
Fåglarna och naturen - en studiecirkel i ABF
i Surahammar 1952

l----M_

30 ianuari 1952. Vid ågelcirkelns
andra möte var I 5 "gröngölingår" när-
varånde. Då Fterligåre 4 deltagare
arunälts beslöts detinitivt ått dela

cirkeln i två grupper...

Någm fågelskivor sp€lades och gav
iltrssion om vår och somntrr. Oöran
Paln som skulle b€skiva pilnnken
var sjuk varfitr Hans Winsth ensåm

fick r€dogöB ldr såväl gråsparvens

som pilfinkens vanor och ovanor.

lrene Str:ingberg var kvällens "fråge-
magisler" och hade därvid så god hjälp
av oss övdga, att Håsse näsian blev en

ny Haglund {mann€n son vet !llt).

Under livliga diskussioner om fåglar i
allmånhet och gråsparvar - pilfinkår i

synnerhet gled tiden och klockan
nårmade sig l0 då mötet avslutades.

Vid losgen
Gefrla LöJ

Fågelcirkeln samlad€s till sanrkväm i
Bruksgården lördag€n den 4 okt.
1952.

Tillslutningen var så att säga man"
grann. Per Löf hälsade samtligå väl-
komna, såväl cirkelmedlemmar som
vår hed€rstedamot Jan Hendelb€rg. I
siit vålkomnande inneslöt han även
en påminnelse om att cirkelverk-
samheten liråde silt 50"års jubildum.
Och nänrnde då bland annat dess
stift^.e Oskar Olsson.

Nämnt blev också hur cirkeln denna
terninen skuue arbeia. Men då vi ej
fritt kunde disponera samlingslokal€n,
u(An liden var beBrånsad, hänsköls
tiågan till Per Löf, Birger Abdersson

och l{ans Winsth, att till cirkclns
början, lägga upp nytt program och
lrbelssät(, för den komnrnde lrudic-
säsongen.

Ja, sedan vår det Jan Hendelbergs tur.
Han berältade och visade bilder, dels
från en !ållvandring och dels från
tågelstation€n på Öland. Där han på

sistnämnda plats också fann den lijr
Sverige nya fågeln, svanhuvade spar-
ven. Ja. aul var intressant och lårorik!
fttr oss alla. Synd bara att tiden var så

knapp, vi had€ kunnat höra mera.

Der va. dags fijr det kullinå.iskå, th€
ocb medhåvda smörgåsar smakade oss
alla gort.

Därefter b€råttade Birger Andersson
o låg1år han sett och studeml under
den gånena våren och sommaren. På

'\ippen" där han haft siu så kallade
observatorium, har han tillbrinsat
många rimmar. Oftast inkrupen ien
rishög bland näsvisa rållor och månea
andra obehagligå småkryp.

Mest sade sig Birger hå intresserat sig
fttr vadama, men samtidigt fått se

många andå ffiglar så att säga på

köpe!. Ja, det var många trevliga
stud;e. han håde att berätta.

Den rrevligå slNvoron avslutades och
vi €nades om art i lbrtsärtninger åter-
upprepa dessa trevligå sammankom-
sler ned ej ldr långa mellanrum
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C i tct ledare n Per Löf ned
s tudieplanen undet atnen.

Den låset- och djundnlise

Nämnas kan att det vår i d€nna studiecirkels spår som sedan Suråhammars
biologiska törening bildades år 1954. "Loggbok€n' med kona berättelser ftån
sammankomsEmå samt några tbton och i€ckningar finns bevarad i



Jättemusseron Tricholoma colossus
påtraffad i tjäderskogen

Ett pår da8ar efter hemkomsten från
tickträfen i Långban i Värmland, när-
mare beståmt den 1619 1997 besökte

.jae skogen då'jag i april brukar gå på

täderspel, nu fttr att fiåmst söka efter
taggsvampar. Vi hade i Surahammårs
svanpgrupp (SSG) uppmärksammat
att 1997 var ett något bättre år fiir
'lagsisar". och då ijämiitrelse med de
tv,i tidigire åren.

