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Notiser
Fynd rv "Pizzasvrmp"
Vid cn iDspckion i mars i det
D€allågdå bandvcrkct på
SuråtaEne$ bruk fann Håkån
fulebåck cn mfildig svårnp. Den
våxte utbrett pA ett cemetrtgolt vsr
lta rund och lock som en pizza och
påfålårdc lik en sädån. En småkbit
öwdårmadcs till Lars Bsefko som
gav dcn etr vetenskaplig id€ntiGt -
S€rpulå lacrtTlals, eller på svenska
hllss!€mp. (Bild i Rynans sid. 75).
Försodliger ftus nögligt trävirkc
mdcr c€mentgolvet som svarq,en
mgripit och utvecklats 6ån.

Nytt fågeltorn vid Gnien
För€ningen bår i shivelse till
lårsstyrelsen förcrdat ett frgeltom
vid Cnietr, före ett förslag od hå
enkla plattformar.

Rovfdglarna styvmoderllgt
b€hrndlade av skogsbolagetr
Så hår det hånt igeol Assi Donån har
vid galkbg non Ltugsjön (Billsbo) i
Suraftånmar sågåt omkull en grån
med dwhöksbo. Hökparet håckåde
dåI med t rnglng 1994. Sarnna
bolag har gåIlnt i ett av konmunens
största tjådenpel. Skogsbolagens
IåEglåtlade brosch'rcr om
mturhånstr ocb d€ras utbildning
'Rikare skog" tycks mest !"ara ctt
spel för gallcriema.

Björn i mårkerna!
DeE 10 april i år hådde det
spåbnande sakcr på ramlråsskogm.
Bjömen hade gått u! idet ocb sått
sim spärståmplår i soön. Det var Äke
Nysföm som upptåokte spåren. På
l$ålletr vff vi (kmart och Toh) och
följde björn€ls bakspår ooh fam cn
del intrcssent. Udörligars rapport i
nåsta Mergu$uomer.
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t Ur VLT don 9 i.bru.rl
LJnd€r loppot at I 830 åro,
hvad otfici€lt kåndt &, utåt
Jågerlstalsn ooh enskilto
personer, ulan skalloånO, I
Låntedödade: 17 toar. 29
vå.gar, 173 råtu6r, 2 låkat
tor, 1 mård,3 uttrer, 5 örnar,
19 hökar. 3 ufuer och 17
ugglor.

Om hotkategorier och ArtDatabanken

SoIn du såkcrl observerat gör vi dÄ
och dä i M€rgun i sarnband med
a(presentationer, hålvisningår tiu
aktuell botkategori. Det itr
AnDataba*en ( f d Datlbank€D för
hotade aller) som giort bedöndngcn
av hotståtus (risken för försvinnande)
för de rödlistade artema, vilket sker
rned hjålp av landets ftårnsta exp€ner
i flora- och fåunavårdskoinnitt6er.
Med andra od hår de stållt diågnos
på tillståndel för landets våxt€r och
djur.

Art€ma här klåssificents i någon åv
hotl€tegoriema 0 - 4. In0ebörden i
indelniDgen är;
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0 Förswnncn. An.n är försvunnen
eft€r 1850.

I Akut hotad. Ane! år åkut hoted
och riskerar att försviua iDoo en
råra tamtid om iDte hodaktorerna
snårast lmdafföjs.

2 SAbeI. tutcns överlchrd är inte
såkerslålld på långrc aih.

3 SdbE. Aften är inte akut hotad
eUer srrbar, men år ädå i riskzonen,
på grund åv en liteo eller lokalt
begrånsad ellerutglesadpopulation.

4 HSnsvnskåvande. futen tillhör inte
kategori I - 3 men båver lmdå anvis
utfornad hånstn.

AJlD.hb.trlcn årbrr{ m.d kuskåp.n on do biotosuka måIgåldd. Dc
fiåmsla uppgincma $ all b.doha hotstatus tor ancr I iverigc, ivs upprena
rödftsror, bisrå ncd falta on de rödhstad. .n.ma. l*son a rdenllfich b.hov åv
lors*Me, Dvencrir8 och örcdalqirs

AnDrhbmk r har hjälp sv .fl flon errt lrFfl.r /foBle. (jrnnmä4
lörcnins , prej€kt och malöEr vid iBamtirs av iifomarion kring d; ddtkr.d.
snma D€r & hår eoD vi i NåtuBkyddsftten,nsen komn., h i bild.n. Alh
holåner som vi hind rnom odr utom komuren rappondås lrfl AnD.tabad<o.

