
Tips om bra fågelskådarplatser i Lisjö

De s€naste åren har Norsjön och Lisjö å{Bar med sina Övarsvåmningsmarker
utvecklats till viktiga rastplatser för Ilyttfåglar, speciellt under vårcn. Bara i tol
kwde mån under första halvan av april råkna in tusentåls sångsvanar, tmnol gåss

och ånder Äv€n figelskådaråntalet har ökåt vilket visar sig i anteckdngsboke[
som 6nns i postlådan på kullen i nordöstra hörnet av Lisjö iingar'

Båsta platsema för atl överblickå Lisjö ängÄ, (fönniddaestid, når mån inte har

solcn i ögonen), åt uppe på nåmnda kulle vid posdådan(l), där vågen delar sig
mot Kållrnora respektive Fumås. Ett bra stålle år också nere vid vågskålet(2) son
går över lisjöviken Eam till Lisjö gtud. På eftermiddagen år det bra att sitta

någonstaos efrer cårdeskåntenvid Kållmora(3).

Vid Nonsjön har rnan fågeltomet(4) i nona delen Dit går man enklast stigen som

börjar ca. 300 meter fran vågskäl€t mot Högbyn, dvs. mellan Bovallen och

Långdalen. Det fims en skylt där stigen bÖrjar. Man kan åven vålja Nonsjöns

sö&a sidå. Då följer man länpligast lisjöbanan ftån GIA- gården ca. 400 meter

genom Nonsjölurden tills mån kommer fram lill de öppna betesmsJkema. Där

viker mån vånster ner till sjön, mot båtplatsen(5). Hår brukar sångsvanar kunna

rasta näa stånden så var försiktig så att inl€ fåglamå skäms

Traditions€nligt råknar Naturslqdd,sför€ningen läglar i Lisjö under våten Sä ta på

Er stövlama och avnjut våren i Lisjö. Clöm inte natsäck och kikare .
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Det var något "skumttt med tickan i
lönnen vid fd Trugsbo skola.

Ton Sdyslftn

Visst händer det att man tråffar på
"skumma " fureteelser ute i skog och
nark och då inte bara inom slåktet
Homo sapiens. Nej, åved en svamp
som våxer 3 meter upp i en lönn kan
vid förstå anblick€n verka stam

Kring julhelgen 1996 besökte jag sko-
gama non om Trugsbo i Ramås. Det
var inga mtirhådiga skogar, ganska
fåttiga på lågor och öwig död ved,
fråns€tt sobbar på hyggena. På en
ganska grov tall-låga i en hyggeskant
fann jag i alla fall gråporing, Diplomi-
toporus lindbladii, blånd för öidgt
vanliga "tsivialåre" e.rler.

Småningom var jag tillbaka vid ut-
gångsplatsen vid fd skolan i Trugsbo,
byggnåden med den fina snickarglådjen
på verandan. D:ir "skotade" jåg om-
kring i den vildvåxande trädgården
bland ruthande stugor och uthus. På
liktigt murkel virke till uthuset fanns
spindelgröppa, Leucog/tophaka ro-
nellii. med sitr ljust apelsingula ftrg
kontraslerande mot ell ljusåre kant.

I tritdgården står erl lönn och i en stam-
skada på denna våxte svampen som vid
första anblicken gav mig associåtion€r
till blek osfonmussling, Pleurotus
ostreatus, vilken kM växa sent på året
på olika löwåd. Snan såg jag att den

på undcrsidan hade porcr och det luta-
de nog mera hl lörmtick4 Otwnts
populinus. Med, den "förvissningen"
åk!€ jag hem och firade jul. I båkhuvu-
det fånrs dock en tveksanhet, grundad
på att lönntickan oftast !åxer flem
lruktkoppar tillsarftnans i en iakegel-
lågd samling.

Den l9 januari var jag tillsar nåns
med Lårs Bsenko till Djupeboskogens
nahmesewat dår vi söl(e riktat efter
skinnsvampar. På våg hem hade vi
nästan passerat Trugsbo då jag
'treordrade" - stannal'Tv?irbromsning"
och Lars undrade vad sorn flugit i nig.
Jo, tickan i lönnen dök åter upp i mina
tankar. Med hjålp av er "ldpp" petade
vi ner svampen, som var löst vidwxen
substratet, mjuk och vattrrig. Den mju-
ka konsistensen och den tufsigt hårig
hatMan ut€slöt genast lönntickan- Jag
hade mina aningar. ..

Flemma vid mikroskopet kund€ jag
konstatera att första Endet av skum-
ticka, Spongipellis spurneus, i kommu-
nen vår ett faktum. Rödlislad år också
denna an, H4. Växer vanligast på l€-
vande tråd av lönn och alm. Inget nir
tagås för givet i svanpamas !årld -
bevingade ord att ta med sig på skogs-
promenaden.
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Floristiska notiser

Tlestan Carex caqitov,
Rävntrs. Någ6 välut@kbdc tuvor i
str&dparti oot rähåeiten Ny lokå1.

