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dad ädellövskos, samt i park och i
trådgårdsmark (Hallingbäck 1994).

var €n "nissvä\!" toppmu&la. När iag
tog upp den fdr närsludium fitrkastade
jae genast d€n vilda teorin. Koll€kren

togs med hem
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En dag med fågelskådning

fortsatta litterära Beskrivning: På del exemplarjas hittade var halten, ell€r mössan, kvåtr
dratisk ca 1,5 cm och fint rynkad, till
formen lik en fingerborg. F:irgen var

och mikrcskopiska studier.

brun i ljlrsa och mörka nyanser. Foten

viFgulaktig med fina gryn, ca 4 cm
hög o€h 0,8 cm tjock. Kollekten finns
a.kiverad i herbariet. TS 98-lo.

)
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Den aktuella brandplatsen har som
beka.l ;nte n)11jats 6r vålborgsmåssofirandet på senare år och den hår tyvärr delvis fttrstöns genom tippning
av bark och risresrer. På sikt vore det
sannolik! gynnsamt ftjr klockmurklan

m fl svampar att tända på €n ny större
Kloclo wkta ftön

brasa på samma plars. Något att tänka

"najbt^eplatser"

på

Det fttrsta jåg kukar göra

fiir å.rangö.ema av

Hdpet pö boet.
Te ckni ns: Tac. Wah I betg

nästå års "vål-

borg"!

vid

upptäckter av nya eller okända svampar är

Våd kan vara nera liimpligt än att vid
den underbara tiden, som brltningen
mellan vår och ldrsommar utgör, upp-

våta delen av lisjö ängå., kanske var
"gluttamås" ljudligå och intensiva spel
dagens b€hållning, tillsammans med
l€vå der sjudånde fågellivet i lisjösånglärkornås eviga ddllande över
området... Lövsångarens och glutgröna klövervallar. Ett skedandpar tillsnäppans tid, Iijr att inte tala om vithö.de de mera celebn gästema, ett
sippsexplosionens och kabbel€kans
epitet de delade m€d svådsnåppa och
tid. Ja, den som så här års vill vara ute
silvertärna.
och avnjuta naturens mångfald finn€r

Nyck.l till slåklet,/erya
Haltens tla slait till fint ryl*ad. folen

I

i Ryman/Holmåsens ftilthandbok, som b.ukår kunna ge vägledning. Där finns bild på båda dessa
murk€lader (sid 609) och min kollekt
vår till synes mycket lik klockrnu*atl blåddrå

ihålig...........,/./pdcort dklockntr.kh
l. Haltens yra hjainlikt vindlad euer m€d
mdke@de

ås

och tvärådrcr ...................

LDr.,,td

vindhd &l..knu.kls

lan. (Bilden av den vindlade klock'
murklan hår ftinesten tagits av åpote-

kare S Tömgren, Eskilstuna,

på

Nyckelön, R)at€me socken).

Hrllinebåck,

T.

1994.

EL.l.giti katalos itwt

s,r6vaul@. Dakbanke! lör hot de an.r, UppGenasr "knackade"jag ett preparåt

ftjr

Knrtsen

mikoskopi och fick klockmurklan be-

käftad, Gporemas storlek och form).

r. tuutbfttn

en l-96. Mtruor pä

Ryfran/Holmts.n, 1934. Stanpar

Klockmurklan har 3-4 eåneer konäre /lzdådt.
sporer ijänldrelse med den vindlade.
Den är tydlisen sällan sedd i Sverige,
ej noterad i Västftanlands Svampar,
{Kaufmann m fl, I990). Klockrnurklan
ånges våxå på närinssrik mark i blån-

Inrerpublishin8, Srockhold.

. .n lalt

l
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inga gränser-

En lit€n

den tystnad som kan upplevas i Lisjö
(inga stöne bilvägar i närheten), vilket
numera bör uppmärksåm

{ällen.

mosnäppa hinade Mikael
blsnd grönbenor och någon brushane.
Vi var några fågelintresserade i lbre- Den lilla vadaren behöver Lisjös vå!ningen som vigde vår tid till "Fågelängar som fttdoplats fttr a$ orka flyga
skådningens Dae" den 9 maj, till att
sin långa väg till häckningsplatsema i
just njuta åv naturen och inte minst av

delav vår livskvalikr.

