
Tickor och skinn – kan det va nåt?   
Kursen för dig som vill utnyttja vårvintern till att utöka dina svampkunskaper med 
svampar som lätt glöms bort under den härliga höstsäsongen. Kursen omfattar sex  
tisdagsträffar kvällstid i Studiefrämjandets lokaler och tre söndagsexkursioner dagtid 
med svampgenomgångar i fält. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb, Naturskyddsföreningen Linköping, Studiefrämjandet 

Kursledare & kontakt: Nils O Nilsson, nilsonilsson1@gmail.com, 0703-825004 

Kursperiod: 12 februari –12 maj 2019 

Kursstart: Tisdagen 12/2 2019, kl 18-21, Studiefrämjandet, Platensgatan 25, Linköping. 

Tisdagsträffar: Kl 18-21, Studiefrämjandet, Platensgatan 25, Linköping.  
Exkursioner: Kl 10-14, Samåkning från Naturcentrums parkering prick 10, före- 

visningar i fält. Slutliga datum bestäms beroende på väderläget. 

Anmälan: Senast onsdagen 31 januari via Studiefrämjandets webbsida; studieframjan-
det.se/ostergotland (alt. ring 013-25 23 04). Max 15 deltagare.  

Kostnad: 200 kr, men det går bra att prova på en gång gratis. 

Förkunskapskrav: Inga 

Kurslitteratur: Svampar (Ryman & Holmåsen, 1992). Kan köpas på nätbokhandel och  
bör införskaffas före första träffen. På kursen fås kompletterande litteratur. 

Övrig litteratur: För tickintresserade finns Poroid fungi of Europe (Ryvarden & Melo,  
2017) och för resupinata skinn The Resupinates of Hampshire (Hugill & Lucas, 2017). 

Kursschema 
Ti 12 feb Kursstart – upprop & lite mingel.  

Tickor & skinn – en introduktion. Vad är en ticka? Vad är ett skinn? Var kommer  
gelésvamparna in? Kan man lära sig känna igen vanliga arter? För vilka grupper 
 krävs tålamod och kanske mikroskop? Vad förväntas vi hitta här i Östergötland? 

Ti 26 feb Tickor I – Med fokus på vanligare arter. Genomgång av viktigare karaktärer. 
Studier av tickor från herbariet och av bilder på Artportalen. 

Ti 12 mars Skinn I – Med fokus på vanligare arter. Genomgång av viktigare karaktärer.  
Studier av skinnsvampar från herbariet och av bilder på Artportalen. 

Sö 24 mars Preliminärt datum. (Alternativt datum sö 31 mars.) 
Exkursion till Tinnerö eklandskaps NR – Vi studerar lite vanligare tickor och  
skinn i fält. Vi bör även stöta på rödlistade arter knutna till ek, t ex ektickaNT,  
kärntickaVU, blektickaNT och  rutskinnNT. Gemensam exkursion med Linköpings 
Svampklubb. 

Ti 26 mars Mikroskopet – är det något för mig? – Hur man gör och vad är det man ska se? 
Lite fotografering med mobilen! Och lageniforma cheilocystider & dimitiska 
hyfsystem, vad är det? Har man råd med ett mikroskop? 

Ti 9 apr Tickor II – Med fokus på lite ovanligare arter. Och om andra arter i Sverige. 
Studier av en del tickor från herbariet och av bilder på ArtPortalen. 

Sö 14 apr Preliminärt datum. (Alternativt datum sö 21 april.)  
Exkursion till Ullstämmaskogens NR – Vi provar våra nyvunna kunskaper och  
studerar allt vi hittar. Kanske kan vi även återfinna några rödlistade barrksogs- 
arter, som ulltickaNT , grädd-tickaVU, vågtickaVU och rynkskinnVU. Gemensam 
exkursion med Linköpings Svampklubb. 

Ti 23 apr Skinn II – Med fokus på lite ovanligare arter och de närstående gelésvamparna.  
Något om andra arter i Sverige. Studier av herbariematerial och bilder på AP. 

Sö 5 maj Preliminärt datum. (Alternativt datum sö 12 maj.)  
Exkursion till Säby Västerskog NR – Vi avslutar i vårvärmen och besöker en  
barrskogsmiljö med mycket död ved. Arter som ulltickeporingVU, osttickaVU och 
rosentickaNT är funna här. Gemensam exkursion med Linköpings Svampklubb. 


