Kastaniesopp
Gyroporus castaneus

Floranotiser
f rån Sura hamma rs kom mu n
Jag blev nLl mycket överraskåd då

KoralltåggsvamP
Hericium coralloides

jåg Jånn nå9ra exemPlår av den

Ett {ynd på björk (låga/stubbe) i

beteshage vid Holmtorpet i LisjöEn sällsynt svåmP, värd att UPPmärksammas iör sin skönhet. Den
lär på ett avgörande sätt ha inspireråt Elias Fries (1794 - 1878)'mykologinsfader" att blivår mest bety-

dande svampkännare. I "Våstman'
lands lvampar" (Vsv) finns 9 lokaler
uppgivna. På lönn, alm, alk (2) och

björk (3). Leg. lngvar Granqvist,
nov-91.
StornoPPing
Entoloma 9ri!eoaYaneum
Sållsynt art, knuten till ogödslad
ångs- och hagmark Hittade! i höstas på tre platser i Kohagen av Lårs
Bsenko. Den växte hår ismå gruP'
per,; någon dm högt gräs (Vsv-2

lok).

Det år en exklusiv eksvamP som i
Våstmanlaod förekommer inom ett
begränsat område kring Mälaren(VSv - 16lok). Oxtungsvampen
växe. bara På mycket gamlä ekar
och den {ölier inte eken lika långt
norrut som t ex Korkmusslingen
Dåedalia qLrercina, f rämst beroende på klimatiska förhållanden
(Kauf mann i Jordstjärnan 10/89).

billsboekarna våxte fYrå exemplar,långt nere På stammarna och
på en ytl;q rot. Två fruktkroPPar
växte inne i ihålig stam. vid samma
tiltfålle hittadeiag en annan ovanlig lvamp,5om också 9ärna växer
med ek, StrumPsPindelskivling
Cortinårius torvus (VSv-5 lok)På

Skeletocutis (arneogrbeå

tickart till. Resupinat sådan med
mycket intressant ekologi. Har
först de senaste två åren upptåcks
på ållvar av tickentusiaster runt om
ilandet. Den växer på grova lågor
av fråmst gran, förekommer åven
En

Mittfynd gjordejag ibetad luckig
skog vid Magforstorp, på en my(ket
grov granstam.

Lunglav
Lobaria pulmonaria
En stor bladlav som vid

fuktig

väderlek är våckert 9rön. Som torr
är den mera gråaktig och därför
svårare att upptå(ka. Den växer på
stammar och grenar av fråmst ädla

lövträd, asp och sälg.

svavelti<ka
LaetiPorus sulPhureus

OxtungsvamP
Fistulinå hePatica
Söndagen den 20 sePtember

märkliga oxtungsvamPen. (l form
lik en oxtunga). Den hår rödbrun
hatt och k"ötttiknande konsistens.

Etl av de finaste svampfynden som
gjorts i surahammars kommun.
Lars Esenko fänn den iVåstsura
ekhage i september -92. En grupp
växte i grås och mossa ibeteshagen.
Svampen år sammet5brun på både
hatt och fot, köttet år vitt. Utbredningen är begränsad till Skåne och
upp efter Bohuskusten. Ett fynd
f rån länet, i våsteråstråkten,
(Ryman). Även denna svamp växer
gärna tillsammans med ek.

tåll. Träden

ska ligga i halv(inte
öppna lågen
sluten skog) och
det ska vara luft mellan stammen
och marken. Dessutom tyaks
"grisean" (saknar svenskt namn)
töredra att våxa på gamla fruktkroppar av violticka. Porerna hår
ljusare fårg än violtickans och lyser
på långt håll mot den mörka veden.
på

_92

var detvåakert väder' lag vår ute i
svampmarkernå kring Billsbo och
kunde inte låtå bliatt besöka de
två gämla ekarnå som växer hår, i
grånsen mellan skog och granPlan_
terad åker. Ända 3edan jag UPP-

täckte dessa ekar, i början På 70taiet, harjag fascinerats avdem

Vaakert orangegulfärgad ticka,
vars truktkroppar är ettåriga Växer

ofta taktegellagda. Tåmligen
allmån på irämst ek kring Mälaren
I åugusti -92 hittades den På en
ask iVåstsura.
Fyndåre Sylvi Larhed och Karl-Axel
Pettersson, Västerås.