Kristin pockade på uppmårksamhet då
hon visade oss en brun kärrhökhåne
som svepte in i lisjöviken ör att tvära

över nysådd åkei h€lt nära oss. FiskTysta vår dåremot inte de drygt l0sjusen och ormvråken tillhör vardagtalel gluttsnåppor son rastade i den
l0

ens '?ovis'-obsar i Lisjö. medan den inne på Köpings konnunsida, Munkblå kärrhöken (hona) som sågs vår €n loQs socken. D€t var Conny, Tobbe
och und€d€cknad som sjord€ den bennågot sen observation.
sträckaren och noterade dessutom d€
De rastarde tranoma och sångsvan- förstå slenmurkloma...
åma nög då och då oroligt omking i
området, ömsom lugnt rastande på Så nånga utåntör föreningen dök inte
ftilten. Hägrama skänade från sina r.rpp under dagen, kanske beroende på
dålig fijrannonsering. En med fiskeenkla reden i Abies nordmanniana.
Franks skarta ögon hittade tre rådjur inrresse stannad€ dock till en stund
där de smög omkring i en liten åkeF och berättade att han minsann hön
göken på långfredågen (l I april). Det
holme.
var nog "kaff€göken", ultryckte sig
Under Egelskådningens dag brukar någon i sällskapet.
man riikna allå fågelarter som not€ras
och vi fick ör vår råkning ihop ett (Om den "märkliga" tallen beråttar vi
80-tal arter, dfib,and banskogsaner mahända en annan sång i Mergus).

som rjäder, tofsmes, talltita

m

fl,

"infångad€" under en avstickare till en
märklig tall som v:ix€r våster Lisjö,
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Resultal€t hår redovisats tidigare i en
Vl-T-anikel. Spår av 7 st lodjur, 12 st
ftårdår, 68 si älgar och 137 st ekonar
hirad€s.

de inventemde rufemå visas
på nästa sidå.
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Naturskyddsfijreningen tillsammans
med Ramnäs-Virsbo Naturklubb och
jägarna genomfttrd€ en stöne dägg"
djursinv€nterins på spårsnö i f€bruari.
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Sett och hört i markerna
I börjån av mars Kvällen den 2613 sågs en hontecknad
kom så kylan en kort period men fick fiällueslå sitta på halffullama vid
Året började milt.
ge sig igen

Br sydvindama. Snötäcket

Lisjö ängår. Ugglan sågs ända fram

till

var tunnt, och liten nederbörd under mörkrets inbrott. Dagen €fter var d€t
våren gjorde det torrt j narkema. En- ovåder och den årerupptåcktes ej mer.
staka öve inlrande svanar, knipor och En andrahandsrapport såger atl en

!äll uggla fånns på gärdenå vid Åsby,
Hallsta. tre veckor innån. Trädlårka

änder fanns i ån.

En uppgång på småenågare kund€ anas i vinler vilket resulteråde i ca 30
ropande pårlugglor
kommunen.
Kattuggla hördes ropa vid Haga, Baståsen, Nonsjölunden o€h Håstlösa. En-

i

har höns vid Lisjö ängar

28/3,

Turkiesjön l5l4. ackljämsåsen l8/4,
Älunda och Tappfall€t 29/s.70 ex.

snöspårv fanns vid Gni€n 2313, 200
ex. Storängen 3/4 och 3 ex. Lisjö
da bornugglan son hördes fanns vid ängar 4/4. Tornfalk har setts m€d I

ex. vid Lisjö Gård

Fumäs.

Den 7/2 hördes Dötkråka
Klockårbo.

Lisjö änsar

vid

Vid

Su.aslussen sågs 15
steglitz 8/2. Redan 2812 råstade 160

sånssvån och

2713,

I l/4 samt Gnien l5/4.

