Varför har jag hittat så många ängssvampar
på min tomt?
Anders Janols, Tuna-Hästberg
Denna sammanställning från 19 års arbete och iakttagelser på mina
ängsartade marker är en uppföljning av en redovisning i Trollius nr 25,
dec 1999, ”Gräsmattemykologi – ett steg mot förståelsen för ängssvamparnas ekologi”. Det handlar om ängssvampar på två intill
varandra liggande tomter som jag bott på under större delen av mitt liv.
En av dem rymmer mitt föräldrahem och den andra min bostad sedan
1994. Under de 27 år då jag bodde på annan ort, besökte jag ofta och
regelbundet människorna som bodde här. Jag äger sedan återflytten till
byn båda fastigheterna.

Nästan 30 % av Sveriges rödlistade ängssvampar på tomten !
I Trollius nr 25 berättade jag främst om mina svampfynd på tomternas
kortklippta, utmagrade gräsytor, de s k gräsmattorna. Redovisningen
omfattade 10 års frekvent inventerande vid mitt föräldrahem, Hästberg
4:25, och 5 års letande på markerna vid 4:11, nuvarande bostad (se
karta!). 9 år senare har jag gjort en utökad och kompletterande sammanställning av de ängssvampar som jag funnit under mitt fortsatta
inventerande, dels på de kortklippta gräsytorna, och dels på tomternas
lieslagna ytor. 1999 kunde jag redovisa 11 st rödlistade arter av ängssvampar på de kortklippta gräsytorna och 10 rödlistade arter på slåtterängen. Det totala antalet var 13, eftersom de flesta arterna hittats på
båda typerna av gräsmark. (I den här artikeln används ArtDatabankens
upplaga från 2005 för rödlistningen).
2007 hade ytterligare 5 rödlistade arter noterats på de kortklippta
gräsytorna samt 2 nya rödlistade arter hittats på slåtteräng och en i
efterhand bestämd art i denna miljö. Eftersom det även nu tillkommit
gemensamma arter i de två olika växtmiljöerna, så var det totala antalet
rödlistade arter av ängssvampar 19 st på min sammanslagna tomt. Det
utgör 28 % av de totalt 67 rödlistade ängssvamparna i Sverige. Av alla
150 ängssvamparter i landet har jag till och med år 2007 funnit 58 arter
(39%).
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Det känns inte helt okomplicerat att berätta det här. Min dokumentation
är dock ganska omfattande, och jag skulle gärna ställa materialet till
förfogande för en granskning. En förteckning över dokumentationen
finns i tabell 1.

Vad är en ängssvamp?
I kulturbetingade gräsmarker uppträder under vissa förutsättningar en
särskild konstellation av marksvampar, ett speciellt svampsamhälle.
Detta består av kombinationer av arter ur släktena hagvaxskivlingar
Hygrocybe, sammetsmusseroner Dermoloma, rödskivlingar Entoloma,
narrmusseroner Porpoloma, små fingersvampar Clavaria, Clavulinopsis, Ramariopsis och jordtungor Geoglossum, Microglossum,
Trichoglossum. Dessa svampar benämns gemensamt ”ängssvampar”. I
vårt land är ca 150 olika arter påträffade, vissa relativt allmänna, andra
sällsynta eller mycket sällsynta. Förekomst av rödlistade ängssvampar
samt det sammantagna artantalet inom ett område kan användas som
en indikation på gräsmarkens skyddsvärde. Vissa mycket artrika
lokaler kan exempelvis helt sakna ovanliga kärlväxter.
Allt tyder på att ängssvamparna sinsemellan har likartad livsstrategi
och snarlika miljökrav, trots att de tillhör olika taxonomiska grupper.
De bildar en dåligt känd form av endotrof mykorrhiza med olika
kärlväxter (av typen ljungmykorrhiza).
Gemensamt för gräsmarker med ängssvampar är att de har låga
halter av växttillgängligt fosfor. Denna fosforbrist kan dels uppstå
genom långvarig och kontinuerlig hävd, dels genom att fosforn binds
kemiskt i ej upptagbara föreningar, såsom kalciumfosfater i områden
med kalkrika jordar. Störst artrikedom och störst inslag av sällsynta
ängssvampar återfinns i kalkområden där det dessutom föreligger
långvarig hävd. När ”kalkgynnade” ängssvampar stundom påträffas i
sura urbergsbygder tyder detta på gräsmarker med mycket långvarig
hävd (oftast gammal slåttermark). Det tycks också vara de ”kalkgynnade” arterna som under senare tid gått mest tillbaka i urbergsbygder sedan slåtterhävden där upphört eller ersatts med bete.
