Jungfrulinet Polygala vulgaris fär
Timmerbacksmossen att skifta i blått

Högstubbar gör nytta
Man har inon skogsbruket på senare år
börjal spara avftapade lrådslubbar (sk
högstubbar på hyggena). En del mäuli
skor har undmt öv€( varör mån gör
delta. Dd ser ju inle alltid vackert ut
precis. Men för fåg€llivet kommer dessa högstubbar att göm slor nytta i
korrunand€ uppviixand€ skog. Stubbar-
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Bevis fbr att detta fimgerar fick jag en
vårdag 1996, på nyå hygget oor om
Stingsbergel. En spillkåka hade mejslar ur bohål i högstubben och ungåma

iwigt efter mat. Detta bohål
kommer i många år att erbjuda håckningsrnöjligheter fttr t ex knipa och
ugglor som i sin tur håller eff€r små-
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På kvällen d€n 28 juni i år blevjag ål€r

?ir
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backsmossen. D€n upptråder dår spridd
över hela mossen och i sådanå mängder

gomda i vitmossan och som elt annat år
kan ge upphov till rikligåre blor ing

att uppl€velsen av den blir

av denna vackra orkid€.

lyvår dikad och ganska torr men
påmind om jungfiulinet på Timmer- förhoppningsvis 6nns del ']mölar"
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gnagare, som annars skulle skada de

pla loma.
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dessa högstubbar sparas

kommer åveo ungskogama att bli rikare
livsmiljöer för många olika arter.
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Och m€d blicken intagen från en lägle
position fiir mossen en blåskinande
fiirgton. Helst ska det vata motljus fån
en lågt stående och svagt slöjad solDel var det lius som jag och leonb€rgem Oliver hade dår vi satt och vilåde
på mrrens rniuka spaghnumåll.

tiggde

I och med att
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marker, vägkanter och andra gråsmaF
ker. Enligt min erfa.enhet tir förekomst€r av jungfrulin på myrmarker ovanliet, i varje fall i Swahammds kom-
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fäglarna ordDas på detta sätt komm€r
gnagare och skadeinsekt€r i koNnande
skogsgeneration att hällas efter. Förmodligen god ekonomi för skogsåga-
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viixte junglrulin ule på Timmerbacksmossen, vilket jag tyckte var en märklig viixtplats för dema å(. I våra lrakter foretommer den framst i torår€ till

iti:$

na kofiuner att slå i många år och
va(ene( veden murknar kommer
många fågelarter att kuua håcka ut
sina bohå|. Getrom alt boplåtsenra fiir

små
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För flera år sedan upptäckte jag att det

o,
1,

1a7

Mossen har karaktärer som påminoer

om vårå orkiddkiur, Lönnbromossen,
Vairsmossen m.fl. Plötsligl fåstes min
blick på en mörkt röd flåck i mossån,
tio meter fiamför oss. En orkid€ på våg
att slå ut i blom..., kunde det vårå en...,
jodå, det var en engslny.kel. Dactylorilza tncarkalat. Letandet efter fl€racxeftplar blev dock resultatlöst. Mossen

fön haft
myrslog (slått€r) på Timme.båcksnoss€n. Att d€n omfattats och påve*ats av
tidigar€ skogsbete ä kvårvarande rester av stolpar och taggtråd synbårliga
bevis för. Den gamla hågnaden delade
en gång mossen på mitlen i syd-nordiig
riktning.
Kansk€ hår Ulvsbomuren

Den hiir kvällen berikades, Erutom av
ovan nåmnda, också av möt€t med
lärkfalken i dennes govstammiga r€virtallskog, mötet med tjåderhönans wg-

kull

i

grankänet och

av

tranparens

konversation m€llan Ulwam€n, Nåcksjön och Slogmossen.
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Ge lommen en chans!
F

at k nna njuta a', en rik och spdnnande natw naste t'i

djur och rdttet. Den stömingskdnsliga
hdr vi eistas
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visa hd^tyn

nen lär paninna oss on

firt
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många tus€n ar har lontnen håckåt i
v&a klara sjöar och tjåmar. Några typiska lomsjöar i Surahammars kommu
år Våssjön, Långsjön, Slora och Lilla
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lommens rop
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- €ll€r

Kom inre hit!

