsarbetet och kvällsgenomgångarna.
Nytt för i år är att vi inventerar våra ängs- och
fodermarker, ledare här är den kunnige biologen
Anders Janols.
Kursförläggning blir vid Mora Folkhögskola,
där arbets- och kurslokaler, samt boende för ett
begränsat antal deltagare finns. Övriga hänvisas
till annat boende (se inbjudan till Myko 18).

Skogstyper

Lavtallskog på sand
Denna typ är mycket vanlig inom våra exkursionsområden. Bonäsheden är en lokal av detta
slag med taggsvampar, musseroner och korallfingersvampar. Denna lokal tillhör det s k
Morafältet, det största fossila flygsandfältet i
Skandinavien. Här finns såpört, sandödla och
gråmyra, men också många rödlistade svamparter såsom Hygrophoropsis olida (smultronkantarell), Ramaria boreimaxima (rotfingersvamp),
Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp), Sarcodon squamosus (motaggsvamp), Tricholoma
matsutake (goliatmusseron), samt den ännu ej
formellt beskrivna Sarcodon roseoviolaceus (rosaköttig taggsvamp). Av andra fynd kan nämnas
Ramaria neoformosa s. Schild och Ramaria eosanguinea (tallfingersvamp). Man kan även hitta
Boletopsis grisea (tallgråticka) och Bankera fuligineoalba (talltaggsvamp), se Jordstjärnan 21

Fig. 1. Björkberget, Siljansnäs mot söder. Typisk natur i landskapet med berg och dalar. Foto Dan Broström.
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Fig. 2. Våtmarker vid Alderängarna. Foto Karl Soop.

(2), 2000. Flera Cortinarius-arter (spindelskivlingar) har sin typlokal här. Vi ägnar en dag under veckan till att utforska detta område.
Kalktallskog
Rättviksheden är en klassisk talldominerad
barrskogslokal på kalk, med ett stort antal Cortinarius-arter främst inom undersläktet Phlegmacium, som annars är mycket sällsynta. Delar
av heden har nu blivit skyddade som naturreservat, men större delen saknar detta skydd. Rättviksheden är mykologiskt sett sedan länge ansett som en av de finaste kalkbarrskogarna i
Norden. Av alla fynd här kan nämnas Boletopsis
grisea (tallgråticka), Diplomitoporus flavescens
(gulporig ticka), Pluteus chrysophaeus (gyllenskölding), Hygrophorus calophyllus (rosaskivig
vaxing), Neolecta vitellina (gullmurkling),
Rugosomyces onychinus (onyxmusseron), samt
Cortinarius-arterna aureofulvus (gyllenspindling), caesiocinctus (utan svenskt namn), corrosus (bullspindling), elotoides (violettrandad
spindling), cupreorufus (kopparspindling) och
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phrygianus (frygisk spindling). Samtliga dessa
är rödlistade i Sverige och bara ett axplock av
vad som här kan finnas. Vi ägnar en dag att undersöka området.
Granskogar
Under senaste decenniet har avverkningarna
ökat vilket medfört att flera granskogslokaler
utarmats, trots förekomst av många rödlistade
arter. Dessbättre finns flera reservat där granen
dominerar som t ex vid Styggforsen och Östbjörka. Dessa lokaler är kalkrika med en exklusiv funga och det sistnämnda område är typlokal
för bl a Cortinarius suberi (Subers spindling)
och Cortinarius dalecarlicus (siljanspindling).
En klassisk Mora-lokal är Alderängarna, indelad
i olika höjdnivåer. Överst finns rika gran- och
tallskogar, medan gran och lövträd dominerar
lägre nivåer. Lägsta nivån består av klapperstensfält och genomflytes av s k korvsjöar. Här
finns många hotade arter som Sarcodon fennicus
(bitter taggvamp), Sarcosoma globosum (bombmurkla), Cortinarius napus (rovspindling), C.
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Fig. 3 Catathelasma imperiale (kejsarskivling) vid Ljusterängsbäcken-Siljansfors. Foto Dan Broström.

