
Sett och hört i markerna

FöBra snön som föll i början av nov-
ember ligger fonfarande kvar en

månad senåre när detta skrivs. Som-
maLen blev s!'aloch nederbördsrik. De

dagar de1 inte rcgnade var lättråknadel
Ur ågelsynpunkt blev de! en urusel
häckningssäsong. Senare under
sträcket kunde mån elädjas ål några
dktiga höjdardagar, då regnvädren

bromsat upp tåglarna över våra om-

Vi börjar d€n ftjrsta juni då en myr-
snÄpps kund€ beskådas vid Höeby-
maden. D€n 2/6 fanns 4 smålnåbbåd€
sinsnäppor vid samma lokal samt vid
Sågdammen med 1 ex. Två dvärg-
nåsår fanns vid Gnien under
häckningst;d d€n 3/6. Hornuggle-
ungår hördes från Farhällsberger,
Håga, Byggelorp, Kilbäcken, Botvids-
lorp och Slormossen. Enda kått'rggle-
kullen fanns vid Lisjö.

En våktel hördes spela vid Färmansbo
Iiån 4-2516 samt I €x. söder om
Våsrersjön 2l16. Den 5-716 sjöns
kjirrsångåren vid Hovgårdsgärde och
I ex. 14/6 vid Väslersjöns badplåls.
KornknarreD spelad€ vid sura ren-
ingsverk 6/6, 1 ex. Lisjö ängar 9/6, I
ex. Hovgå.dseärde 13/6, 3 ex. Olberga
2616 samt I ex. vid Båståsen 2916.

Från Su.a reningsv€rks träskma.ker
hördes småfläckigå sumphönåns vis'
sling om nåtte.na 6-2516, från Norr-
sjön 22i6 och ftån Magsjömaden 28/6.

Väsmanlands enda b'rskångåre
sjöng vid Sura handelstrådgård med
omsivninsar från 6-2816. Den 616

sjöng svårrä rödstjärten vid Surå
bruk och från Virsbo bruk konsta-
rerades rvå häckningar 2616. Vid
Turkie ängå. sjöng ortolånsparven
7/6. Under stråcket sågs 2 ex. 2718, I
ex. 2/9 rcsp. 3/9 vid Höebymåden.
Flodsårgåren sjöng vid Fiirmansbo
från 9-25/6, vid Sura reningsverk 9/6.
Hovgårdsgärd€ 13/6 samt vid Lisjö-
viken22/6.

Den 10/6 sågs en silltrut över Cnien.
Ärtatr lyckades genomöra en lyckad
häckning vid Högbymaden, där hon
såes med 9 ungår 1216 och vid
Tornudden, Cnien, fanns 7 par häck-
ande svarttärnå. Knölsvanspar€t vid
Väslersjön hade 5 ungar den27/6.Den
28/6 fanns en snått€rand (hona) vid
Turkiesjön. Samma datum fast uoder
natten spelade 5 nåttskirror vid Tim-
memossen. I en sälg i Suå samhålle
såss en kull nindre hackpett (3
ungåo den l/7. Kanske vår det kullen
från häckninsen som senomfiirdes vid
Sätlen, (iklibbal).

Alfåse I Te.knins: Mikoel Leppalahpi

Trädlärkrtr spelade över Blåbärs-
vägen i Sura 5/7, på Ackljämsåsen 6/7

och vid Avlången l4/7- I ex. sträckte

över Gnien 2319. Den 7/7 blev en

höjdardag vid Gnien då hinlen öppna-

de sig efte. ihärdigt regnande i över elt
dygn. Bl a råstade 150 kärrsnåppa, 7

spovsnåppa, 60 brushane, 140 röd-
bena,55 storspov, 2 småspov och

150 tofsvipa på säterängen och Hög-
bynaden. Stråckte över gjorde 4l
gluttsnäppor. 32 ljungpipåre, 2

kustpipare,5S storspov och l3 små-
spov. På Storängarnå var de! öve.-
svåmnins och där fanns bt a 47
storspov, 5 snåspov.4 myrspov, 15

rödbenor, Sl ljungpipare och 20

Tidigare under sommarcn kom det

rapponer l'rån norrlandskuslen om
invåsionstendenser av bnndelkors-
nåbb från öster. 9/7 sågs IitNta bän-

delkorsnäbbå.na vid Naddtorp med 4

ex. töljr åv I ex. vid Gnien 1,1/7. 4 ex.

