
Abies nordmanniana

Når man strövar i det vackra

5kogspartiet som omger den od-
lade marken söder om Norrsjön i

Lisiö, kan man segranarsom ser

annorlunda ut. Till skillnad från
våra vanliga granar (Picea abies)

ser dessa fråmmande grånar fro_
digare o(h grönare ut. Barren år
bredare, plattare och långre.
Klyvöppningarna på undersidan
av barren är som två isqrå

sttimmor.

Det visar sig ättdessa granar är
Nordmannsgranar (Abies nord_

manniana). Vanligen förekom-
mer de planterade i parker men

de odlas också, sårskilt i Dänmark,
och säljs som julgranar under
namnet "Kung5gran",

Nordmanntgranen är uPPkallad
efterden finske botänisten

Alexander von Nordmann som

1836 hemförde några Plantor'
Ursprungligen kommer den från
Kaukasus bergland som ligger
mellan azerbadjån och Georgien
i norr och lran i söder. Där an-
vänds denna kaukasiska ådelgran
f rämst som byggnadsmaterial
Dessa granar kan bli mycket
gamla, över {emhundraåriga tråd
är kända.

lnte så långt söder om Kaukasus

ligger bergetArarat. Man kunde
tänka sig att Edens lustgård lå9
bland dessa berg. lså fall borde
denna ådelgran ha varit en av

dess prydnader.

Så pumpå cykeln och uPPtåck
dessa asiatiskä granar ivårt eget
paradis, Lisjö.

KjellAndersson
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I Roslagens famn

Tidigt på morgonen den 6 iuni i år
for 31 resenärer i österled för att
vara med om naturskyddsfören-
ingens dagskryssning i skärgår-
den sydost om Norrtålje. Första
gången föreningen gjorde en slik
resa var år 1962. Rolf Fogelström
körde oss då isin fiskekutter
"Fredel". Rolffinns sedan lörrå
hösten sorgligt nog inte längre
bland oss och vid Refsnås brygga
vardetnu hans trygga hustru
Kerstin, som hämtade oss med sin
trålare.

I höjd med Kapellskär tittade
sälar nytiket upp ur vattnetltrax
intill båten, en lovande början.
Ett par skedändersågs iflad€n,
när vi stävade genom sundet i

Sundskär, vilken ö för övrigt år
Kerstins fasta p!inkt i tillvaron.

Vi stävade söderut i Rödlöga"
leden, som böriar i Kanholmsfiår-
den o(h slutar i cranhamnsfjår-
den utanlör Kapellskär. Leden
sjömåttes och utprickades vid
senaste värdskrigets utbrott.
Sålunda fick siötarten en trygg
och rymlig led inomskärs förutom
den åldre och västligare dragnå
Husaröleden, som blivit itrångsta
la9et.

Kudoxa Mellgrund bjöd på tord-
mular. som dessa fåglar plågar,
kom de flygande likt luftburna
torpeder och rundade båten för
att skårskåda oss.

Solen brötfram genom moln-
täcket, när vi hunnit till Viksha-
rorna söder om Rödlöga, där vi
drejade bi. Där är alkfå9larnäs
verkliga tillhåll och tobisgrisslor
och "m!lar" snurrade omkring i
luften. lbland kan man oakså se
sillgrisslå hår, men icke denna
gång.

Kursen blev nu nordostlig och vår
skeppare manövrerade skickligt
mellän grynnor och kobbar, där
labbar och skräntärnor visade
upp sig.

På Rödlö9a Storskår landsteg vi i

ordets råtta bemärkelse: vi klät-
trade i lejdare och på stupande
berg. Det är alltid marigt vid
ilandläggning med stora båtar.
Ön kallas även Åsmansboda, sär
skill i skärgården 0mf med forn-
svenska mansnamhet Asmund
eller Åsmund). Där har,liksom
på andrå skär i ärkipelå9en,
tidigåre skett slåtter och lövtåkt
och lugna sommardagar hår



"flytande hölass" rotts hem till
Rödlöga över den stora fjärden.
andra öår har betats av{år.

Det är förvånande, hur den kalk-
bemångda jorden i kombination
med värmen och denfuktiga
luften driver våxtligheten härute
Jag har varit på Rödlöga Storskär
av och tilliöver 30år, och man
tror ejsina ögon, når man märker
hur enbuskar, nyponsnår och
särskilt hägg bitvis gjort ön helt
oframkomlig. Nåvä1, det {inns
stora öppna ytor också, håll-
marker och skrevor.

