
Höttlängten

Sommaten lider mot sitt slut
öveeåt i höstent skimmer

vi till denna Drckt länotat ut
den sköna tuften vi fö;nimmet

Vi njutet av tolens sista stÅlat
ser flyttfäglana tträcka söderut till vamate land

iväösinnenvi mälet
oah om vårc tankatvi knytet eft band

cletvackrasom för alltid;ka finnas kvat

Vaie år vi ttogen
bar och svamD

vi,get oss ut iskögen
oaf hors vafa tamp

Pädinvandting
se oah upptåck allt omkind
njut av naturens föNandli;o

upplev höstens mångfeld avskönaväckra ting
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Skavträken......

.... rkäfte, skavgrås, skurgrås (Equisetum hiemåle)
år några namn på dennafräkenart. Dess stjålkar
är hårda och så sträva att de har anvåntstillskur
ning av kokkårl och putsning av koppar och andra
metallföremål förr i tiden.

Einar Pettersson iRamnå9 berättar att han ibland
fick gå över 5pången till Kungshammarbåcken för
att håmta skavfräken till sin far, den kånde "Klari-
nett-Kalle", tom med stjälken putsade klarinettens
känsliqatonrör. Den våxerförresten kvardär i ett
litet bestånd.

Det latinika namnet hiemate betyder 'vintrig" och

kommer förmodligen av att stiälken år så last att
den håller sig vintergrön. Hårdheten och strävhet-
eh kommer aven hög kiselsyrehalt. Man kånner
också igen den på att den inte grenar si9 på annat
iätt ån med någrafå grenarvid baien och attsli_
dorna år liusa med ettsvartband översl. Den Jinns
på nå9ra stållen i kommunen men år ganskä ovån-
lig. 1991 hittadeiågden igrusgropen vid Hovgår-
dens motocrossbana och iår blevdet någralynd
på åsen vid Heden iseglingsberg. Från virsbotrak-
ten meddelar lngvarGränqvist en kånd växtplats
med denna, åtminstone förr itiden, nyttovåxt.
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En kväll med dubbelbeckasinen

Kvållen den förstajuni begåv jåg
mig ner till reningesverkets sump-
ån9år i Sura tör att lyssna på gräs-
hoppssångåre. Nårjag kom vid
niotiden var det redän full fart på
gräshoppssångarna. Fyra sjungande
fåglar råknadejag in. Tre rosen-
finkar visslade då och då och så
nåktergalen som överröstade dem
älla. Oljudet lrån reningsverkets och
brukets flåktar tycktes helt försvinna
då måstersångaren stämde ln.

Dagen hade varit våldigt vårm, så
den svalåre luften efter solens ned-
gång fick fuktångarnä att svepas in i

dimma.

Så plötsligt fick jäg höra det
märkliga spel som dubbelbeckasinen
här. Till skillnad lråh andra becka-
sinarter spelar han på marken.
Spelet vår ett "svirrande" kvitter på
några sekunder som först går upp i

tonläge för alt sedan fålla igen.

Oå och då hördes en trumninq som
började lite försiktigt lör ått övergå i

en virvel.

På 1800-tålet vår dubbelbe(käsinEh
ett vånli9t jaktbyte i vå rt land.
Sedan dess harden fdrsvunnit trån
syd- och mellansverige, troligen
främst på grund av dikning och
uppodling av de översilade slåtter-
och betesmarkerna. Nu finns det
bara några hundra dubbelbecka-
siner kvar inorska och svenska
fjällen.

Jag gjorde ytteriigare ett besök
några kvållår efteråt, men fick
aldrig höra den mer. Troligen var
han eh sträckaresom varner och
rastade. I sin iver att nå sina häck-
ningsplatser i norrspelade han för
mi9 den kvållen.