2 mindr€ sångsvar

våsisuragårdet. Någm toppnoteringar
av rastånde svan: 372 ex. Cnien 30/3,
132 ex. Löwiksbäckens d€lta 9/4 samt
132 ex. Lisjö I l/4. Vid Gnien sågs en
mindre sångsvan 16/3 samt 30/3.

Den

I

april rastade 670 gråssnd och

270 ksnadågås vid Gnien. D€t hår
varit en bra vår frtr rastande mårinå
ffiglar i våra sjöar. Bl a raståde småskråke ned I ex. Östersjön 7/4, I ex.
Vågsjön 2lla,3 ex. Östersjön 2414
och 2 ex. 30/4, och 2 ex. Glåpen 3/5.

Sålskrak fanns med 5 ex. i Gnien
l3l4, 3 ex. Västenjön l5l4 och I I ex.
Två gamlä havsörnar sågs vid FäF Alå'pen 23/4. Gravånd med 1 ex. i
mansbo 2612 samt L ex. vid Sörsjön Brunnströmsviken l8/4 och I ex. Sör28/2, unga havsömar med I ex. vid sjön 9/5. Sjöorre med 2 €x. Västersjön
Lisjö ångar 8/4 samt I l/4 och 2 ex. 2ll4, s ex. Glåpen 2U4, 3 ex. ÖsteF
vid Gnien l2l4. Den 2613 och 4/4 sjön 2114, 2 ex. Sörc.jön 2/5, 5 ex.
rastad€ en spetsb€rgsgås på Lisjö ulapen )/) ocn lz ex, ustersjon l r).
ängar. Vid Gnien rastade såmma årt Sväriå med 7 ex. Öslersjön 5/5 och I
2ll4 I ex.,2214 2 ex.,25/4 I ex. Mitt ex. vid Gnien l4/5.
på dasen den ll/4 sprane en mård
över vägen vid skiutbanan i sura.

E os<

fics t så<rrå'r z

'nr<tt-

En stenknäck sågs på Stenbovägen i ungfågel 2715, I ex. l/5 salnl en gamsurå 2814. Två strandskator och en mal hane 2/5 vid Gnien. 154 tofsvipor
mindre stråndpipare rastade vid bru- fanns vid Gnien 2114. Slräckande
kets slrand vid Östersjön l5/4. En bläsqås sågs vid Gnien med2ex.2l/4
strandskata sågs åven 7/5 på samma och i ex. 2614. Den 19/4 rastade 2
lokal. Ett pår snåttertnd sägs vid skårpiplårkor på st€nama ute i vattGnien 1614 och Turkiesjön 1714. Hela net vid Bråxenviken, Sörsjön. 2014
7 ex. snått€rand Iåg i Turkiesjön 20/4. låndad€ en flock på 92 storspovar på
Vinf€rhämpling sågs i mitten på april Lisjö :ingar, 2214 sträckte ll0 ex. vid
med 7s ex. Lisjö ängat t4/4,34 ex. Cnien, 2514 160 ex. medan 70 ex.
Turkiesjön l5/4 och 40 ex. Gnien 1614 rastade dår. En berglårka fanns på
Den 1614 rastade 2l bläsand vid Lisjö brukets strand vid Östercjön 2414. I
iingar och 76 ex. vid Gnien 2l/4. ta2 vassama vid båsråsenpiren, Clåpen,
kricko fanns vid Lisjö ängar l5/4 och fanns 5 skäggmesar 2114. En Kärt610 €x. vid Gnien 2014. Eil pår snäppå sick bland vadama vid Lisjö
skedånd och ett par stjärtånd fanns ängar 21/4. En rördrom hördes strävid Turkiesjön l7l4. Vid Lisjö :ingar cka över ackljåmsås€n pä n^ten 26/4
och vid Västersjön tutade drommen
såss €n råka 20/4.
den 30/4. 2lla sågs en €jd€r i Sörsjön.
Flera pilgrinsfålkar har rapponerats,
bl a en gammal hane vid Gnien och en
eammd honå vid Häsllösa l9/4, en

Vid Cni€n
av april-

i siut€!
sträckande stjärtånd

sågs ängshök hona

l4 ex.