Avlången l1/7, i ex. Felinge 3/8, I

ex. Högbymåden 7/8, 3 ex. Virsbo
b.uk 30/8 och slutligen 3 ex. vid
Cnien 2419. Meuan den l4-22l7
jagade €n pilgrinlfålk (2k) över
Gni€ns ängar. Den 2217 raslade en

bereand (hona) vid Högbymaden. L4

småspovår och t7 myrspovår siläck-
t€ över samma lokal på kvållen och

över Äliden srräckte en strandskrta-

Vid Högbynåden 3/8 råknades tolalt
in 28 sräckande kustsDÄppor och 50

myrspovar. Den 4/8 28 kuslsnäppor,
36 kustpipare. 3 småspovår, I myr-
spov och den 7/8 7 kustsnäppor och

l8 kustpipar€. I naden tånns l3

En rretåig hackspett (hona) sågs vid
Mocjöåsen l0/8, I ex. vid Lönn'
brosjöns slrandskos 5/10, I ex. vid
Jan Olsskogen 29110 och sluil;g€n en

hane vid Fennansbo urskog 4/11. Den
l5'18/8 raslade vid Högbymåden l
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kustsnåppor och 13 större stråtrd-
pipare. l2/8 tänns l9 kärrsnnPPor
på lokalen. Mellån l7-19/8 stdckte
loralt l0l myrspovar och 194 kust-
pipare över Högbymaden.

Tre hAlsörnrr uppehöll sig vid Cnien
:6i 8 dår de jasåde änder. Dagen etler
fanns örnarna vid Turki€sjön. Den

2718 var åter en bra rasttågeidag vid
Högbymaden dtu man kunde räkna in
hela 160 småsnåppå. 17 spovsnäpp$,
I småspov. 3 smälnnbbade siln-
snäppor och en s'ndlöpåre (den sist-

nämnda ny ad ör Gnien och andrå

fynder i kommunen).

Vld I-isjöviken .ingmärkte Sörcn

Larsson:i blihåkrr (rekord!) och en

videsparv l/9. Videspårvar sågs vid-
are vid Västersjöns pumpslalion med 2

ex. den 5/9. Åliden I ex. ?/9, Cnien I

ex. 1619 resp. 2719. Blåhake 4 ex. sågs

vid Hösbymaden 8/9 sant 2 ex. vid
Lisjö ängår 9/9. En storskårv satt på

en sten vid Östersjöns nona strand

9t9.

Dn sträckånde rödstrupig piplärka
hördes över Sura brandstalion resp.

Högbynaden l2l9 samt 2 ex. 15/9 vid
sistnämnda lokal. Den l4l9 var en bra

sträcklågeldag med mildå friska
oslliga vindar. Då rasmde en större
piplärka (ungtågel) slrandängen vid
Högbymåden. Fågeln som år en säil-
synt gäsr från Sibirien var det örstå
rynder i Västmanland. Den dagen

srräckte roralt ll0 sädgås. I bliisgås,
i0 storskrrvår, 160 stjärtatrd, l5l
lråna,8 dvärgnås och 24 spårv-
hökår. Med vindarna kom också ,12

,tmirålfjårilnr oclr några tistel-

rjärilrr. Över Virsbosjön såss en

tlock på helå 70 storskarv ta höjd 1ör

att stdcka vidare den dagen.

Vid Högbymåden l5/9 stråckt€ 5

svårtor (hån40, l17 bläsånd och 80

sädgäss lördelade i mindre flockår. I
en åv tlockarna töljde I spetsbergs-
gås. Den 16/9 rastade 4 unga gråv-
änder vid maden. Meilan kl. 11.00 -
13.00 den l8/9 räknades 63 sträckande

ormvråkar vid Gnien. Den 20/9 en

nock prutgåss på 50 ex. Tre lapP-
sparvrr, ca 300 ängspiplårka och

100 enkelbeckåsiner sågs på säter-

änger.2719.