Mikael Leppälampi
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Tom Såvström Fåren tillbaka i Kohagen

I mitten av augusti i år slåPptes får på bete i Ko_

hågen. Det är Lennart o(h lnger Karlsson i olber_
ga som välvilligt ställt upp med diur- Fårbetet är

en del iskötseln av området och vi hoppas djuren
ska hålla efter sly och älggråset Betesperioden
ska vara fram tilloktober. Fåren år snålla och trev_

liga och ger liv åt Kohagen.

Redan tidigt på 7o-talet hade kommunen intresse

av att bevara Kohagen som ett öppet nårströvom-
råde och investeråde dårlör i det fårstångsel 3om

står dår idag, beråttar lörre kommunalrådet Erik G

Andersson. Oet var då Sundin i Erinken som hade

får dår någon sommar.

(Gallina!o media) i spel-
ställnin9.
Ieckning 14ikael Leppälanpi
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Några fynd av galler
i Surahammars kommun

Mångå kanske inte vet vad en gall år
för något, men deflesta har nog sett
en eller kanske flera. I modern
forskning såger man, ått galler är
"alla former av abnorm tillväxtföF
ändring, både negativ och positiv
hos en våxt, orsakad åv en parasitisk
orgahism".

Har man våxt upp vid Målaren är
man lörtrogen med ekdungarna,
dår män alltid kan finna galler på
ekbladen, vanligen runda "krjlor".
Ien gammalbok "Den kunnige
lekkamraten" från 1891 lärdejag
mig en gång att göra blåck av
sådana galler, som förresten heter
stort gallåpple och åstådkomm€s av
gallstekeln Cynips quercuslolit.

Når jäg är ute på mina botaniska
strövtåg j virsbotrakten tråftår jag
alltid på galler. En delavdessa
fångar ens upplnärksamhet och
intresse. Nu har det kommit ut en
fälthandbok om gåller. Den heter
"6aller" av biologen Carl-Cedric
Couliånos och fotogråfen tngmar
Holmåsen. "Galler" år en fantåstisk
bok som fyller en stor och viktjg
lucka för oss Jältbiologer och övriga
naturintresserade. Citaten i dennå
artikel är tagna ur denna bok, som
även anvånts vid artbestämning.

Ja9 bor nära stranden till Ämånning-
en ;Virsbo och har konstaterat, att

uppe i bebyggelsen växer vårtbjörk,
Betula pendula, och vid stranden
gläsbjörk, Betula pubescens. I

grånsområdet mellan dessa två arter
förekommer korsningen mellah
dem. Nu visar det sig att visså år hår
blad på glasbjörk o.h dess korsning
med vårtbjörk lysande, kallt cerisrött
färgade fläckar. Dessa blir allt efter-
som blodröda och går till sist över i
blekbrunt. Tittar mån efter, helrt i

lupp, serman att flåckarna årfilt-
aktiga av nå9ot slags " hår". Mellan
dessa "hår" lever talrika gållkvålster,
som suger näring ur håren. Kvålstret
heter Eriophyer longisetosus, och
det röda bladgallret kallas gökblod
för att 9öken hoståt blod, uppretad
av att någon hårmat dess rop.
Andrå folkliga namn år duvgråt och
duvtårar. Jag har lunnit gökblod i
flera låndskäp och socknar och
insamlat det-

Vid en vändring i kanten av Felinge
gärden stöttejag på en måbärs-
buske, Ribes alpinum, med stora
vinröda valkar och bucklor på
bläden. iag tog lite material av den
och kunde konstaterå, att denna
gall heter måbårsbucklor och
orsakas åv måbårsbladlusen
Cryptodyzus kors(helti. Den tyck5
finnås mycket lokalt och är ej upp-
given för Våstmanland utån endast
för Skåne, Öland, Södermanland och
Uppland.

stort sdllåpple förekonmer j år ållnänt på eklöv.
Här på ett blad fr!n slussen I Ramnls.