Ur Jordbruksverkets rapport 2005:8 Indikatorer i ängs- och
betesmarker. Storsvampar
Texter: Johan Nitare och Gillis Aronsson
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Tomterna var tidigare hackslog
Det här området var före avstyckningen till tomtmark, som gjordes för
omkring 100 år sedan, delar av en starkt stenbunden fodermark på
kalkgrund som kallades Hamptjärnstäkten. På storskifteskartan från
1840 betecknades hela arealen som slog. Då hade sannolikt marken
redan använts för fodertäkt under minst ett sekel. Bete av återväxten
under förhösten skedde allmänt i vår by så länge det traditionella ängsbruket fortgick, troligen också här. De båda tomternas totala areal är
6340 m2, varav de 6 st kortklippta gräsytorna, som behandlades i Trollius nr 25, omfattar totalt ungefär 120 m2. Ytterligare fyra delområden
som klipps korta med handgräsklippare och uppsamlare har visat sig
hysa fruktifierande mycel av rödlistade ängssvampar. Arealerna av
dessa tillkomna områden är vardera 10 till 20 m2.
På Hästberg 4:25 finns ett ängsfragment om 250 m2 som har en
obruten hävd av lieslåtter sedan minst 250 år. (A på kartan, se även bild
1 och 2!).
På tomterna finns dessutom två partier av naturmark, tidigare slog,
där jag sedan 1996 återupptagit slåtter med lie. En av dessa ytor, ca 200
m2, brändes varje vår under minst 40 år av min far när det mesta av
fjolårsförnan torkat, men medan de sista snöfläckarna fortfarande låg
kvar. Här gjordes ingen ytterligare skötselåtgärd under hans tid, förutom någon buskröjning. (B på kartan).
Den andra ytan av f d hackslog som jag restaurerar är ungefär 150
2
m stor. Den har till största delen inte skötts på annat sätt än med buskröjning sedan avstyckningen 1916. En liten del mot en ”gräsmatta” har
nog slagits med snöre något tiotal år. (C och D på kartan, se även bild 1
och 3!).
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Skötsel, skötselhistoria
Kortklippta gräsytor
Den skötselmetod som beskrevs i Trollius nr 25 tillämpas fortfarande.
Ytorna på båda tomterna klipps med ”handjagare” försedd med uppsamlare högst 10 gånger under perioden mitten av maj till början av
augusti, med anpassning till växtmån. Vid lämpligt tillfälle, upptorkad
markyta, räfsas lövförnan upp efter eller före växtsäsongen.
På tomtdelen 4:25 är skötseln en fortsättning av den metod som användes av min far under drygt 40 år, tills jag succesivt tog över gräsklippningen under 1970-talet. Jag minns att han ibland räfsade upp och
bortförde det klippta gräset, men jag är osäker om han följde den rutinen regelbundet. Innan den handdrivna gräsklipparen togs i bruk på
1930-talet hölls gräsväxten tillbaka genom slitage av människofötter
och med hjälp av lie. Här har ingen gödning någonsin tillförts ”gräsmattorna”. Inte heller vertikalskärning eller mossrivning har praktiserats.
De numera kortklippta gräsytorna 1, 2, 5 och 6 var helt eller delvis
grusgångar fram till mitten av 1980-talet. Därefter har de undan för
undan vuxit igen och börjat klippas som ”gräsmattor”. Även yta 4 var
längre tillbaka delvis en grusgång. (Se karta och bild 1!) Södra halvan
av yta 1 djupgrävdes för vattenledning 1960 och fylldes sedan igen med
den uppgrävda mineraljorden. Ingen matjord eller gräsfrö tillfördes.
På 4:11 har de ängssvampbärande kortklippta områdena (nr 7-10)
misshandlats med motordriven rotorgräsklippare, utan bortförande av
klippkross, under drygt 25 år innan jag flyttade till denna fastighet
våren 1994. Före den motordrivna klipparens inträde här, klipptes
ytorna med handjagare. Jag vet inte om klippet räfsades upp.
Att döma av den starka gräsväxten under mina första år här, har
gödning tillförts på betydande delar av ”gräsmattorna” på 4:11. Här har
troligen också på flera ställen ett tunt matjordskikt och gräsfröblandning lagts på. Vissa perifera delar, möjligen med undantag av nr 9, har
dock undgått den behandlingen, och företedde ingen påverkan av gödning vid min inflyttning 1994.
En mindre del av område nr 7 har fram till 1980-talet varit grustäckt vändplan. SV delen av nr 10 djupgrävdes för dräneringsavlopp
1995 och fylldes igen med den uppgrävda mineraljorden. Varken frö
eller matjord lades sedan på.
