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Eltet en lång vhter är slrattn'isa.6 skrån hän blA hinnel
ell efterlängtat och hÅtligt vånecken. Den kom den 5 ap.il.
Teckning: Ton Sävslröm

Fiskgjuse
Storspov
Skogssnåppa
Sådcsårla

kfurhök

23 Storlon
28 Svartvit flugsnappare

kraftiga hals, stjärten slog
ut i sprakande prakt och
vingarna slåpade stelt med
breda, glänsande p€nnor.
Så kom några dåmpade,
knäppande ljud, som av käpprapp hörda på hållfrän urgröpta trummor'
Det varlecknel att Tarp hado börjat sitt spel, och hans rike höll andan.
Sedan slog han den bubblande klunken, mörk i tonen och kärv och diupt
urden ljädriga strupen. Gryningen tände sln uftidsbrand bakom skog€n i
öslor, och ett återskon lyste med darrande glans öv€r sångarens
vingar Sist fömam man den
småktande sison. Ack, den
låt som on viskning, bådo
ivrig och skygg - och hönoma
lyddes förväntånsfulit med

Fisktåma

blänkando ögonl Del var
enslingen Talp som spelade,
det var vildmarkens eqen
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trolska musik av längtan och
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brånad, som ott rop ur
skogarnas hjäna.....1"
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Från vårskådespelet i storfågelskogen...
Tjåderspel€l iir ntu urtid möter outid. Det börjar redån med fbrbersdels€ma hemma , nåI ryggsåckeD påckas, promenaden ut lill kojan, de måttade dofiema av
tuktig natk, ljusets skiftningar, skogens ljud och rösi€r, fdrv,inhingama; hur blir
vådret och hur blir spelet, ropar pä,rlugglan i natt, blir det någon nattens överrasloing - d\årgb€cka, iordusela...

Vi undert€cknade har g€nom åren tillbringat åtskilliga nåtter i tjåd€Ekogen och
vårit med om når spel€t varit som mtensivast ooh pågått långt in på förmiddagen.
Men tjådersp€let år nyckfullt och kan vissa morgnar, beroende på våder och andra omstilndid€ter, niistan helt utebli. Den som fö.står hur ftirsiktigt och disket
man måste upptråda som åskådarc har möjtigheter till en fin upplev€lse. Än kan
vi nån igen upplevå tjåd€rspelets mystik åven om skogsbruket gått hårt åt tjådems skog.
Hår berättår vi kort om €n litet speciell och Lldda episod som vi varit med om
tjåderskosen.

i

"Jag höll tuppen genom
kojtaket"

i
I

En kolnörk natt trodde jag att en hel
pansardivision drog fram genom skogen. Vid senare kontroll visade det sig

vffa tre ålgfi som passerat i mossen
borton spelhällam4 på nattftusen is
och snö. Men den händelse jag säskilt
minns och bår skå berätta om utspelades en aprilnorgon for några år sedan.

Att jag missåde att fotogafskt föreviga €pisoden gråmer mig iin idåg.

Morgonen !"r långt framskiden och de
6rsta solstrålama böljad€ g€ bra fo-

toljus

i

skogen.

Med söndruckna

ögon sått jag och nästan slurnrade till.
Genom kojgluggen såg jag i ögonrdn
något vitt som rörde sig, bortom och till
höger om den spelande tuppen. Sedan
hainde det snabbt. En stor

vit skogshare

konrner nosande i marken, upp på den

onking med uppfallda stjårtar och försökte tjwa hönor 6ån platstuppen, som
spelade intensilt till kl. 8.30. Spelet
pågick 10-20 m. ftån kojan. Vid ett
Klockan 03 00 började det ljusna och rilllalle tog en hlpp, likson hönor då
en e{ier en tog tuppamå mark. Den och då giord€, sin tillflykt till kojtaket.
närnnaii kojan spelade åvnått, såg lite Jag höll honon i handen genom den
konfi$derad ut. f6r alt nåson minut tunnå säckväven.
senar€ tullständigt ignorera kojan.
Plötslist blir det en tullkon ig explo- Platstuppen parade sig med två hönor
sion av tjådrar, då ett följe av ninst tio och ånnu kl. 8.30 vår tre hönor trånanhönor och tre tuppar dök upp v:ister de och jamade omkring honom. Vid 9tiden skars det nåbb flitigt i mossen
ifiån.
Det visad€ sig \€ra platstuppen in-klu- söder ut. vid I I -tiden liirnnade jag koSpikade ihop ett gömsle på kvållen, nu
skulle d€t bli intressant och s€ hur tjädrama reagerade inför kojan.

sive två äldre (?) individer. En av tuppama hade ett sår bakom ögat och under hakan, efier hårda bataljer lijrmodar jag. Två av tuppama spnng mest

"Möte på spelhällen- i
svart och vitt"

jan och nystiken
g€n.