elegantior (kungsspindling) och C. kristinae
(nybeskriven art).
Karlsberget är en fin granskogslokal som nyligen avsatts som reservat. Vi har dock inte haft
möjlighet att inventera detta område under goda
förhållanden ännu, varför det är jungfruliga
marker för oss.
En annan fin lokal av detta slag är Siljansfors,
vid museet, typlokal för Lactarius fennoscandicus (zonblodriska). Vid Ljusterängsbäcken är
Catathelasma imperialis (kejsarskivling) noterad. På dessa två områden är många hotade arter
funna.
Lövskogar
Inom Siljansområdet är renodlade lövskogar
ganska små och finns ofta växande på gamla
ängs- och betesmarker. Av försumpade lövskogar finns de flesta i anslutning, som sig bör,
till sjöar och vattendrag, exempelvis Enåns
utlopp i Orsasjön. Här dominerar gråalen och
kan betecknas som ett alkärr med sin speciella
funga. Här kan man finna Amanita friabilis (alflugsvamp) och Gyrodon lividus (alsopp). Andra
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lokaler med försumpade partier är bl a Alderängarna och Klikten på Sollerön.
Vi i Ovansiljans Svampförening hälsar er
hjärtligt välkomna till Mora för, som vi hoppas,
en givande vecka i vår vackra natur.
Dan Broström
(070-5634251; danfungi3@gmail.com)
Ewa Andersson
(070-3660809; ewaand@tele2.se)
Gittan Aronson
(076-2646131; dic.aronson@gmail.com)
Karl Soop
(070-5747078; karl@soop.org)
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Inbjudan till Mykologiveckan 2018 i Mora
Tid:

Vecka 36, måndag den 3/9 - söndag 9/9 2018.
Mykologiveckan inleds måndag 3/9, med incheckning från kl. 14.00, middag kl. 18.00.
Veckan avslutas efter frukost söndag morgon 9/9.
Plats:
Kurslokaler och boende är på Mora Folkhögskola.
Kursledare: Mikael Jeppson och Michael Krikorev. Anders Janols leder ängsmarksinventering.
Anmälan: Deltagaravgift 1300 :-, betalas till bankgiro 5743-3732 eller Swish 1234121935. Sista
anmälningsdag 1 juni. Avbokning efter 1 juli är avgiften ej återbetalbar. Vid senare
anmälan dock senast 1 aug. är avgiften 1700 :-.
OBS! Glöm inte att ange namn, e-post och märk talongen med "Myko 18".
Logi:

Alt 1.
Mora Folkhögskola. De rum vi disponerar kommer att fördelas efter det datum
deltagaravgiften betalas in. Rummen har dusch och toalett (Masen). Två rum delar på
dusch och toalett (Andersbo). Städ, sänglinnen och handdukar ingår.
Logementen (2 st), har vardera 5 våningssängar, toaletter och duschar. Städning ingår,
sänglinnen och handdukar ingår ej, men kan beställas.
Alla priser här nedan gäller för 6 nätter.
Masen:
Enkelrum 2400:-. Dubbelrum 1800:-/pers.
Andersbo:
Enkelrum 1800:-. Dubbelrum 1500:-/pers.
Logement:
1200:/pers. Ett logement är tänkt för damer.
Husbilsplats med el: 900:-. Utan el: 600:-. Gratis användning av torkapparater.
Alt 2.
Åmåsängsgården, 2 km från Folkhögskolan. Avresestäd, sänglinnen och handdukar ingår
inte, men kan beställas. 4-bäddsstugor 4500:-, (kökspentry, wc i stugan, dusch i servicebyggnad).
Alt 3.
Kristineberg hotell B&B, ca 2 km från Folkhögskolan. Sänglinne, handdukar och
avresestäd ingår. Enkelrum 2700:-. Dubbelrum 4500:-. Ej våningssängar. Dusch och
toalett på varje rum.

Konferenspaket:
består av frukost, lunchpaket, middag och lokalhyror. 1600:-. Inbetalas senast 15
aug. tillsammans med boendekostnaderna till konton enligt ovan. I överenskommelsen
ingår att all mat intas vid Folkhögskolan, även frukost.
OBS! P g a omständigheter vi ej kunnat förutse kan deltagarantalet komma att begränsas.
Varmt välkomna till en vecka i riskfyllda skogar!
Dan Broström ordf. tel: 070-5634251
Gittan Aronson sekr. tel: 076-2646131
Ewa Andersson
tel: 070-3660809
Karl Soop
tel: 070-5747078
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Anmälan Mykologiveckan 2018 i Mora, Dalarna
(se föregående sida)

Namn:
Adress:
E-post:
Telefon:				
Logi:

Alt 1

Mobil:

Masen.

Enkelrum

Dubbelrum

		

Andersbo

Enkelrum

Dubbelrum

		

Logement

		

Husbilsplats

med el		

utan el

Alt 2

Åmåsängsgården

Alt 3

Kristinebergs hotell B & B

Önskar dela rum

Enkelrum

Dubbelrum

med:

Ordnar boende själv
Konferenspaket
Specialkost:
Arbetsplats: 		
			

Jag önskar plats för mikroskop
Jag önskar plats för torkapparat

Anmälningsblanketten skickas till:
Håkan Schweitzer
Lasarettsvägen 9
792 51 Mora
Tel: 070-525 60 25
Anmälan kan även skickas via e-post med alla uppgifter enligt ovan till: hakan_schweitzer@msn.com
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