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Enkelt anlagda ”gräsmattor”
På båda tomterna anlades ursprungligen ”gräsmattorna” utan omfattande djupgrävning eller utfyllnad med matjord. De resurser som stod tillbuds vid den tiden, 1908 till ungefär 1925, medgav endast arbete med
handredskap. Marken jämnades ut och stenröjdes på enklast möjliga
sätt, och den matjord som man mäktade att transportera hit användes till
odlingslanden. Dagens topografi på de flesta kortklippta gräsytor vittnar
även den om det beskrivna anläggningssättet.
Spontan etablering av växter, eventuellt förstärkt med utspridande
av ”hösmöl”, gav så småningom en mossrik, gles och artrik örtsvål.

Bild 1. Foto från ca 1930 taget på våren. Fotografen har stått längst
upp på en av de höga bockarna för gruvans linbana som tangerade
tomterna. Närmast ses mitt föräldrahem, 4:25, i bakgrunden min nuvarande bostad, 4:11. I förgrunden t v syns en avsats för en berså i vardande och strax hitom huset en stenmur. I övrigt framträder de mjukt
böljande gräsytorna som följer ursprunglig topografi väl. Uppgifter om
de markerade områdena med ängssvampar finns bland annat på kartan
och i tabell 2
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Hackslogar
Ängen (A) med den långa kontinuiteten av lieslåtter räfsades av min far
varje vår så snart marken hade torkat upp. Jag minns också att han brukade slå här vid tiden för min födelsedag, den tredje veckan i juli. När
hans krafter började svikta under 70-talet, och jag tog vid, följde några
skammens år. Jag tog till röjsågen med snöre! Efter ett par år började
jag förstå vilka värden som riskerade att förödas genom min bekvämlighet, och jag valde lien som redskap.
Vid slutet av 1980-talet inledde jag en förföljelse av lupinbestånden
området strax V om dåvarande ängsyta. Den bestod i minst två efterslåttrar varje år i augusti-september. Magermarksvegetationen har nu
ryckt fram minst fem meter mot V.
Med början 2004 använder jag en liten motordriven slåtterbalk på
de angränsande delarna i S och V. Vid den efterslåtter som jag sedan
samma år gör på hela ängen vid mitten-slutet av september, brukar jag
likaledes balken, men vid de tillfällena över hela ytan. (Se bild 2!)
En ganska kraftfull vårräfsning utförs fortfarande varje år innan vitsipporna reser sig.

Bild 2. Parti av den med balk efterslåttrade ängen A.
Delen närmast de bortre stenarna är återerövrad ängsmark från en
”lupinbacke”. 23/9-07
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Den här förstärkta utmagringen, som jag inlett under senare år, är
ett försök att bryta vissa tecken till eutrofering i vegetationen.
Ängsyta B brändes av min far varje vår medan det fortfarande
fanns snö kvar i de skuggiga svackorna. Den traditionen pågick till
slutet av 1970-talet. Det sista året fick jag rycka in som brandsoldat och
fredsmäklare, efter att elden hade spridit sig in under staketet till min
nuvarande bostadstomt 4:11. Relationen till min företrädare som hemmansägare här blev då synnerligen spänd. Efter brandincidenten utfördes ingen skötsel på område B, med undantag för avverkning av ett par
björkar och några buskar, innan jag återupptog vårräfsning och lieslåtter 1996. Användning av slåtterbalk är utesluten här, eftersom marken
är svårartat blockrik. Ställvis är den mera stenröse än slog. (Se bild 3!).

Bild 3. ”Brända tomten”. Den mycket svårslagna restaureringsytan B.
Piprören är nu tydligt på reträtt och här och var börjar en gles örtsvål
formas. Slåtterfibblan är karaktärsväxt. 23/9-07
På de nästan sammanhängande restaureringsytorna C och D hade degenereringen framskridit längre än den gjort på B. Även här fanns dock
fläckvis lite örtartrika inslag mellan piprörsruggarna som lockade till
funderingar om återupptagande av slåtter. Från 1996 följer jag samma
rutin som för yta B. (Se bild 4!)
18

Bild 4. Slåtteryta D. Mest mossa i förgrunden, men återhämtningen är
märkbar efter 12 år av återupptagen slåtter. Längst bort yta C. 4/8-07.

Inventering
Min aktivitet som amatörinventerare av ängssvampar ökade markant
efter Borgsjö-veckan 1989 med den mycket kunnige mykologen Johan
Nitare som inspirerande kursledare. Temat för seminariet detta år var
ängssvamparna och deras växtmiljöer. Fem av oss deltagare var medlemmar i Mykologiska Föreningen Svampklubben Skogsriskan. (Bland
dem nuvarande redaktören för Trollius) Vår inventeringsvecka 1990
ägnades sedan helt åt ängssvamparna, och redan detta år var min
frekvens av heltäckande genomletningar på föräldra-hemmets tomt,
4:25, på en nivå av 2-4 tillfällen per vecka. Detta gällde också ”gräsmattorna”, vilka jag också vid den tiden hade hela skötselansvaret för.