Lennan Eriksson
1,2

i

lavklådda hållen franför den spelande
tuppen och sätter sig för ett ögonblick
på harars mån6r, bådå ignorerade vaF
an&a totak. En något osk?lpt iakttagare hinner inte frysa bilden på kodakremsan, men väl på nårhinnan. Detta år

t)"iskt, då någon gång ovåntade hädelser dyker upp är man sällan
beredd. Ett tips lill dig som vill ha bild€r ned det diir lilla extra; släpp åldrig
ganskå

greppet om trådutlösaren

i

rar

a in.

Morgon€n bl€v solig och vi hade €tt
fantastisk spel av sex tjådemrppar runt
kojan fram tiil kl. 8.00. Flera hönor
sågs. Höjdpunkten vai det slagsnål vi
såg utspelas mellan två tuppår, bara
någlå meter ftan koian. l5 ninuter
slogs det med knogar och böggs ned
nåbbår så då&arna )rde, tills d€n ena
tuppen fick nog. Allt detta filmades.

I

Når jag sedan

kon hem kollade jag

videofilmen och fick då se något konstigt flåddrå över tuppamas huurden.
Körde om filmen i slowmotion och såg
då en duvhök göra en attack mot en åv
tuppama, som var helt inne i slagsmålet
och reagerade inte på hök€n, som för

en snmd slår

lill i

en liten tall irtill

sp€lplatsen.

Förmodligen bl€v höken förvinad och
kunde inte besl:imma sig ftir vilken d€n

skull€ slå, då det var wå tuppar lätt
öop. Vi var hell inne i filmandet av

I

Tom Såvström

den tåta tjädersko-

"Slagskämparna
rade höken"

vairme. Trastkören var intensi% med
andra ord perfekt ljäderspelsväderl Jag
och Lennart Eriksson hade krupir in i
kojan i god tid på kvållen och hoppades på en kanonmorgon. Under naften
överraskades vi av €n inlensiv regnskw
som varade 20 minuter. Kojtaker
började bågna. Nödtorftigt pressades
vattnet undan för ått inte talet skulle

förvir_

Kvällen lar hålvklar med I 6 gaders

slagsmålet och såg inte våd som utspelades Iiarnför vårå ögon - men kameran
Iick med del
Detta hånde 24-25 april 1995

Mikael Leppilampi
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Suruhannars Svampgnpp

-

3. som tidigare ej noterats för Sura och
som iir holklassad som hånsynskråvande. Det ili som nåmnet såger en schar-

Inventeringsåret 1995

lakånsröd skåls!"$p som väder på

mycket

&

firkig mark, gåfna

översil-

ningsmark, i lövskogår. Fruktkoppama
vä(e på en nedfallen löl,lrådsgen soin

Lars Bsenko

delvis var dold i den mycket blöta
mulljorden. Tr€ veckor senare gjorde

Surahamna:s Svarnpgrupp(SSG) bildades på vårcn 1995 för all inventera och

dokune era svanrp iDom Surahamma$ Kommun. fubetet beriiknas pägå
under ett antal år varvid sluunålet

ge ut en flora över swmpar

i

ä att
kom-

munen. M€d hjålp av inv€nteringsdata
kan områden m€d höga nåturskyddsvården lokaliseras och rmkiljas och information om svåmpamå och deras biotopkav presenteras i särskilda artiklar.
Två sådana oinr.åd€n har redån behandlats i Mergus, Dööagen och Slagghögama. Allt inventeringsarbete låggs
upp på data en s.k. databas vilket
mojliggör snabb statistisk bearbetning

i

av mat€rialet och möjlighet att vidarehefordra detta lill dd riksomfaltande

inventering som bedrivs av Sveriges
Mykolosiska För€nins (SMF).För att

fullfttljå svampgruppens målsåthingår
behövs fl€r aktiva medlemmar och alla
intresserade är välkomna att della i arbetet

