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Spillkråkan behöver grova träd!

Spillkråkan är en stor lägel med krav på tillräckliga
utrymmen. Den är dessutom en nyckelart eftersom den
år en av de få arter som har ldrmågan att hacka ut bohål
i träd till senare nytta fiir en mängd olika arter. Det
gäller bara alt den får plats... Flelst skall trädet ha en
diameter på mer än 30 cm. tu' "Dcn rcvddc dddå ved€n'.
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Kontaktblåd litr
Nåturskyddsti,r€ning€n SBF
Surahåmmar

Tiink tillbaka .{5 år i tiden och du hamnar king 1952. Vid denna tid stanades
en studiecirkel på ABF i Suråhåmmar åv ett gäng fågelintresseråde. Den hade
temat "Fåglama och naturen" och drevs av Per och Gerda Löi Valter och
Alfhild Bodin, Hasse winsth, Cunnar och Irene Strångberg, Birg€r And€rsson
m fl. I €tl lilet skrivhäfte som jag fått av kene, finns nerpräntad€ ko.ta
berättelser från sammankomsterna och man kan av radema utläsa den rrevliga
och gem),tliga stiimnineen som rådde bland deltagama. Även utflykter ftirekom

tlär fanns pionjär€ma som grundlade ett g€nuini naluF och fågelinlresse i
Surahammar, son blev Surahanm.rs biologiska ftjrening, som på 1970-tål€t
ombildadcs till kr€ts av Svenska nalurskyddsföreningen. Och på den vä8en å.
vi... vi ska ddck ej heller slömma de livåktiså fäg€lintresse! som i några år på
70- och 80-talen ftodades btånd ungdomama i Thema Nåturae.

Men säg det som varar i evighet. Dei ä. enligt min meninS åter dags alr fttrsöka
dra igång ett gäng unga fågelinhessemde, inte i ABF, men väl i
Naturskyddsftrreningen. Kunde mån 1952 så kan vå] vi 1998! Det finns
egentligen ingen skillnad. Det är nämligen min övertygelse, att finns de! bara
någon eller några €ldsjålar som vill ia ledarskapet så står vårå lo-åringar i kö
ftir att få komma med. Nu var inte gänget på so-talet så ungå - men som sågt,
det ska "böjas itid".

För vem i d€n åldem gillar inle fåglar, vem vill inte elda och grilla kow i
markerna, ve'n vill inte uppleva kojbySgarskogen och vill(en l0-åring vill inte
lyssna på ugglor i vårnatlen eller tl srilla sin nytikenhet på nårurens
fdrunderligå och mystiska hemligheter....? Vad tror Du?

L.å1dei bli cn uhaning ldr oss i öreningen au under 1998 bygga vidare och
lrån dagens grund åter få ett fttmyat och dårmed garanteråt fonsatl spirande
fågel- och natudntresse i Surahammar. Naturskyddsldreningen och framtiden
behöver "minifiiltisama" - det brukår böda med "fåslamå;naturen"....
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Blandat från Rövalls- och
Stingsmosstrakterna

Hur granna mås€ inte Rövalls- och
Slingsmossama ha tett sig som sjöar
understenålder, innan towbildningen
accel€rerade i ett tukdgare klimat.Man
kin ju dra paralleller med .uvarande

f.rsjöar so'n Mor- och Målsjöama,
åven om dim€nsionema är annorlun-

iuossama. som är o.tsbornås hionron-
()!h lranbiirsskllfericr, utgiir llM hiia"
nrossar, belägna på ca 8i m höjd över
havet. De ligger på gränsen mellan
bergslag och mälarslätt, niträ den bio-
logiska nonlandsgrånsen.

StinSsmossen är skol€xempel på nåm-
nda mosslyp. Koncentriskt uppbyggd
med blöt lagg längs kantema, nåmare
mhlen övergående i mossrrångar m€d
martållskoe, ftir att mitt på bestå av ett
högre belåget trlidfritt nosseplan. Dår
spelår onama, liksom de gör på Rö-
v.llsmossen. De synes ambulera som
dct fåller dem in.