och I småspov den 2614. 28/,1 låg det
26 brunänder i Stora Nadd€n. Svarthåkedopping har se$s vid Nåcksjön
med I ex. 2914, 2 ex. Sörsjön 3/5 och
I ex. vid Glåpen 5/5. Den 2914 länns
sråhakedopping€n i Djupen och vid
Glåpen rastade 4 ex. 5 mai. Dväreoås
srräckte över Gni€n m€d I ex. 3/5 och

I ex.25/5.
Silltrut sågs med 2 ex. 3/5 och I

i

I rosenfink v;d
Våstersjöns badplats och ortolansparv vid Västsu.a. l9l5 sågs en turkduva vid Holmlorpet och den 20/5 I
ex- vid vårdcentralen i sura. En somvid sura kråftstation,

Surahammars svampgrupp

I

margylling sågs och hördes vid

i sum kring den 20 maj.
€x. 2515 sjöng ros€nfinken vid Virsbo

vid Gnien. En smådopping fanns
Turkiesjön 3/5 och en vid Felinse
l3/5. Den 8/5 rastade 14 rödbenor på
Högbymaden. 4 ex. spelande småfläckiga srlnphöns fanns i Turkiesjön
8/5 och I ex. iDjupen 30/5.
2915

ropade €n mindre håcksp€tt vid Hökebo. Den L7l5 sjöng 2 härmsångare

Strandgården

Bruk och den 31/5 v;d Nonsjön. vid
Tippen sjöne s nåktergalar den 2515.
En mind.e flugsnappare hörd€s vid
Lönnbrosjön 2615. Två rörhöns fanns
vid Turkiesjön 28/5.

En mindre 3tråndpipsre vamade på
Den 9 maj var det 50 gluttsnäppor sura bruk 28/5. Samrna dag hördes €n
vid Lisjö ängar. 1215 I I svartsnlippor horouggl€kull (5 unga0 vid Lönn-

och l3l5 150 grönbenor vid Högby- brosjön. 28-2915 rastade 3 myrmaden. l4l5 fanns det 3 revirhävdand€ snäppor vid Högbymaden och slutsvårt! rödstjärtar vid Virsbo bruk
ligen sågs 2 svårttärna vid cnien
och I €x vid Surahammars bruk. l5/5
l5l5 samt I ex. 2915-

SSc har med 1998 inlett sit! tårde verksamhetsår, m€d bl a sedvånlig vårutflykt den ll maj, då västsura hassellund besöktes. Marker ined hassel och
blåsippor är rikare marker och alldd spännand€ att utforskå och efter att ha
finkårnmat marken &jordes €tt par överraskande $nd. Holger Ax€lssons skarpa
blick fttr svamp siktade d€n ktanöda scharlakånsvårskålcn, växand€ i en ftirmultnad jord./vedhög, samt öronmurklå på nurken barrved. För övrigt andrårespektive ftjrstafynd i kommunen lor des$ lvå aner...

Nu över till en kort sammanfattning av 1997 års verksarnhet inom SSC. På
upptaktsmötet i februari fick vi ta del av H€rbert Kaufmanns diabild€r och
kunnånd€ om kremlor m m. Några krcmleexperter blev vi väl knåppast efteråt,
men alhid fastnade något n)'lt i åmnet. Utflykten i maj lijrlådes till ädellövIunden king skogsskolan i Våstsurå. På undersidån på en marklissand€ askgren våxte fläcktick!, en karaklärsan ftir asklundår, rödlistad (H 4). I ravinen
d:ir weymothtallen växer nolerades grankotteskivling och sippskål samt en
gammål fttlktkiopp av grovticka. Inte långt därifrån v:ixte svsrt vårskå|.
aususti var det utflykt till gran- och aspskogar king Ulvsbomuren och
svamptillgången var god. Bland rynden m?irktes blek str€ckmusseron Tncro"

I

lona luridun, dofttaggsvsmp Hydnellun suawolens och ,otkamskivling
Ananita battarae. På hemvägen vid Sandtorp sågs konmunens ftjrsta fynd av
grent^g$v^mp Climacodon septenttionales i en stor och vacker samling med
taktegellagda frukkoppar, utv:ixand€

stlreb€n. Föl prcgrammet svamde Pe.