En tjåd€rspelsbiotop utgörs som

bekaot, oftast utav en mosaikårtåd
banskos med låvklädda hållnarker
mcd inslag av mossar och kårr. På mig
har denna biotop giort starkt intryck,
rill vilk€t ålskilliså aprilnätter i
tjådergömslet, sannolikt bidragit.

Men den tämligen öppna och
läuframkomligå biotopen är o€kså

trevlig atl inventera svamp i. Cjorde
nåera rynd av skarp dropptaggsvamp
Hydnellum p€ckii och tralt-taggsvamp
Phellodon tonentosus, btda till-
hörånde de vanlieare tåggsvampamå.
Innan jag kom frarn till tjädrarnas
sp€lplals noterades också €tt fint
bestånd med rödgul trumpetsvamp
Canthatellus l rercers i en kärrkant
och på en granrotvåltas rötter växte
den skarpsmakande båvermusslingen
Lentine us castorc t.

I en spricka på en berghäll som sticker
ut som en udde i en tallmosse. €n åv
tjådramas favorithällar, stack det upp

.fti .h t\?t.,.n vt et itr.n^kdhd.
srdhplthd t 997 Te.khirla Tod Sa'-

De" ln.lasp4tbiotop .lit T colosA hit-
todet hd unrlhtds liån skogsbrut. Foto

t2

r-
en mäktig, mö.kt rödbrun svamphal!.
vars yta var "smyckad" med r€nlåv
och jordresler. Där fånns ett exemplar
som reflexmässigt toSs upp Iijr när-
mare studium. Den var slor, tung (upp-
skattningsvis nairmar€ kilot) och kom-
pakr och hade rosaftirgåde lameller.

Morgon€n däryå visåde jås upp
svarnpen ör Lars Bsenlo som miss-
tånkte att det var en jättemusseron
som hittats Cubell), vilk€t senare ock-
så bekräftådes mikroskopiskt. Den är
sållsynt och rödlistad (H 3). I Väs!
manland är detta d€t andra redovisade
fyndet av jält€musseronen, det tidisare
är fiån år 1948 på vallby frilufts-

Eriksberg. E Nårfström
(UPS), vilker omnåmns i Väslman-
Iånds svampar (1990). Det lndel gjor-
d6 den 18 seprember, så det är nästan
på dasen ,19 tu mellan observa-

Fyndlokalen i Surahammars kommun
var tör några år s€dan hotad av

Beskrivninq av T colossus-fyndet
L ltyhk' ll.rh er-39't.

ll!tr: ll cn hred. !ålvd. s!agt klibbis i
kanten. bn,n lill ockobrun med ljusare
llxckr i krnuonen. ej invårr rådi8.
l,lncllcr: Uliupna. svagi bukiga lill raka.
liusl beiJÅebn'na. sedd liÄr undeBidan med

For 7 €m hö9, upplill 4 cm tjock.
avsdålnånde mor basn, ö$edå del€n (cal
cn) litåhis. iedåntu ded skarp g*jns hot
den rijdbnm liirgen. ncd velunollsgring.
speKen på basen årerljusa'e.
Kiitr: Iiockl. wD till 2 cd olan Iinicllerna.
viruktigr, i snitt tusn. Lutl: s\ag. Snul: mild,

gallring, men rillsammans med skos-
vaktaren Alf Johansson på Slora
märkte jag ul etl område king själva
sp€lcentrum som lämnades orört. Där-
med år det fortfå.ånde etr av fåktens
största tjäderspel och nunera också
växtplats fttr traktens största? svamp,
Kjempemusseron, liir atl onvända det
norska namnet. Slutawerkning, göds-
ling och kalkning bör undvikas i
skogsbestånd där anen fijrekommer,
(Bohlin 1997).

