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MERGIJS

N{en' NaruR
DÄRvr BoR

Nr 2 1994

Årg

Naturen på väg
n

*\x,

'ånga av dagens barn växer upp utan kontakt med
naturen. Den har trängrs ut från våra bostadsområden. Nu är det dags att låta naturen komma tillbaka.

Med några enkla knep
kan vi göra bostadsområden, trädgårdar
och balkonger till
trevliga miljöer
för vilda växrer
och djur.
Människan mår
bärtre med natu-

t
*.

ren nära.

N a tw s hydd sför en i nge n s n\ a ka mp a fti
MER NÅTIR D:R vr BoR rÄrpal tel

gadpölat, nel äkgar, fler igelkottsbon
och her skog i stddsplaneringen.

n"rr**ri
ftireninsen

iYrll/rs*)4c;*
28

lore ngen

S'Fsu'ähehnat

I

j
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Mergus

Två sällsynta vårsvampar funna i Surahammar

Nr 2 1994 fug 5

Lårs Bsenko

t

Kontåktblad för
Naturskyddsförentngen SBF

Surahamnar

Mergus tttges med 3 nummer per år och år gratis till ållå medlemmår i
Nsturskyddsliirening€n SBF Suråhåmnår. Bidrtg till koottktbltdet
vålkomnas - nånusstopp till nästå nummer år 1 oktober. Adr€ss: Mergus
c/o Tom Såvström Stenboväg€n 12, 735 34 Suråhamnårtfn 0220-33729.

Natun*!.ldsföte ingen,lBl' Suråha nar är en lokal kreb åv Svensk,
Näturskyddstitreningen. Medlem i riklitreningen betyder åutomatiskt
medlen i lokålå kretsen i h€mkommunen Vårt lrbetsområde år främst
Surahammårs kotumrn. Hår årbetar vi liir rtt skyddå, bevtra, vårda och
utvecklå d€ nsfur- och kulturvården som finns i vår hembygd. Vi år
engågerade i att bevårt odlingslåndskpet med ångar och beteshagtr och den
våxt- och djurvärld vi finner där. Vi vill rädda vårdefulla skog&r och hobde
årter, Våtmårkerta (m$ssr, kårr, sjöår, bäcktr etc) är mycket rika och
viktig! nsturtyper (biotoper) som bidrar till variaiion och mångfald. D:ifir
säger vi €i till dikningar och torrlåggningår rv våtrnårker'

eft€rshåvår en diålog med mårkågare för ått infornerå om olikå
nåturvåtden och flirsöka vinnr förståelse liir vikten och behov€t av
nödvåndigå hånsy[stagånd€n. Vi fungerår som remissinslsns till kommuen i
viktigå natut- och niljöärenden. Vi gör sjålva en praktisk insåts med floråoch ftunsvårdsåtgärder vid Muren, Kohagen, Sandtorp, Billsbo och

Av de tre

Fdreningsårendetr och frågor därom kån tillskriYrs/eller ringa någon i

styr€b€n;
Ton sävsröm.0220-11729. LeifÅlien, kasö!, 02?0-16054, Marianne sviird Nihson 0220-

36446. Mikael leppålanpi, o22o_l1524. Magnus Åhlen, o22o'31484, Kjell Andeftsoi. 0220Conny Ohme. 0220-i0959

ll7ll.

Omslåg: Fnösktickå, Fomes fomentarius, på björkst bbe Bndmossen
19.6.94. Tecknins: Tom Såvström

lJ ovanliga och
Dote.ade i Väslmanland.
Samtliga finns beskriwa i R&H.
Några av dessa

ännu

ej

Bland ö!,riga storsvåmpar finns ett
åntal sporsåckssvampår (Asco-

mycet€s) som fnrkterår tidigt på
våren. Sienmurklan är en välkårld
våran mrn det fiDDs också ett antål
skålsvampar som har detla tidiga
uppträdandc. Bombmurklån (Sarcosoma Blobosum) våcker alhid ett

bestAmning av dessa fordns att

berätligat intresse når den påtråffas.