Under inventeringen vecka 36 - 1990 deltog mina kolleger i Skogsriskan för första gången i ängssvampletningen på 4:25. Det var vid
detta tillfälle som Iréne Andersson fann sotfingersvampen (Se tabell
1!). Många gånger under åren därefter har jag utfört inventeringsrundorna på mina tomter i sällskap med en eller flera av kamraterna i
svampklubben. Sören Gutén är den som mest regelbundet har följt ut19

vecklingen här. Min inventeringsfrekvens på båda tomterna, på 4:11
efter 1994, har under ett år med normal svampväxt i genomsnitt varit 24 heltäckande genomletningar per vecka, oftare vid god svampmån.
Belägg till eget herbarium har tagits av alla rödlistade arter som kräver
bestämning eller kan bestämmas med mikroskop. En stor andel av
övriga svampar är likaledes insamlade till mitt herbarium. Av de 58
ängssvamparterna som påträffats på tomterna har jag fotodokumenterat
50 st på eller i anslutning till växtplatsen. De flesta av mina bilder härifrån kan ses på Iréne Anderssons mycket innehållsrika och sevärda
hemsida www.swefungi.se där också tre av oss övriga ”skogsriskor”
visar en del av sina svampbilder.
Se vidare tabell 1 och 2!
Inventeringsområdet idag

Bild 5. Flygfoto från 12/6-06 över 4:25. Alla grusgångar och vändplaner på denna tomt är nu igenvuxna och i sin helhet kortklippta gräsytor. I bakgrunden ses 4:11. Se även bild 1 och karta!
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Bild 6. Flygfoto från 12/6-06 över 4:11. Gräsyta nr 9 skyms av de stora
björkarna t h. Se även bild 1 och karta!

Svampfynden fördelade över område och tid
Ängsmarken
Efter säsongen 2007 hade från inventeringens början 1989 (A)
respektive 1996 (B, C, D) totalt 44 st ängssvamparter hittats, varav 13
rödlistade, på den lieslagna ängsmarken.
Frekvensen av nyfynd har minskat markant med åren, trots att de
tre ängsytorna under restaurering tillkommit. I diagram 1 visas det
ackumulerade antalet påträffade ängssvamparter under hela inventeringsperioden, dels på den gamla ängen (A), dels på de ängar som
restaureras (B, C, D).
Se även tabell 1 och 2!
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Ackumulerat an tal funna arter av ängssvampar på ängsytor under restaurering (B+C+D) i
jämförelse med den gamla ängen (A)
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Diagram 1.

”Gräsmattorna”
På de kortklippta gräsytorna (ytor 1-10) hade t o m hösten 2007 totalt
48 arter av ängssvampar, varav 16 rödlistade, hittats från starten för
inventeringen, 1989 (ytor 1-6) respektive 1994 (7-10).
Trenden för nyfyndfrekvensen skiljer sig tydligt mellan de två
tomterna 4:11 och 4:25. I båda fallen tycks dock antalet fynd av nya
arter ha planat ut. Se även tabell 1 och 2!
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Funderingar om resultaten
Vilket är det verkliga antalet arter? Mörkertalet?
Den frågan är central för varje tolkning av resultat från en sådan här
inventering.
Har jag hittat alla de arter av ängssvampar som givit fruktkroppar
på ytorna som jag inventerat? Har jag rätt kunnat artbestämma dem som
jag påträffat?
Som svar på den sistnämnda frågan kan jag bara hänvisa till min
dokumentation och mina referenser. Givetvis kan ett antal fynd vara
felbestämda, men i gengäld kan nämnas att tre arter av rödskivlingar
och en fingersvamp har utelämnats från sammanställningen på grund av
min egen osäkerhet i bestämningen och saknade möjligheter till konfirmering (eller vederläggande) av mina förslag.
Hur mycket bidrar då mörkertalet till osäkerheten i mitt resultat? Ur
materialet kan ett par indikationer tas fram. Ett möjligt mått är skillnaden mellan de två huvudtyperna av gräsmarker i antal arter av de svårupptäckta små fingersvamparna och jordtungorna. I mitt material har 7
arter av fingersvampar hittats i ängarna, medan 10 arter noterats på de
kortklippta gräsmarkerna. För jordtungorna gäller 3 arter på äng och 4
på ”gräsmattorna”. Resultatet innebär en viss överrepresentation för de
23

svårupptäckta arterna bland den låga vegetationen, men man kan inte
utesluta att vissa av dessa arter har en preferens för endera kategorin
växtytor. Rosenfingersvampen kan vara ett exempel. Alla nio växtplatser som jag känner till har mycket låg vegetation – vägkanter, vändplan,
kortklippta gårdstun.
