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Årets första svamputflykt ägde rum till kommunala reservatet Sidsjön. Reservatet bildades främst av
sociala skäl. Hundratusentals människor idkar friluftsliv varje år och vandrar i området. Men här finns
även en intressant natur med gransluttningar runt slalombacken och lövskogar ner längs bäckar och
ner mot sjön.
Myko har haft många utflykter hit och funnit intressanta svampar: grön jordtunga (Microglossum
viride) i dike under björkar och spetspucklig spindelskivling (Cortinarius croceoconus) i sumpskogen
vid sjön, den senare bestämd av Håkan Lindström. Nu samlades 25 svampvänner i ljuvligt ljum
sommarkväll. Jeanette Södermark inledde och avslutade kvällen med att pedagogiskt informera om
några vanliga matsvampar, se bild. Vi spred ut oss i sluttningarna och många vandrade fäbodstigen
bort mot Sidsjöbodarna. Blek taggsvamp (Hydnum repandum), citrongul slemskivling (Gomphidius
glutinosus), rimskivling (Cortinarius caperatus) och blodriska (Lactarius deterrimus) samlades liksom
olika strävsoppar: björksopp (Leccinum scabrum), tegelsopp (L. versipelle), tallsopp (L. vulpinum).
Brunsopp (Boletus badius) visades upp, den blånar vid brytning. Karljohan (Boletus edulis) var även
på gång.
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Kommunens skogvaktare Ottar Hård lät plantera ett bestånd med lärkträd på 1960-talet och här
samlades lärksopp (Suillus grevillei). Ottar planterade även snabbväxande hybridasp (korsning mellan
europeisk och amerikansk asp) alldeles söder om stigen in till slalombacken. Dessa aspar börjar nu
bli grova och där fann vi fina aspsoppar (Leccinum aurantiacum). Den vackra sotriskan (Lactarius
lignyotus) väckte uppmärksamhet. Bland kremlorna var gulkremla (Lactarius claroflava) vanligast.
Under Ottars hybridaspar samlades även tjusig mörkblå kremla som vi brukar kalla duvkremla
(Russula grisea) men den ingår i outredd grupp med liknande arter, se Håkan Sundins bild.

Duvkremla (Russula grisea)
Vid sprödskivling (Psatyrella candolleana) växte rikligt på murknande lövved. Lena Back fann vackert
knallröda cinnobertickor (Pycnoporus cinnabarinus) på lövved. Vi studerade Hjördis Lundmarks och
Hans Marklunds bok om svampfärgning. Där anges cinnobertickan som utmärkt färgsvamp. Siv
Norberg berättade om svampfärgnng och visade vackert färgat ullgarn. Jessica Anderson och vi andra
njöt även av sommarens blommor längs fäbodstigen. Nere vid ”vackra bäcken” blommade fjällväxterna nordisk stormhatt (Aconitum septentrionale) och torta (Lactuca alpina). Vi ser ut att få bästa
svampåret på länge i Medelpad. Hipp, hipp hurra!
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