
FimPen beåttat
"Husse går och skryter över några skogslämlar, som jag 5läpat hem på log_

golvet. iör dom smakar inget vidare. Det vimlar av dom i skogen Dom andra

iåttorna också- En qång l!4te husse upp mig -då 5å han åttjäg vartung som

engris. oå visste hJn inte attiag får komma in hos Henry i Huggarn's och äta

gröi. Hån ärrnätl han. Fastånjag smyger under hånstågelstuga och tår mel'

indomherredå och då. Egentligen tyckeriag bästom blåmesungar- men det

vågarjag intetala om. Dåblirdedärfågelskådarnatåarga'

Nä, nu skajag ut och ta mel en lämmd 'ge 
,. Långtallboligan 5å9er att man

kanlånga åÅ islagfalla b;tad med brodbit i Koskenkorva - ett receptfrån

Rosenberg i Örebro. Trot' den som vill'. 
Fimpen

Hat du sett en skogslämmel ?

Just nu år det god tiilgång På små-

gnagare, sorkar och möss i våra

marker. Lokalt gåller dettydligen
också skogslåmmel. ToPPår i gnag_

arstammarna brukar inträffa vart
fjärde år. Dessa årtöderoftast råv

och ugglor upp stora och livskraltiga
ungkullar-

För nåoot år sedan raPPorterade
nrne iedstrom skotlåmlar På sin

tomt på Enebbä ivirsbo.Artur
Hiärpe kom en dag'1988 hemtillmig
med en skogslämmelsom hans katt
tagit vid Amänningen.

Nåturklubben i Ramnäs hittade
skogslåmmel i pärluggelholk 1988.

Hur allmånt skogslåmmeln uPPtrå-
der hös ossär svårt att sia om. Den

tycks vara liteaven "doldis" bland
smågnagarna. Hursom helst år det
trevtigt att ha den hos oss, eller hur ?

Vi är intresserade att få in rapportet
från ersom eventuellt sett skogs_

lämmel. slå en signaltill någon i

styrelsen.
T6m Såwtröm

skogslämmel (Myopus schisticiolor). Långd ca 90 mm' Mö rkt skitferg rå till
farg-en med rostioi iack ellerstrimma på bakgryggen svanslångd endast 15-

20;m. Födån beatår huvudsakligen av mossa, vilketär unikt bland smågnag-

arei Europa- Förekommervissaårnertill södra Mellansverige Harinvandrat

österifrån,Sibirien, Ryssland via tinland till vårtland'

Rapport från MUREN
1990

Under året har Muren "avsiktsför-
klarats". Vad det innebär kan du
läsa om på nästa sida. AvsiktsföF
ktaringen ger inget lagstadgat
skydd för området - men måste
ändå ses som ett viktigt erkännan-
deför Murens höga rlatur-'och
kulturvården, en framgång för
naturuården. Vi ser gårna liknande
positiva etterföljare {rån andra
markågare. Någon brist på skydds-
värda områden är detju inte-

Antalet betesdiu r har under året
varit 9 st ungnöttram tillvecka 32

då ytte igare4stdiur anslötstill
gruppen.

ljuniförärades området av en låda
med tillhörande besöksbok, där vi
hoppas att Murenbesökaren skall
notera sittbesök och gårnå sina
iakttagelset f rån mårkerna.

vid ett arbetsmöte iiuli utökåde vi

östra hågen åt 36der genom att
inhågna f d'klövstegsåkern" som
inte hävdatssedan Axel hädesina
fårdår på 60-talet.

Den 19 augustivar det dags för
väqkantsslåtter med tillhörande
{estligheter. l8 deltågare, vuxna
och barn, från detre naturfören-
ingarna svingade lieoch räfsa och
hadelrevlig samvaro. Dagen till
ärå hade en informationstavla

med tillhörande områdesbeskriv-
ning uppmonterats vid vä9kanten.

