SUNDSVALLS MYKOLOGISKA SÄLLSKAP
SVAMP VID HULISTUGAN
24 AUGUSTI 2017

Ledare: Jessica Andersson, Inga Lill Häggberg, Siv Norberg. Jessica hade varit på Kulturmagasinet och
hämtat en bunt med ”Sundsvalls Friluftskarta” som hon delade ut.
Facebook: Jessica Andersson, John Cunningham, Ann-Charlotte Lagerström och Monika Wounder
har lagt ut fina bilder från utflykten till Hulistugan på Mykos Facebook-sida
Naturtyp: Hulistugan omges av populära, tätortsnära och mycket välbesökta friluftsområden där
många söker avkoppling och motion längs fina vandringsleder. Gamla mossiga granskogar med
blåbärsris, en del hällmarksskog med tall på höjderna, inägomarker med inslag av asp och björk.
Aspdungar runt Hulistugan där aspsopp börjar komma. I dessa aspdungar har vi tidigare funnit
rävticka på asp. Vi delade på oss och en grupp plockade svamp i skogarna längs vandringsleden från
Hulistugan fram mot Granlo. Kantzonerna mot åkermarkerna i norr var särskilt intressanta med inslag
av lövträd. En annan grupp vandrade under Hulivägen och in i skogarna nordost om Hulistugan. Hit
till Hulistugan har Myko haft utflykter sedan 1970-talet.
Väder: Ljum och solig augustikväll med frisk luft efter livgivande regn.

Antal deltagare: 18 tjejer + 10 killar = 28
Svamptillgång på tiogradig skala: 7, vi ser ut få svamptopp närmaste veckorna
Upplagda och utlärda matsvampar: Inga Lill Häggberg berättade pedagogiskt om funna matsvampar
sekonderad av Jessica Andersson och Siv Norberg: aspsopp, björksopp, blek taggsvamp, björkticka,
blodriska, brödticka, citrongul slemskivling, fårticka, grönkrema, karljohan, kärrsopp vid sopp med
grön fotbas), rabarbersvamp, rimskivling, sammetssopp, sandsopp, rödbrun stensopp (tallkalle),
smörsopp, storkremla, tegelkremla, tegelsopp.
Funna ”finska riskor” som bör avkokas: pepparriska, skogsriska, skäggriska
Färgsvampar: gulskivig kanelspindling, rödskivig kanelspindling
Övriga noterade svampar: barrbrosking, bockspindling, borstskinn (graåal), brunskål, buktriska, brun
flugsvamp, falsk kantarell, fnöskticka, gallsopp, giftkremla, gulbandad spindling, guldeggad hätta,
lackkremla, laxskivling, luktmusseron, mörkringad flugsvamp, pepparsopp, rödbandad spindling,
rökriska, siennakremla, sommarnagelskivling, svampsnylting, svartriska, tagelbrosking, trollsmör,
ullspindling, umbraspindling, violettfotad slemspindling, vårtig röksvamp, violticka
Antal funna svamparter: 50
Övrigt: Stora bestånd med åkermynta växte i kanten av sädesåker. Jessica Andersson hade med sig
druvfingersvamp plockad i slänt mot Ljungan vid Viforsen. Lena Back berättade om fynd av tallört
vid Bergmanstorpet i Töva, Selånger.
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