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Bra miliöval
Bra lvliljöval år världen! enda miljömårkning som kon-
trolleras av en oberoende miljöorg;:nisation, Natur-
skyddsföreningen.

Föreningen ånser art miljömiirkning är ett eff€ktivt
redskap air förändra marknaden. För art det ska fun-
gera måste det finnas flera företag som konkurrerar
med varandra och det ska vara produkter som kon-
sumenterna köper någorLunda ofta, som rill exempel
diskmedel.

Kraven höjs efterhand, för att produkterna succes-

sivt ska utvecklas och bli mindre miljöförstörande.
Producenter får ansöka om, och betala fiir, en tidsbe-
gränsad licens.

Den försa rikriga miljömårkningen gjordes 1990
och gällde tvädmedel. Till en början var rillverkarna
oinrresserade och vägrade avslöja vad medlen innehöll.
Efter en bojkon av Ma vånde marknaden oclr i dag kla-
rår näsran alla rvärrm€del de ursprungliga kraven.

Bra Miliöval ingär i Naturskydds-
föreningens projekt Handla miliövän-
ligt. Medlemmar runt om i landet
genomför bland annar karnpanien
Miljövänlisa ve€kan varie år. "r";ffi:s
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Mergus
Nr 2 1998 Årg, 9

Kontåktblåd Iör
Nålurskyddsfitreninger SBF
Sorshsmmrr

M€rgus ulges ned I - 3 nummer per år och år gratis fttr medl€mrnarna. Bidras
(uppsatser etc) mottages tacksamt. Adress: Mergus c/o Tom Såvström, Sten-
boväg€n 12,735 14 Sumh zmmat, Tfn022O-33729.

BIi medlem. Bästa sättel atl stödja verksamheten och skyddet av vår narur är
at! bli medlem- Det kostar 230 kr. Familjemedl€msavgift 30 kr. I åvgift€n ingår
tidshiften Sv€riges Natur. Sätt in m€dlemsavgiften på postgiro 90 19 09-2.

FIorå- och fåunåvård. I fttrening€ns regi och i samarbete med andra in-
tr€ss€nter bedriver vi flora- och faunavå.dsprojekt i Muren, Kohagen, Billsbo
m fl. plålser. Arbetet går ut på att bevam vårdefulla nalur- och kulturom.åden
med dess v:ixF och djurliv.

Kbez*zaa*.zaz

IinN det någon biologisk mångfald på er indusrriomåde? Du kan läsa i dena
nummer åv Mergus om "skriipmarkeos" nora på bruksområd€t i sura och b;lda
dig en egen uppfauning om fiågesrällningen. Är Du inrresserad av växter kan
ett besök på denlu, något udda våxtlokal, vara berikande.

Om "brukets fåeelliv" har vi berätrar i ridigare nummer av konraktbladet. Just
när denå skivs (9 juni) hår fiskmåsama låtr ungar och det är inte nådigr ör
människor all kornma i nairheten av vitlåglåmas dunbollar. Den som iindå i sin
arbere måsle umana måsama löper risken alr bli rämligen "vitlackerad., under
måsfftäldramas attacker. Hjälm och visir rckommenderasl

.1tt de s k ruderatmarkema även hår en mycket inrressant och spiinnande
svampflora fiir vi anledning årerkornma dll ftamö!e'.

t4lken fåntåstisk "ågelvår" vi iån uppleva i årt Der kn Du lä6a om i Mikaels
råpport ffin markema. Vi visste det tidigare, an der över våra trakler passerar
elt mycket omfattande och inrressant ågelsträck, men fttr varje nytt år blir der
),tterligåre bekråftai.

C€nom akti!'t Iiigelvåldsarbet€ (bl a nyskapand€ och restaueringar av l?impl;ga
våtmarkeo har fåglama givils auraktiva råsr- och häckningsomdd€n och d;n
åg€lintresserade kan, tillsammans med de bevingåde vännema, se fråmtiden i
Surahammars kommun med rillldrsikrl Att vårnå om och utveckta naruren och
fiigellivet bör vara en bland många vikriga asp€kter i ,,det fiantida levande
Surahaffnår" !

f,&mpl€t Rövållsmoss€n och Stingsmossens naturreservst
De två stora högmossarna har fätt ett skydd för framtiden. Åntttsenr -

harvi i Naturskyddsfdreningen antedning aft utrrycka oss. Det fina
i kråksången ?ir, at! också €n hel delåv den omsivande

skogsmarken lännas fiir fri utv€ckling. I alla fall hölljag
personligen påån "gå i rakef,av lycka nib det nya

reservatet tijrkunnades. Bti med på

St!rclsen:

valkonnm ned frågu ontircninss-
atenden - slå en signol!