En annan jämförelse som kan ge en fingervisning om mörkertalet,
är den mellan antalet arter som endast påträffats i äng respektive
”gräsmatta”.
Endast i slåtteräng (A,B,C,D) har jag hittat följande arter: Clavulinopsis cineroides trubbfingersvamp, Entoloma formosum, Geoglossum
atropurpureum purpurbrun jordtunga, Hygrocybe calciphila kalkvaxskivling, H ceracea spröd vaxskivling, H fornicata musseronvaxskivling, H helobia vitlöksvaxskivling, H insipida småvaxskivling, H
miniata mönjevaxskivling och Ramariopsis kunzei snövit fingersvamp.
Enbart på kortklippta gräsytor (1-10) har jag funnit dessa arter:
Clavaria asperulospora sotfingersvamp, C falcata opalfingersvamp, C
rosea rosenfingersvamp, C tenuipes, Clavulinopsis subtilis ljus ängsfingersvamp, Entoloma chalybaeum blånopping, Geoglossum cookeianum plattad jordtunga, G fallax fjällig jordtunga, Hygrocybe glutinipes
slemvaxskivling, H mucronella bittervaxskivling, H turunda mörkfjällig vaxskivling och Microglossum olivaceum (var fuscorubens)
(rödbrun) olivjordtunga.
Enligt min bedömning kan 5 st, möjligen 6, av arterna som endast
hittats på slåtteräng betecknas som svårupptäckta, medan 9 arter som
enkom noterats på ”gräsmattor” är svåra att se p g a form, färg, ringa
storlek och växtsätt. Det är alltså även här en viss övervikt för svårupptäckta svampar på de kortklippta gräsytorna. Under förutsättning att
arterna som bara finns i endera typen av gräsmark inte har en systematisk skillnad i sina val av växtplats mellan slåtteräng och ”gräsmatta”,
skulle man kunna anta att mörkertalet är något större för den lieslåttrade
ängsmarken, i vilken jag alltså har funnit något färre arter.
Utifrån resultatet av den här undersökningen går det således inte att
säkert fastställa vilkendera av de två huvudtyperna av gräsmark på de
här tomterna som i realiteten är rikast på ängssvamparter. (Se tabell 1
och 2!)
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Varför så olika takt på ökningen av nyfynden?
Se avsnittet ”Skötsel, skötselhistoria” om skillnader i gräsmattehävden
mellan 4:25 och 4:11!
I Trollius nr 25, december 1999, konstaterades att antalet ängssvamparter i kortklippt gräs på 4:25 var ”markant” högre än på 4:11.
I diagram 2 och 3 ses den fortsatta utvecklingen mellan 1999 och
2007.
Efter säsongen 2007 var skillnaden i det totala antalet påträffade
arter av ängssvampar, och antalet rödlistade sådana, i stort sett utjämnad. I ”gräs-mattorna” på 4:25 hade 40 arter hittats, varav 12 rödlistade,
och på 4:11 37 arter, varav 14 rödlistade. Se tabell 1 och 2!
Trenden för nyfynd mellan de två tomterna skiljer sig mest under
inventerings-periodernas början. Den långsamma starten hos ökningen
av antal funna arter på 4:25 motsvarar enligt min uppfattning det verkliga förhållandet. Min rutin för inventeringen etablerades snabbt, och
borde ha givit en korrekt bild av förloppet, utom möjligen för 1989, då
mitt letande med något undantag startade sent. Ett dåligt svampår inträffade först 1994, det sjätte året, så årsmånen torde ha haft ringa inverkan. Den höga andelen av igenväxande grusgångar av de inventerade ytorna kan dock vara en del av förklaringen till den låga frekvensen av nyfynd inledningsvis. Se avsnittet om igenvuxna grusgångar
nedan!
Inventeringen på 4:11 startade 1994. Av diagram 3 framgår att
ingen art av ängssvamp påträffades det första året. Det var dock ett
mycket dåligt svampår. Inte heller 1995 bokförde jag något fynd, men
tredje året av konsekvent utmagrande klippning påbörjades den brant
stigande trenden för fynd av nya ängssvamparter. Tre av de fyra delområden som visade sig innehålla eller utveckla sådana mycel var från
början i sin helhet gräsytor. De var också till största delen marginella
partier av gräsmattorna, och hade undgått gödning och jordfyllning.
Efter att antalet nyfynd börjat öka blev trenden likartad för de två
tomternas kortklippta gräsytor. Efter ett drygt decennium tycks kurvan
helt ha planat ut.
