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Mergus utges med I - 3 nummer per år och är gratis fijr medlemmama. Bidråg
(uppsatser etc) motages tacksamt. Adressi M€rgus c/o ToIn Sävström, Sten-
bovågen 12, 735 34 Sumhammår, Tfnr0220-33729.

Bli medl€m. Bäsla sättet att stödja verksamhelen och skydd€r av vår natur är
att bii medlem. Det kostar 210 kr. Fåmilj€medlemsavgifl 3 0 k. I avgiften ingår
tidskliften Sv€riges Natur. Sätt ;n medlemsavg;ften på postgiro 90 l9 09-2.

Flora- och fåun'vård. I ftireninsens resi och isånårbete med andra in"
tressenter bedriver vi flora- och faunavårdsprojekt i Mur€n, Kohagen, Billsbo
m fl. platser. Arbetet går ut på att bevara värdefulla natur- och kulturområden
ned d€ss växt- och djurliv.

Karazaz/azzrz
Den mesr glödjande händelsen under 1998 ör en nårur!än, är nog senaste

rillskottet på natureservåtssidan, Sringsmossens och Rövallsmosse.s NR Det

är en härlig känsla man upplever når ett område, där man genom åren ofta

vandrat och dår mån vet dei tlnns höga naturvärden, plötsl;gt ftj.kläras som

natureservat. Canska snårt törbyts dock glädjen i en oroskänsla Fortfarande

ocb rrots allå ulf;isrelser om det ekologiskr hållbara såmhället och bevå.ander

av biologisk mångiäld, avverkas naturskogar där hotade växter och djur finner

siri livsrum. Det år arte. som inte kan levå i den ralionellt sköna skogen Det

handlar om hela 19.r8 st arter.

Vad komme. att hånda med gammelskogarnä: Slogmoss-skogen/holmen. asp'

skogarna kring Ulvramen, Sågnäse!. Norsjöhnden. Bjorsbolunden, Janols-

skogen m il skogår? Finns viljan att skydda dessa? Under hösten når oss et
glädj€bud: Våsterås stifi har visal intresse iitr reservatsbildning av Jarols-
skogen, strax öster om Ramnås. Der inger hopp!

Vi kommer i Natunkyddsöreningen att under 1999 fokusera vån arbele på

skogsfrågoma, ldr an iltrsöka 1å stopp på avverkningar av de sista naiur'
skogama, vilketockså är målet för rikskåmpanj€n "SKOC 99".

Människår och nåtuffkogen
"skogen är;nre €lr hem fttr våxler och djur - d€i är dom som:i? skogen"! Visst

iir det så, men även vi människor behöver nåturskogen. Atl vandra i en riktig
gammelskog är en slor upplevelse. Det år aldrig långt mellan begivenhetemå

Varje träd har en hisloria att berätla. Alt sjunka ner under någon åv de urgåmla
jättetallarna, son finns i dessa miljöer, är en känslomässig upplevelse av slora

lllåu. Man Iår styrka och kraft. mån känner sig lugn och harmonisk Det är en

trysg miliö med röuer langt ner imarken och långt tillbaka itiden. I ver allt-
mera stressade tillvaro i kånp€n tör en hög slåtus har vi örlorat kontakten

med riktig natur. En natur son påverkar och ger nyå dimensioner åt livei

Sturclsen:

v.ilkomnen med lråsot oh löreninss'
drenden - s|å ensig al!

Tom Sävström 337 29
Marianne Svärd Nilsson 102 76

FmnkNilsson 302 87
Mikael Leppälampi ll5 21

Kjell Andersson 317ll
[,ars Pe.sson 362 62

Conny Öhnnan 309 s9

Or slry: "Skagln rcn i|nterrild"
Tecknins: Leif Blohkrist
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Med hopp om Ditt stöd också kom-
månde år, önskar Vi i styrelsen
alla medlenmar en Cod Juloch
ett Gott Nytt Naturår 1999!

Tom Sävströnr

4 Fåeehkådander Rdeh nu
7 Nyd fi s vadp tld på S lagshösåma
3 Lungb! - sienalerarskydds!Ärd skoe
l0 Sett och llön inalkernr

l8 lirbllck'Skrleskoseisnrtionalpdrk



Fågelskådandet förr och nu
ar Hdral.l Wedens (Text o teckning)

Jag låser just i en lidni.g atl man på

Gotland påträtht €n mongolpiplärka,
dei frirsh ryndet i Sverige. En av de
mångå årter, som fly8er helt lel och
hamnar här uppe. Detla utlöst€ febril
verksåmhet bland medlemmama i d€n
s k 3o0-klubb€n. Desså har skådat
minst 300 tlgela(er i Sverige och har
ett nät av observatörer runt om i
lander, som rapponerar når någon ny
art uppenbarar sig. Alla skyndar sig då
dit ör att kunna göra ett nytt "kryss' .

lDga kostnader och mödor skyrs i
sådana fall. När t €x blåsrjärt€n hit-
tades i en obygd i norra Lappland,
hyrde ett gäng en helikopter 6r att ta
sig dir. Och under fl],ttfågelsträcket på

Falsterbo och andra ställen står fåge!
skådama på lånsa led med sina tub-
kikare på stativ.