Bland de växter vi såg kan töljan-
de nämnas: Adam och Eva, natt_
viol, ängsny(kel(ånnu ei blom-
mande), blodnävä, get- och stor
rams, spenört och tlolldruva samt
glansnäva (G. lucidum). ldegra'
nen är inte ovanlig på öarna
härute. Solen gassåde, håvet låg
spegelblankt och allt var natio_
naldagsf rid, bortsett Jrån ett lågt-
{lygande spaningsplan och en

kustkorvett, vilka söder om oss

letade efter undervattensfar-
koster.

En kortare båttur norrut förde oss

in i Norrpåda, i mitt tycke det
mest storslagnå skärgårdsavsnit-
tet. lnvid Pelårordens plåtflöjel
på Norrpadä Storskårs knuv hår
man milsvid utsikt i ålla väder

streck, mot Röder och Svenska

Högarna. På detta slorskår har
Pelarorden en stuga och här hålls
ordenskapitlen, iden mån dessa

inte åger rum på Håtö svansar i

innerskärgården. skärgårdsbor
och annåt skärgårdsintresserat
folk ingår i sammanslutningen
och det vår idess hägn som Evert
Taubes "Calle schewens val!"
komtillår 1931.

Växter, som vi såg i Norrpada, var
bl a tulkört, hönsbår, hjortron,
tandrot, älväxing, S:t Pers nyckel
och ramslök, vars närvaro man
ofta först märker på vitlöksdoften
iluften, innan man fårsyn På den
täta lökmattan.

Tiden hade lidit och återfärd till
bussen vid Refsnäs återstod. Vi
ville åter fara genom Sundskär

och nu lyfte en havsörn ur
skogen, en vitstiårtad, ljushuvad
få9e1, och började kretsa ovan oss

ivida cirklar och på Iågom höjd
samt i medljus. En strålandeflyg'
uppvisning som åvslutning På en

trevlig skårgårdsuttlYkt med

Kerstin Fogelström.
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Några myxomyceter
i Surahammarc kommun

Myxomyceter, vad ä. det för dags organismer ? Ja, den frågan år nog inte
till hu nd ra procent besvarad än n u. Fö r ätt u nd erlätta systematiseringen
inom gruppen placeras den avde flestå forskarnå på växtrikessidän och
kallas på svenska för "slemsvampår". Probl€met med systemåtiken år
dessa organismers livscykel. Genom att låna fig.2 ur Uno Eliassons bok:
"MYXOMYCETER,slemsvampar i Göteborgs Eotaniska trädgård' får vi en
schematisk framställning.
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Jåg rekommenderar sjålvlållet
ovannämnda boktillden som vill
ågna tid och uppmärksamhet åt
dessa mycket intressantä organis'
mer ute i naturen,

"Myxomyceterna utgör en rela'
tivt väl avgränsad gruPP och
torde trots benåmningen "stem_

svåmpar" inte ha någonting att
göra med egentliga svampar."

"Vad som framför allt kårakt€-
riserar Slemsvamparna är deras

livscykel, där det vegetativa
stadiet utgöres av en slem- eller
gel6liknande bildning av varie-
rad färg och utformning, etts.k.
plasmodium. Plasmodiet, som

har rörelseförmåga och är fritt
levånde, utgöres av en naken
protoplasmaklumP med ett stort
äntal kärnor. Några cellvåggar
mellan de i plasmodiet ingående
kärnorna Jörekommer ei.

Plasmodiet uppför sig som EN

organism."

Plasmodiestadiet går för
närvarande inte att bestämma till
art, utan man måstevånta till
dess sporstadiet uppnåtts.

Det f inns väldigt många ärter
myxomyceter. På svenska är det
dock publicerat ganska litet, men
jag vet att lorskning pågår vid
Lunds universitet.

När resultaten därifrån blir
publicerade, får viYtterligare en

"nisch" ätt ägna oss åt ivåra
marker.

Men Uno Eliasson anger dock
450 årter hittills ivårlden och av

desså har 175 upPtäckt9 i Sverige.
L.,no Eliassons bok (som jag t.ö.
citerar i denna artikel) är ypperlig
som introduktion. Med hiälP av

den harjäg lyckats identi{iera allt
fler arter i vårt område. De låttast
observerade arterna är förmod-
ligen vargmiölk, trollsmör och
flera ullklubbor och -pokaler. Det
finns vår-, sommar och höstarter,
men hösten ger mest.

Vill man, när man finner ett
vackert, oftast gulaktigt Plasmo-
dium, mårker män ut platsen

ordentligt. Sedån kan män följa
utvecklingen titl sporstadiet och
sedan artbeståmma "slemsvam-
pen".

