
"Så kan den biologiska mångfalden
öka i skogen,(2)"
I Surahammars kommun, liksom i ö!ri-
ga delar av Sv€rige, har åtskilligå h€k-
tar id- åkar, iingar, beteshagar etc.
igenplanterats med eran. Vi har på

detra sått fiitt många artfattiga s.k. mo-
nokulnrcr, och d€ssa marker ftrrblir
under lång tidsrlnd ogästvaiitliga för
månniskor, vfiler och djur.

För att erhåUa ett något höge nahrf-
vårde i "granåkama" kan man hugga

upp tuckor i dessa, Iiksom i dess kanl-
zoner. På dessa ytor kan naturlig in-
vandring ske av olika lövinslag, såson
björk, asp. rönn och sålg. Viss ptante-

ring kan bli nödvändig. Hår och \"r

kan med ftirdel också d€t ädlå lövinsla-
get med ek, ask alm och lind
ökas.G€nom dessa tahligen enkla åt-
gäder kan Iranplanteringama bli be-
tydligt m€ra afiaktiva för våxter och
djur och ftjr m,uu skan blir d€ både

trevligare att vistas i som att se på.

Hellr€ €tt ljusl böljå.nd€ lövbryn ån en

tåt mörk och rak Eranridå. Sannolikt är
d€nna föreslagna åtgård åven god eko-
nomi fttr markägaren.
Alltsål
-Genom ått öka lövinsltset i dåsens
gmnplanteringar ökar vi den biolo-
giskå mångfålden i dessa anntrs så

rrtfattigå miljöer!
7 on Sä\'stftin

Bok i tidenl

Den levande döda veden
bevarande och nyskapande i naluren

I d€n hår bok€n får den inEesserade råd

om hur man kan gynna alla de åner som
lir bero€trde av död ved. Bokeo visar på

hur viktig den döda veden it, inle minst ftjr
de rödlishde anema. och vffför. Anvis-
ningar ges hur man kao sparå och nyskåpa

död vcd på clt lämpligt sä(.

En sjålvskiven bok för markägareo, nahr-
vårdåren, kornmunånsvadga och andra in- Figll.11. Eko.ien årei äv de

dåqgdj som ul.yltjargamla tråd
och död ved. Ekorcn tÖ!å.9åhå
Jåsehåslen ihållråd och ltnylljar
lådiga bohål lillsig sjålv efte6oB
den inte ken 9ö€ ågnabohålor.
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Sett och hört i markerna

Mikoel Leppdlampi (sannanstöllate)

Höslen å{ lånst på vås och försla Fost-
natten hade vi r€dan i början på sep-
tember. Under maj och juni var det
ganska kallt vlider och €n del n€deF
börd föll, medanjuli bjöd på lorka och
und€r månad€ns sensre del rekordvär-
me I måJkema hff det nestå av svarn-
parna torkat bort. Dfuemot har det varit
gon on hjortron och blåbår och tämli-
gen god lillgång på lingon.

Hår följer en samrnanslällning över det
intressantasle som lilldmgit sig på få-
gelftonten i komrnun€n från maj t.o.m.
juli.

Den U5 sågs svarthrkedopping i St
Nadden, 2/5 i Såsdamnen, 8/5 i Glå-
pen (2 ex.), l9/5 i Nåcksjön (4 ex.).
Mellan den I och 26 maj rastade 2

mindre sånesvån i Norsiön. 3/5 fanns

en rödspov vid Gnien. Lårkfrlkcn hår
sells på Aljande plätser; Storängen,
golfbanan, Äide[ Sörsjön, Gnien,
Cammelby och tlwan€nrulvsbo-
rnuren. Ett par småskrake fanns vid
Sörsjön l/5 och ett par i Virsbosjön
8/5. Vid Våstersjön fånns ett s.l-
skrakspår l/5 och en hona vid Ulwa-
men l8/5. En stitrtandhonr såss vid
Våslsura och ell par !,rd Gni€n l/5 och
ett pa. vid Lisjö ångar 4/5. Vid Håstlö-
så fanns en ringtråst 4 maj och samma
dag rastade på åk€m vid Lisjö iingar en
flo€k på 54ljungpipare.