Tom Sävström 137 29
Marianne Sv;ird Nilsson 302 76
Frank Nilsson 302 87
Mikael Leppålampi ll5 24
Kjell And€rsson 137 3l
Lars P€rsson 162 62
Conny Öhrmån 109 59

Odslag: Rödkdnpat
Te.Aning: To Satsttöh

InnehåI Meryus 2-98:

4 Botatrnkl slrövtåg inon Suranamnars

8 vårffulamas rnkomst 1998

9 TlA sållsyntå mulklor aliuella ituj
rr En dag med fås.lskådning
12 Rovdju6invemeri.gen d€n 7 februari

r.l Sett och hön i närkemr
I7 SunhrnnaN svanpgrupp

20Mirjömålken ar lira på

blomstervandringen på Rövållsmossen
kväll€n d€n 4juli - då ska vi ',fira,'

framgången!
Ton &tvsrön ddljtotute
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"Surahommars Bruk - inte batu Plåt"
Botaniskt strövtåg inom Surahammars Bruks
industriområde

I jtti tgn ftrcbE jas ti sMna6 erl Bertil Etiksson e botanisv stövåg på
l'uk:owådeL Ar d.tta sjade jag es sahntnttä nins son publi.etudes i ex hÅlle och son
spreds ti nAga botaniskt intresserude p.tson.L l h.hålldt prcsnteMs Wn i en nögot

rcyideNd vetioh. vi hode sannaren d&pd en nlcket valbesökt o.h uPpskauad suiddd
blo stenanrbihs tå btuloontddet, dd det kah 70 pesonet

Iblånd kån man hitta ovånliea och

intressanta v?ixtff på s k ruderat-
marker, dvs bangärdar, tippar, upp-
lagsplatser, industriontåden och lik-
nande platser. En stor sådan "skäp-
mark" utgör Surahammårs Bruks fab-
riksomåde.

Redan fiån tidigt 50-tal finns en del

intressanta v:ixtrynd rapporterade från
verksområdet, varav några finns pub-

licerade i Västmanlands Flora (Målm-
gren 1982). I samnanianget vill jag

uppnårksammå några f d bruksan-
slällda, som genom sitt naturintresse

höll ett vakande öga på "brukets väx-
ter". Några av dem var Sven Foman-
d€r, Gunnar Eriksson och Birger An-

Speciellt Birger Andersson fann må-

nga rara våxter som holig€n kommit
med köpskrot och åndrå jämvägs-

ffimödenhet€r från länder som Tysk-
land, Ryssland och Amerika. Eo del
växter har med åndra ord som frö
transporteiats världen över längs sjö-

fand€der, jämvägar och landsvägar,

Iiir ått smäningom hanna i h)tt-
slaggen eller gruset på bruket. Spän-

nande och imponennde!

Andra aner är fiirvildade och kvar"
stående från den tid€n då brukets tipp
fick ta emot allehanda avfall, t ex
trådgårdsavfall.

Måndag€n den 3l juli strövade vi om-
king på verksomddet fijl att se om
några intressantå lnd kunde fimas
nu. Förursättningama har ju ftträndrats
under åretrs lopp. Ing€n skrot kommer
liingre från Rysslånd eller Amenka
och iågtrafiken har kaftigt minskat i
volym. Istället har landsvägstrafiken
ökat vilket kan innebårå en viss chans

till fröspridning av fiir orten ft?imman-

Stora ombyggnader, nybyggnader och
dvningår av byggnader har skett på
1970- och 8o-tal€n. Verksområd€t har
säledes ganska radikalt ldrändrats d€

senaste l0 - 15 åren.

Deo mest iögonfallande växt€n, åven
bokstavligt tala!, är kanske pricknatt-
ljvs Oenothera rubricaulis. Den ka^
bli upp till I m hö9, har kraftig stjälk
ned stora gula blommor i toppen. Den

finns i €tt fint b€stånd vid infarten rill
nya kontoret. Det ?ir visst den enda
plåtsen i Surahammars kommun där vi
kan beskåda den. Här i sum tycks den
ha tunnit en lokal där den trivs och
såkta breder ut sig.

