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Gissa på vinterståndare

Växtsludier på vintem kan gå altdeles ulmärki. Många vinleGiåndare år tåtta
alt känna ig6n. De här lr€ a erna är åttmånna i vår komm un, btå längs grus-
vågar i odlingslandskapel. Fålta svaren linns långsi ner på nåst sista si;an.

Notiser
Smalnäbbad nötkråka tullar jordgetingbo
Den 24 sept-gs åjorde vi en långvandring på vjrsboskogen i traktemå
kring Uvsjön. I kanten av ett hygge srötre vi uppen smalnäbbad nötkitkr
frÅn marken. Den var helt orädd och kunde sruderås pä elt par meters håll.
N:lr vi avlägsnat oss eit tiotal meter flög den genåst tillbaka rill samma
plats j det höga gräset. Det visade sig åtr den förmodligen hi(ade
getinglarve..

No.mah äter denna nötkråka frön från cembratallens kottar i Sibirien.
d:ir den vistas vanligtvis. Vid kottbrist i sina hemtrakter företar den långa
vandrirgar för att söka föda. En sådan invasion inträffåde hösten,95

knnan Eriksson
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Något om Mindre hackspettens födosök
Det var 20 grader kallt ocb tråden prydda med rirnftost som gnisEade i
solen. Man kan säga att juldagsmorgonen-gs glirnmad€ niir jag tog en
promenad över Cåsvad upp mot Sdngsmossen. På dllbåkåvägen hördes

en lite4 hacksp€tt locka. Den lokaliserades sittande i 2"årigt aspsly längs

Storängsvägen. Tänkte; hur kåD denna lilla varelse överleva i dettå bistra
klimat.

Studerade den i kikåre på 3 - 4 meters håll. Plötsligt börjads den

hacka i den fiirskå barkeo på ett fingertjockt aspsly. Förvånad såg jag hur
den gjorde ett hål och plockade ur en 2 cm lång gulvit larv och genast

svalde. Det visade sig att aspslyet svällt upp till näsl4n dubbla ijockleken
just king larvkammaren. Strax ovanför denna "böld'hackade spetten

ett 3 mm hål för att komma åt födan. Larven, fömodligen asPvedbock,

lever på pil, sälg och åsp. Aogripersåväl unga som
gamla träd.

Deua visar att lövträd i allå åld$r iir viktiga för lillå
hackspett€ns fortlevnad.

l€nnan Eriksson

Brevduvas väg; Belgien - Timmervägen

Under våren 1994 revs de gan a hyreshus€n på Timmervägen i
Suralammar. På vinden till ett av husen hittades benrester tilhörande en

brevduva. Om ena benet salt en plastad aluminiumring miirkt; BELG 92,

3254010.
Förr användes brevduvor bl a inom försvareL då meddelanden såndes i

en kapsel som fiistes killg b€net eller på fågelns rygg. Numera anordnas

tävlingar dtu fåglarna transpo(ems i buss, exempelvis från Cöleborg till
Östersund, för att sedan på egen hand och på konast möjliga tid flyga
rillbaka till ulgångsplåtsen. Vid slömingari åtmosfiiren (otjänlig väderlek.

fr:lnst med åska), hårder det att brevduvor "navigerar" fel och förjnar
sig.

Denna duva föddes i Belgien och slutåde sittliv på Timmewågen,
dess liv diir emellan star dock skivet i stjfnoma.

Tom Sävström
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Finporing, C eriporiopsis pannocincta
påträffad i Lisjö
Finporingen lir €n ovanlig ricka som i Sverige iir tunnen på ett 30-tal
lokåler. Den viixer på olika substsa! av löwed, frärnst asp. Elstaka fynd
finoo på barrved. Den hår åv Andatabånken ktassars som sårbar, (H2).
Fynded i Lisjö (Dödhagen) gjordes på asplåga i okr-95 av Ralf Lundmark,
Ramnås, som tycks ha skarp b[ck fitr tickor.

