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blev den grå kåmskivlins€n (A. vågrnata) norerad först, 5 juli, tätt fttljd åv

zonkåmskivlingen

(4.

battarae) ocb

oringe kamskivlirg (A. crocea). Dessa flugsvampar fnldfierade endast

underjuli med någla å urdantag. Den
vanliga bruna kåmskivlingen (A. ftlvå) visade sig först i mitten åv juli men
dess fn*tifieringsperiod sträckte sig
sedan långt

.g

l

in på höst€n.

Rkkorna (Lactarius) börjåde dyka upp
i början avjuli men först eter mitten av
månaden blev de allt vål igare. Totalt
noterades 12 arter och flest noteringar

Sömar!öilhåttin9
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fick sulmjölkis
lus) som också

snlriskr (L.

theiosa-

vd

den riska som visade sig fitrst, redar den 5 juli. Den 9 juli

siordes fttrsla fyndet av pepparriskå
(L. rutus) som sedån visad€ sig bli den
svarnp som notefats i de flesla lokaler,
totalt 7l olikå lxl km. rutor. Endast en
notering av skäggriskA (L.torminosus)
gjordes under månaden, niln igen den
26 juli. Björksoppen som redan visåt
sig under juni, fortsatte atl upptråda
ganska talrikt under juli, men fick kokunens av teg€lsopp (L. !€rsipelle) i
kunpen som den wnligåste strävsopp€n- Av öwiga soppår notemdes stensoppeD (Boletus €dulis) redan den 2
juli, men totalt hitlådes den enbart ö,m
gånger under månaden.

.å

.il.

De första katrtlrellena (Canthår€llus
cibårius) noterades den 5 juli men totalt
sett kån man ej sågå an den var siirskilt
l"nlig rmder denna manad. Den noterades för enbart 11 lokaler. Str€cknagelskivlingen som notents lzra en av
de vanligaste dtemå underjui fortsatte att producera fiuldkoppar under juli
månad (14 nya lokaler) oen de näst-

kommande månadema skull€ den visa
sig allfnera sällan. Klubbmurkliryen
o,,titsula paludosa) som våxer på löv i

Den vita flugsv|mpen notemdes på 5
lokaler den sista veckan i månaden.

tuktiga lokaler visad€ sig fitr sista
gången den 15 juli. Under perioden l0
juni till 15 j'rli noterades den för 32
lokalei. Såpmusseronen (Tricholoma
saponaceum) fiamtrådde i slutet åv
månaden, men det skulle senar€
sig ått 1995 ej vff något bra år för

Riskorna började att komrna alltrner

Augusti

teus) och örsopparns (S. bovinus) dök

I

likhet med

juli

dominerades augusti
åv art€r fiån keddor. riskot flugsvarnpa' och soppar. Tolåh gjordes 673 noteringar och drygi 170 arter notemdes
trots att månaden blev ton och då speciellt senare hålften av den.

vanligaste klemlån under

månaden

blev tegelkremlå med 26 noterad€

lxl

km-rutor; tätt fiiud av grönkemltn.

Gulkr€mlån upptrådde tålri&äst de
fffsta veckomå frr att seda$ i dutet av
månaden bli alltmer ovånlig. Stinkkremlan började und€r aueusti pro6lera sig som en av de m€ra fiekventa artema (15 noteringar). Den rodnånd€
flusvampen blev åv€n denna månad
den mest noterade (15 lokaler) m€dan
den bruna bödade avta i fiekvens- De
två sista veckoma började tuktkoppår

av de tidigarc ej firnna artema, Iöd
nugsvrnp (A. mNcariå), vit flugsvamp (A- virosa) och svårtringåd
tlugsvamp (A. porphlria) ått visa sig i
markema. Först ul blev svårtnngrd
flugsvamp som noterades den 14 åugusti. Den röda flugsvådp€n visade

åven om det tycks som om augusti ej
var en sp€ciellt bra mårad fitr detta

sliikle- Pepparriskrn blev rnest frenoteringår, följd av
svrrtrislr.0 (L. necator) ned l0 lokaler.

kvelt med 15

Strivsoppårna altog i Fekvens sannolikl bero€nde på den lorra våderlek€n. De första smörsopparnr (S. lu-

upp hå,r och dår i markema åven om de
äiuru var ganska ovarliga. K{ntnrellen
blev allt vånlisare (24 lokaler) och cit.

rongul slemskivling (Gornphidius
slutinosus) började bli alltner ftekvent. Såmmetsfotåd pluggskivling
(Pa llus atrolomentosus) som växer
vidpå äldre barv€dssobbar noterades
ö$la gång€n d€n 4 augusti och totalt sågs den på 12 lokaler denna månad. Delt vanliga pluggskivlingen
(P.involuhrs) bödade komrna i slutet av
månad€n. Tidigare hade den noteråts
ffrr

någrå gånger vid månadsskiftet juni/juli
men sedan utebliut under drygt en må-

nad. Spindlingarra började ftuktifiera
mera allmånt och totalt ftir augusti noterades 22 an€r. Fina fynd av skötrfotåd spindling (C. venustus) och brödspindling (C. crassus) giordes i traktema av Crjaen.