Fagning, slyröjning och örn-
bräkenslåtter har genomförts och
€tt 40-tal småfågelh olka r har upp-
!ätts-

Den 22 augustifick Muren besök
av 15 medlemmar från sveriges
mykologiska förening (som hade
svampvecka iVä3terås). lag hade
äran att vara vård fördessa under-
bara människor som under några
timmar helt hängav sig åt gräs-

markernas svampflora. och vilka
fynd gjorde man inte detta fantas-
tiska svampår ! Bla två nya arter
tör ländskäpet Våstmanla nd
hittades i enbuskhagen, nämligen
ametistfingeGvamp och en art
som saknår svenskt namn, Por-
polomiå metåpodium. Trevligt !

samma dag räknadejag tilldrygt
200 ex blommande fåltgentiana.
ett rekordår. Brudsporren blom-
made med 10 ex iår och vårtingeF
örten har hittåts på någrä nyå
platser.

Påfågelfronten kan nåmnas att
sex par hussvala o(h ett Par
ladusvala häckåde vid gården och
ett parStare i en avholkarna,



1990 har varit ett Posi'tivt och

håndelserikt år vid Muren och vi

villtacka alla som På ett eller

annat sått bidrå9it tilldetta. Ett

besök vid Muren kan uPPlevas På
olika sätt. Ur besöksboken håmtar

ja9 ett citat trån Majken och Gösta

Sthare som var där ijuli och skrev;

"våckert roqivande, man hdr forna
tiders viskningar",

VÄL MÖTT I MUREN 1991 !

Tom Sävström

Murens änos- och haomarker
håvdas meö lieslåtter"och bete.
Det gynnar arterna och vi
bevarar variation och mångfald.

Hår står
kragen,
gulmåra

slåtterf ibbla+och oråst-
hår doftar nattviofoch .

AVSIKTSFöRRIÄRING

Änos och hamdlkernå wid Nuren i Rdnäs socker, su!a\må!s
i."'iM a' "Li onråde som qenom tidiqare brukande och håvd
ir.".i"t t.t.rta."n av bel;smlk och extensiv vallodling'
Platsen bvse! et lik och fö! trakre. intlessånt flota'

onrådet åos av slora Koppalberqs Belsstags AB och !ölvaltas
av stora skos ÄB, EDköpinqs skoqsförvaltning'

De bioloqiska och kultule1lå välden soF om!ådet leplesenterar

Rmnäs Lancbnk A3, nedan kå114t Ldlbrul<el

o Ranås Naturklubb. vilsbo Natufkl!5b odh Naturskvddsfö!-
eniDqen i suråhma!, nedan kaUade Fö!4itgama

o storä skos Är, Enlöpinqs skogsförvalhing, nedan kauad

o suiahffiis koMun nedan kaUad Ko@uen

uttdla sjn åvsikl dLL i rdeellt svfte verka för
"rr åmråoet bevårar sin nuvalande ka!dktå!_

För nälvarande innebå! dettä

inhånonade området qenoa Lanrbruket betäs red eFt
beLesl ryck rc;svd!cnde mrnsL 3 rnqnh-

- att inqe! *onstqöd.ing sprids inom om!ådet

- att inga arfe.deD elter andra nvttjanderåttsavsifte! tas
ut fö! betesnarken

- att Komunen ersätter Lantbruket ned ett belopp f n
.ppqa""a. tirl 1so k! pcr betcsdju! och år

- atl Föreningarna änsvala! för stångslei-krinq d€ två

""ffa l"t".iarr"."u, att våskanterna slåttlas sant ått
nöalvåndiqa ftoravårdsåtgårder qcnomf6rs ilom nela det
håvdådc ohrådct

kontinucrligt simrådcr od områdcts skötsc1

(Teckning Ldif Blomkvist)
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"Sett och hört i markerna"

En heldel intressanta observatio-
ner har qiorts under den gångna

hö9teo. Här speglår vi i korthet en

del avdessa-

Från Glåp€ rapporteras 400 $qL
gE!, 11 salskråk, 4 \i!glar, gIrL

lpgg o.h $99!i12. lstorskrakarnas
spår brukar !er!{!!!{ölja,
enstaka observationer f öreligger,
från bla Lisiö och Seglingsberg
Kunosörn hår setts, liksom några
{iållvråkår och blå kärrhök (senast

2511 1 atta(kerande kungsörn i

åstall vid vattenverket). I oktober
huserade en ung d!!bli! i kråk-
flocken vid Gnien. Samma hök
gä(kade o.h satte skråck i hönsen
i Gåsvåd.