Halsljnanmd @h Ärräd-

dama, genon an viså bilder och beråcla
pä

lemåt Su{moånde vån€n',

ÄDseru Drg 2 rususd
vi pufiar exila lör rl&ergrltet i Mu€n
då vi hoppa an del blir m!,lga som blir
med och lvingd lien @h tålsan. Som
vardigt bjude. vi på sil och poiatis €h
dricka. Medtag egen k fiekorg @h lie
mveller dfså du som har. Finns också

ett grenhål i en av gårdens lönnar.

En svampgrupp måste 6ntås ordna till en svamputställning och det giorde
vi den 7 septemb€r på torset. Det är ett utmärki tillldlle att nä ut med information tiu allmänieten om ätliga och giftiga svampar- Bland ålla läck€rhet€r på
långbordet dök det upp en och ånnan sållsynthet, t ex lskritsmuss€ron l'dcroIona apiun och kaniordstiärna Geastrun pecti atu .

vid rBmöret son höls I HembyS.ls8ärdEr
detr I I ma$ onvald€s hela den ganla
Wernberg,

fth

I Mergus l-98 insnöc si8 nAgra

felåkriga

lppsiller om ticko.. Croptickå vd inte l:a

fvdet

i

fms Bin.r två
viislmdldds Svmpd,

Våshanlaod. Der

ridisare rynd, (enlisr

1990). Flåckpo.ineen

Ftim

vd

sbo uiskos våren 1997,

pårdrad i
{irle i Jb-

Bland ytterligare intressanta art€I från 1997 kan nämnas guldkremla i
Nonsjölunden l/8, Gul tåggsvamp vid Ingelstorp 3ll8, hålsopp - tunnen på
vår fråmsu svamplokal - Slagghögarna, 18/10. Sludigen lärkmusseron,
bunden till lärlq 18/10 vid Magforstorp.
Som helhet betraktat var 1997 €tt bra svampår. Vi väntar dock fortfarånde på
ett toppår ör de färggranna vaxingamå. Kansk€ blir det innevamnde år 1998. I
alla händelser blir det ett n)'11 spännande svampår an rnöta. Om du vill vara
med oss och närmare utforska svampamas värld är du välkommen.
Kontaktpersoner: Lårs Bs€nko 317 82 och Tom Sävström 337 29.

!ldr$:.r3

I
leftegel. Stugan har också målats med
grundligr
arbete som uliöns av friimst Bemdth,
som tackas för sitt initiativ. Dei iir ju
viktigt att samtliga kvårvarande byggnader i Muren bevarås.

Notiser

lalu rödtirg. Det år ett

"Svamptjuv" avslöjad
Visst€ Du att ekonen lågrar svamp
uppe i träd fitr ått ha som reservproviant? Jo, det itr sant, men fiirrnodl;gen sällan av människan avslöjat. Jag
fick dock beteendet belyst en senhös!
dag 1997 vid ett besök på Morsjöåsen.

Brygghus

är ett hus eller rum,

sprungligen avsett

drycker. Ofia

brygd åv maltfungeråde brygghuset

I

äv€n som bagaF och tvåttstuga.

An svampen, som låg i en grenklykå
ca 6 meter upp i en björk, överhuvudlaget upptäcktes får tillshivas an det
vår en röd tlugsvamp, Ananita musdalia, som placerats dår. Den röda

ur-

6r

och

med alr henbryggningen a]tog under
1800-talet kom husen att anviindas €nbart Iiir tvätt.

Bakning kom under sårnma tid att alhhatifilrgen lysle iögonfållånde. (EkoF mer fijrsiggå i bostadshusen, som fick
rens "hyss" finns på diabild).
störe och mer väluwecklade kök.