En småspov sågs vid Gni€n den ?/5
och 2 ex. 9/5, vid Våstsura I ex. l2l5,
€n stdckre över Äliden 16/5 och slutl!
sen I ex. vid Gnien l7l5. D€n 8 /J
rastade 4 dvårgbeckrsin€r vid Cnien
och I ex. vid Lisjö ångar den I2l5.
Över Magsjömaden spelade en dviirg-
beckasin 2515. K$llen den l3/J spela-
dc 2 dubbelbeckåsin€r vid Djupen
och den 16/5 2 ex. vid Lisjö ångar. Den
9/5 observerades en pilgrimsfålk vid
Lisjö ångar. Svarttärnor (3 €x.) fanns
i Gnieo den l2l5, någon häckning har
dock ej konslåterals i år. Den l2l5 vår
också en mycket bra vadardag vid
Lisjö ångår, bl.å. sågs 270 grönbenå,
78 brushane, 3 mosnåppr, 2 större
strandpipare och 2 mindre strandpi.
prre.

I minen på maj stråckte mycket silvcr-
tårnor över kommunen, bl a. sågs vid
Cnien 3l ex. l2l5, Djupen 28 ex. l2l5,
Sörsjtu ll2 ex. l3/5, Glåpen 6l ex.
l7l5 och Sörsjön 130 ex. l8/5. Sten-
falk fanns vid Storiingen l3l5 och I
ex. vid GnieD l7l5. Vårens ftirsla 16r-
dron tutad€ vid Västersjön l3l5 dår
den också hörd€s l/6, då även en fåsel
tulåde i Östersjön. Den l4l5 stråckte
2l sädgiss och en qiillgås i en flock
över Lisjö ,ingår. Årta har setts vid
Lisjö iinsar l4l5 (l ex.) och l7l5
(3ex.), Nonsjön 2615 (2ex.), Lönnbro-
sjön 8/6 (4 €x.) där också "spel" har
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iakttagits. Vid Cnien fanns ett årtpar

Skedand den l7l5 vid Lisjö iingar m€d
4 ex., Gnien med 2 €x. den 1316 och
2316, €n honå ud Gnien den 20/?. En
ensan gråhak€dopping låg i Djupen
l7l5 och sårnma dag rastade en flock
på ll bergand Östft Vålen. 18/5 sågs

en brunåndhane i Västersjön.
Kärrsångrren hd höns sjugå vid
ekhagcn i Västsum 2315, 2 ex. i Sura-
hanmar vid gamla brandslalionen 8/6
och I ex. vid 'Aolarbanan" (Hov-
gården) 2616. Hela 4 näkt€rgalåt
sjöng vid Surahammars bn*soruåde
2515. I ex. Cnien 2515, I ex. Lisjö gård

8/6 ocb I ex. vid Kungshanmar 8/6.

Smådoppirgspel noterades vid Lisjö
ångar den 2515. Den 2715 raslade 4
rödbena vid Gnien. Ängshökparet ha.
setts vid Västersjön vid några tillfiillen
mellan 2515 och 2/8. Den l/6 sågs en

bitver vid kanalen, Ramnris Bn*. På

natten l/6 sjöng en trädlårka vid Haga

och I €x. vid Holmsjön 2616. Natt€n til!
den 2/6 sjöng en b$ksångrre på
golfbanan. Den 2/6 hördes mindre
flugsnrppåren sjunga i Norrsjölun-
den, dår d€n bmkar höras årlig€n
Flodsångåre har hörts vid Skytlorp
5/6, Olberga 7/6 och fr.ån buskrnarker-
na vid Suahanmars reningsverk 2616.

Vid Olbergå "åkrök" spelade €n mind-
rc sumphönå 7/6, vilket år ses som en

av periodens linåste "obsai'.
"Utplant€råde" rspphöns har setls vid
Ståltorp 2 €x.7/6 och på Sörb"nadeo 2

ex. den 1216. En rftonfålk fanns vid
Gni€n den 8/6 och på kvållen hördes en

hornugglekull vid aspbacken. Norby.
Den 10/6 stråckte en kustpipåre över

Ulwamen. 2 ex. smrlnåbbade sin-

snäppor rastade vid Gnien 15/6. Den
1616 såss nötkdka vid D€$an o€h

2516 vid Sågbergei i Virsbo. s2
svårtsnäppor fanns vid Sörbymaden
18/6. Kornknirren sp€lad€ på Lisjö
ängat 2416.