I väster imponerår Slingsberget, nu
naturreservat i kyrkans häsn, efter ått i
vägbygganders 1970-!al laril illa ute.
Dår finns gaffelbräken, och moss- och
låvfolk skall inle missa bergets nona
och fukliga stup. där torsklaven trivs
bland andra. På berger flög nattskånan

upp ftån sina äg€ när jag kom klam-
pande och trån de ihålisa träden ropar
pärlugglan medan örsta orrväsningen
väntas ur mörket från den råkalla

Sydvijst on Stinssmossen finns en
blöhossc Dled kannnmn lika "store-
broC', men som åv kyrkbyboma kallas
Kavelbromossen efter €n sedan länge
ruttnad kavelbro. Där verkar mygg-
blomstret våxa tätast och rranoma har
någon gång rett boet bland siårtuv-

På andra sidan av mossen. i sydost.
iinns en holme med suillvis rnycke!
storblockig morän och gammelskog
d?n spillkdka, tallöft och knärot hår
sin hemvist. En synn€rlisen skydds'
vård plats au beträda lii.sikrigt, och
där kryptogankunniga hålla ögon€n
öppnal

Ännu något längre österut finns
åiusens risborg. Boplalsen fanns redan
på l9lo-talet. Fyra decennier senare
sysslade jåg med ringmärkning, efter
att Beftil Wallden, vånlis som älltid,

hade biståt mig med inryg till Riks-
mus6et, Klälrringen rill fisk&iuseboel
gjordes av Bertil Eriksson, Gåsvad, '
jag var ovis redan dål

Två ungår märktes år 1955, vårav en

rappoderades skjuten den 3 oktober
1957 näm F€nara i Itålien. Även år
1956 fick två unsar sina rinsar och en
av dem sköts redan d€n ll september
samma åt vid Sondrio iNorditålien-

l?6k &. tTelk\ke Ton Sdrsttd )

Rövallsmossen är enahandå uppbygsd
som Stingsmossen men ej så tydligt,
då den har en tonare nordlig och en

blötare sydlig del. Här är tranomas ri-
ke - r€veljen hörs i gryninsen. Grön-
benans "iyllnnde" spel hörs von oben.

likson ljunspiparens, som mera på'
minner om gnisslet från elt osmort
känhjul. Dess entoniga vissling iir
vanligare och ståmmer med rnossens

ödsligh€t.

I söder sticker landtungor ut i Rö"
vallsmosseo med någon bevuxen sten"
holme utanör. Dår har tretåiga hack-
spetten anträfats liksom €n och annan
tjåder. Det mycket sånka mossparriet i
sydost kallas av ortsbefolkning€n cål
myra, €tt villsamt område. Namnet un
talas med tjockt Ioch härledes ur gån-
melsvenskans ord Ar "sl ja, orenhet,
görja". I andra landsdelar såger man
"gårr", (jämftr med sjönarnnet Corsen
i Västerfiimebo).

Mossåma skiljas åt av en låndtunga
som av ortsbefolkningen ålllid kallåts
Öna, ett namn som qvå,rr på kartoma
modemiserats till det beskedligare Ön.
Låt oss behålla d€t sarnn€lsvenska ut-
talet i bestånd form, singularis, femi-
ninum - "Öna". (Jåmfiir "Äa" = ån).

Över Öna drår bruksleden f€m, på ett
ställe övertvärande en kolbonen. For-
dom tog dragarlösa ramnäsbo. här sin
genväg tiu Västerås. Bland de sisla
var skommam från Dunderslätlen non
on Stingsberget, vilken "gne ivåg"
(halvsprång) med nåverkont på kut-
ryggen

På Öna i sydost ligger Rövalls-
mosskojan, ett enrumsbygge i ligg-
timmer från något av åren 1916 - 17.

