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Vel mødt!
Bestyrelsen

Svampevennernes beretning for svampeåret 2009 - 2010
Så er det atter tid til at gøre status for et år, der er gået. Og det forgangne år har været spændende på flere områder.
Først og fremmest var det det mest elendige svampeår i mands minde. Og dernæst gav det paradoksalt nok en
gevaldig medlemsfremgang. Endelig blev det store landsdækkende atlasprojekt skudt i gang.
Jeg vil begynde med selve svampeåret. I husker måske nok, hvor forfærdeligt det var. Flere måneder med tørke,
tørke, tørke, bortset fra en rigtig god start med Kantarellerne. De svampe, der overhovedet kom op, tørrede hurtigt
ud, men mange kom slet ikke. Det var en beskeden fornøjelse at tage på svampetur, i hvert fald hvad det
svampemæssige angår. Nogen gange var der flere deltagere end antallet af svampe.
Det mest positive, der er at sige om sådan et svampeår, er, at der så altid dukker noget spændende op. Der findes
heldigvis svampe, som trives bedst i ekstreme miljøer, også i tørke.
I tørke er det de svampe, der knytter sig til trærødder og stubbe, der favoriseres. På Bornholm blev der fundet både
Tueporesvamp (Grifola frondosa) og Skærmformet Knippepore-svamp (Polyporus umbellatus). Så vidt vi ved, er det
første gang, vi har set dem begge to i samme sæson. Den fine hvide Kridthat blev fundet ved Springbakkevejen; her
er den set én gang for mere end 10 år siden og er ellers ikke registreret fundet på øen.
En anden pudsighed var Tørve-Mælkehatten(Lactarius scoticus). I kender Skægget Mælkehat og Dunet Mælkehat;
men der er altså en tredje, lignende. Den optrådte i en masseforekomst ved Bastemosen. Jeg blev præsenteret for
den på en tur og kunne se, at den var anderledes: meget lys og tynd i stokken. Der kom mange eksemplarer af den
på bordet. Jeg slog den op, fandt navnet og læste, at den var sjælden, men når den var fremme, var det oftest i store
mængder. Så det passede perfekt.
Endelig vil jeg nævne de sjove ”olympiske ringe”, som jeg kaldte dem for.
Det var en mængde hekseringe af Mark-Champignon, som kom igen og igen hele efteråret ved NaturBornholm, efter
regnen havde sat ind igen. Der plukkede vi bakkevis af friske champignon flere gange om ugen.

Men efteråret som sådan blev ikke svamperigt, da regnen kom. Det var blevet for koldt. Selv Tragkantarellerne
svigtede, og det er i hvert fald sjældent.
Vi havde planlagt 12 ture, hvor den til Sverige måtte aflyses pga dårligt vejr og lige så ringe svampeforekomster
derovre. De øvrige ture blev gennemført med svingende opbakning, selvfølgelig pga. manglen på svampe.
Udover turene afholdt vi åben svampebestemmelse, orientering om Atlasprojektet, bestemmelseskursus samt
udstilling på NaturBornholm.
Bestemmelseskurset blev denne gang varetaget af Jacob Ryge og Erik Rald. Efter en svampetur til Springbakkevejen
drog vi til NaturBornholms laboratorium og arbejdede med svampene resten af dagen. Mit håb er, at vi efterhånden
kan få gang i en lille bestemmelsesgruppe, som på egen hånd kan mødes og arbejde med svampe og efterhånden
også lære at bruge mikroskoper.
Jacob og Erik havde også en tur forNaturhistorisk Forening. Dem gik til Bodilsker Plantage. Begge svampeture havde
magert udbytte.

Atlasprojektet blev præsenteret af Christian Lange på NaturBornholm en fredag eftermiddag ved fyraftenstid. Vi
benyttede os af chancen til at bruge ham som turleder dagen efter på en tur til Paradisbakkerne.
Atlasprojektet strækker sig over 5 år. Ad elektronisk vej håber man at få kortlagt svampeforekomsterne i hele
Danmark. Det er vigtigt, at vi er aktive på Bornholm også, så øen ikke ender som en bar plet på udbredelseskortene.
En del er allerede i gang, men mit håb er, at mange flere kommer med i år.
Projektet er to-delt.: Det store atlasprojekt for de lidt mere øvede, og så Svampejagten, hvor alle kan være med. I
efteråret nåede jeg at introducere projektet for nogle lærerstuderende og skoleelever, og i år har jeg tilbudt at komme
ud på skolerne. Jeg mener nemlig godt, at folkeskolens ældste elever kan være med, i hvert fald i Svampejagten. Det
med computeren har de unge jo styr på, og viden om svampe behøves faktisk ikke, man skal bare kunne bruge
øjnene.
I forbindelse med projektet bliver der hvert år afholdt 2 atlaslejre. Jeg var med sidste år i Fosdalen og har været
heldig at få plads igen i år på en lejr ved Esbjerg. Det er en hel uge med svampeplukning og især svampebestemmelse
fra morgen til aften. Fantastisk lærerigt, men også svært. Årsagen til, at jeg kommer med, er først og fremmest, at
jeg skal sætte skub i registreringen her på øen.