Lunglav
17

Vitrodde nog inte att denna exklusivå lav fånns kvar i Surahamma15

och skuggblåslaven har åtminstone

kommun. Därför blev det en stor
överråskning når KjellAnder$on i
somras hittåde flera finä exemplar
på någrä ekar i Björsbolunden vid

Långsjön.
Lunglaven har de sensate årtion'
dena minskat oroväckande På
grund av skogsbruk och luftförore_

utrotningshotad
i södrå delårna av landet (Moberg)
Lunglaven har fått sitt namn av att
den förr troddes vara ett botemedel mot lungsjukdornar, eftersom
den vår lik en lungå (signaturlåran).

ningår. Den

anses

Nickstarr
Cårex brunecens

Föreningen höll sitt årsmöte den 20
mars i Suragården. Efter årsmötes-

Det år med nickstarren som med knägräset. Har man en gång sett den,
upptåaker man den lite hår och vår i
markerna- t nder Sensommåren hit'
tåde vi denna nordliga starrart på tre

förhandlingarna visade Kjell Estivill
Köpin9, ett bildspel från det norska
fågelberget Rundö. Totalt har vi
haft fyra medlemsmöten under
våren och tre på hösten.

Ekf lukorna, söder Stingsberget och vid Sångkärrsbacken- Den

platser:

tycksföredra gles 9rås- och örtvegetation i skogsglåntor. Är {örmodligen
konkurrenssvag. Förväxlingsrisk med
gråstårren. Nickstårrens ax dock
vanligtvis merå glttrade uPPåt.

Vid f öreningens utf lYkt till
Rudtjårnsgrottorna i Virsbo den
25110 hittade KjellAndersson (vem
annars?) lunglav På en grov asp (2
m upp) samt närå marken På en
aspstubbe. Två tidigare fynd åv

årten i vir5botrakten (l Granqvlst) är
örmodligen borta (kalhYggen).
Skogar där lunglaven förekommer
har mycket hög't skyddsvärde.

f

skuggblåslåv
Hypoqymnia vittåtå
N4ycket lik vanlig blåslav (den lav du
ser overallt drapPera buskar och

träd). Den {örekommer fråmförallt
på mossiqa klipPor i skuggiga
läqen. Det var också så vifann
arten på Stingsberget i mars 1992
Det var når lavkursen under ledning
av kommunens fråmste lavkånnåre

lngvär 6ranqvist strosade omkring
på bergets lavhällar. Som bekant är
Stln gsberget numera kyrkoreservat

Programkalender 1992

på dennä plåts en fristad

ÖgonPYrola
Moneses uniflora

Funnen 1991 På två nya lokåler i
skogärna öster om Ulvramen. Det var

Bertil Eriksson som hittäde denna
fåvor;tblomma, Det är en flerårig
liten ört, med 9må runda och vintergröna blad i rosett mot mårken
Växer ofta spårsåmt ismå b$tånd
beroende på vegetätiv förökning.
Ögonpyrolan gynnades f örmodligen
av den håvd som det tidigare skogs_
betetåstadkom. Kånd idag på ett 10tal plåtser ikommunen Föredrar
gåmla skuggigå granskogar, gårnå
med rörli9t markvatten. Skogsbruket
skallta sår5kild hänsyn till arten
Tom Sävström
Litteratur
Fl orcv å.d r sk o qsb ru k et' a ft d e I
Slodsstwelsen 551 83 JohköPtF9

Rt;an' Botnåseh "seanqat
Halnåten Lavai'
^iobery

Vårprogrammet
Tråditionsenligt inleddes året med
en nyårspromenad. också i år från
Stenhuset efter ån till Kohagen.
Hela 30 personer deltog och fick se
strdmstaren på iskånten. l Kohagen
bråndea ris och qrillades korv. Deltagarna kunde hår studera det fina
resultatet av föreningens restaureringsåt9årder-

kultur" i Seglingsberg
personer.
lo(kade 17
Över Turki gärden lockade vårens {örsta sånglärkå
och iparken sjöng steglitzen (15 ex
sågs)- På nära hållstuderad$ rävticka och tållticka.
" Fåglar och

Den 14 mars vår vi värdarför en länsom tickor på Våstsura. Kunnig
lärare var Svenrka ticksällskapets

träff

ordförande Dan olofsson, Norrköping (35 delt). Nås vid Östersjön (en
myckel intressant ticklokal) var
målet för fältstudiernå.

Uggleutllykten blev iår mycket
lyckad. De 18 deltågarna fick höra
sparvuqqla och pärluggla vid Felingen och Avlången. En fin vårkvåll var
det kring brasan.