Pastoratet behövde nattbostad fijr hug-
gare infijr en åwerkning. TimmeF
männen var brödema Janne och Karl
H€dström från Långbrofall€t i Cåsvåd,



srmt den sishiimndos måg Ludvig Jo-
hansson. Husets noggrant laxåde knu-
tar är en sevärdherl Når kojan byggdes
var hällama söde. därcm spelplats ör
tjädrår, omvittnåt av hådångångnå
ky.kbybor som gladdes år onväxling i
lattigmanskosten.

Under.{o-talers ofredsår behövde flyg-
ioftiljen i Våsterås en övningsplats
tör bombrållning och Rövallsnossens
norlå del, då tillhörande egendomen
Annehill, anenderades iör ändamåler.
På stenskären i mossen byggdes d-
ang€lformåde mål åv stolpar och brä-
der. påminnande om båkarna i yrr€r-
skårgården. I non och våsler, vink€l
råt1 mot målen, byggdes observations-
tom med telefonledningar. Där prö-
våde jag rttnta gången en kikare,
tiamråckr av en arm i blåtr kläde med
gyllne galoner på, vilkel ej minskade
spänningen.

Sommåren 1917 - den olidligr heta -
bombades vid eu tilltille med skarp
ammunition och den urbrkade rorven
tändes. De! blev en svårsläckr brasa.
Tallar ute på moss€ns västra del bär
iörtfarånde svårta spår dårav. På håll-
mårkerna i mossens södra del finns
ännu eu rostigt bornbfodral i plåt.
Tätade dög dessa utmärkr som lek-
saksbålar i Cåsvådbäcken.

t början åv 1950-ialer byggdes den
bilvåg som leder upp tillStingsmossen
tiån Storängen. Månnen bakom verket
var de av pastoratet lejda kyrkbybomå
August Ka.lsson och hans son Axel.
Från vändplanen syns spår åv bas-
vägen österul, en annan sådan gick

söderöver och en annaD vek av mot
norl över mossen med Öna som måI.

En annan vinterväg från öna drog
fiam över Stingsmossens nona del och
är i {iirlängningen bssvägen, dir bruks-
Ieden mor Rannås fiirlagts. Aldrig hår
man som i den urfttrslöpen, genom
Svedbergs håge mor Storängen, inselt
de vi(ljudande häsFinglornas beryd-
else när timm€rlasset välld€ utftir, bak
sveuig dragar€. När den lårmsignalen
ljöd gåUde Er efl nötande att våra ur
vägen!

Bland rimmerkörarna i kyrkbyn var
det stående sa'ntalsämner ftjr€ julama;
- skulle mossama frysa till ordentligt?
Därå berodde en stor del av års"
önjånsten. Knäppre der till i net-
landagarna och blev kallt gick oåa etr
låe karlar upp till nossarna och tram-
pade vintervägen. Pä så vis lrängde
köld€n lättare ner i den värmelagrand€
torven. Kroppsvärm€n fick i dessÄ

"slånkdagar" bäums vid hemkomst€n.

Från Cålmyra gick vinterväg€o lånss
Rövallsmosseru nordöstra kant fram
tiu Ramnäs ponar intill Bovallsvägen.
Där snappade ör övrigr en vårg knä-
hunden ur slåd€n lör prost€n Carl Jå-
cob Borelius i Rannäs då denne var
på lård till Västerås någon gång på
l8501alet.

På nyåret 1954, närmare besrämt der l
januåri, kom snöstorm liån norr och
pågick helå nå(€n. Vindstyrkan höll
25 m/sek med upp till 30 i kasrbyama.
Den naten öll merpanen av skog€n
på Öna och söder om Stingsberget. Så-

6

Ka a örer .!.t nla natwese-^otet i Swa-

dån aktivitet som sedan fdljde där
upp€ vid mossama, med husgare, häs-
tar och körare - såväl från kyrkbyn
som lrån Dålamå - hå. sedån d€ss al-
drig där litrekommit och näppeligen
d€ssförinnan.. Den som nu granska.
skogen på sydöslrå delen åv Öna skall
6nna att den börjar bli rynioåris.

