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Utflykten till Ruderna

(årets sista utflykt)

För er som inte vet vad Ruderna är för nåt, så kan jag tala om att detta är nog en av
Skaraborgs mest finaste naturbetesmarker som finns, troligtvis det absolut finaste. Svampar
är bara en del av mångfalden, men bra fjärilsmarker dessutom och mycket mer. Området
ligger c:a 2 km SV om Stenums k:a.
Tack vare en vänligt inställd markägare så fortsätter markerna att ”underhållas”, men att få
rätt betesdjur är lite svårt ibland. Som nu är så betas det av nötboskap och några hästar. Ska
tydligen vara en bra kombination, om jag uppfattat rätt.
Betesmarkerna innehåller dessutom Staggområden. Häftigt. (Stagg - Nardus stricta, ett gräs)

Ja här står vi på ”stallbacken” inför vår sista utflykt för 2015. 14 styckna + mig själv och två hundar.
Som ni ser så lyssnar några och andra står med blicken riktade mot utflyktmålet.

I inledningen så tyckte vi att Carlsson var lite ”från sina sinnen” efter att fått en mycket
konstig svamp från vår revisor, Bertil ”Gösta” Svensson. Det skulle sig visa sig var en riktigt
ovanlig art som denne ”Gösta” har hittat i sin egen gräsmatta. Carlsson upprepare sig jämt
och ständigt om denna svamp som ”knappt finns”. Squamanita paradoxa – grynknölfoting
heter arten. Själv hade han tydligen fångat den en gång tidigare i livet, 1900-talet nånting.
Han lär återkomma med detta i ett separat inlägg. Det ser vi fram emot!
Nåväl, nu gick vi äntligen ut i betesmarkerna. Vi fick dryga timmen på oss. Själv gick jag runt
och funderade på hur många arter vi kommer att hitta här. Gott om Hygrocybe punicea –
scharlakansvaxskivling, som alla vet så är det Västergötlands lanskapssvamp. De flesta
svamparna var märkbart påverkade av frosten som tidigare varit. Men sen tyckte jag att vad
det inte var så mycket mer. Efteråt skulle det visa sig hur fel jag hade.

Efter vår runda ute i markerna så blev det fika som vanligt.

Ingegerd och Hildur hittade ett soligt ställe i stenmuren. Fina höstfärger bjöd dagen på också.

Carlsson hade gjort en lyxmacka som alla stod och
beundrade. ”Carlssons mackor, går inte av för
hackor”. Hahaha.

Efter fikat så började vi plock upp alla våra svampar på borden. Här skulle det visa sig hur
många arter vi hade hittat. Betydligt mycket mer än vad jag hade kunna trott vara möjligt.
Men det är klart, är man 15 personer ute så hittas alltid mer än vad man tror är möjligt. Efter
att räknat ihop antalet efter genomgången så visade det sig vara c:a 55 arter.

Även en Lycoperdon perlatum - vårtig
röksvamp som börjar bli mogen kan vara
vacker den också.

Hygrocybe reidii – honungsvaxskivling. Med en
tydlig honungsdoft.

Hygrocybe punicea – scharlakansvaxskivling
NT. NT = Nära hotad

Det var rena julafton för alla matsvampsplockare dessutom. Gott om
vaxingar var där ju. Kolla här bara. Vika fina färger, eller hur?

PS! Lars Sandbecker lyste med frånvaron igen. Jaa, vad säger man? Hahaha.
Börje H Fagerlind
Ansvarig redaktör