Trenden för den gamla ängen (A) i min uppföljning (Diagram 1) är
mindre dramatisk. Den börjar på en högre nivå och visar en långsammare utplaning mot en ”slutnivå”. Förloppet avspeglar en sedan
lång tid etablerad artrik ängssvampförekomst och den något större
svårigheten att se befintliga fruktkroppar i ängsmark jämfört med på
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gräsmattor. På slåtterängar kan det krävas något längre tids inventerande innan man närmat sig kunskapen om det verkliga antalet arter.
Svampar på djupgrävd mark
Delar av två ytor, nr 1 och 10, som nu har fruktifierande mycel av rödlistade ängssvampar, har i sen tid återfyllts efter djupgrävning. Frågan
som jag ursprungligen ställde mig var: kommer några andra ängssvampar än de som betecknas triviala att i min tid växa här?
Yta 1
Mer än hälften av yta 1 grävdes år 1960 upp i sin S del för dragning av
vattenledning. Det djupa diket för den kommunala stamledningen här
fylldes igen med den uppgrävda sandiga moränen. Ingen matjord lades
på. Marken fick koloniseras spontant, utom den V kanten som utgjorde
grustäckt uppfartsväg. En av de kraftfullaste kolonisatörerna på sådan
här mark, lupinen, blev snabbt dominerande på Ö breddhalvan, men
den mötte ett visst motstånd genom min fars årliga lieslåtter. Efter ca
1980 har jag intensifierat bekämpningen av lupinen på hela området V
om gamla ängen (A) genom efterslåtter, och arten är nu helt borta från
yta 1.
Den del som är kant av uppfartsväg växte igen successivt under
1980-talet och började då slås med handjagare med uppsamlare. Inom
några år dök de första topp- och spetsvaxskivlingarna upp här, men de
föranledde inga noteringar, så jag kan inte ange tiden noggrant.
År 2000 uppenbarade sig de första fruktkropparna av en rödlistad
art, Entoloma corvinum korpnopping, såväl på den grävda som på den
ogrävda delen. Sju år senare hittade jag flera ex av Entoloma griseocyaneum stornopping här, även den in på den grävda delen. Av kärlväxter har nu jungfrulin, ormrot och krypvide god utbredning inom
nr 1.
Har de här mycelen vuxit in långsamt från en under lång tid obemärkt existens på den närbelägna mark som ej grävts om? Har de
överlevt lupinepoken? Eller har nya mycel etablerat sig här efter
språngvis spridning?
Stornopping noterades på tomten första gången 1990 ca 15 meter
härifrån och korpnopping första gången 1992 på ungefär samma avstånd. Där har sannolikt mycelen funnits och varit fruktifierande sedan
lång tid.
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Yta 10
Ett 2 meter brett band i SV av yta 10 grävdes år 1995 ur med grävmaskin
för ett dräneringsavlopp och fylldes tillbaka med uppgrävd jord. Ett tunt
skikt av platsens utmagrade ”matjord” ingick inblandad i återfyllningen.
Här var tidigare gles gräsväxt i en ganska tjock mossmatta. Efteråt fick
vegetationen spontant kolonisera den påverkade ytan som idag uppvisar
rikligt med bland annat jungfrulin, blodrot och darrgräs. Även den här
delen av 10 har efter 1995 slagits med uppsamlande handgräsklippare, som
framförts med sidovickningar här och var för vackert blommande plantor.
Första rödlistearten här var Clavaria rosea rosenfingersvamp redan
2001 på den så nyligt störda marken. 2005 visade sig Entoloma corvinum
korpnopping och året därefter Hygrocybe fuscescens ögonvaxskivling.
Den sistnämnda arten gav 1999 fruktkroppar på den del av nr 10 som
inte grävdes upp 1995. I det fallet kan en successiv utbredning av mycelet
vara tänkbar. Samtliga tre arter finns ganska väl spridda över de två
tomtdelarna 4:11 och 4:25, vilket kan tänkas innebära god sannolikhet för
såväl latenta mycel nära den här grävningen som språngvis etablering.
Se karta, tabell 1 och 2, bild 5 och 6!
De inte alltför unika förekomsterna av sällsynta ängssvampar på högst
50 år gamla skogsvägkanter och vändplaner, vilka röjs och rensas med
flera års mellanrum, ger intressanta jämförelser till sådana här
spekulationer. De vägkantlokaler som jag känner till ligger på stort avstånd
från gamla välhävdade gräsmarker.