De1 är inte vår dag som mån påträffär
hotklassade musseroner i markerna.
n€n kånske lrår nå8ra av d€m haft ett
bra år 1997. Tecken tyd€r på det då vi
i SSG äv€n funnit lakritsmusse.on
Tfi c holo na dp i un (Hänsy\.ktäy andel
på ryra lokaler under höslen. Också
den växer i tämligen opåv€rkade lå!-
tallskogar, en biotop som ibland fram-
ställs som karg och artfatlig, rnen hur
d€t än ftjrhåller sig rned den saken,
överraskningar biud€r den på - fdr bå-
de omitolog och nrykolog.

tllshnhktnh sw"nrft (Kdulnbnn .tt

Rt).llisnkh svapat i Swice hfuktd



Sett och hört i markerna

Så dt det dass au s nnera TAgebet 1997. Ei b som vi sökert konmet at
innas ur väde^Jnpnkt, fiämt de rcko rarma nånadetna juli och axgst|

At a a rappo et sod konnit in harjaswh ut de b^k1bitarna, ah ars hade
hela Mersw behövts i anspftk.

Sarninanslällningen börjar med tretåig
håckpett som sågs vid Ulvramen 3/1,
senarc också vid Strutmossen 4/10.
Ulvramens aspskogar hår även gåståts

av den myck€t sällsynta vitryggiga
håckrpetten 5/1.

I mindre sångsvnnar fanns med
bland råstande sån8svanår vid Slor-
ängen 8/1, vid Lisjö ängar fanns I ex.
den l/4 och vid Gnien I ex. 3/4. Den
ll/l flög en havstrut över Gni€n dår
också en gammal bläsgås rastade un-
der helå åpril. En spefsbergsgÅs sågs

lid Gnien l-2/4, I ex. vid Lisjö ilngar
16/5 och 2 ex. på samma lokal 2315,

och 2l ex. sträckte över Stenramen
t719.

Vid Grersjön kunde man se 175 stor-
skråkår fiska den 6/a. Jorducslanja-
grde övcr l-isiit ångar 20/4 och vid
cnien l0/4. I våra stöne sjöar kan
siitorr€ gå ner och råstå vid dåiigt vä-
der undcr sträcket. som vid bl a Ös-
tersjön I ex. 25/4. St Nadden 6 ex.
9/5. Östersjön { ex. l0/5 och vid Clå-
pen 5 ex. l4l10.

Under vår'höst sågs en hybrid vit-
kindrd eås (en korsnins kanada- och

virkindåd gås) tillsamnans med kan-
adagås vid Våstersjön, Lisjö och Cni-
en. Den l/5 rastade t05 ljungpipsre
på Turkie ångår och vid Högbymaden
fanns 6 småspov l0/5. D€n l2l5 på

na$en hördes dvärgbeckasinen spela
vid Västersjöns pumpstation och l3l5
vid brysge.iäng€n, Gni€n.

Spel av dubbelbeckåsin var det vid
Sörbyängen, Gni€n l5l5. Den 2515 låg
€tt snatt€randspår i Nonsjön, ll/6
vamade en snåtterand (hona) vid Li-
sjö ängar. Möjligen var det häckning,
men inSa ungar sågs. Vid sitt kånda

häckningsområde sågs ångshökpar€t
under maj månad.

Kommunens lörsta håckning av grå-
gås konstaterades vid Lisjö ängar i

somras. Skråttmåskolonin (ca 235
bon) v{r åter tillbika vid lurkiesjitn i
Seglingsbere,, etler ått hå varit borra
något år som sjön varit tonlagd. I
skydd av alla måsama lyckades bl a

smådopping, rörhönå, sk€dand och
årtå genomftjra håckning.

Endast 2 ex. flodsångare hördes sjun-
ga i somras, I ex. vid kanalbanken.
sura 2/6 och Lisiö ängar l/7. Insen

knrrsinslrc hördesl A\ 8 sjunsande
rosenfinkår i kommunen tänns 6 €x.
runt Sura bruk. Även näktersalcn
hörd€s med 4 ex. vid tippenområdei
Den ll/6 "snärpte" en kornknarr
söder om Brinlcn och 2216 I ex vid
Storången.