Den 3/10 kom höstens fiirsta tållbitar
n]ed 6 ex. vid Älid€n. 4/11 såss 7 ex.

vid Fermansbo urskog, 15/ll Dal-
skogen i sura, l7l11 4 ex. Borgåsen

och vid Ståltorp samna dag råknades

35 ex. Cråspett sågs ätande på talg
vid Ramstorp i början av oktober. E.
hona fanns vid Sjöhagen, Lisjö,24l10.
Även vid oåsvåd och srrutmossen har

Vid Turkiesjön såss €n stenknäck
5/10. Första kungsörnen kom slräck-
ande över Gnien 5/10, senare I ex. vid
Väste.sjön 16110 och I ex. 8/11 vid
Seglingsberg. En snösparv slräckte

över cnien 5/10. På samma lokal
råstade 2 ex. 29110. Den 7/10 stölt€s

en dvärgbeckasitr upp på säteriing€n.

Skäggmes€n år numera årlig i

kommunen där det linns vässbälten, bl
a har selts 5 ex. vid Gnien 8/10. 8 ex.
Västersjön 9/10 och vid I-isjöviken l5
ex.2ll10. Der 13/10 blåsle det friska
SV-vindar. Sammanlåst räknades det

E rts jdkiolk sdss joea kajot ri1 Gnien

13/10.Teck ins: Mikael Leppalanpi

då in I I sträckande stenfalk, 43

fjtllvråk, 23 ormvråk och 16 spårv-
hök vid Gnien. Dåsens obs vår den

unga jåktfalken som jasade i

kajflocken mellan Gnien och Sror-

ängen.

Den 20/10 låg det 3 brunändtr och l
salskråkar iLisjöviken. I Glåpen

fanns 4 sålskrak och 3 sjöorrar den

2ll10. I Virsbosjön hela 32 sjöomar

och 5 alfågel (hana0 den 22110. Sarn-

madag var "loppdagen" litr storskrak

i Glåpen med 560 ex. En vitkindåd
gås lånns vid Gnien lll10. Den 3/l I
fanns 3 småskrakår vid Glåpen och
vid Lisjö ängar hade 76sånssvånår
dd,jt sig kvar. Vinterhåmpling 6 ex.
såss vid Snickarbacken 5/l l.

Slutligen sista rappoden som kommer
liån Västersjön den l6lll, där :1

havsörtrar sågs santidigt på isen.
Fönnodlig€n hade pimpelfiskarena
lämnat kvar skräpfisk som örnama
kunde "soita" sig å1.
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Notiser

Blåfläckig träfjäril
ZeuT,era pyrina lade
ägg på vallmons
stjälk
dt l\,lil$el Lepptilanpi i!i otctkning

De11a urspelade sig hemmå i träd-
gärden på Blåbärcvägen i Suraham-

mar, kvällen den 2 augusti 1998. I
vallmorabårten tänn jag då en slor vil
natltlärilshonå nred nrörka iläckar över
helå kropper. Det var en tjäriljas al-
drig selt tidigar€. Hon var mitt uppe i
iisslågsningen på vallmons sljälk.

I litteraturen står de! att oärilen är

tämligen sållsynt i Västmanland.

Vinsbredden kan bli upp till 75 mm

och hon ilyge. onl natien ijuni - juli.
Larven som kan bli 45 nm lång iever i
stammar av lövträd och behöver ofta
flera år ör sin utveckling. I trädgårdar
kan den göra skadå på unga nytloträd.

Siffrorna berättade
om en pärlugglas
leverne
ar Mikoel Leppdlanpi (e otecknind

Vå. till Skogsmuren 5 seplember ftjr
att tyllå lingonhinken, då jag åiorde
iynder av err litet Agelskelen som låg
på en hä11. Vid närmåre lilt sågjag ari
det blänkte om enå foten. Fåg€ln var
ringmärk!! Ringen plockades med hem

och skickades med Enddata iill Ring-
nt.kninsscentrålen i Slockholm. Där-

iliån konr senare ett brev där man

hckåde ör fynder och rapporrerade att
ringen med nfl 71166?4 hade €n pärl-
uggla bur;t.