Den 2216 spelåde 5 nattskårror vid
Timmennoss€n, 3 ex. e{ler skukunavå-
gen vid Rolken 2916, 2 ex. id Lilla
Acktjårn och I e](. vid Nåcksjön 2916.

En jårpkoll sågs vid Naddtorp€l 2616

och järpspel vid Hålltjåm 2116. Den
30/6 fanns en krttugglekull vid Lönn-
bromossen. En stenknäck sågs mata
sin unge vid Åiid€n, Ramnas, den 2211.

Slutligen noteras tornfålk vid Gnien
2317, dår också en myrspov sågs 29r.

Rapponema bygger på uppgifter län-
nade på möten, tel€fonkontakter och
Fån anteckningår som görs ule vid oli-
ka obs-platser.

Pilgin sfalken hat obsetue tats
vid Lisjö ängar i naj. (gild ut
Duango).
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Tur i urskog

Utflykt lill Fermansbo urskog den l8/8
m€d Kjell Eklund som guide, rillika
tillsynsman för r€servat€t. För omväx-
lings skull :intrad€ vi urskogen tån
öster och kom diirmed, stsåx innan re-
sewatsgiinsen, att passera kultuspårcn
av fd. Kroksmosstorp. Den siste torpa-
ren som brukade Krcksmosslorp (Fåm
tall 1906) var Anders Petler Ensvall.
Nu var vi alltså.dår 90 år senarc....

Under granama på de ganla åkertegar-
nå fann vi några odlingsrösen och res-
t€r av fiukttråd, åv€n mitt upp€ på sjål-
va torpruinen våxte en Fov Wig gran.

Dock var gårdstunet låmligen oppet
och där växte en del örter och glås, bl a
de stårkt kulturgJmnade anema renfana
och piggstarr samt en kvarståend€
kafiig n'?offos. Tunets hävd inskrån-
ker sig numera till b€tet från skogens
vilt.

Undertecknad spanade under våndring-
en mesl eller svanp, vars lillgång
starkl begånsals av varande 'tyd-
euopeisk" vårmebölja. Kj€ll påvisade
en tallticka liings slig€n och beältade
att denna parasiterånd€ vedsvamp ell-
dast våxff på tråd som uppnåll "judor-
åldem" för en tura, dvs 100-150 år.
Enstaka fårticka, tegelkremla och kårr-
sopp noteradcs och på € grov granlågä
som fallit över stigen studerade vi ull-
tickan.

I nårheten av Långmossen fick vi stu-
d€ra ftirska hackmårken i ganama,
ringad€ runt stainmama, vilket år ty-

piskt för den lretåiga hackspetten, fri-
ken vissa år håckar i r€servatet. Som
för aI förslårka vildmarkskånslan tör
oss, behagade den tretåige dm igång ett
uppr€pat trummande, ulfön från någon
av traktens tonåkor- Inte utan svårighe-
ter lyckades iag övertyga de öwisa i
följet alt plats€n vid Lånernossen var
strm€rligen låmpad för första kafferas-

Vid n&studier av en vindbrut€n grov
granlåga upptåcktes, i grevens tid, atl
det på undersidan utstickande för€må"
lel inte var någon licka, utan ingårgshå-
lel till ett g€tingbo. D€tta år, 1996, kan
utnämnas till €tt rikrigt getiogår, i syn-
nerhet vad beträffar jordg€tiflgar. Det
var etl evigl surrande i skogen.

Framkomna till Kroksmossen gtorde
sig vårmen påmind, m€n varför klaga,
tyckte någon, medan matsäckama töm-
des. Knärot€n invid sligen var över-
blommad liksom getrams€n på d€t sto-
ra stenblooket. Om hur den kommit dit
fanns flera teorier, alltmedan lå{kfalken
skriad€ över Kroksmossen. Ati vi lill
sist fick s€ d€fl ovanliga gr,iddtickan
Percnniporia suhacida pä en ny lok"l
giorde den valda rubriken ovan själv-
klar-



Svamputflykten

Dågen "S" vid utsatt tid samlades €n
liten skara svampintress€råd€ natur-
vånner ulanfff Stenhuset i viintan på

avlärden lill målet fttr dagens aktivite-
ler; Hålsmurb€rget rära Virsbo.

Sist av ållå anlände ordförarden. vilket
föranledde en (rolig?) kommenlar om
analogier. Äntligen var det dags för
"avgång" och vi (sam)- åkle till svamp-
skogen, vilket log ca. 30 min.