En ånnan intr€ssant och ovanlig vilyt
fann v; på f d skotgården, n:tmlisen
kanadabink^ Conyza camdensis. No-
!€rad av Birg€r Andersson r€dan på
50-talet. D€t visåde sig också att d€n
fttr€kommer tiimlig€n aumänt spridd
inom områd€t. Den har betydl;gt min-
dre (5 irun) och talrikare blomkorgar
än nära slåktingen eåbinka Erigercn
acer, som & en annan av industri,
områdets karaktärsvåxt€r. Malmgren
ånser kanadabinkan från 9 lokaler i
Våstmanland.

Ka\adabiila C o ry2 d c a nod e B i s
Tcckningår: Ton Såvstrdm

En växl som nåmns från Sura år l9l3
(Malmeren) och som fått en ännu
stöne spridning är den vita söi-
väpplinAe^ Mililotus aiåa. Den rycks
också trivas utmärkt o€h bar håft
Surahammars bruks industriområde
som ursprungslokal och där ifrån spritt
sig ef.er vågrenar kring tätorten. Släk-
tingen, den tikla sötväppling€n Mtlr,
/ot&r ofcrrolir, som är gul hitlade vi
en litel bestånd av ure på tippen-
området. Den är årsviss me. ålltid E-
talig.

Under vår promenåd tittade vi särskili
efi€r en liten våxt som bl a är en
slåkting till hushållsblonman smör-
gåskasse och het€r bankassing a€pi-
dium densiflorun. Den fånns vid
skotgården och på tippen. Under äret
har den noteråts på €tt l0-tal olika pla-
tser. Bankrassingen iir ursprungligen
en nordamerikansk an-

B^*r assin g L e p i d i u n d e I iJl o r u n



. "-- " 'i"i.ie,:. 
'!____

Vid godsupplag€l ulanlitr ldnådet
våxer ett mycket vackert gräs, ekorr_

kom Hotdeum jubatunl och som fått
månså ldrbipasserande att höja på

ögonbrynen och fiirundras. Axet är
långborstigt och speciellt i solljus kan

det skima i olika fiirger. M€d visshet

in-kommet med amerikanskt gräs-

mattsftö, div. friimmande gods, enl;gt
Malmgren.

Allmänt fttrekommande noterade vi
'lämvägamas blomma", småsponen
Chaenofrhinun ti,lti. För hundra å.
sedan var småsponen båra kind från

ett fåtål plålser i södra Sverige. Små-

sponens frön ligser ; små kapslar med

hål i. När kapseln skakas med vinden
kastas frönå ut. Fröna kan sedan fastna
på tågen och fijras vida omking. ldåg
år arten ållmå,irt spridd på främst sta-

tionemas bangårdar långt upp i Norr-
land. Den tog tåget!

Berydlig ovanligare är strimsponen
Linaria repens. Också den noterades

av Birg€r Andersson på so-tal€t, då

vid jämvägsstationen. 1990 fanns den

fortfarande kvar där, men är nu efter
bergslagspendelns upprustning av ba-

Vi kund€ finnå fem Rumex-arter.

ångs- och bergsyra, gårds- och kus-
skräppa samt jåtteexemplar av häst-

skäppa. Vid f d sågen växte flenört,
irädgärdsnaltviol och hägg i en i öv-
riB lu nig grönska. Vågen vid
"skitdiket" kantades av olvon. krus-
silja, ormbär och tuvstarr. Trevligtl

Till en av v€rksområdets karak-
tärsväxter Er vi räkna palstemackan

Pastinaca aquatica. En mycket tidig
uppgift om denna an anges från Sura-
hammar av Målmgren, nämlig€n vid
Ståltorps gåstgivargård år 1801, (prot
Adam Afzeliut. Kanske fanns den dlir
plånterad som köksväxt. ldag fiire-
kommer den spridd längs vissa vägav-

snitt i vtu kommun, exempelvis åll-
mänt inom Kungshanmaronrådet i
Ramnäs. Man kånner bra igen den när
den blommar. Det är vår enda um-
bellat ned klart gula blommor.

Blard övrist intrBsrnt och vl.t rtl rotcrå

Lungrol ch.nopodiun bonu!-h€nricus
Sddnd Arendia selpyllifolia
Silvenp CerasliDn ton.nrosun
Såpnejlika Sapondia omcinalis
Knltling Hemieia slab.a
Sandtråv AEbis @nosa
Grustrav A6bis suecica
Rock€nhv Arabis glabE
Tok Potenlilla ftuticosa
Noisk flngerört Polentilla norvegica
Hudlehzem Medica8o lupulifr
Kmad€nsiskteulkk Solidago canådeGis
Bjömloka Her&lem sphondylium
Bl&ld Echim vulge
Kussljus Verbactrn thåpsus