mikroskop€rar och
sterila celler (pl€urocystider) som
finns på lånell)toma. Bilder av lvå
av dessa aner finns i R&H

Vid ett besök

sluderar'nan
de

I
I

hassellundama i

jakt

eter

v*er i

bestånd

noteringar av dessa.

mer eller nindre srorä
på murkna bafTtlådsstubbar. Denna ar dock ej en ren
vfusvamp utan fiirekoniner hela
såsongen från slutet av april tiu

I

Cslolcypha fulgens - Kåm€leont-

Kohagen växte den i
pråktiga bestånd på ett flenal
snrbbar månadsskiftet åpdvmåj

skål

t994.

och kvistar vid ett gro!4
hasselb€slånd i sydöstsluming.

s€nfiöst€n.
1

i

Vlistsura på

hass€lnagehkivlingen stötte jag på
två arl€r av skålsvampar som e.j
fiirut not€rats för Våstmanltud. I
Våstmanlands svåmpar finns inga

En arlJlan tidig an är roslnavlingen
(Xeromphalina campa.nella) som

.,{r

Vi

Norrsjön.

Under maj månad år det ont
större Fuklkroppar av svamp i vår
nntur. De vanligaste skivlingama
man träffar på år kotteskivlingama
(Sltobilurus) som växer på i marken
begravda kottar åv tall eller gran.
art€ma våx€r
grahkotleskivlingen (S. esculenrus)
på grankottar, iallkotteskivliDgen
(S. stephanocystis på tallkoltar och
bitter kotleskivling (S.tenacelus) på
bådå typema av koltar. För en säker

Bland öwigå skivlingar som
lorekommer på vår€n nå.ks
koxehålan (Mycena strobilicola),
stor vårtrattskivling (Clitocybe
vermicularis), lit€n vånrattskivling
(Clilocybe prui osa), vårb.okirg
(Panaeolus al€r) och hass€lnaselskivling (Collybia vema).

1994-05-02 Västsura, Sura sn.

Två exemplar våxard€ bland löv
Opp€n plars, mullrik jord.
Ecltisg: Herhanm LB 9.t-6. Didbildet

Fnktkroppar oreg€lbundet skålfonnade, br€dd 2,5 x 3,5 cm, med

kort fot som år någor rorlikt
förlirngd. På det yngre exemplaret

t
insidan (hymeniet) lysånde gul, på
d€t åldre mera orangegul. Utsidån
tlammig i blåerönt och gult, vissa

partier mera €nletligt

blågröna,
andra mera qulftitgade. Ytan under
lupp knottrig-småvårrig, vårroma
fdrgade blågönt. Fol fårad, blågön.

Kött orangegull, i fot€n

gulvitt,
Sporer
klotfomigå,
hyalina,
sprött.

slåra,5.5-6.5 un.

Aeldeg:

Hetbontn LA 9t-7, diabilder

Fn'klkropp skålfonnig, 5,5 cln brcd,

Insidå slät, samnetsartad

urom
n€dre delen som är g]änsande, svart.
Utsida skrovlig,
som ytskiktet

ser

spruckir upp, )tskiktet mörkt
.ödbrunt-svartbnmt, mellan d€t

I
I:
N

Efterlysning

{

n

skrovliga mera mörkt gdbrunt. Fot
fårad, svart, rotlik förliingd. Sporer
ellipsoida, hyalina, slårå, 24-30/12-

Ekbåcken 37
735 35 Surahammar

15 um.

1994-05-05 Nonsjölund€n, Sura sn.