Arg - 95, Irh Sdwra-,t!

Grönkttta Co.Ioglotsu eiti.1..

Ett eiemplar tumen i halseuundetr

vid De8@ i Lisi0 Ny lokal {ör denna

hos oss ovanli8a orkid4 G96. ,4n,

S*dj.n$!a ecrcniu boh.nicun
Ensrak! överblonm.dc plånb. i trtkor_
snär pl hyggc. VJsEr Bj0*.sn.6r!vircn,
lO - 96. Ton Wstö^

Yttt nbtink Horonia polustth
Besrånd i grunt lvåverih dikc på nark
rillfidnndc Susimman Brut. Kärnn|ik
med blandslog @h sal;siåt ,uli - 96,

Ktnbr^k , Ble.hnun tpicdnt
Dc! pldla sm hiltådes ld. nägE är
edu i närheten av Bjö*s'@ls'lind-
lund' vår i oklbbe. 1996 liusynes '!t-
nående' ned lårsl€ (!inl..8dJ.a) blåd.
Vlxiplat&n iddtogs ldn Stora! ry-
li8en ldörda awerrain& E da kbdn
rdxtplatlen av åien i Suralarnmars
kommun. frr S,iirrtrzrr.

Ar€alen gåmmal skog i landskåpet är
ytt€Nt våsentlig fÖr många anerc möj-
ligheler att överle på lång sikt. Delar
åv Våmosskogen har karakårer av na-
turskog med höga nåturvården. Mårk_

ågare år AssiDomän och skog€n bör
kurna skyddas inom ram€n fttr biotop-
skyddet" (onråden upp till 5 hektår;

Skogsstyrelsen 1994). Arutu en skog

med sårban och hotade arter står här
på spel.

När duvhöken i deru!.tid skickli8l ma-

növrarar sig in i dunklet nellan klibba-
lars och granals stammar vid Vamos-

sen ä den och vi lika ovetande om
skogens ftardtida öd€. Genom vår för-
sorg i Naturskyddsföreningen år mark-
ägaren informerad om naturvårdena...

T.cka: Iftn And.twn (Sko9sriskdn)

Bib w Den Notditka lo/@

Kurcer våren 1997
I länslööundels rcgianordnas löliand€ kurser;

' 12 ' 13 aptil Skogshelg om cedlfle ng av svonskt skogsbtuk.
TvåJasadkurs med övsrnaxning iÖsta Fiiidsby.

' 15 mai(prcl) Att lnvenleta ki våxtet.
Norberg.
Sto'5.vempet I Atbogids kalkma*et
Seminårium och exkursion.

' 25 s6pt. (prål) Lavat I lövskogsmllö.
Villing6ns nalufi es€rua|.

Anmålan och upplysdingar lillTom 337 29 eller Maiann€ 302 76.
Gåll€r också lör riksku15emå nedan.

NaiuBkyddslörenlng6ns Ril(s-kurser

"L,,jttere pecknlng'
Utbyle av tankar och €rlargnhel€r llö,ändrlngsn avvåra l€vnadsvanor.
Golska Sandön, a- 11 juni.

5 ess - spära skyctclsvätd skog I söcln sve ge,
GrundkuGofl 28 - 29 juni i Almhull och 27 - 28 juliiJönkÖping.
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'31 augusli

Rovfåglar och ovanliga svampar
räddar Vamossens gammel-skog?

Ton S'vsuöm

Rovfåglarna är en utsatt gruPP inom
fågelvä'rlden som, i takt med skogsbru-
k€ts awefkningar av natwskogar, fiitt
sina livsb€tingelser krlmptå. I den ta-
tionellt skötta skogen, med sina om-
Ioppstider på 70 - 80 år, får fåglat som
duvhök, orm- och bilråk svårt att hitta
lånpliga botråd. Sådana å{ i reg€l s.k..
'Idykffid", vars glenv€* bildar en

lårnplig klyka som under åtskilliga år
förmår båra upp etl stort och tungt ris-
bo. I €n naturskog finns oftast en hel

del sådana fld, såväl åv tall, Sran som
Iöwåd. I kulturskogen då{emot har alla

tråd samma ålder och ser nåstan iden-

tiskt likå ut och den år inte lika attrak-
tiv för rodåglama.

i Vanosskogeo har också skapals de

furutsåtuingar som d€n sållslarta våg-

tickan, Oli4opotus undosus, ktävet.
Fuktig, skuegig gnnskog med ,ång

kontinuitet. På en grcv och murken
granlåga, inne i dess håligheter. lever
svampen sitt liv som en av vcde[s
"nedbr)4are". NåI denna gans livscy-
kel sluiits eller då den int€ långre år
attraktiv för vågtickan då finns d& nya

lågor som svamp€ns spor€r kan

"angipa" o€h diirmed föra arten vida_

re. Dennå skog år också den hittills
€nda kända vådtplatsen för den sållsyn_

la ptulmusseronen, Melanoleuca ver'



Sett och hört i markerna (rrs-rvl)

Når detta skivs i mitt€n av januari har

den första ktttugglån Iör år€t redan

höns ropa vid Sura klrka. Talgosmr
"fi|a." vår och mån börjar så smått åna

att våren å. i tnlågande.