I vår kommun finns åtskilliga
arter. Eftersom iag hittills ltrövat
mest i Virsbo-markerna blir
följande arttynd "litet nordliga".
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ARCYRIA FERRUGINEA
CRATERII.IM MINUTUM
CRIE RARIA ARGILLACEA
DIDYMIUM NIGSIPES
ENTERIDIUM LYCOPERDON
FULI60SEPTICA
LEOCARPUS FRAG ILIS
LYCOGALA EPIDENDRUM
METATRICHIA VE5PARUM
PHYSARUM NUTANS
STEMONITISAXIFERA
STEMONITISFUSCA
TRICHIA BOTRYTIS
TRICHIA DECIPIENS
TRICHIA FAVO6INEA

Var finner man myxomyceternå ? Ja, de lever av " levande bakterier,
rvampsporer,svamphyfersämt dödå organiska partiklar. Fruktkroppår-
na förekommer vanligen iskugga på ved, förna, ibland på oorganiskt
materialoch levande våxtdelar. Letar man på alla stadieråvdöd löwed
och bärrved (ålltså lignum), på bark, stubbar, mossor, lävar, vissna löv,
djurspillning och t.o.m. blåbårsris har mån rtorå m6jligheter till fynd. I

Brasilien lever en art akvatiskt o.h "kravlar" ibland omkring på
sandbotten.

lngvar Granqvist

Litteratur: Uno Eliasson: MYXOMYCETER, slemsvampar i Göteborgs
BotaniskaTrådgårs Naturpark. Utg. av Göteborgs Botaniskå Trådgård,
Falköping 1976. 
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DOFTlIINNE

E!! mjuk! slärände plogblad
genom brunsva ri doftande

Den rnä!!ade markdoften
fyller heIä nitt väsen ned
Luk !
va!tnet i fårorna 9Lånser som
små spegIar, olikformade

Jag står på vändtegen
ur den svarla jorden dår ingel
annat reflekteras
kastar de små göIarnå tillbaka
snå hinlar av ]jus

Jåg vår 14 år

Leil Blomkvist
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Sett och hört i markerna

Sommaren går mot sitt slut som
den regnigaste på mycket lån9e.
På vissä håll ilandet har man haft
regnskurar varje dä9. Hela ma,
månad vardo(k ett undantag
med soligt väder och mångä

Högbymäden vid Gnien var åter
en populår råstplats för vadare.
En riktig höjdare och ny årt för
kommunen var dåmDsnåppan, 3
ex raståde den 2/5. 1/5 rastade
hela 1 00 ,jungpitiar€ på Stor-
ängen. 5 årtorsågs iGnien och 2 i

Norrsjön förstä veckan i maj. Den
5/5 sjöng den ivarta rddstjårte,
vid SURA bruk.

Felingen väster om Virsbo bjöd
på stämningsf ulla kvållar första
veckorna imaidå man kunde
höra lappugglars dova spelrop,
tillsammans med pärruggla och 2
h on ugglot. cåhaked oppinge n
byggde bo i Djupen den 9/5 och
kvållen den 12l5 spelade 2

dubbelbe.kasiner på Såterängen.
10/5 sågs en ,årkfark vid Virsbo-
sjön och i mitten på majlå9 ett
70-tal iångsvanar kvär på lisjö-
ångarna. Årets första konk ä.r
"snärpte" den 17l5 på mågsjö-
maden vid vattenverket och

senare en på såterängen 28/6. Eh

strandskatä sträckte över Öster-
sjön den l7l5. Den lilla tluggap-
petet sjöng trån Norrsjölunden
sista ve(korna i måi och en gul
rångäre hördes i Surahammars
Folkets park 31/5. Fem kron-
h./brtar h a r setts vid Seglingsberg,
den ena hinden hädekalv med
sig. Kanske har vifått en Iiten
stationär ståm som nu förökar si9
ikommunen.

Den 30/5 rastade 2 srrarnåbbade
trrniråppor vid Gnien bland
några äatoroch en rkedand. Vid
skiftet maj/juni hördes en sorr-
margyllirg sjunga i seglings-
bergsparken. Den 2/6 fanns en
tonfalt vid Felingen och den 4/6
spelade rattskår.an vid Muren. I

början avjuni sjöng 4 nätfergara.
vid Tippen och en kårsårrgare vid
såtten den 1216. På bruksområdet
i SURA håckade 10 par ftuktårnä.
5 par fiskmås och 4pat mindte
sttandpipate. EII pat gulä ahat
också hä.kat med Jramgång på
industriområdet.

Kommunens andrä kända
häckning av brun kårrhö* har å9t
rum iVåstersjön, 3 flygga 

'.rn9ar
blev resultatet. Låtklalken hat