Väl liarnme stålldes bilama vid en

skossvåg och 'tafari'" kunde börja.
Vädr€l var ej helt bra och siimre skulle
det bli...

Crupp€n hittade snart ett antal olika sk
Kryptogamer (Svampar), vilka mån

uppvisade för vånndra såmt lörsökle
anbestiimma. Tack vare (hand)- ledar-

lus goda krnskaper i mykologi, kurde
samlliga rynd identifieras. h eloge lill
Holg€r, Lars och Toml

Medån vi vandrade i en b&kravin rurrl

Hålmurberget, tilhog regn€l långsamt
och en del av oss blev tämligen blötå,
dock cJ ordlBranden som medtijrdc ell
påråply.

Slutlig€n klåltrade vi uppför be.gssidan
ftjr art hitta en rastplats, dår man kunde

ftrtåra medhavda varor: Kaffe och

smörgfuar. En bra bit uppe På berget

fann vi under några gxanar ett lämpligl
stålle. Regnet upphörde tillldlligt och

släniingen blev "god".

(31/8)

Då kom Josef på id€n att "trakass€ra'
m€d eD svamprebN. vars lösnirg hån

til,tålligl hade glömt! Ell ersåltningsob-
jekt (rebus) ftamlades och Holger lyck-
ades "Loäcka" problem€t. Här konmer
)tterligare e$ t€st: "En smal turk" skall
blien tritaal svampart. Lycka tilll

Sedan vandråde vi långsamt nedfijr
berg€t mot de parkemde bilarna. Tom
passsade på alt peka ut olika lummerar-
ter sami en del lavar. D€l börJåde åt€r
r€gnå och siklen bl€v s:imre. Kompas-

sen togs fram {iir att vi skulle hitta vår

väg tillbaka.

Vål franme vid skoss\åsen såg vi, att
en del av skogens svampskörd hade

lagts upp på ett skovelformat djurbei
såsom i en speg€l... Dår fanns bl a sop-
par. riskor, kemlor, trattskivlingar,
flugsvåmpår m.m. dvs en brokig sam-

lirg kryptogamer

Avslutningsvis kan sägas, att vi vårit
med om er lärorik och trcvlig va dring
i en fin svampskog saml att vi faktiskt
hillåd€ någor "fin". dvs sällsFrt arl
L krtotsskivliigen, en paråsil med

Hemfården blev "blaskig' och vid
Stenfiuset skiljdes , man snåbbt åt för
personlig "sanering".

Jag hoppas, att \a kan göra om d€n här
typ€n av rfflykler till å dra svampsko-

EAt.
Jo$fStruuss
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Mikroskop för studier av svamp

Föreningen har inköpt ett binokulårt
ljusmikroskop för ånvåndning vid
svampstudier och det konm€r friimst
att nyfljas imm svåmpgruppen. Mikro-
skopcdng av svampaG miko.
k.råldårcr (sporer, cystider etc.) tu ett i
mång! qvseenden nödvändigt komple-
me[t till de makoskopiska karaktårer-
na, dvs. ftuktkopppamås storlek, fårg,
form m.m. Mikoskopet ger svamp-
gruppen möjligheter att utveckla sin
v€rksarnh€t. Vfut mål år att om några
år publicera en projektrappon om
svampamas utbredning i Suahatunaas

Mikoskopet som år av fabrikat Olym-
pus är av hög kvalitet och kolnrner att
nyttjas flitigr. hiset år på I1.198 kro-
nor- Fft den mykologiskt intresseråde
medlemmen ko[un€. det att stå till
Rtrfosande. Ansvaris för dess handha-
vande, skötsel och utlåning år Tom
Såvslrön

OBSI
Du fi vålkommen ned svampkollekter
som du vill ha anbeståmda! Vi avser
också i mån av tid kunna ge viss ser-
vice lill kommuen och ddrå intresse-
rade, exempelvis i samband med
nyckelbiotopsirvenleringar.

TACK!
Följarde bidragsgivare har giort det
möjligt för oss ått skaffå mikoskopel
och till samdiga dessa riktas elt vamt

Surrhommrrs kom u& AssiDomån,
Storr skog AB och Naturskyddslit-
reningen (på riksni!å). I ketscn har vi
sjåha satsat 2200 kJonor.

St]ftlsen
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