Ett exemplår bland löv och kvistar,
intill hass€l m€d klibbal och björk i
nårheten. Mullrik jord.

ba bestuiwirg.
Fruktkopp skålformad, 1 cm bred
ocb I cm hö9. lnsida orangegul,
BektEA:

e

utsida blågrön dock med gulf,irgade
partier, knottrig. Fot blågdn-

Aaen

år 9i tumen tidisare i

Västmanland och karaktåriseras av
sitt tidisa upptrådande, sina fiirser i
gult och blågrönt och de klotrunda

sporema.

Fynd finns

Västergötland,

Näke,

fiån

Uppland,

Dalårna och Medelpa4 GvJ)
Kameleontskålen finns €j med i
R&H, en bild finns dock i

Några dåsar- s€nare fann Ki€ll
Andcrsson i samma biolop
)4terligare några exemplar av

första
anblick om bombmurklan som dock
våxer
annan biotop,

FIN GÄVA t
Axel Eklund i Haga år en håndig pensjonär. Han har tillverkat S st
stilfulia räfsor tillföreningons ångsskötselprojekt. De är gjorda ur gran-

Vinlerskålen

vlfie från Kohagen och de blir invigda på Ängens Dag den 7 augusti.

Arten päminner vid en

i en

år

tidigare angiven

från ett åntal lokaler

i

Sverige dock
ej från Våstmånland. En bild och
b€skivning finns både i R&H och
FvJ. Hotkategorii2.
R&H Ryma4Hdmk4
Svlmpar En ffillhsndbok, l9E4

Fvt Floravrtd i todbrukslandskap.t.
fijr Sv€.iges

Jordstjaman. Medlemski8

lJrnula hlemalls - Vinterskål

våshanhnds S{npar Kautrdann n n

Etl exemplar invid hassel. med
och björk

i

mullrikjord.

Sran

närheten. Öppen plats,

*

vinterskålen ungefår 100 meter ftån
första Elrdplatsen.

Jordstjåma. 3, 1988. Hotkategorii3.

1994-05-02 Våstsura, Sum sn.

Förekomslen av slorsvampar underjuni och juli år begrånsad och som ett led i
kafleringsarbetet önskar jag upplysningär orn ev förekomster av dessa. Av
speciellt intresse år de årte. som v?ixer i trådgårdar och i annar kulturpåverkad
miljö. Myck€r intressanta iir de små bruna årtemå som ofta år svåra att
artbestäruna. Låt svampama stå kvar, slå en signal och beråtta om ditt 8nd. Om
del verkar intressant villjag gäma komrna och dokument€ra &nden.
Lars Bsenlo 0220/317 82

Stort TACK till Axel och åven till Jan lng€ Tobiasson som klåckte idein.

i
I

Fältgentianan i Surahammars kommun

Krrtläggningen 1992-93

Tom Såvstrdm

tianan, Gertianella canrp€slns,

bl

a

g€norn räktiingar i Muren oclr
rapporter i M€rps. Även Ltanör vår
fdrening har fiiltgertianan varit fOremål för rurdersökni0gar då SLU
(Sverig€s Lantbrukstlniversitet) för-

sökt kartlågga dess Lribrednirg i
land€t. Ai edningen är an anen.
genom iindrat markuntytjarde imm
jordbruket, ffjrsvunoit frå många av
sirn fonra växtlokaler. Fållgentianan
år en av de aner som först 1år stryka
på foten när hävd€n rpphör eller när
markenu gödslas.

Hur är då nuvarånde låset 1ör

D€n

iUuren, Rimräs sn
Platsen vid det hår lag€t vålkind som

på ått besöka de gamlå tidigare k?lnda

en av de rikaste förekomstema för

lokålema ft,r fiiltg€ntaana Dessa år

länet. (Lsi-90).
Upptråder hår på två från varaDdrå
skilda lokaler För€kommer i belesmark och på vägren. 1992 räknades
256 blornmande ex€nplar Bra år