Sept€mber
Sept€mber brukar vara båslå svanp-

sig den 28 augusti och fur denna månad

månaden och deita gållde åven för
1995, såvål åvseende art- som individrikedon. Totalt giordes 1450 noteringar och 277 art€r reglstrerades. Först

noterades den på endast tre lokale..

den 9 s€plember noterades narrkån-

tårell€n (Hygrophoropsis auantiaca),
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vilken sedan skulle visa sig på Werligare 59 lokaler, till det sista
S.ndet den
29 oktober. Krenlorna dominerad€s

av grönkremlå, storkremla och tegelkremlå medan gulkremtån nästan
förs}ll'lnit helt.
Av llugsvåmprrna dominerade nu d€n
rödå (26 lokaler) och den svrrtringåde (27 lokaler) medan de förut så vanliga rodtrande och brudå {lugsvåmpåmå nu blev alltrner ovanliga. Den
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bördiga marker. Tom Såvströrn eiorde

ett åt€rbosök på lokalen våster

som

ej

påtråfats

börjad€

(Hygrophorus)
tidigar€ månader

ou bilda

fruktkoppar.

Oliwaxskivlingen (H. olivaceoålbus)

för

ll

lokaler. Av de mera
noterbara fynden kan natnnas grånrddling (Entoloma turbidun) som hittades på tre lokaler däJav e$ rynd av
Holger Axelsson. Della år en ganska
stor rödling som gåma ixer i friska
barrskogar. Rotspindlingen ( C. argutus) noterades för 7 lokaler. Denna art
noterades

våxer i symbios m€d asp gäma på nera

5

år€t och vilka som varit dominerande

lokaler, frostvåxskivling

Av ufym-

(Hygrophorus hlpolhejus) hittades på 4

unde. olika tialsperioder.

Nadden och hi$ade d:ir en riska, L,
scoticus, som \tå\te i sphågnun i ett
örtrikt k,irr. Det kanske finaste g.nder
denna månad gjorde Lars Bsenko som
littade ksstaqi€soppen (Cyroponrs
cåstaneus) i Dalbacken, där den våxte
ca. 80 m€ter ftån den €k den sånnolikt
bildar mykonhiza med. Kastanjesoppen år ho&lassad i kategori 4.

lokaler. Vidterskivlingen (Flammulina

messkiil har många släl(en ej behandlats och unål€t av svampar ä. av samma skål starkt begänsat. Den my€ket
viktiga asp€kten var svampar våxer och

vita flugsvamp€n ökade i fiekvens Oktob€r
och noterad€s för 15 lokaler. Pepprr- Trols frost och en kall oktober eiordes
risk n notemdes för hela 35 lokaler 637 noteringar och 200 arter blev reoch blev åven totalt en av de m€st no- gistrerade. Kr€mlomr började a\4a
lerade artema denna månad. Låkrits- starkt denna månad och flest noteringar
riska (L. helws) hade en stårk period fick giftkremlan (R. emetica) som
och noterades fö. 25 lokaler. Av sop- hittades på 7 lokal€r.
prrna ökade smörsoppeo, örsoppen
och srndsoppen (S. råriegatus) i fie- Fluesvampama dominerades helt av
kvens högst betydlist iilrnfort ned må- den rödr som noterades för 20 lokaler
nad€n iru'ån. Björkoppen börjad€ för" Svartringrd flugsvsmp som varit
svinna men ercattes alltmer av dess nå- talrik under sept€mber kunde endast
ra slikling kårrsoppen (L. bolopus) hittas på 3 lokaler. Öwiga flugsvarnpår
som nole.ad€s på ll lokaler. D€n lyste helt med sin frånvaro. Riskoma
första tmttkåntårellen (Canthar€llus val fortfarande tålrika, dä pepprrrisrubaeformis) noterades den 2 septem- kan behöll sin stållning som mesl fte-

Skogsvrrskivlingrr

des för

St.

kvent. Av strnvsopprrno gjord€s bara
en norerinS. T€gelsoppen hittades deD
I oktober och detta ö,nd skulle visa sig

vara d€l sista

ltjr året.

Sn6rsopp,

såtrdsopp och örsopp vår fortfarånde
ganskå talrika. Pluggskivlingen (18
noteringar), rökslöjskivling (Hypho-

loma capnoides), 16 noteringår, och

nårrkåntarell,23 noteringar, utgiorde
tillsamnans m€d röd flugsvamp d€
vanliSaste svampamå denna månad.