Ugglan hade märkls som bounge 15

måj 1998 i Kusskosen i en kull på s

ungar. Ringmärkar€ var Sören Larsson

som ; tlera år bedrivit forskning och

märkning av pärlugglor. 113 dagar

och L kilomet€r håde 6rflutit nellån
märknins och återrynd. Trolisen blev
ugglafl .ov åt höken.

I Sverige mårker drygt 200 ring-
märkare vid ett 20-tal iågelstationer
årligen ca 100 000 Iåelar, vamv ca 60

000 märks som boungar. Flertalet av
de låglår son mårks vid fågelstationer
befinner sig på nyttning m€llån sina
häckningsplalser i norr, ibland ända

bofta i Sibirien, och övervintrings-
platser längre söderut.

Ungefär 3000 återfynd råpporteras

årligen rill Ringmärkringscentralen,
trån helå Europa, Atiikå -ja, ända fdn
Ausrrålien (silver- och fisk!ärna). Med

hjålp av ringmärkningsmetoden in-
samlås en milnsd olika uppgiftet om

fåglamas biologi. Ringmärkningen ger

bla informalion om olika fågelaners
fl yttningsmönster, hemortsrrohet, död-
sorsaker och hur gamla ffiglar kan bli.
En storspov återfanns efter nåstan 32
år!

Vid ringmärkningen noterås dessutom

annan info.mation. ! ex vikt och vins-
långd, elle. kullslorlek vid märkning
av bounsar. Varje fynd som meddelas
tungmärkningscentralen bidrar till att
iika kunskap€n on fäglama.

r@
Om björktickan
Piploporas betulinus
av Tan Satstöm (kxto tecknins)

Den växer på död björkv€d - på ton-
lräd, högstubbå., lågor, kvarsitrande
och markl;ggande grenar - och den
kan hittas i de flesta biotoper. Det
svenska nåmnet är giv€t. då den hår
björken, Gåväl vårt- son glasbjörk),
som sitt huvudsakliga våxtsubstrat.
Anen är allmiint spridd i Surahammars
kommun och vanlig i h€la landet i
övrigt. Finns det björk finns det björk-
tickå, enkelt Lruryckt.

Jag tycker mig mårki åti den har en
viss ldrkärlek tili björkar i tuktigare
ma*er, såsom myF och sjökanter,
ldrvisso beroende på god tillgång till
lämpligt subsaat i dessa marker. Ton-
iråden kan hysa ett flertål fruktkmppår
av arten o€h där den fdrekommer
fauer den skogsvandrar€n i ögonen.
Rekord i mängd ftuktkoppår på
samma träd har jag noterat på en
högstubbe NO Bosjön vid Ustriingsbo.
Ett 50-tal fruktkroppar hjålptes å! a$
röta o€h bryaa ned den veden. Bland
vedsvampama finns vit- och brun-
rölare - björklickan lillhör vitrötama.

Björktickan är mycket lått at kå{lna
iger och den kan knappast örväxlas
med nåCon annån tickan. Ovansidan
på den njurlika till halvcirkelformade
fruktkjoppen är brunåktig medan
undersidan (porlaan) är vit. Den är
karaktäristiskt korkartad i kör!€r, en
egenskap den bevarar som lorkad,
vilkel ftjrklarar dess ldnråfflighet som
nåldyna. Användningen son nåldyna

Adressen dh Du kan lämna t ex ringar
*, Ringnärkningscentrulen
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lär ska ha ganla anor. En pråktig så-

dan finns numera på byrån hemma, så

i vår familj behöver vi inte längre leta

efter bonlappade synålår. Ett annal

anvåndningsområde ftir denna vanliga
ticka hörd€ jag en gång Holger And-
ersson i Ramnäs berätta om. Av sin iä.
lärde han sig att vässa rakkniven mot

den slåta hattytan.

Däremol är den olämplig som Eda,
åtrninstone tör männ;skan, vågar jag
påsrå uran att ha provat. Under ålt-
studier av biörktickor harjag dock no-
lerat ått fnrktkoppar såväl som den

rötade veden urgör både fdda och livs-
rum Iör allehanda småkyp. Den av

tickån rötade veden utnldjas också av

hackspetar och nesår. iblånd kan mån

finna deras urnejslade bon strax under
rickan. På köpet får de på så vis ett lak
över sitt "krypin".