Morsonen d€n 3 juni flöjtåde en
sommårgylling vid Sk)ltorps sump-
skog. Den 2/6 hördes den lörsla !mÄ-
flnckigll sumphönan vissla vid Ko-
hsgen, det vår början tiu €n rikris
"små1läckig"-sommar- Hela l6 ex.
hijrdes! Bl a 6/7 vid Magsjön med 4
ex., 8/7 i Norrsjön I ex. och L/7 vid
Cnien 5 ex. Vakt€l (2 ex.) ropade vid
Cni€n 1516, I ex. vid Storängen
15/6-717 och i Olbergå I ex. 2216.

Under juninärtema kunde man hörå
råpphönån ropa vid Sörhagen, Ol-
berga. Trädlärkan hördes sjunga vid
Svållbacken, Rövallsmossen l416, vid
Täkten 2116 och över hyggena vid
Sandtory 25/4. Kåttugglan fick fram
en unge vid Olbe.ga och -l ungar i Ko-
hågen. Elt berguvspår och två par

l.rppugglå häckade i kommunen. Ing-
en homugglehäckning år rappo. teEd!

Kvällen den 2216 upptäckles årets
"höjdar€", en vils€flugen sa'nrnal
sumpvipa, (som kommer ända ftån
kak), vid Turkiesjön. Fyndet var det
andra i Sverige någonsin. På plåts vid
lätt lidpunkt fanns Ralf Luodmark!
F.ån hela Sverise vallffirdad€ Egel-
skådare lijr all lina på vipan, som stån-
nade i tre dagar innan den lämnade
våra kakter. Den upptåcktes senare
vid Örebro och slutligen vid Celterön
utanftir Vårberg.

I juni hördes ctl lo,ral åftskärror
spela på skogen, bl a 5 ex. runt Tim-
mermossen. Två pa. svart rödstjärI
sågs vid Virsbo bruk. Ena paret fick ui
5 ungar 2516. Tornfålkspar€t häckade
även under 1997 i virsbotråkten. En
berguv salt och spanade i en trådtopp
i srandskogen vid Nordånö, Virsbo,
den 2/7. tn uv tiög övcr Stormossen
4/10 och en salr ; en träd mit! inne i
sura (knapertåppan) i oktober.

1€c6ur qi.k^!5 
"r!o en

P^a r r!c1 (.! -'r?

T.c kning: M ikae I Le ppillanpi
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En stenknÄck uppehöll sig vid
Annehill l3l7 resp.2517. Äv€n vid
sura h€rgård fanns I ex. den 2/4. Vid
engelskå parken vid Seglingsbergs
Gård sågs en trrkduva 30/7. Bändel-
korsnåbb har observerats mer den
gångna hösten iin tidigare, bl a 2 ex.
Åliden 30/8, I ex. Gnien 28/9, I ex.
Turkie ängar 4/ll och I €x. vid
Källdal€n l5ll L

Mellån d€n 3l/8 - 1/9 råståde en nyr-
snåpps Högbymaden, där också en
dvårgmås sågs 3l/8.

Silltrut (7 ex.) stråckte öve. Cnien
I 1/9 och över Älid€n i Ramnäs flög 4
grsvånder l3l9. En ortolånspsrv
såss vid Högbymad€n 8/9 samt €n
videsparv l9l9. Vid Onien sågs en
rftorfalk den 8/9, en sträckande pil-
grimsfalkden I l/9 samt 9 sträckande
tomfålkar den l9l9. I duggregn kom
en håvsörn flygand€ över Suraham-
mar den l2l9. Den 4/10 0ös en havs-
örn över Brännmossen.

Storskårven börjår söra intråns i
kommDnen! Den l8/g fanns I ex. vid
Siirsjön och 5 ex. srrilckte tivcr Cnien
2l/9. Den 7/10 sträckte en stor flock
bergrDd (95 ex) vid Gnien. Vid
Trugsbo sågs gr6spetten på lålg i
biijan llv oktober och I ex vid
Riivnåsudd€n l2110 samt I ex vid
Dalbacken 26110. Tre skäggmesar
fanN nere vid Gnien l2l10 och en stor
flock vinterhänplirs (21 ex) vid
r{ögbymaden 24l10.