Snäninda Calysresid sepiun
Rödtoppa Odontites wlsais
Cuhpore Lindianlsdis
P€ppsot Amoråci. ruslicda
SEddgyllen Bdbd€a slricia
Rysgubbe Bunias orientalis

Malön Anemisia absinthium
Besksdla Solanum dulcmu
Knölklocka Cmpdula iapuculoides
Ullis kardbode AJctim tomentosu
Klofibblå cFpk tectorum
Renftua Tbacetum vulg@
Hmynla Salureja acinos
Slilltrd Descurain iå soph iå

Många av de här växtema har speci"
ella krav på sin väximiljö. Underlaget

6

och diinn€d växtbetingelsema kan ju
varie.å högst avsevärt. Växtema är
ollast solälskande och konkunens-
svaga och kåver dessutom ån marken
utsätts fttr kontinuerlig sröming. Får
marken ligga ostörd växer där snarl
upp skog och många av rudera!
markens våxter fiirsvinner.

Den säregna viiytligheten och den
nåstan €xotiska miljön gör det minsr
sagt spånnande och intressant att bota-
nisera bland verkstådema. Indusrri-
området ät stort och kanske finns det
övenaskningar kvar att göm. Det
skulle dårfdr vara tr€vligt att göra on
d€n härexkursionen. Om nu bara tiden
räckle till allt nan villgöra.

'Kek / Alnquist SvenskFlo6(26:e uppl.)
- MalmgFn U våsimdlmds FloB. l9E2
- Pe6son A, muntlige!

Ekoftkon H ordP un j ubatu n
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Två sällsynta murklor aktuella i majVårfåglarnas ankomst 1998

Januari

Februari

Cråtrut

Kanadagås
Storskråk
Sånglårka
Skogsduva
Fiskmås
Sädgås

Tofsvipå

Ängspiplärkå
Bofink
Ormvråk
Stare
Ringduva
Dubbehrast Måj
Trana
Såvsparv
Skrcumås
rödhake

Stenfalk
12 Skogssnåppa
15 Storspov

Tåltråst
Skäggdopping
M Strandpipare

16 Storlom
Ljungpipare

17 Jiimsparv
18 Trädliirka
2l Gransäneare

Rödbena
Gluttsnäppa
Grönbena

24 Trädpiplärka
25 Fiskuima

Stenskvättå
26 Lövsånsare

Drillsnäppa
28 Rödstjärt

SV flugsnappare
Buskskvätta

I Svanhätta
Gulärla

5 Hussvala
Ladusvalå

Ton Sövshön (tett och teclhinsot)

N:ir våren kommer ger sig en del
månniskor ut i skogen för att plocka
murklor, vilk€t är synonymt med slen-
m\!(kla Gyrcnitru esculenta. Den soft
har €tt bredare intresse lor svamp ver
dock att det finns flera årt€r murklor
o€h att ytterligare några av dessa bil"
dar fruktkropp under våren och fiir-

Murklomå lillhör de s k sporsäck-
svampama Ascomycetema - hår spo-
rer i 'säckar". Förutom murkloma fin-
n€r man blånd dessa diverse skål-
svarnpar jordtungor, mjöldagg, dyn-
svampar n n. Ascomycet€ma utgör
den största andelen av svampflorån i
Sverige med flera tusen arter.

Spo\d.karnas uts ee nde hot

Två "vårmurklor", båda nycket såll-
synta i Sverige och fdr övrigt inom
hela sina utbredningsonråden i
Europa skå nåmare presenteras hå..

De tillh& f^miljen Morche aceae o.h
sliiktet ,/€rpa (klockrnurklor) och rep-
resenteras i Sverige åv wå arter, /
corlca klockmurkla o.h V bohetkica
vindlad klockmurkla.

Det här med klockmurkloma aktuali-
semdes med sva.mpg ppens vårur
flykt den I I maj i år. Holger Axelsson
dök upp vid Stenhuset och hade sofi
vanligt med sig några spännand€ rynd
i korgen, oftast plockade någonstans i
sina hemmamarker kdng Mälaren.
Dennå gång fanns med några exem-
plår av vindlad klockmurkla viika
Holger fått av Hans Collin i Olbergå,
som pålräffat ett bestånd åv den i löv-
skog i Geddeholmstrakten. Anen är
rödlistad H 3, (sällsynt). Den anges
våxa pA n:iringsrik må* och den indi-
kerar höga nåturviird€n (Hallingbäck
1994).