Usselbo

Under de senaste åren har vi i
nahrrskyddsfiireningen i olika såmmanhang uppmärksanmat tåltgen-

gentiaDan

Irvent€ringen har specielh irriktats

i

backen
Fiiltgeotianan år en vacker kärlväxt,

- 30 cm

hög med

blommor. Mån bn'kar urskiljå två
ibnrer av fiiltgentianå, dels den lidig,
blommand€ (var svecica) och den
sena fonnen (var.campestris). Blom-

ningstide'r tur den tidiga brukar
nonnah infalla kring månadsskiftet
jLrni/juli. Om hävden är eltersatl

Nedan

följff

en kort beskri\,lring av

de nu ryra kända lokalerna ;

förskjLrts i regel blomninsstiden några
dagar, och kan då infalla kring deo

Uggelbo, Sura sn.
100 meter söder om lorpet finns en
liten moränbacke m€d björk o€h en
som hyser många inkessantå håvdgynrad€ växt€r. Det mesta av
odlingsmarkema har annars granplan'
terats, en del vildwxit. Sedån l99l
håvdas moränbacken av Naturklubben . SeNommaren 1992 visade sig 3

l0JLrli.

Der sena formen har långt utdragen
blomningstid som infaller i augusli

(l
fuerberg). 1993 noterades enstaka
exemplar. Låmplig veg€tation för
I

r

fiillg€ntiana.

Sångkjirrsbåcken, Ramnäs sn
Även denna gamla fina ängs' och
hagmark håvdås genom Naxrklubbens försorg. Anen har de senaste
åren upptrått med enstaka exernplår,

odlingslandskapets betes- och slåttermårker. Den ?ir Wåång och gror på
våren. I vår kommun återfinns den på

med den tidigblommand€ fonnen.
Vid mitt besök i au$sti -91 kunde

ogödslade,torra

jag

eller lätt

fuktiga
betes- eller slåttennarker, gånra på

i

Sånd, Råmnäs sn.

En lokal dår den tidigare upptrå|
allmänl spridd Har lbrsvunnil liån
slora dclar rv Durken på gluDd av

upphörd håvd med påfölande
Uppträdde

sensommaren 1993 med 4-5
"krlmptå" exemplar i l?implig vegeta-

tion.

I

bödade

Naturskyddsföreningen påvi håvd m€d lieslåtter på

växtplarsen

l99l

små blotunärde exemplar.

boraniskr

Ekologi och utseende
Föltgerrian år et Lrtpråglad kuhLr
våxt och iir knule[ ljll del gamla

iålts€ntianan

Ulvsbomuren, Camm€lby, nåsra
onråden i Lisjö samt en betad fiåge i
Olb€rga - dock utan ait fiona några

tåll

irtresseråde rnedle,nmrr

i Djupebo samt de rvå skogs-

Ramnäs. Ulöver dessa ryra lokaler
besöktes i slutet av åugrsti 1993 "

5

blåvioletta

klargöra, ulifrfu egna invelteringar
under åren 1992 och 1993 samt in-

liån

Vågsjön, Sänskårrs-

tory€n Muren och Sand vaster om

Suråhammars kommLn?
ftågan skå Jag här törsöka

häntande uppgifter

vid

eJ

finna rågon genliana. Även här
låmplig.

Ar vegetationen

saidig morån. Gentianomå innehåller
blrlcr;lnnlelr och betås iute gånu nv
I

räl!qentianans utbredninq

surahannars Iomnun,

1
l

Slutsatser

Fågeltornet vid Norrsjön

Fåltgentaanans ftamtid i Surahannnars
kommun tycks s,ikrad
länge

så

lokalema i Mrlrer hdvdas och vårdas
som idag Dåremot
rs anlednirg

fi

till

oro för mdjlighetema vid de
ölriga lokålema, med ianle på att
d€n dår uppträd€r med så få

lngelogT, m fl lloiåvÅrd iJordbruk$
landskapet. SBT-ilJrlåg. l99l
Ekstam U. 1992, Om hävden upphö.,
Statens NatuNÄ.dsverk.

individer. D€t som åndå ing€r hopp
också på dessa lokaler år att håvden
av markema år den räna, nänligen

Mo$berg B, Stenberg L& Eicsson S,
1992. Den mrdbk! flohn. wahhritm &

fagning och lieslåtter.