Vi som lunkrl runt omkring och på

nrossarnir har hemvånt not€ral dväry-
björk€n. sileshåren, dirhörande stan-
a er, viragel och de svårsedda mygg-
blomsret. Har noterat den åv Bertil
Eriksson upptätklå slukbäcken på Rö-
vallsmossen och de sköna rösena i
sockengränsen mot Sura. När på sen-
are år krfptoeåmema ägnats ett större
in!rcsse har dessa mossar och mår-
kema dår omking åtl ökad digniret.

faggstat CaB pauci|loru. En N statr
dtt.mo pd Stirgsnoss.n. (Notdi*a Floran).

Följdriklig! kom också under sistlidna
år eit fitrslag från länssly.elsen om at1

Rövalls- och Stingsmossamå skulle
avsåttas som naturr€servat! En lutlrad
ande frågar sig; - Är detra möjligt?
Och svaret ger sig; - Numera är sådant
möjligl, och vål är d€t. Vi tvåbenia
besökarc Er mer ån nägonsin tänka på
att vi blh nalurens gäsler ireservatet.

-|rc skiner kan ned iördrl studcls av den
srkkunnige och ambniöse:
A) Eriksson Benil. "Kdrlvåxdloran i Rmnils
sock€n (RMnijr / SeelingsberS), 1967'.
B) ftad.vkt Insvd. StinSsno$en, 1992.

C) Lih$lralfn i Vdstoalods lån.
'Bilddde av natuftsdaret Rövallsmossen
och Sti.gsno$en '. rnks @h bilagor, 1997.
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"Den ständige följeslagaren "

S,rt dch strölå(e ur hoken "Fvre års-

tider - blad ur naturens kalenåel'. av
Cunnir Brusewits, som liträrades mig
i julklapp 1987. Bland allå små kåse-
rier fångsla. mig en bild åv vår näst
minsrå lågel " e:irdsmygen. Bilden får
mig att minnas en episod m€d den lilla
piSga och trevliea gynnaren. D€t var
lnnse sedan, i slut€t av 1960- lål€t, då
dcn fttr övrigt var mera sällån
observerad iin idag.

Det var någon av de fiirsta dagama i
maj ochjag vå. i tråkten åv Lövkårret
och smög på speltjäder. Hörde tjädra.
på håll och ftirslod ått jag var på fel
ställ€, fijr Iångt från sp€larenan. Men
det giord€ inget, gärdsmyg€n log över
huvudrollen.

t,ade inte en åning om var jag befann
mig i $rhållande till Lövkärret, när
solens fij.sta strålar trängde igenom
dunklet i d€n srcva sranskosen som i
arla morgonstund omlännade oss. Få-
gelsån8en var så intensiv, ått der blev
så dår omöjligl, atl båUa isär alla rös-
tcr Men strofen från mysingcn Gom
nrusewits kallar den) t.ängd€ på något
oftjrklarligi säx tydligt fram lill mina

Tele-kanonen (Sankor 400) nylisen
liirvärvad. hångde vid d€nna tid alltid
i rem över axeln. I toppen på en rot-
viilta satt tåBeln som inte är som andra
fåglår. Mesl utmärkande, bildligt talat,
är den kortå.åkt upp hållna stjå.t€n.

iräffand€ beskriver vamingslätet- En
augustidag 1996 fanns en ungkull i
gl:tntan, hor det var 4 eller 5 ungar i
salrllna rishög. Det var nåstan jåm-
fdrbårt med att tina på en h€rmelin i
en vedtrave, man vet inte hur många
det zir.