I åpril hade vi två utflykter. "Flyttfågelvår" i Lisjö med 11 deltagare100 sånqsvan i Norrsiön och 5
grågårs stråckte norrut. Hågrarna
kunde ses vid boplatsen. 8lånd Dål
backens flerhundraårigå f uror grilladevikorvarna. Den 20:e var vi 10
arbetsvilligå som "fagade" och
brånde rishögar i föreningens
speciella vårdobjekt Skog5muren.

Gökottån den 10 majskullegåtill
Rövallskoian, men blev en promenad bland frusna vitsippor i Koha9en. Svinkall morgon och tre frusna
entuasiåster som fick 5e en vacker
råbock och höra flera grönsångare.
Drillsnäppan spelade vid Magf orsen.
Det värmde. afton kring brasan vid
stingsmossen blev en btåsig kväll.
Från Stingsberget höllvi nästan på
att blåså ner. Erasan tog sig bra och
över mossen flö9 två fåglar vårdigt,
håger och fiskgjuse.
Den sista maj reste 10 personertill

Kungsörför ått upplevå ekhagarnas
prakt. Konstnåren oah naturvårdaren Pekka Hedin var vår kunskaptkälla. Kungsörs kommun har tack
väre Pekka och isamarbete med
mårkågare restaurerat och bevårat
mångå fina hagmårker med en unik
flora. Et rått satsning för lokalbe-

{olkningen och turismen, har det
visat sig.
Kungsörs sommarlånd slår utan
vidare ut Bert Karlssons, enligt
Pekka Hedin. Vi höll rned honom-

rt

Den 5 iuni nattfågellyssnade vi runt
Gnien och vid Västersjön. Behaglig

produkter. En utstållning visades
på biblioteket o<h skolklasser

cykeltur tyckte de medverkande

engagerades.

åtta, men nattsångarna var dåligt i
faften, lnventeringen av nattskärran på Acktjärnsåsen fick ett snöpligt förlopp. Regn och sommarens
vårsta åskvåder "skråmde" oss från
skogen.
Under surahammariveckån arrangerade föreningen två utflykter
och deltog iföreningarnas dag vid
Stenhuset. Till Skogsmuren och Ulvramens aspskogår håde vi inbiudit
Tore o.h Rune Widenfalk, Våsterås.
De delåde generöst med s;g av sina
kunskaper om skalbaggar. I
Kohagen var det blomstervandring
bland grönkullor och starrgräs.
Den 9 augustivar det Promenad i
ädla skogar kring Billsbo. En faniastiskt trevlig utflykt, som en deltagåre uttryckte sig. På

gårdstunet

drack vi kaffe och studerade såpnejlika, grönknavel, kårleksört och
rosenspirea.
Sommåren avslutades med slåtter i
Skogsmuren. Siu medlemmar
svingade lie och räfsa och avnjöt
Måriannes sallåd, qiord På KRAVmärkta väro., odlade äv en bonde i
Sala vid namn Karlström.

Höstprogrammet
Höstens Program inleddes med
miljövänligå veckan den 19-27/9

Föreningen uppvaktade kommu_
nen i inköps{rågor och oftens affårer specialstuderades av5eende i(ke

natur o(h miljdförstdrande

Vi pekade också sårskilt på den
utarmning 50m bristen på död
ved ivåra skogar idag utgör.

Den 27 september försökte vi locka

anslutning till skogsutstållning-

al'å gvampintresseråde ut i Skogen.

I

Långbord dukådes uPP På torg€t
och vår svampexpert Lars Bsenko
hade jämt görå att ta tillvarä alla
svampsorter som inlämnades. Ett
70-tål olika arter kunde studeras
ingående. 5åkert korn hundra
personer oth ville se utställningen.
Stoltast var nog Fjållskivningen

en ordnade vi med två bildkvållar.
Anders Geidemark " lpårlugglans
skog" och Lars Gabrielsson
"Möten med skogsväsen".
Tom Såvström

oktober kunde alla som gillar
äpplen få sitt lystmåte. Hela 90
olika åppelsorter kunde studeras
på 12 meterlångbord- ExPener
f rån Västmanlands träd9årdsför'
bund artbestämde medhavd frukt
och qav oss intressant information,
bl å om hur vi behandlar imPorteI

rad

frukt.