Nutidens storå intress€ kommer nig
att renektera över fågelskådandet ldrr
och nu och diir är himm€lsvida skill-

För min del började detla inr.esse re"

dan uoder barnaåren. Jag hade de

bästa ftjrutsättningar, ty jag iA fttdd
och uppvuxen i utkanien av vad som
nu är nationalparken Fämeboqärden.

Där var det t ex inte ovanligt au se

berguv och pilgrimsfalk. Det som nu
kånns främmande var d€t stora rov-
Iågelshatet. Man kanske ldrstår det
bättre om man vet ån alla torp och

bondgådar på den tideo hade sina
höns gående ute på lågårdsbacken och
där duvhöken gjord€ tåla besök. Den
skulle man helst utrota och som upp-
muntran därtill betålade de flesta kom-
muner skottpengar. Det giorde man i
Surahammår så sent som på 1950-
lalet. Polisman Falk hade kommun€ns
uppdrag att konrroliera och godkänna
de ftjtter av hökar och kåkfiiglar som

Berguven var ju skadlis ör viltfågel
och skulle öljdaktligen decim€ras.
Detta skedde oftå genom stt man in-
{ångade uvungama, som sedan kunde
ftrrsäljås till kråkjägare som lock-
mglar. Jag kommer meBt ihåg en uv
son vi håde och som hette Kalle. Hån
1lög fritt omking även sedån han bli-
vit fullstor. On man kliade honom
bakom öronen gav han ifrAn sig ett
kvhlrande läte. En gång kom hån och
slog sig ned på min axel. Jag vår vål
barå 5-6 årsålders och knäad€ under
tyngden av den väldiga lågeln.

Som många pojkar på den tiden såm-
lad€ jae fåg€lägg. Det är ju numera
Erbjudet, men jag gjorde nog int€ så

slor skada. Jag samlade barå ett ägg
från varje fågelad. Det var inte lät att
kunna laira sis nåsot om de olika
fåglarnå, ty någon littemtur håde jag
inte att tillgå. Det fanns helt enkelt
ingen sådån. Jo, det fanns några stora

M ecl uven l,(alte Pi ateln

niir de billigare jåpanskå fabrikaten
kom i handeln.

De! vi kallar fiiltomitologi och som
blivh något av en folkörelse, börjad€
utvecklas fiirst fram mot 1940-lale!

med ft,regångsmän som Erik Rosen"
be€ med flera. Men fågelskådare b€-
lraktades länge son utpräglade sär-

lingår med ert kulLskt intresse, son var
obegripligt ftjr de flesta.

Annåt var del av ålder i England. Där
l'ar och är låeelskadandet något av en

och dyrbara planchverk, t ex M & W
von wrights: "Svenska fåClar" elier
Paul Rosenius: "Sveriges 1åglår o€h

fågelbon", men dessa Iåg långt ulanfijr
minå resurser. Av nutidens rikhahiga
bestånd av beskivande håndböcker

fanns ingenting. I det blygsamma

skolbibliorekel i Ingbo byskola fanns
en liten bok av sisnäruren Parus Majo.
(talgoxen) med titeln: "Fågelbitar".
Det var inle mycke! all ha, men den

var ftrrjåmnån utlånad till mig. Någon
kikare hadejag ldrstås inte. Det kunde
jag skaffa mig lörst vid vuxen ålder,



jåg lttade elrer svamp. Sidanr kunde

nunju åt!.

Jåg mlnns en episod, som var the

pinsåm. Der var i l-isjöskogarna Jag

märkre att en häst och karl nännade

sig med en rimmerslåpa på det sisrtr

våNinteriöret. Det stod en tä! buske

inrill körvågen ochjag steg bakom den

ldr att låta ekipåget körå lörbi, och

därmed undvikå löNånade miner och

besvärande irågor. Det skuue nog ha

lyckats, tiir bonden mäLkre ingenting.
Men det gjode båslen, som stånnade

rväft. Vittringen sade honom ätt där

båkom står någon gömd. Dct verkar
nystiskt och skämmande. Bonden
snåckade ocb klåtchade med löm-
marna under gräsligå svordomar. lnen

hås!€n rörde sig inte ur tläcken.
St;nade bara intensivt mo! buskaget.