Till sist till de senaste hösiåma. Då hår
tummehåiten ell€r stenticken (nya
BrusewitsJsynonymer" på fågeln) va-
rh min "ständige Bljeslagare" under
svampturema i skog och mark. Av-
slöjande sis alhid med "tick- tjanr€f'
eller någon enståka gång med den
ljudligå sången.

De milda v;nt.åma tord€ ha spelat en
roll ldr gärdsmygens positiva ut-
veckling i sen tid. Den har blivit en

Flera stor-enar
rapporterade!
Nu krn vi prcsentera ytterligare några
"pampigo" enelråd som påtråffars ute i
markerna. Det gäll€r som sagt var att
hN ögonen med sig och fortsäu gärna
rapporlera cnar. men också ånnnt som
kan inrymnras under vad vi kan kålla
"Rekordspalt€n", crovt, smah. stort
eller smått ell€r på ånnat sått utmår-
kande och som kan platsa i denna
spalt.

Stamomkretsen på träd mäter vi, dår så

är möjligt, i brösthöjd €ller 1,3 m ovan

Östra Vålen (Ramnäs)
På hällnark i bånskog stråx söder om
sjön finns en vacker p),ramid-En som
måter l0 m i höjd och ca 0,45 m runt

Stora Monjön (Ramnäs)
I ung tåt tållskog stråcker sig eo En
drygt 9 m ovan mark. Är man upp-
m:irksam kan man fiån en skogsbiiväg
i n:irhet€n se toppen sti€ka upp ovan-
ftir tållama. Sedan är det bara att ta ut
kompassriktningen och gå rakt på d€n.
Runt stammen mäter den 0.50 m.

Rönningstorp (Sura)
Torpet är b€läget väster om VästeF
sjön ocb enen som avses stå. öpp€t i
hasrnark m€d björk (hästbase), inte
långt från gården. Höjd 8,50 m och
runt stammen 0.59 m.

Ståltorp (Sura)
Härifrån kan vi rapport€ra två vårdiga
eneträd. Båda stående i blickpunkren
invid vägkanlen, då mån passerat
Malms fabrik på väg mot Jobsbo-
hållet. Hår höU rekordet på stam-
omkretsen (0,97 m Gåsvåd) m strykn
på foten, men klarade sie ned nöd och
näpp€. Uppmälta mått på de rvå
enama visar fttljanderden srövsrå 0.95
m och 7,50 m hö9. Den andra 0.62 m
resp.6.00 m.

"Björktickerekord"!
I antal fruktkoppar på sårnma björk-
stam är nog de minst 50 st björk-
tickoma Piptopotus betulir8 som rä-
knådes ( 1996) på en höe men clmligen
smal ståm SO Bosjön ett oslagban
rekord(?).

Bil.len ron *t.ke lhn.h
(Teck . G Br6evits).

Nu tråffades Iåseln av svast morson-
ljus och jåg fick €n bild mitt i sången.
Genon sökarcn såg jåg hur hela den
lilla Eselkroppen vibreråde. D€n enda
bilden blev tyvän felexponerad, åt det
mörka hållet och srovkomis. Men det
går att fttmimmå konturema av tågeln,
som ha. vidöppen näbb, mot en
skogsgrön bakgrund med suddig bruo-
st'an ftt€rund. Precis som. jå, just det
- granskossdunkell

Ett annat minne av jordsmulan (kän
barn ha nångi namn, skriver Brusc-
wils) har jas från rekryttiden i Vil-
lingsbe.g, Karlskoga. Mitt i vintem
sjöng figeln inne bland militär-
firrlåggningen. En något ov€rklig upp-
levelse i tövådersluft en.

Illbaka till hemmamarkema och li-
sjöbanan vid Skyrrorp. Säk€d ä. jåg
inte ensam on att hört den dår de sen-
åste våF och fttrsområrna. I den risiga
glåntan hir den avsliriat sig med sång
eller "ouurötligt knäppande på en
hårdspänd sträng". som Brusewits


