Bildtext: Hjördis och Siw showar i Bänglingskogen.
Foto: Kjell Kagardt.
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KUSTSKOGAR VID HAVET, GAMMAL BARRSKOG MED ALBÄLTE MOT HAVET, SKOGOMRÅDE
VID BÄNGLINGEN
Ledare: Hjördis Lundmark, Siw Muskos, Jan-Olof Tedebrand
Väder: Solig höstdag, flera frostnätter inåt landskapet, dock frostfritt här vid havsbaljan
Antal deltagare: 42
Antal funna svamparter: 46
Svamptillgång på tiogradig skala: 5
Upplagda och utlärda matsvampar: sandsopp, smörsopp, karljohan, rödgul trumpetsvamp,
rödgul taggsvamp, trattkantarell, fårticka, citronslemskivling, blodriska
Övriga noterade svampar: röd flugsvamp, lökspindling, blodspindling, rödskivig
kanelspindling, eldspindling, pepparriska, spädkremla, gullhorn, pluggskivling, falsk kantarell,
luktmusseron, rödgrå grynskivlivling, rynkhätta, spädkremla, långfotad röksvamp,

trattaggsvamp, horngrå nagelskivling (vanlig bland allöv), rättikhätta, grön trattskivling,
ockragul grynskivling, svavelriska, orange taggsvamp, olivspindling, karljohan, doftvaxskivling,
ärggrön kragskivling, motaggsvamp, rättikmusseron, azurkremla, pepparriska, kråsmusseron,
stor alriska, honungsspindling, kopparspindling, örtaggsvamp, fläckig bitterskivling, algröppa,
toppig giftspindling
Dagens fynd: kopparspindling (Cortinarius cupreorufus) är en vacker, kraftig, lökfotad
spindling med kopparröd - grönaktig ton som är sällsynt och med få kända lokaler i
mittsvenska området (Mpd-Ånge-Jmt-Hjd). Olivspindling (Cortinarius venetus) är en annan
spindling som är bunden till fin kalkgranskog. Den är även bra som färgsvamp. Kråsmusseron
(Tricholoma focale) växer sällsynt med tall på kalkmark. Orange taggsvamp (Hydnellum
aurantiacum) är heller inte så vanlig och uppfördes på rödlistan 2010. Vi noterade bara
senhöstfasen av svampfloran. Här finns säkert mycket mer spännande att upptäcka vad gäller
fungan!
Hot spot: Några av fynden indikerar att området är en verklig hot spot för kärlväxter och
marksvampar. Enligt Timrås kommunekolog Stefan Grundström uppmärksammades området i
början av 1990-talet då en stugägare fann orkidén skogsfru i området. Området låg då inne i
skjutfältet. Försvaret bekostade inventeringar inom hela skjutfältet som gjordes år 1994 av
Lotta Sturesson och Sebastian Sundberg. Stefan har varit där flera gånger med Rolf Lidberg.
Skogsstyrelsen inventerade även skogen vid Bänglingen, kärret biotopskyddades medan
skogen mot havet skyddades via naturvårdsavtal, se karta på
hemsidan www.skogsstyrelsen.se och man knappar in ”Naturens pärlor”. Ingen alnögång är
känd i området så det är troligen en stor skalgrusbank som avger kalk. Förutom skogsfru så
finns där bl a knärot (ovanlig vid kusten), skogsnycklar, myggblomster, tvåblad och grönkulla.
Kommentar: Naturvännen och f d journalisten Sven Jansson bor i stugområdet på Sörsidan.
Han kallade ifjol till träff i området för invigning av ”Hjördis Lundmarks väg (stig)”. Hjördis
hade funnit motaggsvamp i området som är en fin färgsvamp och invigningen blev en härlig
show.
Anmärkningsvärt var den stora förekomsten av rödgul trumpetsvamp i myrkanter. Folk fyllde
korgarna! Enligt Sven Jansson finns 11 orkidéarter i skogsområdet bl a skogsfru. Ifjol såg vi
knärot i skogen. Vi kom överens att lägga svamputflykt till samma område två veckor tidigare
nästa år 2011, alltså kring 20 september. Området ligger vackert intill öppna havet.
Jan-Olof besökte området en vecka senare med en journalist vid Radio Västernorrland (Karin
Johansson) som ringt och ville intervjua om giftsvampar. Mitt bland trattkantarellerna i
blåbärsskogen och bland rödgul trumpetsvamp i myrkanterna växte nämligen rikligt med den
dödligt giftiga toppiga giftspindlingen. Kontentan i radioreportaget var att bara plocka
matsvampar som man är hundraprocentigt säker på och känner igen.