I GIåp€n lås en salskrak 2/l l. En ung
jiktfalk sågs vid Vhsbo uysf:ilt 3/l I
och vid Felinsen en snösiska l7ll L

Stors*ad

Brunsiska, en engelsk ras av vår
gdsiska, har upptåckts vid små-

fågelutfodringama i vinter, bl a l-7 ex
på Äliden 26111-411, I ex sura 27lll
samt e ex vid Ås€nlund i börja av s€p-

Vid Seglinesbergs badplats fanns en

stor uock storskråk (75 ex) kvar den

20112. I Än vid sura hensård kunde
man se en svörtå (honå) simma onF
kring22l12.

slutligen några rapponer från det flyå
året. I ån non om S€glingsberg finns
nu knipn, grtuånd, knölsvån och
sånqsvån att titta på.

Stort TACK till Er som bidrågit med
mpponer till sammanställninSenl

hv li

re
Sångsvan med halsring

17 ma.j 1997. En ung sångsvån i flock
om 30 svanar på invallningen i Lisjö
har b'å halsring med nr.6537. Jag rap-
porterade d€n till Danmarks Miljo-
undersogelser. Därifrån fick jås till
tack sammanställning av data om få-
selnl

"Märkt soni unge 1996-08-19
vid sjön Matalajåwi i Mouhi
iärvi (€a 4 mil våsterom
Tammerfors) Finlånd.

Innan Lisjö var d€n obs€F
verad 1997-04-02 i
Tyssling€n, Närke."

De svanar vi ser i våra trakt€r har tyd-
ligen elt myck€t sprift geografiskl
häckningsområde.

Tecknihg: Mikael Leppälampi



Många ovanliga och överraskande tickfynd
1997 i Surahammars kommun

År 1997 blev sammantaeet ett bd s!åmpåi. inle minn lad gåller tickoi. Vi hd hittat ell
flenal inressdh och i vksa lall öv€talkltde 8nd i kommu.n. I Sv€iige hd md nylisen
pa$.rd 200 aner. åv dessa har vi ludnir I I I i vär komu. Del finns Fr.rliSde aner som vi
bö. klma fima i hemmamdkeo4 så h& lim eoda möjlish€rer att få kåma uPp-

Ostticka St"/eroczrir odua (Sacc.)
Gihks. S tuhadnats kannun. Sura
Fs. H2 (Sårba). 1997-09-03, Les.
Tot Savstön Det. Tuono Nienela
Finland. An*a fyndet i Sutohannars
konmuh Ti.lisarc lunnen pd asp vid L
Målsj öh ae RdA Lund m o,k.

Ett fint och iotressant skogsområde
finns på strömsholmsåsen nellan
Slagghögama i söder och H€dvalls-
bron i norr. Ett slycke norr om Slagg-
högamå växer tiiml;gen grov barr-
skos med inslås av löfräd som björk,
rönn, sälg och asp. Härväxe. osttickan
på undersidan åv grov grånlåga. Lik-
som rosentickan är också osili€kan €n
nordlis art som å. ovanlig i södra d€l-

De lokåler i våra trakter dål osttickan
nu år känd bör h€lt undåntås från
skogsbruksåtgärder. Markägare i ovån
beskivna fållet är Surah. kommun.

Oligoporus follicutocystidiatus
(Kodaba & Yanpola). Sutahannars
konnun, Sum FC. Djupeboskosen. Ny
aft ftit Västuanland. 1997"01'19, Leg.

Lars Rsenko & Ton sävstftm Det.
Klas Jaede4etdr & Åke Seid.
Ibland fråmfttrs från forskårhåll att vi
långt ifrån har upptäckt alla arte. av t.

l3

Rosentickå Fonitopsis rosea (Alb,

S.-hw.:Fr.) Karsi Sunhannarc
konnun, Rontolis Fg. H4 (Hansy6-
krarande). 1997-08-16, Leg. / Det.