I _salnlud med RiokonfcHs.n skrcv dettasama, t8l sratcr, på clt
policydokumcnt, A8lnda 2t, dår dd stogs fast an acn argårdsinrik dc
hpponcrin8a till konvdtionetr skult. bygea på 6 tand3tudi. od tiflsrlrdcr och
hotbild€n ffi d.n b'ologista nhgfrtd€n Nu fontaltn ar6.l.i m.d urdbltardet
av lonlrera örslag till åtgåtdcr hu Secngc skrlt bcvNn och nynjå dcn biotogista

For kommu.Is d.l blir d.t vildigr ån tokatt isarnbad m.d sscnda-dt.r.t b€vårå
bioroper @h .n..1 Vilka bitiadv i d.n rik0 nscn ld sura! ag.nd.gcncr.t trF
Ludh?
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Ovanliga tickfynd i vinter
Tom Såvstöm

Som kånske fiamskymtåt i M€rgus
spalter håI jag de senåste åren haft
lite extra kånsla ör tickor. Ints€sset
för dessa vedlc\ån& svampar ökar i
Sverige då flerå åv artema indikenr
höga nahfvård.o och år aNåndbåra i
natufv:lldssam0arhä|g. Bland
tickoma (det finns cs 200 arter i
Sv€dge) firms ett antal fleråriga anet
vilket gör att mån kan hilta dem året
runt. Vinlem år dårför en utmårk tid
alt leta tickor.

Den gångnå vintem hår jag gjort tl,å
smAtt sensatiorclla tickf,nd i
Surahtunmårs kornnun. Det förcta
skedde på sjålvaste nyårsafron. Jag
b€söke d€n fina s$andskogsbiotopen
våster om Magsjömaden, d v s
mellan Magsjön och vattenverket.
Här växe. rikligt med asp, björk,
partier med grov grån samt ett
nycket fint salixbeslånd som stråcker
sig utefter catsh$åcken. På
undersidan av en med€lgrov asplåga
skyntåde dågot gulakigt och jag
trodde först på barkticka OD?orus
corticolå. Vid oåtuare glanBkdng
såg jag dock att det rörde sig on en
obekanting för nig. Den våyte
resupinat, gånskå vitt uttredd och var
\€ckert oraDgegul i fårgen. Med
knircn skår jag bort en bit av
fruktkoppen som togs med hem lör
tork ing.

Efter mikoskop€ring
visade det sig r,ffa en Perenniporia

tenuis var. pulchella, en myckei
sållsyrt art åv vilken dena skulle värå
d€t tr€dje regiBtreråde &ndet i
Sverige @ Olofsson). De båda
örigå &tld€n år fiån år 1987, filnns i
Nårk€ på asp (va.. tenuis) o€h i
Eaken av Jokknokk på såtg
(var.pulchellå). På s,Irma låga våxer
strumpticka Polyporus varius. Inom
området ldxer ocksÄ stor aspticka
(Phellinus tropulicola H4), köfticka
(Irptoporus molis), puh€rticka
(Oligoporus pthycogaster) och
trådticka (Climacocystis borealis).
Oruådet har högt skyddsvårde och
har av markågaren (koDmunen) helt
nyligen udantagits iå! pågående
gallring.

Ett ånnat mycket slqddsvån område,
denna gång av ren banskog, finns
söder om Stingsmossen på kyrkåns
mark. Det var hår som jag giorde det
andra fina lmdct. Det vsr den 5
februari, €n dåg med skarsdö som
vårk€n bår eller bmst. Jag hade

indat talltickan (Phellinus pini) på
nå lokaler innan jag stod frarnfor en
grov och murken barruädslåga i
måkig tallskog. Jag knåböjde och
fick på wd€rsidån av stocken se en
r€supinåt ticka som vår rödbrun (som
chokladdryck) i poD,tar och hade en
ljusar€ steril kånt. Jåg blev glad, hår
hade jag en blackticka (Jmghuluiå
collabens) | Trodde jag.
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Det visade sig \,"ra kistallticka
(skeletocutis srellae), kanske lika fint
fynd soå blackddka. Få Snd av
denna nordliga art finns fiån vån
land, speciellt syd- och mellan-
svedge. Enlig Skogsstlr€lsen
(Floravård i skogsbnrket, artdelen)
skall kistalltickans sydliga lokaler
halt undantas 8dn Skogsbnks-
åtglider.

Stiftels jågmåstare Asr Tham har filtt
skriftlig .apporr. med lörslag till
lqrkor€seft?t. vi f& verkligen
hoppas att denna skog spillkåkans,
påriuggtans, knäotens och
kistalhickåns, får d€t slqdd den

fö(jänar. Det ska vi i
NåtuskyddsBreningEn aöeta f brl

Enltgt Ritdllsrsd4 vlxrei 1 Svcrlge
.1995 (arlDaråbånk n o $åtuwårdrverkc!)
ft.ns trl3rå1lttct4! t ho!kåteBorl 2
(Eerbar). "Pu!ch.Uån" år Dycket sä11-
synt (.r) och dållsr länd, F6rhopp-
ntng6vis tå. Ttcb!11åt.p.!s invcnler-
tra brlreå k1årh€t t årlens ltbrednins
och trtIJökråv. XoIlekr åv båda lrrernå
nar j.g slinr tlU Nålurhlet6rlskå rt[6-

tAcK t111 ldlte tdMn, nykolo8 från
H:llctnglånd, fur hlålp ned s.rbeståh-

Nårurskydd3förentn3e.6 förs16e t111 krrtoree€!våt (enUgt srre.tad 1lnle).
Hela StlngsnoEs.n sånt hårrstogen l snd€r tngår t re6e!våtsförslåser.
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