Den 25/10 var vi 40 små och siorå

som ville besöka Rudtjärnsgrottor'
na i Virsbo. Scouterna vår med och

livåde upp tillvaron. Mycket intressant vår också skogtPromenaden
genom bondskogar och öPPna
landskap till Harkärret den 22l11

Skogen
Under hela november kunde vår

skogsutställning studeras på biblioteket. lJt5tällningen rned temåt
''Surås sistå naturskogar måste
bevaras" beskrev skogshistoria,
skillnaden mellan haturskog och
kulturskog, håltrådens bestydelse,

skogen5 vanligaste invånare

Hoppstiårten på bilden år en av skogens vanligaste invånare. Den lever

framför allt i stubbår och multnande tråd och år så liten att vi inte lå9ger
märketillden. Likadantårdet med deallraflertåå.ter. Definnsdär men vi
ser dem inte och fram{ör allt tår vi fögå hänsyn till dem. Bara under en
skosula(nr44) i envanligskogfinns l20000individeravtrevfotingar,
skalbaggar, larver, kvalster, spindlar, rundmaskar, då9gmåskar och liknånde.
Tillsåmmans bygger de upp kompliceräde ekologiskå nåringsvävar.

1r

Sett och hört i markerna
1992 är nu

tilländå och härföljeren

sammafattning av höstens rapporter. Stort tåck till alla som lämnåt
rapporter till sammanställningen !
Lån9t utanför samhället har mån då
inte behövt ta si9, bruksområdet i
sura har bjudit på mycket. Blatvå
kungstiskare som sågsförsta gån9en den 6/10 och fortfarande kan ses
mellan slussen och Magforsen. En
mycket celeber gåst var den icke
ringmärkta {jällgåsen som rastade
ihop med 100-tålet kanadaqäss på
Hovgårds 9årde den första veakah i

oktober,
Smådopping fanns vid Magiorsen i
början på oktober. En un9 duvhök
som gäckåde kajor och duvor på
bruket och soln så9s av mån9a inne i
såmhället dår den jagåde ogenerat.
En kungsörn stråckte över Sura den
30/9 och den 17l11 lånns det 17
s8itz på bruksområdet. En gråtrut
fånns vid Östersjön underjulen.
lngen hår väl undgått trastarna i
såmhället dår de provianterat på
höstens överflöd äv rönnbär. Rekord
var det den 17110 då 500 björkt.ast
och 10o stäre uppehöll sig vid Ridhusområdet isLrra. Även en liten
invation åvtallbit hår detvarit. Småflockar hår setts vid Vallsjöbäcken,
Felingen, lanOlsskogen och Lisjö.
berguv fanns vid Gåsvad, Rarnnäs
den 19-20/10. I Virsbo sträckte en
låppsperv över Stenbjörn den 11/9
En

och en över Löwiken den 24l10.
Den 18/10 sågs o.kså två snöJpårvår

vid Stenbjörn.
Den 28/11 rapporterådes en tretåig

ha(kspett i den gämla granskogen
vid Felingen och under julhelgen
uppehöll sig en tretåi9 vid Hasselbo
i Lisjö. Den mindre ha(kspetten hår
setts på fleri platser, den 10/9 vid
Fågelmossen i Ramnäs, 19/9 Slogmolsen,26110 vid Tippen, 1/11 vid
Snickarberget, 13/12 vid Rålken och

den 31l12 vid Norrsjölunden.
Den 2618 ropade en sparvuggla vid
Transjön, Virsbo och i början åv december låg ett 1o-tal knölsvanår i ån
vid Heden. 7/9 hördes en rödstrupig
piplärkå vid Lisjöviken och den 2719
sträckte en sten{alk över Mäntmossen, Seglingsberg.
L,nder hösten har det rapporterats
nötkråka från Norrsjön 31r, Sura
kyrkä 5/9, BjörsboJunden 7/10,
Kohagen 28/11 och "Flygårvilles"
den 27l12. Övervintrande häger har
setts vid Östersjön 30/10, Seglingsberg 2911'1 och Liljö bruk den 19/12.
En kungsörn sågs över Norrsjölunden 26l'12 och hävsörn vid Gnien och
Glåpen idecember.

varlågelsågs vid Djupen 17l11,
Trugsbo 27l12 och Lisjö ängat 31l12
och slutligen två järpar som sågs i
lånOlsskogen den 25112.

Fjällsås och kunssfiskare. Teckning l'4ikdel Leppålanpi
Mikael Leppälampi