Kohagen som en
golfgreen 1998

Så vålhåldad som säsongen 1998 har

Kohagen aldrig vårit. Det har lant
brukare Rolf Jånssons, Badelunda,

nötboskap sett till, vilka leasats av

kommunen. Antålet djur har våri€rat
över tid men som mest betade ett 60-

tal djur i området. Del hårda b€tes"

lrycket ska nu öljas upp 1999 med

ftirsiktigare bet€. Det blir sannolikt en

återgång till Ridskolans håslar och

bet€speriod från midsommå. till någon

veckå in i åugusti.

På grund av den regniga sommaren

har marken hår och var blivit tämligen
söndeftrampad, men d€n kommer fdr-
hoppningsvis å!t återhämta sig. S:iken
kommer det att spira fint i Kohagen i

vitsippetid fram i maj och det ska bli
spiinnande atl möta en ny växhtuong i

I Murens slåtteräng
blommade fem brud-
sporrar

Mulens och liens mårker i Muren har
hävdats son tidigare år med nötdjur i
västra hagen och får i den östra.

Slåtterängen slogs på "Äagens Dag"
den 2 august; då ett lo-laL medlemmar
svingåde lie och råfsa. Hävden av väg-
kanterna är tyvärr eftersait så det iår vi
jobbå vidare på kommånde åt.

Underhållet av brygghus och ladugard
kommer att fortsälta och stångsel skall
tlyltäs på några ställen. Den 28 oklo'
ber träftådes intressentema (Slora,

Ramnäs lånlbruk, Kommunen och

Naturskyddsöreningen) i Muren tlt.
at diskulera framtiden ned projektel.
törhoppningsvis konmer personal

lrån ko mun€n ati slälLa upp och

sköta vägkanlsslåttern (maslinellr) i

tbnsätlningen.

Botaniskr strövtåg iMu.en är alllid
givande. 1998 blommade 5 ex. brud-
sporre islåtterängen. Den är sakta nren

säked på spridning. En mycket lint
svampiind gjordes också i vår äng,

nämligen violett fingersvanp, Clard-
tiazollenee , med tvä ptäkt\e twot.

Dct är en sällsynt an som indikerar
slåtter/betesmark med mångårig hävd-
konlinuite!. Som bekant är den sedan

ridigåre känd från Muren, då i enbusk-
hagen. Yrterligare finå svamprynd hår
gjons i Muren under 1998 men dessa

presenteras isärskild adikel i kom-
mande Mergus. Till sist kån nåmnås

at också tliltg€ntiånan håde en ganskå

bra blomningsperiod i aususti.

"Ljusstakslåyen" är ingen vitmossa

Det vi plockar på hällmarken till
adveotsstakama såljs ibland i aftirer
och påjulmårknader under namnet vh-
mosså. Men det är en lav som heter
fonsterlav, C ladonia s tellat is. lbland
kallas den vitlav. Vitmosså är det du
klåfsar i vid hjonronplocknins.

Vjtmossa är ett samlingsnamn på över
40 olika mossarter inom släket Spra-
gr n. De våxer i myrmårker eller på

andra fukliga plåtser. Till fiirgen år de

främst gröna och bru.a, men kan

Fönsterlav används numera till tex

adventsljusstakar, men ftirr i liden lår
den hå använts till bröd, soppa, bränn-
vinstillverkning och ffirgning av tyg.
Dess näringsinnehåll fråmgår åv a1!

renen åter d€n i viss ulsräckning. I
Lappland benämns laven ldr ren-

De! tar låns lid innan laven blir stor
och bullig. Undersökningar av tall-
hedar som brunnit visar att ftinslerlav
inte når sin lulla storlek ftirrän efter
100 år.