I

iir storlomm€n en praktfull

fågel. Den kan våga 3 kilognm och har
vingspann på upp mot ll0 cm. Be_
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tydligt mindre är smålommcn, som
kånns igen på pamingsdräkt€ns .öda
"haklåpp" Smålomm€n obseweras då
och då i vår kommr$, särskill under
flytlni gsliden på vår€a. Någon häckning av arten har dock ånnu ej ftreva-

Hot mot lommen:
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Varje art lika viktig
Naturskyddsföreningen hår valt lommen som symbol för en kampanj litr en
månglåld åv vaL\ter och djur. Med aliemansrälten har vi ett unikt tilhräde till
näsrar all Datur inom låndet. Men för
alt krnna njula av €D rik och sp,i ande
oatur, måsl€ vi visa respekt mot d€ss

lika viktiga för
stor som liien.
Kanske kånner vi bäsl igen lommen på
del vemodiga men sliimnirrgsfulla lock- Känd eller okånd. Lommen fitr pårnina oss om att allemansrätten år en friropet i skymningen. Det trllhör en åv
ril.

t

fijrsommar-

alla tid€r her lomn€n levt i balans
med rovdjur och andra naturliga hot.
Lommen fårgar fisk i deo egna ell€r ldag år det nänskliga aktivileter som
nägon niirbelåg€n sjö. När hösten holar lomm€n. Förutom försumd€ sjökommer drår lommen till havs för att ar, våimarksdikningar o€h olämpliga
under våren återkornma till sin sJö. I vattenregl€ringar holas den av fn,uftsoch på vatt€n rör den sig måsterliSt. På livet. Lommen vill inte bli störd. Ulldvik dårför afl fiska, påddla eller vistas i
land är den däremot hjålplös.
närheten åv elt fiåckande par. Når ilF
kåktåre närmar sig visar den elt riluelll
Lockrop i skymningen
I svanvit rutmönstrad dråkt, inl€nsiv1 hotbeteendei "Derta är min sjö...kom
nlbrnröda ögon och en vass dolklik- inte h;r1".
Målsjön och Fiskkmlen. Hår lever den
ett tillbakafuaget liv tlnder sornnaren.

nande näbb
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invånare. Alla arlcr är
en fungerande h€lhet.

våra finaste natumpplev€lser, att lyssnå

.

Våtmarsdikning kan förstöra lommens häckningsljiinar.
Reglering av valtenståndet i storlonssjöar under nrmingslidgn kan innebära att
boet harnnar under vattenytan €ller alt lommarna inte ka ta sig upp till boel.
Försumingen hår iindnt och ffirsamrat fiskfauDan i llera sjöar. En sur sjö mr
ofta €tt klarare \åtten vilket på kort sikt kan eynna slorlommens födosök. I försurade sjöar lakas kvicksilver ut och sprids i näingsk€djan. Som toppkonsum€nler får lomnama i sig de högsta haltema av k\4cksilver, vilkel kan försårnra deras överlevnad och reproduktion.
Storlommen iir kiinslig för stömingar. Undvik dårför att liska eller vistas nära
ett häckande lompar. Når den ruvande lornrnen k?hn€r sig holad liirnnar den
boet vid strandkanten och ger sig ut på sjön. Risk€n för att boel pluDdras på
åss av andra djur år då stor. Smålommar störs på molsvarande sått når
s'nåtjfirar öppnås för kortfiske €ller inplanlering av fisk.

Inom övervintringsornråden till havs drabbas ofta lommama av oljeskador.
Många dnrknår också i fisknäi.

Inom ram€n för projekt lom kartlågger vi miljöholen, undersök€r lombesländets
ulveckling och informcrar om lommen.
Är du inrresserad atl vara med ågon form, t.ex. bli "lomväktare" över er sjö?
Konlaktå då mig, som iir vår 6renings kontåktp€rsont
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"Så kan den biologiska mångfalden
öka i skogen, (1)"

Flera olika undersökningår p€kar på
problemet med dag€ns brist på död v€d
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skog€n, sårskilt då den ralion€llt
skötta kulturskogen. Substrat som ddd
v€d minskar och återbildas int€ i den
form och mängd som många arter kråver ör sin överlevnad. Mängd€n död
v€d utgör omkring l0olo åv tddmassan
i en natwskog. I dagens bmkade sko-

gar

iir

hångd€n dÖdved inle m€r ån

"stockår" som vi hittar de holade
och mest kråsna anemå av bl.a. vedsvampar. Ett par sådana arter som vi
sällsynt noteral Surahaminars komdessa

i

mun kån nåmnas: kåndelabersvarnp
Clavicorona pyxidah (på asp) och
gränslicka PhelliDus niglolimilatus (på

gan), båda lätla och kånna igen ifålt.
Ett sätt atl öka and€len död

ved

någa fil procenl. Detla faktum hår idag

och
då,rmed öka den biologiska mångfalden

också erkänls av skogsbruket.