{ Teck4 i ns Tom 5l vs i.ön }

Jäg återgå r till trådgård en där
hemma, dårjag har en liten vin-
bårsodling. Varieårseriag, att på
svarta vinbårsbuskarna, Riber
nigru,fihns på vissa grenarskott
som blir ljusgröna, uppsvällda och
runda och aldrig slår ut. Dessa

knoppgaller åstadkommes av vin-
bårsgallkvalstret Ce<idophyop.ii
ribis. "len undersökning i5kåne
den 15 majpå ll sorters svartå
vinbår hittades 6200 - 41000 diur
per knopp."

En dag imarsvåndradejåg genom
Virsbo från bensinstationen till
bostaden och tittade eftergel6-
svampar på sålg oah andra viden.
Men överallt, vid Folkets hus, gamla
landsvågen f rån Brukshotellet förbi
Kapellet, Strandparken oah hemma
vid bostaden tannr mångder av

videtott, som år knoppgaller, ors-
akade av ett virus5om troligen 5prid5
av gallkvalrtret Eriophyes triradiatus
och år allmånt förekommande på
sålg.

Ute vid Ludvigs torp söder om Virsbo
harjäg funnit hallonplantor med
konstigå bu(klor på stammen. När
jag skår itu en avdelsa bildningar,
fickiåg se rödgula larver. Dennä gall
heter hallonknöl o(h är ettstamgal-
ler orsakat av hallongallmyggan
Lasioptera rubi. Den år inte allmån
o(h har hittatsfrån Skånetill upp-
land men troligen intetidigare iVäst-
manland.

Nåriag inventerade Kohagen i

Surahammarden 25 marsfånn jag ett
my(ket stort bestånd åv kanelros,
Roia majalia, på nora ånqsmarken.

I5



På en del exemplartanns gråbrunå,
d rygt rentimeterrtola 'kulor ". Vid
bertåmningen kunde jag kohstate-
ra, attjag hade funnit taggåpple,
som uppstår hår gallstekeln
Diplolepir mayri varitfråmme. Jåg
blev naturligtvis glad, nåriag upp-
tåckte, att denna gall inte tidigare
var{unnen i Vårtmanlahd.

Jag harensamling g.ller imitt
herbarium som ihopsåmlät! und er
mångå år. Kanskejag återkommet
med ldterligare iakttagelser, gamla
som nya.

Till sist vill jag.itera följande ur
boken'Galler" o.h då tänker jag
på fynden från Kohagen, Ludvigs
torp o(h Felinge gården:
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. rr i.r tiri,i,_, ,

STARAR OSiIYCKAOT'.5ITT 8O II!D KATTFO'

"EJteriom mångå gallbildare är vård-
spe(ifikä och bara orsakar galler på
en eller några få våxtarter år galler
ett låmpligl objekt vid naturinvente-
ringar. Många intressanta bioge-
ografiska och ekologiikå frågor
belysei genom förekomst eller
avsåknåd av galler på våxter som är
karakteristiskä eller intressanta för en
viss nåturtyp."

lhgvar Granqvist

Litteratur: C-C Coulianos - lnomår
Holmåsen: "Galler, en fålthandbok
om gallbildningar på vildå och
odlåde växter'. lnterpublishinq,
Stockholm 1991.

199? blev ett d lEt tr för staren I ttra h6lkår-
En stor del tv hol k!rnå sattes upp under vtrennår stårdrna norf,alt ptburJat stn häctnin9. l/i
hoppos pl blttre result.t tonninde tr.
vi_ha. nu tot!li 6; st holkrr för staren, för-de'l.de pa fölJånde onrlden.
Ekäng€n-(ohågbn,, !':35 Syggetorp (tadden) t()
C.tttug.n ' ;'ir.!.ri 5 colfban.n 5

slogsnurenir i; l ' ii t0 '