Toth Siidtun Teclh: LeifBloh^aist
(Cite t.l !itte tur: Biörhtuhe, 5/85).
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"Utblick"

Skuleskogens nationalPark - ett
besök i september 1998

Skuleskogen ligger i Västernorrlands

län i norra delen av Hög:r Kusien Den

bergigå norrlandsterrången löper här

enda fram tili Bonenhaver' Nåtional-
parken onrlättar 2950 ha. Hår möler

besökåren en slo6lagen natur med

berg som har skogklädda hjåssor ivid-
st.äckta hällmarker. I nat;onalparken.

som inråltades 198,1, Iinns vidare slora

klappe.stenstålt, myrar och blänkande

tjämår. Särskih sevån är Slåtterdals'
skevan, en 200 m låns.40 m djup och

7 m br€d klyfta.

Jag häde äran alt lå besökå Skule-

skogen i mitten på sePtember 1998, i

samband med den årliga tick-lräffen
som arangeras å\r Svenska Ticksäll-
skapet. Tillsammans med några kolle-
gor vandrade jag en hel das i skogen i

akt och mening att inventera svamp i

allmänhel och lickor isynnerhet.

Långsk:igg
Vi gick in i nationalparken söder ifrån
och efter 200 m blev vi via skYlt hän-

visade t;11 en lokal med långskäsg Ur-

nea lonsissind, Skuleskogens märk-
ligasle växl. De! är en långsam-

växande lav son är helt beroende av

art det konlinuerligt ilnns gran a1l

växa på. Ånr,ermrnland utaör cenrrunl

lör dess skandinåviska urbredning och

den hdr kratiigt missgynnats av det

moderna skogsbruket-

Mårtållar och reslig granskog
Nationalparken består till halva ytan

åv kalt bere och sles, vindpinad häll-
mdrksullskog. Tallama är ofia små

och maNuxna, men grövre tråd som

provboffats har visat sig vara mer ?in

500 år. Annam tu granen d€t helt
dominerande trädslaget och här Iinns
inslas av exempeLvis asp. Gråålen år

åilmän, på vilken väx€r bL a al-gröppå,

På s k sydväxlberg, växer lind, lönn
och hassei. Elt par mycker sältsynta
grås som här har sjn nordgrains kan

nämnas skogssvingel ocb sötgräs.

Bland tällbetonade aiter örekomm€r
toha, ljällskära, lällneilika n fl
Årsriden vår örstås fel ör att Iå se

dessa växter menjag håde turen att gå

på eti mindre bestånd med den deko-
|ariv a k^r.l.btäken, B lec hnun s p ic an t.

Hackrpellsmårker
Djurlivet ka.aktäriseras av arter som

år barskogsbundna. Särskilt hackspet-

tarna är gynnade. I informationen vid
reservaBgrånsen upplyses man om alt

"vitryggen" har observerats och att
gråspet!, spillkråka. hetåig hackspe!t
samt mindre- och srörre hackspett
ldrekonmer regelbundet. Vi obser
verade endåst den sistnämnda. Lav-
skika och sidensvåns är observeråde
under häckningstid. len lövrik dal-

sång kånde vi tiän urindoft som kom
från nyligen uppsparkad brunstgrop.
Så älg fanns i närheten av oss. En
järpe stötre vi i snårig blandskog och
en gårdsmyg "smattrade" ivrigt från
risiga unggranar.

Tickor
Nåsra sensationella tickfynd ejorde vi
inte i Skuleskosen. Tallticka, ullticka,
tickmussling och kötticka noterades
bland en del vanligare aner. Intres-
santast€ svampfynd€! var annars borst-
tagging' Gloiodon rt rsosar, växand€
på högstubbe av asp i en maiktig bäck-

Sp:1r efter miinsklig rk(ivitet
Under många hundra år har skosen
betats och på tlem myrar har vinter-
lbder tagits, t ex på Slåtterdalsmyran.
Tydl;så spår finns idag efter fyra
låbods1ållen inom området. Flenalet
å\r Libodstisarna ånvånds fodfarande.
Delar av dem ingår i det 3 mil långa
nät som utgör nationalparkens marke'
rade leder. Sk leskogen är väl vän e!!
besök, oln man nu har tillfälle diinill.

Yäg€r till Skuleskosen

lnfomatio8tavlot uhed E4
vögen til I nat ionalpat ken.

Långskagg - saqolikt yacker ach nt.rcket sallsvnt la!

"on kon bL heta o n lånq. Den ltLhat ghttet \ort \i