Den årlige aften med Årets oplevelser kom heldigvis i gang igen. Året før havde Finn Hansen ikke ønsket det
gennemført, men denne gang var han positiv igen, vel nok fordi flere af foreningerne ønskede det.
På grund af den hårde vinter blev det flyttet til april, og det var nok en god disposition. Der var mange deltagere og en
rigtig god fortællelyst aftenen igennem.
Jeg vil også nævne Tove Skovgaards arbejde i NaturUng. Udover at medvirke i hele tilrettelæggelsen af programmet
og deltagelse i mange af turene, laver hun 2 svampeture i sæsonen. I NaturUng er børnene og de unge i centrum og
håbet er selvfølgelig, at nogen af dem fortsætter i de rigtige foreninger, når de bliver voksne.
Jeg nævnte medlemstallet i starten. Faktisk har vi fået så mange nye medlemmer, at vi i år kan mønstre et overskud
på regnskabet på over 2.000 kr, mod sidste års underskud på omkring 600 kr. Det er imponerende, navnlig når man
tænker på udbuddet af svampe i den forgangne sæson. Regnskabet i øvrigt har sit eget punkt.
Bestyrelsen har fungeret godt i det forløbne år. Der har været vilje og lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter, og
vi har haft nogle hyggelige bestyrelsesmøder. Vi lavede faktisk også en lille bestyrelsesudflugt sidste forår; det er god
måde at få os rystet sammen på.
Biblioteket er overgået til en ny bibliotekar, Ole Højerslev. Han slæber det trofast med hver gang og har også indkøbt
fine, nye kasser til bøgerne. Vi kunne dog godt tænke os, at det blev brugt noget mere. Lad det være en opfordring til
den kommende sæson. Selv om nettet er glimrende til mange ting, kan vi alligevel ikke undvære de rigtige bøger.
Brug dem!

Pressen skal have sin lille omtale også. Jeg må nok sige, at de var opmærksomme sidste år. Både aviser, radio og TV.
Der blev gjort meget ud af Atlasprojektet, heldigvis, men der var megen omtale derudover, både af enkeltsvampe og
Svampevennerne. Det er måske heri, vi skal finde årsagen til den store medlemsfremgang. Så en stor tak til pressen.
Jeg skal også fortælle lidt om den kommende sæson.
Først og fremmest skal vi prøve at gennemføre Sverigesturen. Det kan da ikke gå galt 2 år i træk. Vi har også en gæst
ovrefra. Det bliver Torbjørn Borgen fra Skanderborg. Han har arbejdet meget med grønlandske svampe, men hvis man
kigger på Fugle og Naturs hjemmeside, vil man se, at han optræder der. Han er simpelthen tilknyttet om
svampebestemmelsmand dér. Så det er en mand med kvalifikationerne i orden. Det er første gang, han er gæst hos
os, men han kender Bornholm fra tidligere besøg. Han har ønsket en tur til Dueodde og så har vi i fællesskab valgt en
tur til Åker Plantage/Almindingen med start fra Produktionshøjskolen.
En særlig oplevelse får vi, når vi skal på tur til Torpe Bakker. Det er kun de, der har været med helt fra begyndelsen,
der kender historien om Torpe Bakker, så det lyder måske ikke som noget særligt. Men Torpe Bakker er privat, og da
vi i 1983 holdt tur der, havde jeg glemt at søge om tilladelse. Det kom der en masse ballade ud af. Nu er der sket det,
at lodsejeren simpelthen har inviteret os. Og det er virkelig morsomt.
Der er ikke planlagt noget omkring svampebestemmelse, hverken kursus eller arbejdsgruppe. Vi vil se, hvad sæsonen
bringer, men som sagt håber jeg personligt, at der kommer gang i et eller andet. Vi kan til hver en tid bruge
NaturBornholms lokaliteter og apparatur. Faktisk har den nye direktør Peter Haase udtrykt, at han gerne ser de lokale
naturforeninger tættere knyttet til stedet. Sådan var tanken oprindelig.
Til slut blot en tak til alle, både bestyrelse og medlemmer. Uden jer går det ikke.
Så tak for endnu et år - det nye er allerede gang.

På bestyrelsens vegne
Karen Nisbeth