Till sist varjag tvungen att sligå fram

och ldrsökå komma med en ftjrklaring.

Sd srnäningonr tlätlade .jag en del

Sumbor ned liknande inlresse och
bildade Suraturmmå.s Biologiska Fötr
ening. Och så blev det ålskilliga ex'
kursioner både häromkrin-q och på
Irämmande tä-qellokåler. En ny gen.-
rårion har vu\it upp med heh andrr
möjligheler och hjälpmedel än tidig-
are. Resebyråer ano.dnar gruppresor

fbr lågelskådåre lill snan sågt ålla de-
lål åv jordklotet ocb samlar mycket
deltagare. Kunskapsnivån hår också
höjts till en nivå. som vida övetuäft-ar
vad vi äldre tågelskådare mestådels

kunde prestera. Man bli. imponerad

när man hör ungdomår med lätthel bc-
skdva och igenkänna ! ex ungmgel-
dråkren på diverse arktiska vadåre på

höststräcket. Sådanl är minsånn inle
läii

Nytt fint svampfynd på Slagghögarna
av Tom Satstöm (lctt o teckhing

Tallgråticka Boletopsis gisea,
hittades den 8 augusli 1998, växande i
sandig mark tiUsanmåns med tall,
gran och diverse lö\ttäd lLeB/Det'
Io', Sdvrl'on). En mårklevande ticka.
troligtvis m)korrhilzåbildare ffed lall
Hauen år grå lill gdbrun. På äldre

exemplar något Eällig/sprickig Fot

oilast millställd, if;irg som halten.

Poler ftjrst vita sedan brunakliga. 3-4

per mm. Trivs på lora sandiga tåll-
hedar. Indikerar höga naruNärden,
(Hallingbäck 1998). Det Är törst.
gången tallgdtickan pålfäilhts i Sura-

hanmars kommun. Annars vånligast
no.r om ekens nordcråns.

Ciit,ttl liu.toht.: Larsson. K LL(Ed.)
1997 Rödlistade slampar i Sverige-Anlaka.
ArlDardbanken. SLU, Uppsah.

8n sy"ra. fä, yntbn ea

syssla fdr gentlemen. Äckilliga perso-

ner, som slått högt på rangskalan, har
med liv och lust ågnår sig åt d€nna
genre. D€t var t ex Sir Edward Crey,
sedermera Lord Fallodon, som var
brittisk utrikesminister vid kigsut-
brottet l9l4 och som skrcv boken

"Fåglal och fågelsång". Och ftil!
mårskalken Lord Alanbrooke var en

närmast professionell omitolog, som
dehog i fl€.a exp€ditioner, bland annat
i Spånien. Hån lår dagen ftire det stora
slaget vid El Alamein ha åkt ut i
öknen med je€p tillsÄmmans m€d sin
adjutant iitr alt leta efler någon öken-
pipare eller vad det var.

Vid nina sporådiska besök på €n del
1ågellokaler nere på kontinenten, har
jåg oftå stött på engelsmän. On man

då;nte kom på vad en fig€l hette på

engelska, bl€v man genast förstådd om
mån kunde det latinska namnet. Så-

dan! lär vi oss sälla$ i Sverige men
engelska ornitologer kan del vanligen.

I början strövade jag fttr det mestå runt
i markema ensam. Det hade sina
fiirdelår när jag gick en veckå eller wå
på orösade leder i Låppland. Man van-
d.ade och klätlrade i sin egen tåkt.
Men å andra sidån hade man ju ingen
atl dela med sig av alla intryck och det
beklagade lnan nog iblånd.

Även här i traklema gick jag ör det
mesta ensam. On d€t var nöiligt und-
vek jag au möla någon annan person.

Hur skulle jåg kunna fdrklara vad jag
höll på med? Att bffa titta på låglar
var något mycket suspekt. Det hadeju
ingen praklisk nyttal Om tidpunkten
var lämplig kunde jag fdrslås säga att

)



Lunglav Lobaria pulmonaria
signalerar skyddsvärd skog

När Kjell Andersson för någrå år se-

dan upptäckte lunglav på ekar i BjöN-
bolunden vid Långsjön, rönre detta
be.ätrigad uppmärksamhe!. Det är en

mycke! stor och kraftig lav dår bålen
kan bl; upp till uera decineler u!^

bredd. I våta är den vacken mörk-
grön eller brungrön. Det:ir sällsynt atl
lunglaven upptråder fenil dvs har
åpothecier - en liten skållik fruktkopp
som sitter mer euer mindre skaftad på

)€n närå bålens kanter, (S€ fig. l).
I Björsbolunden finns sådana ftuk!-
koppar. Ej å$ fijrväxla m€d en parå-

sit, "snyltgäsf', som är svart och van-
ligtvis välvd. Den sitter också långre
in på bålens ytå.