Svampar på de igenvuxna grusgångarna
Yta 2 är den idag kortklippta gräsmark som i sin helhet har varit grustäckt,
en vändplan vid S gaveln av logen. I likhet med de flesta grusgångar i byn
var den täckt med grant singel (”mackadam”) från ortens gruva. Produkten
var särskilt omtyckt som ytbeläggning på mera trafikerade vägar, eftersom
den genom sin höga kalkhalt efterhand ”brann ihop” till en slät och hård
yta. Det skedde dock inte med gårdarnas grus. Grundarbetet vid
anläggandet av gångar och planer av den typ som förekommit på 4:11 och
4:25 var enklast möjliga då det begav sig här på handredskapens tid. En
grund urgrävning skedde sannolikt på vissa delar. (Se bild 1!).
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Bild 8. Hygrocybe fuscescens ögonvaxskivling. Snabb kolonist eller
långsam utbredare? Yta 10 (ej grävd del). 2/10-05
Yta 2 växte igen under 1980-talet, i likhet med övriga grusgångar på 4:25,
och började redan i den fasen att klippas med handjagare. Trots att marken
här var mycket fattig på fosfor och kväve (och ev fosfor dessutom mycket
svårtillgänglig för växter och svampar genom den höga kalkhalten) dröjde
det drygt 20 år efter igenväxningen innan de första sällsynta, och sannolikt,
krävande ängssvamparna visade fruktkroppar.
Detta år, 2006, noterades 3 st rödlistade arter. Samma år fann jag för
första gången hårstarr på den här gamla vändplanen. Även i övrigt har ytan
en artrik ängsvegetation med jungfrulin, blodrot, ormrot, prästkrage och
darrgräs som karaktärsväxter. Några blommande fläckar sparas oslagna på
skiftande platser från år till år. Så sker även på några av de andra ytorna.
Koloniseringen dröjde alltså betydligt längre än på yta 10 som hade
djupgrävts, trots att markförhållandena kan tyckas ha varit minst lika goda
här.
En möjlig förklaring är att yta 2 under lång tid varit isolerad från
magermark med levande mycel av ängssvampar. Under ett drygt halvsekel
har hallonhäck, lupin- och hundäxingbestånd, samt grusgång utgjort en
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effektiv barriär mot närmaste kontinuerliga värdekärna, den gamla
slåtterängen (A). I övriga riktningar har sannolikheten varit än mindre för
mycel. Det finns alltså skäl att misstänka språngvis spridning av krävande
ängssvampar till yta 2.
Övriga växtplatser på före detta grusgångar utgör delar av i övrigt
artrika och väl utmagrade gräsmarker. Här har spridningsavstånden varit
små. Om dock etableringen skett genom gradvis utbredning av mycel, som
tidigare inte visat fruktkroppar, kan detta delvis förklara den långsamma
starten för ökningen av nyfyndfrekvens på 4:25.
Svampar på bränd mark
I avsnittet ”Skötsel, skötselhistoria / Hackslogar” berättas om vårbränningen under minst fyra decennier fram till slutet av 1970-talet av den
mark som jag började slå med lie 1996 (äng B). Här hade jag inte hittat en
enda ängssvamp innan jag började restaureringen, däremot flera arter av
goda ektomykorrhizabildande matsvampar som björksopp, kantkremla och
mångkransad spindelskivling. Avsikten med min slåtter var helt enkelt att
hålla området mellan fastighetsdelarna öppen, och att göra det på ett sådant
sätt att en artrik flora skulle gynnas. Redan växte här nattviol,
skogsknipprot, grönkulla, slåtterfibbla, backvial, blåsippa och många andra
arter som är trevliga att ha inpå knuten, men som inte alla hör till den
traditionella ängsfloran. Pipröret var dock dominerande och grässvålen helt
upplöst.
I och med min påbörjade slåtter införlivades även denna yta i inventerings-rundan på min tomt. Förväntningar om att hitta ängssvampar
var låga, och de första åren bjöd helt väntat inte på några fynd, trots att
1997 var ett mycket bra år för de här grupperna av svampar. Det likaledes
gynnsamma året 1998 påträffades en ängsart (rödlistad!). Påföljande år
ingen. Femte året efter på- börjad slåtter dök dock hela 7 st nya arter av
ängssvampar upp, och sedan har flera räknats in. Efter säsongen 2007
kunde jag konstatera att hela 16 arter av denna kategori har hittats på den
här restaureringsytan. Fyra av dem är rödlistade.
12 st av arterna som påträffats på B tillhör släktet Hygrocybe ängsvaxskivlingar. Enligt förslaget till nationellt åtgärdsprogram för ängssvampar
(Jordal in ed), som hänvisar till Ralds 17/ justerade metod, skulle denna lilla
markplätt utgöra en ”lokal med regionalt hög prioritet” för
naturvårdsinsatser i naturliga fodermarker. Se tab. 1 och 2 samt bild 3!