i liamtidens skog år ålltsål

Den allvarligaste bristen hiirvidlag ä'r
avsaknad€n av riktigt Erova on*ullfall-

åtl i stdrre ulsträckning lita stormfålldr tråd ligga kvar i skogcn och

na träd

(låsor). D€l är fråmst i och på

på owerkad€ frötrådshyggen.

vård.

Er vårvirlerdag var jag ule på en sedinv€ntcringstur i markcmå i den
finå branlen SO om Gottrickkårret. I en
asp hörjag en hackspett i lård med urhackning av bohålel och vånlår ul den-

vdlis

fitr fastslållande av artlillhörigh€t.
Plötsligl dyker en nyfiken svanmes

ne

upp, slår till på min kepssk?lrm och

tit

Du kansk€ tror att d€t inte går att hilta
svainp under resnfattisa och lona perioder, så som del varit unde{ innevarande år, och visst har d€t varit onl om
svamp, men om.man exlurerar

svanpamas vårld och v€ta ail allt inte
går att sätla Damn på.

i lliska,

ftrktiga eller sumpartade marker så b,ittar man flågot fbrr €ller senare. De
båsta lokalema ufld€r torrperioder år d€
som har ett blandbeslånd av tråd, fyp
sumpskogar med klibbal, björk o€h
gran och/eller med inslag av asp. Gi-

Luppen ger Dig oanade upplevelserl Studera svampar eller
mossor, lavaroch blommor under förstoringslupp lär dig se
och känna de små detaljerna.
Lupp med 10x eller 15x för"
storing kan köpas hos vissa
optikerlörca 200 kr.

vande är också skogsbilvägar, Iratorsp& och stigar, helst då bcbewxna
med grås och mossot sårskilt vitmos-

Svartmes i "närbild'o
Del år !äl eg€ntligen de sinå detaljema
som göråll Öv€naskningama i mårkeF
nn, dcl som .wikcr frår dcl vflrdågliga.
Mölcfla mcd mritclcnra i all ära nre co
episod ddr den lilla trevliga svarimcs€n
år inblandad kan vara nos så minnes-

Här hittar du svamp vid
torrperioder

sor (Sphagmun). Mwkna stubbar bru-

kar behålla tuktigh€ten långe

tar mig i ögonän. Hoppar fiarn på glasögonen och "pickar" lite m€d nåbben i
c n ögonbrynct, L(forskar sedan nog"
grannt mitl ena öm in an dcn kvillrande slår lill ien åsphögstubbe intill.
Denna dag tyckl€s jag vara "ell med
natur€n". "Slöne hacken" hivade snarl
ut en knippa aspflisor över mig, for s€"
dan snabbt ner i hålet igcn och fortsåttc
"mejslingen". Senare
såsorgen
möxe.jag åter dessa fåglar i brånten vid
Cottrickkånel, nu fullt upptagna rn€d
sina fanilj€beslyr, och som iDkräklare
var jag inte ålls likå nonchalerad som
lidigare.
7 on Sö\' rönt

på

och
granskar man dem niirmare så iir chans€n stor att man hitlar något. Många av
de noteringar vi gjort under 1996 hårrör fiån just stubbar och murken ved.

Det kanske viktigåste iir dock alt dLr
tyck€r d€t är spainnande och roligt att
vistås ulc

i

skog och mark och samti-

Bästa lälthandboken!

digt kunna bidra till ån öka vårl v€taode om de nyckfullå organisner som
kallas svampar. Glöm ej: Varje nol€-

Ryman/Holmäsen,

SYÄ/ttPÄF. Koshad
i

ring som låmnas till

svampgruppens
inventering år värd€tuII. Kan du ej sjålv
beslåmma svampen står alltid Torn och

lill fdrfogande för att göra etl för
sök. Mån bör doak vara ödmjuk inför

jag
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bokhandeln ca 400:-