Högt signålartsvärde
På senare år har lunglav tillsammans
med många andrå lavar uppmtirk-
samnats som signalarter för vårdefullå
nåturniljöer, bl a i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventeringar. Många
aner ä känsliga ftjr t ex skogsbruks-
åtgårder och inte minst ftjr luftör-
oreningar.

Lunslaven & epirytisk (= växer på

andra växter ulan att mårkbart skada

värden, vanlig€n bark). Vanligaste
vitxlsubstratet är stammar och grenar

av lövträd. I Surahammårs kommun
bar vi tunnit den på ek och åsp, vilka
båda räknas lill rikbårksträden.

Lunglåven i Västmanlånd
Kollekter åv lunglav tunna i land-
skapet Västmanland o€h som utgör
herbariemalerial i h€rbåriet i Lund
(Botaniska Mus€e! = LD), Stockholm
(Nalurhisloriska Riksnuseet = S) och

Uppsala (Fytolekel = UPS) anlecknat

1990, redovisas nedan:

- Hiulsiö sn., Crönbäcken på rönn -

A Binnins 19l7 (S).

- Håll€fors, Eriksb€rg (landskap€B

NV-höm) på asp - S Ahlne! 1934 (S).
- prope Kungsör - O G Bloinberg
1883 (LD, S).
- Medåker, mitemot Röfors - O G

Blombers 1864 (LD).
- Rytterne, Tidö, c ap (med apo-

thesier) G Kjellmert 2918 1948 (LD,
s).

(Efter 1990 har i sanband ned olika
inventeringsprojekt flera rynd fiI]-
kommit fiir låndskapet).

Före 1990 var alltså mycket litet känt
om lunglaven i Västmanland. M:irkligt
ax ingen i Västmanland har intresserat
sig fttr lavar, inte h€ller tycks någon

forskare ha gjort några ingåerde lav-
studier i vån landskap. Dennå trend
har dock brutils på senare tid då

Svante Hultengren nyligen varir i
Västmanland och invent€rat lavår.

Fruklkropp I ilpoth.cnm) i ee @nsktnn{

L"kEldvens tbrethiaq i Suruh konnuh

arbete "Tillståndet ö. den epifyriska
lavflomn i Västnanland 1995'. (Läns

styrelsen 1996:1.).

UtbredningeD i Suråhammårs kom-

I Naluftklddsftireningen kÄnner vi i

dåg till ftjrekonrsler av lunglåv på ca 7

lokaler. Härvid uppvisar BjörsbolLrnd'

en den rikligasle lörekomslen (2 skil

dd lokaler) på toralr I träd (ek). En
annan inressam lokal är en blockik
blandskog nor Stingsberget, där den

växer på I tråd (asp). Ett blåndskogs-

område 300 m non Granramen hyser
lunglav på nrinst 2 rräd {åsp).

I ett blandskogsområde. likaledes
blockrikt, på MoBjöåsen växer lung-
lav på I räd (asp). I et område kJing
RudtjärnsberSet i nona delen av Slora
Flyten finns den på I - 4 plaKer,

såmlliga på asp.

Förutom dessa redovisåde lokaler har
jag hittal den på tre platser strax
utanör kommunen. Den ena vid Ek-
fluken vid Allmänningsgården (Väs-

terås, Lillhårad) på ek. den and.a på

åsp i trakten av Östrå Noren vid Nor-
byn (Skinnskatteberg, Cunnilbo) och
den redje på asp vid Pytteln (Skinn-
skåtteberg, Gunnilbo).

Biotopskydd litr lunglåvenl
Samtliga lokaler där lunglaven öre-
kommer vill jas kalla ldr nyckel-
bioroper. I regel kån mån på lokalerna

finna rndru signål- eller indikalorarter
blånd lavårna och blånd mark' ocb
vedsvampar. De flesla biotoperna kån

beskrivås som bar$landskogar med
inslåg åv asp. Asp är ett viktigt träd-

slag i våra trakter iö. etl ston anhl
å.!er, en motsvarighet till ådellöver i

söder.

Allå lokller n'ed lutrglav är skydds-
värdal

'lrlaberg / Haltnåsen Lavar, en Jält
handbok. I NTERP Li B LISHING I 98 2.

Huhengren Iann l{lngl!! Pä 5 nr-a

lokåler (Aärlingen, Kålvholmen,
Strömsholm, Svinasjön och Tidö
slott). En rapport ftjreligger från dettå