Strax efleråt stötte jag ihop med

en Liie4t4t SktUura Btuk! hisbna d
vai u'e i::::.::1"::::!.!::!,,,,,
:om,
€fter de sent uppdykande
rratlkantarcilema. Der låg inte myct* Nötdjur till Kohagen

Sieut

l

rväbenr,svampprocka'e

svamp i den m€dhavda korg€n ochjag

fitrsökte vara "lustig" genon
"skylla" på ekorren, hånvisande

alt År

iill

svampen i trädet. Svampplockaren såg
dock mest ul som ett fråsetecken och
drog vidare.

Ekonen är båra ett av månsa exempel
pä ått svamp om hösten utgör viktig
fttda lbr djur i vår natur.

1997 slåttrådes ftkängen

i

Ko-

hagen malkinellt åv yngve cmfsrröm
på uppdrag av kolrununen. 1998 har

kommunen skrivit avtål ned djurhållare Rolf Jansson ftån Badelunda,
son fl'ttar eti 25-tål sinlor och kalvår
till Kohagen. Slåttem och arets pålöl-

Stöddig En i Lisjö
Eu riktigt prakttullt enetråd har åler- nedre halva torkal. medan den övr€ :ir
tunnits vid Stora Källmora i Lisjö av livligt grön.
To$jöm Holmstedt. För nårmare 40
år s€dan, ( l96l), då Torbjörn kom räF Det kunde jag konstatera den aprilande på moped på vägen nedom tor- kväll i år som jag sjäh,, till ton€må av
pet, uppmårksammade han nämnda skön koltrastsång, lyckådes l€ta upp
enehåd Då stod den där soliun i enen i {iåga fijr att med tålmeter mäta
öppen beteshage. Den var m:iktig re- ståmomketsen. I brösthöjd måt€r den
dan då och från dess
och täta I,l0 m. D€n slog dånn€d enen frän
Falks soldåttorp i Gåsvad (0.97
kona hördes tåglar kvittra.
'"r'iga
'n).
Höjden, eller länsden om nan så vill,
Vid denna tidpunkt skogsplånterades mät€r 10,10 m. Enen i Ustränssbo står
mången åkeF ångs- och betesmarker sig därmed ( 12,80 m).
kring torp€n i vå.a traLt€r, sä också
vid Sr Kållmora. I tåkt med plantagens För att träffa på dennå måkriga En
tillväxt skymdes småningom enen och Iitljer man d€n urgamla körvågen som
öll iglömska. Rapporteringen av sror- l€der från lisjövägen genom planrervuxna enar i Mergus återuppväckte ing€n upp mot torpet. Efter halwägs
dock minnet av källmoråenen och står den någon meter till vänster om
efter en hel del sökande kunde den stigen.
glädjande nog återfinnas. Tidens tånd
har satt sina "sår" i genverket, vars

ttTuhundra-Furantt

jande ökade betestryck ska verka

Mitt ute på skogen, i kanten av en
moss€, SV om Harsjön, (Vtuterås,
Lillhlirad), växer en helt vanlig tall

positi\,l ftjr floran i omdder.

Pinut sylvesrris. Den år ganska reslig

och utstrål €n viss skönhet. on
Lanrbrukåren :ir ute efter naturbet€smark, eodkänd fdr au Iå kmvmärka
sina köttprodukter och Kohagen uppfyll€r de ställda kdteriema.

Murens brygghus rustat

Nalurskyddsftireningen (lås Berndth
Andersson) hal under våren sivit
tvättstugan i Mur€n €n "ansiktslyft- Nalurskyddslijrening€ns styrelse hår
niog". Takomlåggning har skett, då stållt upp på att svara Iör djurtillsyn
befintlig laktäckning med elernit dem- under veckoduten.
Tom Söystftn
onterats och eråtts nu med enkupigt

uurycket tillåts.
Furan ;ir en s k "överståndare"

-

den
lämnats
senaste avverkningen ldr ca 70 år sedan. Trådet
är skyddat och utsågs 1958 som "evig-

hår

h€tslräd"

vid

av Tuhufldra härads

all-

männing. lnvid tållen finns en skylt
med aluminiumplåt i vilken instansats
texten som visas i vidståend€ teckn;n9....
Toh Sd$t h
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Holmens freded€ fu€n
Tuhundrå H ds allmånnings
redbara styre och nitiske
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