Inleder perioden med en ovar ig giist

på våra brcddgrader då en ågretrhåger
råstade vid Flåcksjön i våsler fämebo

den 21/1. Övet myren vid Våstersjön

sågs ängshökpårel jagå tillsammans

med brun kjirrhök 2/8. I augusti var

en dindre håckspett sylllig i centsala

Surahammar. Den \acka steglit en

sågs vid Surahåmrnats bruk 2718 (10

ex.), vid Källberget i Surahammar den

l8/9 (5 ex.), Äsenlund i Ramnås 2219

(5 €x.).

Vid Högbymaden, Gni€n faits 3 årla
5/8. Den 15/8 sågs 4 slörre strrndpi-
påre, 4 mirdre strrndpipare, 5l
brushane och en ensam klirrsnåPpa
på samrha lokal. Lårkfålken har setls
jasa över Cni€n ll/8 och vrd Cåsvåd

2518. Från toppen åv Billsbos största

ek ropade €n grlsp€tt Oane) 2019 och

vid Trugsbo har €n hona varit synlig
fiela vinlen. Sprrvuggla har setts och

hörts vid Stenbjömsberget 28/9 med 2

ex., Gåsvad I ex. l2ll I och Bäckeslått

I ex2a/12.

Vid kraftledningen efter Torenvågen

blornmåde Kung Krrls spir! 2719 och

oå kårleksöfl vid Gfu'vad fanns 3 a i-
ralfiärilar 3110. En stenfalk och en

blåhåke såss vid Transjön 2819

Natten den l/10 stråckte en flock
kustpiprre över Virsbo Bruk. Den
l8/8 sågs en tretåig h.ckpett i Fär-
mansbo urskog, den 8/10 vid Eldluken
och på nyårsdag€n -97 noterädes en

håne av den sållsvnla håckspetten vid

Lilla Toften. En kittuggh ropade vid
cåsvad I3/10.

Lappsp.rv stCåckte Över Öketjåm
2ll10 och över Avlången 23110. Från

Gnien rappon€mdes 4 sttrår i novem_

ber. Den 3/11 sågs en ung håvsön
majeståtiskt segla över Mantmossed

TaUbit har noterats vid LÖwikstorp 2

ex. l0/11, Felingetorp 2ex. l6/ll,
Högberget 3 ex. 16ll l, Stenbjöm 3 ex

1711 I, Björksnarsravinen 2 eL 24/ll,
Målarbacken I €x. l/12, Muren och

Båckeslått 28112 och Kroksmossen 10

ex. l7l1. Vid Felingen fålms 4

snösparvrr ded 16ll L Avsaknaden av

rönnbär har inneburit att endast små

flockar av sidcnsvrns och björktråst
har iakttagits under höst€n.

Cråirutar 3 ex. uppehöll sig vid ån

king Surahanrnars Bntk d€n 19/11

Vid småClgelutfodring pA Kållbergel
sägs 5 bergfink och 2 bofink den

l0/l Även vid Äsenlund fanns en

b€rg{ink l4l12. En rödhrke har tsotsat

vintem och stannat k!?I på villaomrÅ_

det Dalskogen i Suråharnmår, dår ock_

så enstaka koltrast setls. Stenknäck
hår setts i KFkbyn, Rannäs, under

iul€n och i cenEala Suraharnmar hela
"vintem t decernber fanns ett 50-tal
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gråsand och 3 strömstsre i ån vid
Såtten. Från stubbåkrama på Storången

rapponeras en flock på 100 g,lspårv
31/t2.

I vinter har lodjursspår iakttagils vid
Vålsjön och Öbjörken. Vid Löwiks-
deltat flög en knölsvrn (l/12) olyckligt
på en kraftlednilg och gick döder till
mötes. D€n 5/l sågs en vtrfågel vid
Lisjö ångar och kringjul och nyår kun'
de den våcka låg€ln ses "i topp" på

Storängen och vid BYggetorp

Slutligen rapponeras att biv€m sprider

sig till nya oftråden, nu ftån Gotkicks'
båcken och Lisjöbåcken.

(Tack för €ra rapponer och vålkommen

med nyal)