I mitten av månaden började några typiska senhöslsvampar att uppträda.
Blåmusseron€n (Lepista nuda) notera-

velutipes) som växer på löwed, giirna
salix, visade sig i allt större bestånd.
Totalt 8 noteringar.

vilka
Dessa månader giordes inga noteringar

av kemlor, riskor eller soppar. Totalt
gjordes 49 noteringar fördelad€ på 27
aner. FrostvåxskivliDg (2 lokaler) och
vinterskivling (5 lokaler) bildade dock
fortfarande Iårska fiukthoppar. En art
som komme{ vid denna sena tidpunkt

på årct år vintermusslingen (Panellus
mitis) som viixer på barrved. Den noterades för 5 lokaler.
Slutord

Det som redovisals i dennå anikel utgör endast en bråkdel åv allt material
som insamlats under 1995. Beskivningen hår har mriktats på att redogöra
för niir sråmpatna har visåt sig under

Till

kåv de

ställ€r på omgivnjneen

har ej h€ll€r behädlats (biotopkav)

November och decenrber

Inventeringar av denra t'? ger ofla
upphov lill fler fiågor ån svar och fttr
att kunna å en mer komplett bild av
svåmpar och deras uppträdande

i natu-

ren, måste inventeringen drivas med
sänmå intensitet und€r €n fttljd av år.
Detta innebär att allt material som
kommer SSG tillhanda är betydelsetullt

och

var

och €n kan bidraga efter sin

förmåga. SSG vålkonrnar nya medlernmar som kan delta i vån invent€ringsarbete.
Slutlig€n viil jag låcka alla som deltagit
i inventeringarbetet och på så sätt giort
d€t möjligt att skiva d€nna artikel rörande inventerinsarbetet 1995.

sisr en dikt, som p/lminner

oss om hur härlig svampskogen

lir

Lakritsriskan

När sÄ tonp€riod€n slcumpoat mossån.
lakilldoflen svcper runt i sandmårks-

hgvar Granqvisq 1983

Våtrdrar'n slannar, våahar,
Vå&& om igell men gåtan sållsam

l-llngsamt sluriår barskogsmarken
ftr mot mosstreklåddå svackor.
Våra höljor minncrom ett ålgsnåk,
Just i vihossnejdcns högre lå8en

blcribdoft

under en och ånnan nårig 8rån
sdhr glcså sälhkap lakritsriskor,
grigulrosa mcd sml våuenklam drcppår.

årr.

i bcrgslagsskog saknåt fog?

Dock, i fukrig löma under narig grån

sdr i sållskap lakribriskor.
Spridcr ur sin dofr och sllpper sinå
på det sålt som Skapår'n

$'r*L

"

Ur min anteckningsbok"

En morgon på
Avlångsmossen
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4-03-30

Bengt Larssons herbarium
från läroverkstiden på
1940-talet

Lennart Eriksson

Tom Såvström

övemattade efter rnötet i stomoss€n
och for tillsainmaN med Tom kl. 2.30
till Felingen. cick på isiga vägar och
hörde €n pårluggla iwigr ropande. Just

Nåson gans i början på 8o-talet fick
jas av Sven-Olof Eriksson (då förman
på bruket) ett h€rbarium imehållande
ett 50-tal pressade och etik€tlerade

&amlodra (4-tiden) till Avlångskull€n
6ck vi SV-ut höra ett rakrfast skållånde. troligen slaguggla, som tidigare

kärlväyler. Han hitlade dettå

i

i Västerbiologiundervisningen ingick afi sa.mla 50 olika a(er av
kårlvi8t€r, vilka skulle kunnas utantill
vid påföljande förhör. De flesta vilxterna som finns i herbaJiet var väl mer
€ller mindre allmärna då som nu och
insamlådes till stor del då det var somDe båda ninns l?iroverkstiden

ås dår det

parkla-

hörts dår av Sörer. Den ropade nu i ca.
5 minuter, i två omgårgar

gets gömmor som var gamla posl€n och

Vid Avlångens strand lwade vi

redskap. Pa*lagel skötte brukels park€r och den sista arbetsledaren i låg€t
var K S Kagestam som slutade dair i
augusti 197?. Efter aft detta h€rbarium
nu legat ett antal år i mina egna gömmor tyckte jag atl det kunde vara dags
att rota litet i d€ss hiirt(omst. Närffda

i niirheten av dåvaratde apoleket
(väster iv.) diir de höll till med snrå
låg

någon

timme och kunde ftilja hur den ena efter den andra av marsmorgonens fåglar
vaknade och började sjungtspela. Dår
fanns sparwgglån, inom hörhåll spelade tjädem, åven hönor hördes Onama
kuttrade och hyssjade utifiån mossen.
Två gråsånder Rös bråka.nde runt den
isbelagda sjöo och morkullan stråckte.
Etl par dubbeltråstar flöjtåde och sedan
ävcn en koltrast.