Desenaste åren har enståka håck_

ninqar av mindre hacksPetten
rapporeratsfrån kommunen. Det
tyckssom om arten årstårkt knut_
en till Kolbåcksåns lövskogspartier.
Döda och döende lövtråd är livs-

viktiga för den lilla hacksPetten
som i höst setts vid V*tersiön,
Muren och Dalskogen. I!q!åi93
håcksoetten triw i sumPiga gamla

blandskogär. Hos ostär den hårt
tränqd av det moderna skogs_

bruket. I Gåsvåd och vid Ekorrlallet
i Virsbo har den setts.

Gniens naturreservat biuder ofta
besökaren på fina upPlevelser.

Därifrån hämtar vibglg?!! 5!0L
$q! och 4g5p9y. Den fågelskå-
daresom inte såg en hökuqqla
hitsten 1983 måtte ha värit blind.
En sådan invasion har, vad man vet,

aldrig tidigäre intråltat i södra

Sverige. I höst har denna dagaktiva
uggla dykt upp i tJlvsbomuren, Lisiö

och Felingen, Berouv noteras från
lJlvramen och Borgåsen

Första tilE$yelleIlg anlånde 6

oklober, men drog tnartförbi ibrist
på rönnbär. Nu kan vi också se

strdmstarar i våra vattendrag och

lsrlåglglfinns på olika håll. N0!
Bå!9I harsettsvid Norrsjön, Lång-

tallbo oah iVirsbovid Lysmossen.

llqfolgppllg övervintrar i ån vid
fuiden. EbI!498I år alltid trevliga
att möta imårkerna, flockar har
dragitfram vid Byggetorp, MYr-

skogen och Fallet, steglitz (6 ex).

har ätit{rön från vinterståndare i
SURA Bruk och så har en gammal

!å!g "råkat" visa 3i9 bland kajorna i

Sura och bl å besökt UPPlings

fågelbord på Hjulmakarvä9en.

Säg detsom inte kan hända i fågel-
världen- Med vakna sinnen och

leriga stövlar kommer också upPle-
velserna. I styrelsen tar vi gårna

emot rapporter, allt är av intresse'

Tom sävström

**$*i

Föreningens marKe

Når vidå och då hade ut{lYkter till

kända fågellokåler tråtfade vi ofta

på gruPPer av likåsinnade lrån.
åndra ofter. Vilade med avund

mårke till ått de ibland ståtade med

va(k ra o(h fantasifulla {ö ren ings-

mårken i huvudbonåderna och

tånkte att det borde vi o(kså skålta

oss.

låo skissade uPP ett {drslag' som

anioqs på årsmotet den 2 april 1959'

Det{öreställde undersidan av en

oilorimslalk med utslågnå vingar'

ioåningens initiater 5aF inom en

rino. ett stiliserat skogsb ryn av

gra-nar samt Surahammar kommuns

vapen.

Varföriag valde iusi en pilgrims{alk

har en särtkild historia Jag häde en

däq På förvären detta år kommlt

då;ndelångsden bäck, som rlnner

itftån oiuP"n. Då skråmdejag UPP

en kri(kä. som låg ibåcken Dåhon

kommit uPP ca 3-4 metertill våders

hördes ett stårkt vinande i lufien'

En pilqrimsfalk kom med oerhörd

lårt in {rån GlåPmossen Missade'

men krickan kastade si9 handlöst

ned i båcken igen med stort Plask'

sam sedan undan ibäcken utan att

bry sig om åttiag 9i(k någon meter

.låri{rån. Hon vistte att det var

{arlioare iluften.lag ttor det var

sist;ången iag sett en pilgrimsfalk

i de härtrakterna'

läo hade1ånktmig ått anvåndå

tÅmunensuaPen imärket och det

{år man inte göra utan vidare Så iåg

lämnade in en ansökan tick så

sdråningom löliande protollsutd rag:
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Su,ahamrl,at sor: orcn

ser(Etera'e

He|l/]etAeryd,ah PSa'i'uelsson
luttenngsnan

Från f irma Metallarbetaren' Örebro'

beställdes:

50 märken i storlek ca 15 x 15 mm

med nål-

50 märken istorlek ca 24x 24 mm

med bros.h (hattmärken)'