Några dagar efter SSCS utflykt, når-
måre beståmt den 16 maj, var jag med
på Naturskyddsförening€ns lonkväll
vid Långsjön. Tillbaka vid Sr€nhuser
sent på kvällen cyklade jag över såt-
ten och stannåde till vid gamla ":nai
bras€plats€n" på kanalbantren, litr att
särskilt spana efter toppmurklan, Mol-
schela elab, som kan vitxa på brand-
fläckar och som jag noterade dår 1997.

I sandjorden under det uppväxtå löv-
slyet stod €tt ex€mplar av M €/ara och
pr€cis framftjr mina ftn€r fanns ),trer-
ligare en murkla, som jas ftjrst rodde

Mars l8

26
z8

l9
21

28
30

26

April 3 sådesådå
4 Kdcka

Fisk&juse
5 C:irdsmyg
8 Hämpling

Blå känhök
9 Enkelbeckssin
ll Rödvingekast

Tomfalk

12

l3

l6
t7

Grå flugsnappare
Hairmsångare
Trädgårdssångare
Tömsångare

N:iktergal
Rosenfink
Tomseglare
Tömskata
Nattskirra
Gdshoppssångare
Bivråk

25
29
ll
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var €n "nissvä\!" toppmu&la. När iag
tog upp den fdr närsludium fitrkastade
jae genast d€n vilda teorin. Koll€kren
togs med hem ldr fortsatta litterära
och mikrcskopiska studier.

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

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

Den aktuella brandplatsen har som
beka.l ;nte n)11jats 6r vålborgsmås-
sofirandet på senare år och den hår ty-
värr 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
brasa på samma plars. Något att tänka
på fiir å.rangö.ema av nästå års "vål-
borg"!

Nyck.l till slåklet,/erya
I Haltens tla slait till fint ryl*ad. folen
ihålig...........,/./pdcort dklockntr.kh
l. Haltens yra hjainlikt vindlad euer m€d
mdke@de ås och tvärådrcr ...................

LDr.,,td vindhd &l..knu.kls

En dag med fågelskådning

)

)

Kloclo wkta ftön
"najbt^eplatser"

Det fttrsta jåg kukar göra vid upp-
täckter av nya eller okända svampar är
atl blåddrå i Ryman/Holmåsens ftilt-
handbok, som b.ukår kunna ge väg-
ledning. Där finns bild på båda dessa

murk€lader (sid 609) och min kollekt
vår till synes mycket lik klockrnu*-
lan. (Bilden av den vindlade klock'
murklan hår ftinesten tagits av åpote-
kare S Tömgren, Eskilstuna, på

Nyckelön, R)at€me socken).

Genasr "knackade"jag ett preparåt ftjr
mikoskopi och fick klockmurklan be-
käftad, Gporemas storlek och form).
Klockmurklan har 3-4 eåneer konäre
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-

Hrllinebåck, T. 1994. EL.l.giti katalos itwt
s,r6vaul@. Dakbanke! lör hot de an.r, Upp-

Knrtsen r. tuutbfttn en l-96. Mtruor pä

Ryfran/Holmts.n, 1934. Stanpar . .n lalt
/lzdådt. Inrerpublishin8, Srockhold.

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

Våd kan vara nera liimpligt än att vid
den underbara tiden, som brltningen
mellan vår och ldrsommar utgör, upp-
l€vå der sjudånde fågellivet i lisjö-
området... Lövsångarens och glut-
snäppans tid, Iijr att inte tala om vit-
sippsexplosionens och kabbel€kans
tid. Ja, den som så här års vill vara ute
och avnjuta naturens mångfald finn€r
inga gränser-

Vi var några fågelintresserade i lbre-
ningen som vigde vår tid till "Fågel-
skådningens Dae" den 9 maj, till att
just njuta åv naturen och inte minst av
den tystnad som kan upplevas i Lisjö
(inga stöne bilvägar i närheten), vilket
numera bör uppmärksåm
delav vår livskvalikr.

Tysta vår dåremot inte de drygt l0-
talel gluttsnåppor son rastade i den

våta delen av lisjö ängå., kanske var
"gluttamås" ljudligå och intensiva spel
dagens b€hållning, tillsammans med
sånglärkornås eviga ddllande över
gröna klövervallar. Ett skedandpar till-
hö.de de mera celebn gästema, ett
epitet de delade m€d svådsnåppa och
silvertärna.

En lit€n mosnäppa hinade Mikael
blsnd grönbenor och någon brushane.
Den lilla vadaren behöver Lisjös vå!-
ängar som fttdoplats fttr a$ orka flyga
sin långa väg till häckningsplatsema i

{ällen.

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. Fisk-
sjusen och ormvråken tillhör vardag-
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