Ton S.ivstftn. Ny a4 fot Suruhan-

Snd hovtbrmåde fruktk.oppar. svå.t
på hatt,,ran, porer rosåfårgade. Kött
korkartat. rosafiirgat, även på äldre
truktkoppar. Den kan påminnå om
små klibbtickor. Förekommer i olik-
åldrigå, under lång tid orörda skogar
med grova lågor av gran, som den be-
höver konlinu€rlig tillgång till. D€t
rillståndet kan sägas råder på den lokål
i nmnästakten dår jag fann den i
somras. lno samma område töre-
kommer gräddticka, ullticka och köt-

I luvudutbredn;ngen ligger tydligt non
om den biologiska nonlandsgränsen,
sijder då.on är d€n myckel sällsynt
och funnen nåstan enbån i skyddade

områden. Rosentickån har svårt atl
sprida sina sporcr och det är viktigt åti
lokalen i Ramnäs ej utsätls ftjr skogs-

bruksåtgärd€r. Markägar€ är Stora.

^ --,'1

ex insekter som lever på planeten
jorden. Men hur är det med svamp i
del avseendet mån tro? Till stor-
svampåma råknas alla åner slöne ån I
mm. Bland dessa finns siikerligen nya
och tidigåre ej kändå ader kvar atl
upptåcka.

Det visar i någon mån ryndet av dennå

ticka som Lars och jag hinåde under
an invenledngstur i januari i Snef-
ringe-delen av Djupeboskogen, strax
utanfördet nuvarande nåturreservåtet.

Nu var det inte lltrsh ryndet i vårlden,
mcn väl det !ärdc. Typmaterialet år
lrån leckien och beskrevs så sent
som 1993. Dcssfttrinnan hade den
sammånblandåts med andra liknande
aner, Under 1997 görs plölsligt tr€
lind av ånen, två i Sverige (Norr-
botten och Surahammar) och elt i Fin-
land.

Der år en liten r€supinar alt. hatr"
bildånde tickå, vit rill gulaktig. Vårt
fynd växte på en markligsande björk-
$en i gammål mossig grandominerad

skog med enstaka björk. KoUekt finns
nu på Rjksmusdet.

Har en gång en ny an uppmärk-
sammals brukar flera tölja därpå. Om
de! blir så med Oligoporus folliculo-
cystidiatus lår framtiden utvisa.

Gropti.ks Oligopotus guthtatus
(Peck) Gilbn. & R\). Sumhannarc
komnun, Rannös Fg. Sandtorp öster
ut. H3 (SdLlsynt) 1997-08-25, Leg.
De| Ton &ivs,rön Conf. Klas

F ö ft ta Iy ndet Iöt Vik hanland.

En euårig vitakrig håtlbildand€ ticka,
halvchkellbrmad med eo avsmalnande
fotlik basåldel. Porff 4-6lmm. På hatt-
kanten och porlaan vanligen med ero-
par bildade av vätskedroppat (dttav
der svenska namnet). Croptickan hår
ett saprorydskt levnadssåll och l€ver
alhså på död ved, ftåmst gran, dair den
Erorsakår brunröta. Fruktkoppsbild-
ningen kan variera år ftån tu.

Jåg fånn den i tukrig barrskog ned
enstaka björk, växande ned 3-4 frukt-
krcppar på sågfan av mossig, murken
granstubbe.

An€n år tunnen pA ett 40-tal lokåler i
Sverige, där den lörekommer i den

södra halvan av låndet. I Europa öljer
den grånens uibredning men är över-
allt sållsynt.

Dessutom redovisar Ralf Lundmark
två fina rynd som han sjon under
hösten 1997, nätuligen Apeltickå 4!
ranyces lissilk och Fläckporing
Antrodia albobrunnea. Apehickån hit-
tåd€s på åsp ; Dödhagen i Lisjö o€h
Flåckporingen på tåll-låga i Janols
skogen. Båda årtema atr nya ldr Sura-

Judagen I997/To Sörstftm

-Tt.kot iSeetise (t996), OloJsson D
- Rödlktade sranpat i svqise,.4tlaka.

- SwnpaL e, li)hhandhak. Rrnatt/-