Makoskopiska kiinnetecken iir de mycket små porema, den it €nårig,
reswinat, upp mot 10 - l5 fiun rjock och hår vita till gräddfärgåde porer.
En del frulakoppar kan ha en ganska grönåktig nyans på porytan, vilk€t
föranlett någon an kalla den för "prinsesstickå". med associarion ritl
pdnsesstå(a.

uä""-r^,,u l*@r.t*-
Hur sprider sig bloftnor egentligen?
Ett gråntrö kan blåsa en kilometer
vid bå.d blåst och kana ganska lång
våg på ska$nö under vårcn. Hur
långt haslsosens fållskäm kan fly-
ga kan vi bam fantisera om, men hur
ä det med "tuDga" fton?

S!€ret gals redån år 1900 då botanis-
ten Rutger semander satt i €n skog
och tittade på blomfiön han lagt ut
på backen. D& fanns bland ännat
frön av åkerviol, 1år6yle, vitsippa
och blåsippa. På några rninut€r var
blåsippåns frön borta och inom gans-
kakorttid försvann åven många av
de öuiga frönå. De som spred
&6na var mlror. D€ssa små i tres-
santå ins€kter håi mycket stor bety-
delse ftjr skogen. Då det gäll€r trans-
pon av vfitfrön kom Semand€r fram
till att invånama i en ml'rstack kan
farsponera 35000 frön på en som-

MFspridda ftön äI otast rika på fett
som myroma gillar att slicka i sig.
Som tur ä så vet ju atla att mFor
vimsar onking och jobbar gånska
osyst€matiskt. Det innebår att fiön
hannar lite överallt tack vare my-
aoma_

Varfff inte skbka en blygsåm tan-
ke till de flitiga mlroma då du ser
en blåsippå eller kovall nåsta gÅng i
skogen? Och titta gäftå vid en myr-
stack och du ska finDa en hel del ar-
ter just dår. Att myroma år nyttiga
djur förslår vi också nä en stack kan
la oera niljoner insekter under en
såsong, bland dessa siikert en del
"skadliga" insekter. M)'roma år
verkligen "bekiimpningsmedel" fijr
aft undvika skador på skogen. Men
vjlken skoesb{ukare tån}er på så-
dant?

(tjr bjönDarnen 5/85)
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Sett och hört i markerna

De sistå veckoma på gånc& året åv-
slutades med bitande kyla ner till
-20-25 "C. Snötäckt nårk ånda se-

dan i bödan av november och helå
låndskapet inpudrat i ett tjockt riin-
fiosttåcke som gör det hela vy-
kortslik. Meteorologema håvdar att
det år d€n kallaste vintem på l0 år.

Bäiråden har varit öv€rfulla av in-
frusna bår. Dessa gåstades just und€r
juletid av stora khgstrykande flock-
ar av björktrast och sideosvåns som

åter d€m rena !årtefter de drar sig
söd€nrt.

Årets sista sarnmanstållning börjar
med en morkulla som sågs vid Av-
lången 18/10. En mindre hrckpett
faru$ vid KFkbyn, Rannäs l9l10
och 28/10, I ex. vid Alvars hage

25112 och 2 ex. vid Finnmossens

energiskog 30/12. En smrlnåbbid
nötkråkå sågs vid Felingen och en

vid Äliden, Rarnnås l/ll. Den 5/11

sågs blå kjirrhökjaga över Gnien.

En jätteålgtjur ned minst 20-taggar

har hållit till i Källdalsområdet under

hösten, diir den setts av flera perso_

n€r. Sist sågs den majestätiskt passe-

m över Skirmsbergs\ågen på våg sö_

derut vid Abborij:im den I l/11. Äg-
tjruen verkar troligwis ha klarat sig
ftån årets ålgjakt och år förhopp-
ningr,rs iinnu större nåsta årl

Den 1l/11 nolerades 2 knölsvån vid
Lisjö och vid Tordlnr'eln sågs fårska
IodjuNspår som spårades en trtil
nornrt efter "gaven" diir de sludigen
örsvann ute på Felinger.

