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Våra kursledare kommer att vara Mikael Jeppson
och Michael Krikorev.
Kursförläggning blir vid Tofta strandpensionat,
lokaler, matsal och boende samlat.

ra i landskapet, så man behöver aldrig färdas
kommer ändå att röra oss fritt över hela ön, för
att på bästa sätt anpassa oss till rådande svamp
tillgång.

Alvarjordar
på Öland, ungefär 30 000 hektar. Den är bara
mer splittrad i en mängd mindre områden. Det
största sammanhängande alvarområdet är unge
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de helt öppna markerna som de trädklädda hyser
många spännande marksvampar. Många av dem
lever med tall och gran, men ute i öppna ytor
även solvända. Ger man sig då på att undersöka
till exempel trådskivlingar, så kan det bli en rik
tig upptäcktsresa, om bara markfuktigheten så
tillåter.

Kalkrika moränjordar
marker har en tydlig kalkpåverkan. Ofta är de
ändå ganska magra, och skapar då livsrum för
taggsvampar och många andra som är anpassade
till låga näringsnivåer i markvätskan.

Leriga jordar

De här jordarna är de bördigaste på Gotland,
restområden, där träden har fått stå kvar sedan
av lite högre näringsnivåer. Det kan vara nedbry
tare som champinjoner och fjällskivlingar, eller
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Rubroboletus satanas
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mykorrhizasvampar som till exempel ädelsop
parna.

Sandjordar

I vissa stråk på Gotland täcks berggrunden av
tjocka lager sand. Kalkpåverkan är svag och är
de skogklädda så kan de likna fastlandets skogar,
kalkpåverkan. Det dominerande trädslaget är
förstås tall, med en rikedom av marksvampar i
sitt följe. Men även de öppna sandhedarna hyser
en mängd intressanta arter bland grupper som

Äldre tiders jordbruk höll stora arealer gräs
bärande marker, såväl ängsmark för vinterfoder
täkt som betesmarker. I fuktigare stråk kunde
man låta markerna bli helt öppna, inte minst län
högsommartorkan ändå sådan att en viss skugga
av träd och buskar ger en bättre avkastning. Tra
bärande gräsmarker i hävd har därför levat kvar,
även om jordbrukets förutsättningar är helt an
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norlunda idag. Det här öppnar för en rikedom
av svamparter, såväl rena gräsmarksarter som
värmegynnade mykorrhizabildare.

Lövskogar

I stort sett all lövskog på Gotland är gamla igen
vuxna fodermarker. Många gånger kan de ändå
ha varit trädklädda, i sina tidigare gräsbärande
tillstånd. Kontinuitet på hassel och träd som ek,
ask och alm kan vara mycket lång, även om de
skottsjukan dödat en stor andel av äldre hamlade
askar som tidigare gav så mycket karaktär åt
almarna kvar, tack vare ett idogt bekämpande av
almsjukan, sedan den dök upp på ön för unge
fär femton år sedan. Eftersom lövlundarna har
slutit sig i ganska sen tid, jämfört med många
andra trakter i landet, så är det inte sällan bland
de värmekrävande marksvampar som lever med
träden, som vi gör de mest spännande fynden.

Barrskogar

Även det mesta av barrskogarna har en lång his
toria som halvöppna betespräglade marker. Be
tesvärdet varierar, från de karga alvartallskogarna
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med tunna jordlager, till de frodigt gräsbärande
kalktallskogarna och de risbärande skogarna i
sandiga områden. Det extensiva mångbruket har
levat kvar in i vår tid, med bland annat betesdrift
och uttag av virke eller tjärstubbar. Vårt moderna
trakthyggesbruk har förstås utplånat det mesta,
en mängd marksvampar, särskilt i mosaikartade
stråk med många bryn och övergångar.
Vi i arrangörsgruppen, i samarbete med Gotlands
botaniska förening, hälsar er hjärtligt välkomna
till vår vackra ö för, som vi hoppas, en givande
vecka med många spännande fynd.
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