Den första aanan rcpade nerifiån Flyten och så småningom började småfåglar stråcka nonut, bl.a- många sävsparvar, bofink, björktrast och en jämsparv.
Mångå mesar sjöng i skogen; tofsmes,
talltita svartines, kungsffigel, kungsfågel, trädkrlpare och korsnäbbar. Spillkåkoma spelade och stöfre hackspet-

tofsvipa stod ensårn på mossen. Två
rådjur skråndes med långa sl{rtt över

Flyen.
Vid Slenbjömskojan stöttes en älg samt
strax dårpå en vit skogshare. Ett pa.
ormwäkar seglade öv€r sin förmodåde
bodung€ och på ett hygge vamade en

gårds'nyg samt sågs nåsselfiåril och
påfågeloga. Många nyck€lpigor sågs på
b€rghällamå. Vid Felingen sjöng me-

sar, bofink, giönfinkar, gröngöling,
sågs en onnwåk samt en luggsliten räv
i solgasset på en sten.

ten trummade. En ljungpipare passera-

Det var en fåntastisk \,€rmorgon med
absolut vindstilla, röken ftån grillelden
sreg rak upp! Till en början rått kallt,

de fldjtande på stela vingar och en

senare på förmiddagen gassigt i solen.

Kagestam gav mig hii.rvid ledtrådar.

tra herbarieark finns som insamlare
nannet Stur€ Karlsson, (som vid min
kontakt i mars nyligen rylh 70 år), nu
bosatt i Våsterås. På ftjdelsedagen fick
Sure uppvaktning av skolkarnraten
ftån 40-talet, Bengt La$son. Ser man
på, diir hade jag båda vzixtinsalnlåma i
ett nötskåI. Bengt it idag 68 år och bor
Hässelby utanför den kungliga huwdstaden. De båda suragrabbama
håller ån idåg konlakt med vamndra.
På

i
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marlov. Etikettemas utformning kan
ses i fig.l. Det ?t synd att inte vä\tlokalen närmare ånges, det hade var;t
speciellt intressant vad säller tandrolen,

Dentaria bulblferu (fig. 2) som lir en
kåvande kalkgynnad lundvaxt. Den
förekortuner nindre allmiint king Målaren. I Surahammars kommun 6nns ,
vad jag vet, ingen tidigare obseNåtion
av tåndrot. Arten Iinns ej h€ll€r nåmnd

i Malmgrens Västnanlands
Flora (1982). Det vor€ inressant att
for srua

vera var den insamlåts, men ftir insam-

laren

ä

det nalurligtvis otnöjligl att

minnas växtplatsen efler så lång tid.

Anlistan (fig.3) fttljer den ordning de
ligger i herbadet. Av denna framgår att
spomdiska insåmlingar giorts i Våst€rås och en (ullön) i Södeiålje.

Frg 3. Anrisla,-Bgngt Larssons hebaium tän tg4otåtet. Dä. ints annal ang€s å.
BLinsamlaie. SK= Sr!E Kansson. Obseryera aI sn hetdetvetenskaplga nämn hsr
åndrårs sedandess, dår€dovisas 6ndåsl de som galo€ ud insån,ingsiitlä ei,

ÖveMigande antalet år dock samlade i
Sura socken. Intressånia är också några

aner med &er som vijxrplats, bt.a.
bl&lint. pråsrkage och tårskulå. Förmodligen var dessa vanligare som
''åkerosas' då ån i nulid. Vare sip
kernisk ogäsbekilrnpruns eller frd:
rensning var vål på 401alet szirskih ut,
brett.

En orkid6, nåfviol, år insamlad. Som
bekant år åtla orkideer numera fridlys-

ta. Banvallen, som år en ur florasynpunkl spännande plats, här lår två a(er
med - blåeld och backskain'frö. InsamIåma har besökt många olika v:ixrstät"
len, då 18 st. anges. Med insamlarens

tillåtelse överlitnnas detta herbårium
till Surahanrnars bibliotek. Hur d€t en

gång

i

tiden hainad€

i

parklagets

gömmor är dock fortfararde en olöst
gåta.

Till sist, visst hör blornmor och musik
ihop. De on Silnnda surågabbama har
nåmlig€n musiken i blodet. Ädre sllrabor minns s?rkerl BeDgt Larssons Trio,

däri ingick Bengt på dragspel,

Sture

Karlsson på trummor och cösta NordIand€r klarinett

Fig,2, randrcL feckn. fon StjBtdn

Fig. 1. Etikefta nas ufiomning.
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