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Bild 9. Geoglossum atropurpureum purpurbrun jordtunga. ”Kvalitetsfynd”,
det åttonde året efter slåtterstart på den tidigare brända marken. Äng B.
19/9-04. Herb 04027AJ
Under de senaste åren har vårbränning uppmärksammats som ett gott
alternativ till lien på vissa restaurerade gammaldags slåtterängar. Hittills
framkomna resultat tyder på att ”Bränningen gynnar i stort sett samma
örter som slåttern” 11/ .
Kan samma förhållande också gälla ängssvamparna? Det är mera
tveksamt. Som nödlösning på basiska marker våren efter år då slåtter inte
utförts, kan bränning möjligen tillgripas för att reducera fjolårsförnan. För
att restaurering och hävd ska ge allt flera ängssvampar, måste årlig
bortförsel av växtmassan vara regel. Fosforhalten hålls därigenom på en
låg nivå. Vid enbart bränning stannar detta ämne i askan.
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Restaurering efter långvarig igenväxning
1996 började jag även lieslå ytorna C och D. De var ännu mera degenererade än B. Grässvålen var helt upplöst genom beskuggning och täckning
med tjock förnafilt, alternativt heltäckande mossa. En och annan planta av
gullris, skogsstjärna och fibbla av hag-typ dröjde kvar på solsidan av
stenmuren in mot skogen. (Se bild 4!) Mitt motiv var nyfikenhet. Skulle
det gå att ”skaka liv” i en sedan mycket lång tid o- eller vanhävdad
slåttermark? På köpet skulle jag också öppna för värme och insyn mot en
trivsam stenmur till båtnad för många för mig anonyma livsformer.
Till glädje och överraskning visade hela 6 st arter av ängssvampar sina
fruktkroppar här samma år som ”brända ängen” började avslöja sina mycel.
Det dröjde alltså till femte slåtteråret innan de första svamplivstecknen
uppenbarade sig. Efter senaste säsongen upptar artlistan från C och D 13
arter som är typiska för naturliga fodermarker. Två av dem är rödlistade.
Antalet arter av släktet Hygrocybe ängsvaxskivlingar är 9. Se tabell 1 och
2!
Den historiska markanvändningens betydelse
Är de här observationerna unika? Nej, det är de givetvis inte. I ett intressant doktorsarbete från SLU 4/ visar Eva Gustavsson att antalet arter av
ängs- och hagmarksväxter (kärlväxter) kan bero mera på hur markerna
sköttes på 1700- och 1800-talen än hur de sköts nu. Mångfalden av dessa
växter har alltså ännu inte hunnit ”ställa in sig”. Det finns en s k
utdöendeskuld, och vi kan förvänta oss att fler arter försvinner om inget
görs för att ändra dagens skötselmetoder. I arbetet påpekas dock att
utdöendeskulden kan ses som något positivt, eftersom vi fortfarande har en
möjlighet att förbättra förhållandena och på så sätt förhindra utdöenden.
I avhandlingen från SLU visas även på sambandet mellan variation i
skötsel-regim och antalet växtarter. De ålderdomliga jordbrukssystemen
hade en stor spridning i hävdtidpunkt, intensitet och dynamik, vilket
skapade goda betingelser för många arter. Något att begrunda i det idéella
naturvårdsarbetet i resterna av det gamla odlingslandskapet!
Är de här slutsatserna tillämpliga även på ängssvamparna? Ja, i viss
mån bör det vara så! De reagerar på likartat sätt av förändringar i hävden,
eftersom de delar kärlväxternas öden genom ömsesidiga mykorrhizabildningar.
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Artrikedomen i närområdet
Grävning, bränning, slåtter med trimmer, gräsklippning med rotorklippare
eller igenväxning? Ingen av dessa påverkningar har helt tagit kål på
förutsättningarna för etablering av krävande ängssvampar här inom tiden
för mitt arbetsliv.
Blott gödsling har för lång tid helt slagit ut möjligheterna för dessa
magermarks-arter att få fäste och att utvecklas.
På de ytor inom tomtdelarna 4:11 och 4:25 som tillförts gödning,
fortfarande snabbväxande delar av gräsmattorna på 4:11 och på före detta,
nu grästäckta odlingsland på båda tomterna, har inte ens de minst krävande
ängsarterna siktats. Och jag lär inte hinna se dem där.
Min glädje finns på de näringknappa markerna, där jag tillfälligt kan
minska utdöendeskulden. Efter mig hoppas jag att de här arterna kan göra
språngvisa förflyttningar till den tidens magra gräsmarker i Hästberg med
omnejd. Om några då finnes. Fortfarande finns dock flera artrika och
välhävdade ängsfragment i den här byn, något som kanske delvis kan
förklara de snabba etableringarna vid återupptagen hävd.
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