Vid Sura Bruks vamvattenutsläpp
fanns en kunqsfiskåre och en håger
l4l11. I en trädtopp vid Stornossen
satt en galnmal hsvssdm och spåna-

de 15/11.

Trllbiten som iilskar rönnbiir hår

setts på flera platser, bl.a. vid; siåt-
fållet l0 ex. 5/ll, Felingen l0 ex.
l8nl, Öketjåm 15 ex. 18/ll, Kyrk-
b],n 19/11, Målarbacken l0 ex.

2lll l, Kyrkb),n 20 ex. 28111 salnt 12

ex. l0/12, Skogsmuren l7l12 och
Alvars hage l0 ex. 30/12.

S€nt i november noterad€s en sädes-

iirla i Ramnö och €n gråspetthooa
har ätit av talg i vinter i Trugsbo-

Den 10/12 sågs en kungsöm slå .n
räv på F€lingen.

Under julhelgen fanns ca. 1000

björktråst i Rarnniis och ca. 500 i
Surahåinmar. Kollrrstår övervinttar
allmiint i salnlull€na och en rödhåke
har gästat småfågelutfodringama på

dalskogsområdet i Surahammar
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K-ring nyår fanns 5-6 strömstarxr i
Spångenområdet och ett 20- tal grås-
and i ån i Ramni:s. Stsåx före jul om-
hädertogs €n vingskadad kattug€la
på Stenboviigen i Suahamnar. Efrer
någrå dagars konvalescent på

Strömsholn dår bl. a. vingen "stift-
ades" vårdas ugglan nu hemma hos
föreningeDs ordfbrande. Den rappor-
teras må alldeles utflårk och kom-
m€r att släppas ftajnpä \rårkanten.

Slutligen vill jag tacka å11å som bi
&agit med uppgifter till "Sett och
hör1 i markema".

(UAS] ''FLORAVÅRD OCII ÄNGSSKöTSEL'' 
'(URS,

Under 1996 arrangerar vi en kuls kring temat floravård och åi8sskötsel'

sryn dll vån projekti Muren Kursen omfattar såvål teori som Pr*tik
ddr fasninaen i apriloch slåltergrllet iaugusti ingåri kusProglammet'

lnea firkunskaper behtvs. Kursen vänder sig lillnvbörjåre likavål som

tiliredan "garvade" ångsvårdarc. fbh fåmiljen kån vffå med'

lngen krirskostnad. Viss dolormentåtion ingår.Anmiilån snffast, dock

senast 15/2, hll kusledåren Tom Såvssöm, Th: 337 29

P re ti mi ntit t ku r s P r o g ran :
Sö 25,2 K|.16.00 - 18.00. Inspiråtionstsäff med bildvisning

Hembygdsgården i Surahanrnar.

Lö 2714 K1.13.00 - 16.00. Fagnirg av ången. VarJör fågning?

Vilka våxter kofiuner först på ången? Kort historik om Muren'

Lö 8/6 K1.14.00 - 16.30. Blomlteflandring i äng och hage'

Vilka arter blofiunar nu? Skillnåder på nötdjurs- och fåtbete.

Skillnader pÅ ogödslad och konstgödslad mark.

Lö 6, K1.14.00 - 16.30. Blomstervandrng Högsommar och

ängen i full blonl Vilkå aner gynnas av slåtter? Ängen och

småkfpslivet. Efterbetets effekter på floran.

L63/8 KI.08,00 - 13.00. Ängens Dag med slåtlergille vad

hander på en dng om hävden upphdr? Varför skå vibeura
ängen? Något om ängens och hågens svåmpflora. Li€(eknilc

välko menmedDl a tuAIa !

Upptiick glädjen i
En praktisk natunård

[nett ökat miljörnedvetande

E ny och frirdjupad kunskap

Bgemenskap rned andra

Rä!! svår, vinlers!åndale: Å HunddxlnA'
B Rbdk11nr, C renflneårört