Invent€ringsteknik
I de alha flesta fall utgör lxl kilometer
rutor de inventeringsområden som bildar basen ftjr inventeringsårbet€t. Inom
dessa avgånsåde områden noteras alla
svanparter som med s:ikerhet kan besl?immås, varvid ftjr varje notering görs
en beskivning av den närbiotop som
svåmpen v?ixer i. Noteringar utan bio-

ih i d€ flesta fall av
ringa vård€ €flersom inventering€n
syftar till a{t ge oss en bild av vilken
miljö s!"inpama lever i. För vade in'

Kjell

topbeski\adng

vent€ringslokal noteras arten endast en
gäng med undantag för sållsynta eller
hotklassade arter. I oågra fall dlir lokaler åvgråirsås på ett natuligt sätt och
diir lokålema år speciellt intressanta
utgör lokaleN grånser det område som
inventeras. Exemp€l på detta år Dödhagen, slåtlerämgen vid Muren, Annehillsskosen och Slasshösama. Okånda

nt

l4

t!

&r rp

ett fint

ind,

denna

gång av
kåmeleontskål (Calosclpha
'tterligare
tulgens) söder om Djupebo i örtrik
Fisk granskog. Detla fynd innebär
tredje lokalen i Sura och sannolikt i

oh

Flg,

1, Nedeöördmånsd€må månadsvis
1995, nån på Äliden lFåmnår avHaEH

med mgefiirligen samma biolop har
uppvisat stora skillnåder med avse€nde
på antal Euktifierade arter.För hela

Vsm. Den art som mest förknippas

med maj månad är stenmurkian

(G''remira escul€nta) som noterades
på 16 lokaler men den an som noteranefattande biotopbeskir.ningår och des som mest frekvent blev tällkot1995 giordes runt 3800 noteringar in-

lokalangivelser. De arter med flest noteringar och som sannolikl åven var de
vanligaste fttrekomrnand€ under året

l€skivlingen (Strobilurus stephano€ystis) med 34 noteringrr jä,mnt fördelade
pä månaden.vårrfdling€D (Entoloma

eller osåkra kollekter har skickats till
utomstående mykologer för rudersök-

visas i fig. 2.

ning.

Totalt registrerades ca. 480 aner varav
50 av dessa noterades fö. mer äD 25

vemum) år en köttig skivling som noterades på 8 lokaler uoder maj, m€dan
rostnåvlingen (Xeromphalina campanella) förekom på murkna s.ubbar på 9

Sainmrnfathins
Svånp&et 1995 kånnetecknades av
relatil't god tillgång på svamp under
v&en och försommaren medm sommaren och början av hösten blev
svampfattiga p.g.a. det tona vådret.
Senare delen av hösten och örvinlem
inn€bar msra ned€rbörd varvid antalet
svarnpar också tilltog i mark€ma. Ne-

lokaler. I intervallet 24-10 lokaler noterad€s 50 arter medan för intervailet 92 lokaler noterades ungef:ir 210 aner.
Aterstoden ca. 170 arter hittådes på
endast €n lokal. På enuld av olildreter-

lokaler. Av ölriga arter som förekom
under maj månad kar rfuruas lilcn

na

senare {imnen i Nonsjölunden. Totalt
noterades 30 aner under maj månad.

i fig. l. Lokalt
svamptillgången varierat

derbörden 1995 visas

har dock

starkt sannolikt beroende på olikhet€r i
nederbörd. Södra delen av kommunen,

speciellt traktema king Gryten, Hästlösa och non om Kiemetsbo, hade en
god förekomst av s\.mp hela säsongen. Även nfiliggande kilometerrutor

i

svånptillgång inventerades nona
i betydligt mindre

delen av komnunen

vårtrattskivling(Clitocybe pminosa),

vårbroking (Panaeolus ater),
toppmurklå (Morchella elata),

och
den

omfåttning ån den södra.

Itroirgm

rnfoEd

Juni

fu nåEd

Juni månad biev relatilt åJtrik med
&nd av h€la 108 arter och totalt 340

Maj
Maj månad började ned ett verklist
fint $nd. Kjell Andersson meddelade
att han sett en vacker röd skålsvafip i
Nonsjöhmded. Vid besöket på plåtsen
visade det sig vara scharlskånsvårskåI, (Sarcosclphå austriaca), fig.

noteringar. Under denna månad börjar
normak antalet köttiga skivlingar att

öka om vädret \arit länpligt. Tidig
Åk€r-skivling (Agocybe praecox) år
en t)?isk försommars!€mp som förekommer på öppna platser i våra
15

varje prick på kårtan
mötsvara! txL km-ruta
son arten hittals i.