Länsstyrelsen iVsm lån, l99l P.ogram fdr
bevaftnde av odliisslandsk.peis na(trF och

'l ill Dig sorn är boraniskr intressemd
ocb som innevårande våxtsäsong går
på upptåckarlård i ång och hage, ber
vi hålla ert €xtra öga på ge0tianonu.

Eventuella iakttagelser

Håråld Wed€ru5

Mdmgren U, Viishanl.nds Flora, 1982

torp€l Paladisel. Det vaf mycket slit
med den nedgångna byggnaden, då
helt ny inredning måst€ göras, ny

vassar hördes hemlighelsfulla och
lockande lät€n, som vi inte kunde

spismur murås upp mm Till sist håde

strandkanten hindrade all översikt. Vi

lorpet låg lit€l avsides

omgivet

av idel

till

och var

skogar

och

mossmarker. Når det gålld€ alt titta
på sjöfåglar var vi därrör hånvisade

-

hotad€ aner, (Databanken 1990).
D€n år värd att räddå - s)rynbolen för
och

flugsnappåren.

vi dock en fömårnlig tillflyktson, som
kunde vam utgangsprnkt för besök
vid tjädersp€l och ugslena.k€r Men

motlages

Fällgenlianan tillhör en av många
håvdberoende växter som står på
'löda lrslan' förtecknirgen över

ogödslade

Under en stor del av det lörsta
decenniet var medlemmama i
Surahammars Biologiska Förening
sysselsatta med att iordningställa

välhävdade

Det var sårskilt Nona Lisjön eller
Nomjön som var inlressånt. På södra
stranden fanns Nonsjölunden, som iu

'1'

fortfarande år synnerligen intressant.
Hagnarkema på östrå sidan övergick
på den tiden lill en bård av sumpig,
tåt $anskog. Diir kunde man hitta
ryra Pyrolå-aner och tåta bestånd av

nåttviol. Den trmga doften

var

intensiv n,ir man strövade dår ljumma
högsommarkvållar, viftand€ med en
björkruska i de täta myggsviAmama
Karaktiirsfågel
den skogen var

i

grönsångalen,

recknin9: Leif Blonkvist

Utifrån Norrsjön med dess

tåta

då den lågllinta
insåg att vi måste bygga ett
identifiera.

utsiktslom. På hösten 1963 gick vi
omkrins dä. i strardskogen och stötte
med ett spelt ftjr art hirta fåst mark att
bygga på. Överallt under garrrdtt€ma
verkade der våra bottenlöst. Till slut
hittåde vi som enda ställe en stenlåll

tillLisjöområder.

kultunnarkerl

-i,strands nötdjur och
nåLurskyddsf öreningens
lieslårter rädda. fått9enti,anan i ltluren,

dei enda fyndet i

traklen.

vars läten

som

klinand€ silverslantar ljöd Aan olika

håll. En annan kort sångsturnp
mystifierade långe tiils vi kunde
avslöJa upphovet. Det var

lillå

Tidigt på våren 1964 satte vi igång.
En byggnadskommitte tiusattes med
Henni[g Bäck som ordförande. Från
början hade vi tånld oss en enklare
träslomm€, men kommrmen bade
byggt ett nytl hopptom vid

Campingbadet

och den

gamla
nedmonterad.
Denna skånkte komrnunen oss och
den iiaktades till plåtslågarverkstan
lrd Sumhammars Bruk. Där skedde

stålstållningen

låg

sedan en verksamhet, som var helt
olovlig, men som arbetsbefiilet såg
mellan fingrånra med. Det fanns en

hel del rkeskunnigt folk

bland

komplettera ställningen

enligt

föreuingens medlemmar och dessa
satl€ igång med aft svelsa ibop och