I Kohågei hllc*ade 1p.r (5 US9), boet över9.vsdock. yid GåtttusanIdXr agsJönaden erbJuder enfin starblotop, håchde 3 pår ned 5 fty99i un9årpe. par. För åndra !ret 1 rad ixckade 2-i.h n;dfra'n9lng I Stogsmuren. Även hör 5 ftygga un9år ivörderå holken. [åddenursen netrån Biööetorp ochr d Lrlsebe.g 9åv I par ned. ftyssö unsar (1 rör_ä991, llur bodde 2 pår I näturtigå bohåt (asp).
lntressånt var.tt når den filrsta unqen ktäcttesvid Gåtstu9ån, 1ödes fUrst, dsget i ikog5nuren.
Båda paren I Skogsnuren,'s'nycaåde,' rin._bon underruviin9en ned blonn!nde k!ttfot, äv den r6dr vari-ånten sor ör hrnbl onmrr.

Ton sävströn
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N ä r Sti n g sberg et bl ev ky rko rese rvat
Den miljöintresserade har under
året såkert uppmårksammät vårlds-
miljökonterensen i Rio i Brasilien.
lnför den ville svenskå kyrkan visa
sitt miljöengagemang och stårtade
under våren en "Skogsbudkavle"
med avsikten attdet inom varie stift
skåll åvsåttas ett, eller helst fler
kyrkoreservät.

På Kristi Himmelsfärds dagen den 28
maj såmlades ett tjugotal intretse-
rade på krönet av Stingrberget i

Råmnässocken och efter en enkel
ceremoni var berget förklarat som
kyrkoreservåt och dårmed skyddat
förfrämtiden. Med den nåmnda
budkavlen, som isig var mycket fin,
följde en vattenilaska som rkulle
fyllas med någrä droppar f riskt
vatten från vårie reservat. "Min
källa" kom hårvid vältill pass.

Den hår solvarma dagen till ära
överlämnades b!dkavlen av Gösta
Gerdin {rån Stränghås stifttill kon-
traktsprost Asta Matilainen-[ecklin,
som isin turskulle{öra den vidare
till växjö stitt. Stittjågmästaren
lngvarEk gav de samlade åhörarna
litefäkta om de planerade reserva-
ten. Ett 30-tal interna naturreservat
kommer på detta sätt att instiftas
under 1992. Sju avdessa kommer
ätt liggä i Vårtmanlånd.

Reservatet Stingsbergel år 13,3

hektar stort och totalt kommer att
avsättas 900 ha (2,5%) av sti{tets

produktiva skogsmärk. lngvar Ek
förklarade, att med tanke på att
kyrkan har många små skogsfastig-
heter ärsitfrån 2,5% en bra procent-
åndel och tillade, attfler reservat
inom stiftet med såkerhet kommer
att bli verklighet främöver. Utöver
siålva berget skyddas o.kså de 150-
200 åriga tallarna so m vårer där.
Vid Naturskyddslöreningens inven-
teringar iområdet har hittats gaflel-
bråkeh, svåmparna tallticka och
vintertagging samt en hel del intres-
santa mossoro(h lavar. På berget
trivs tiäder, spillkråka, pårluggla och
nöttskärra. De gamla tallarna utgör
ed intressant skalbaggsbiotop.

Naturskydds{öreningen i Suraham-
märvar sårskilt inbjudna ätt medveF
ka vid invigningen och ordföranden
Tom Såvström övedåmnade 3om
gåva till stiftet en fototavla (motiv
pärluggleungar) och hoppades att
låglarna kunde hörå kyrkans för-
kunnelre, att skogen på Sting5berg-
et år deras nu. - Det kåhns brå att
tler och ller inserdet viktiga i att
skydda känsligä biotoper och bevarå
den biologiska mång{alden iskog-
en, f rämförde Tom Såvström, 5om
också hoppädes attden hya skogs-
brukslagen, som antar av riksdagen
1993,9er förutsättningar lör ett
gkogsbruk på nat!ren5 villkor. Den
lagen kommer att påverkä vår skog
under lång tid framöver.
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Magnus Ählen