Juli
Juli månad dominerades av noteringar

av arter från

slåkt€na Kremlor
(Russula), Flugsvåmpår (A'naniia).

199s. Sillran anger an.

Riskor (Laclanus) och Strävsoppar

I
)
Fjg,3. Don sållsvnla Scha

\

runl 550 noleringar och 140 arter hifla"

Annkaste slåkle! blev kr€mlor med 23
arter notemde und€r månaden. Grön-

akansvåF
skålen tolograle.ad i NoGlölunden I maj
1995. Foto: La6 Bsenko

Pluggskivling 49

Av del slora släktet
Spindlingrr (Corrinarnrs) visadc sis
endåst ett Iåtal åner. Totalt gjordes

(Leccinum).

.e

I

.ä".

krelula (R. aeruginea), gulk.emla (R.
claJoflava) och storkr€mla (R. paludosa) var de mest liekventa och förekom
under hela månaden. Tegelkremlå (R.
decolora$) och vinkrenla (R. vinosa)

började visa sig förs! effer mitten åv

juli och

8 lokaler i
kommun€n. D€ss mycket nära släkting
sunpåk€rskivling (Agrocybe paludosa) hittades av T. Såvslröm den 17 jruli
väst€r om Stora Nadden i ett kån med
blardskogar. Noterad på

björk och klibbal där den våxie i
sphagnum. AneD skall erligt litteralLF
ren våxa

i

fuktiga ståller

i

betes'nårk,
på slr.ndcr och rikkärr, Iiåmsl i
kalktrakler. Del år en sållsy t ocfi dåliel känd an som har hotklassats i katesori 3. Tom gjorde åven två fina rynd
av stor starrskål (N,ly osclerotinra
caricisampullaceae)
som våxer på stan i blöla områd€n i
mlaar. Hotklass 2.

i

Vårmusseronen (Cålocyb€ gambosa)
hittades på &ra lokaler, bl.a. under en
ålm i gräsmallan nd Slenhuset. Sommnrrödling (E oloma pallescens) är
en spröd relati( stor svarnp som kan
karakläris€ras som en typiskju-

samtliga av d€ssa kremlor utom gulkremlan fo(safle al bilda fnfitkoppar lån8 in på hösten. Stinkkremlan (R. foetens) visade sie först den 25
juli och endast tr€ gånger fram till må-

nisvamp. Den noterad€s på 6 lokåler
under tiden 10" 24 juni. Av de vånligare arlema som förekommer under juni
år bl.a. streckskivling€n (Megåcollybia plalyphyllå). Den växer på murken
ved och den försla noteringen gjordes
den 12 Juni. En annan vedsvamp som
bör,ar dyka L'pp i början av juni och
som ka scs långl in på fiöstkanten år

den litrånde.liga

tofsskivlingen

(Pholiota mu(abilis). Den första nolerirgen gjordes den 4 juni. Den ftrsta

soppen. björksopp (LeccinLm scabn n), hilrades den 13 juoi men der
d.öjde lill slulet av juni innan de första
k.emlonra bij.jade visa sig. Småsvampar av olika aner förekom relalil,t vanligt här och dår, bl.a. fortsatte talll$ttcskivlingen att fnrklifiera ända till den
l7 jun'.

nadsskift€t.

Av

nugsvåmpårnå blev d€D bruna

(A. regalis) noterad för tursta gången
den 2 iuli tätt fö]id av den rodnånd€
(A. flbescens) som nolerad€s den 4

1

l

.g

t

jrli.

Dessa båda arter noterades på 17
respektive 20 olika lokaler und€r juli
och blev de mesl &ekv€nla nugsvampama denna mänad. Det skull€ draia

till slutet av augusti inran d€n rG
då flugsvånpen behagade atl visa sig.
ända

En mårkligt kon ftuktifierineperiod
upplisade den gråfolade fl ugsvåmpen
(A. spissa). Under en dryg tvåv€ckorsp€riod, €llan den 17 juli och I aLrg '
sti. rot€rades
den för
olika lokaler.
D€n förs\ann sedan lika snabbt som
den dök upp. Av kånskivlingårnå

ll

''

