Det bör betonas att vådersystemen
utgör enonnr krafttulla klimatvaria- Månaden karaktär;seras av

Kummelberget
Följer man brukleden söderut med bildade mineraliseringama lokait komsrarl från riksväg 66 vid Långsjön. mit i dågen.
kornner man via ett antal olika biotoper till Kurn'n€lbergets topp. Här Beryutet och minerul
berättar en något gisten anslågstavla.

f

Domänverkets Men nu åter lili Kummelb€rget: Bergäeolid, om bersets flora. Typiska årter et består huvudsakligen av grovsom €n, ljuns, linson och kruståtel spdckig granil, vilken ånses ha bildats
genom ovan beskivna processer.
växer bland renlavar och islandslav.
Dessa sprickor bildar s
"kvartsI ston kan 4 olika växtmiljöer (bio- gångal', genom vilka lösningar av

som rest€s under

d

k

i

dess olika kiseloxider sökt sig uppåt i
fuktig graniten. Sådana lösningår eller
blandskoe med gran, tall och björk, "vätskor" anses ha alstrats vid in
grånplanteringar samt högvi\l tall fttrnyad defornalion åv berggrund€n
på motsvamnde djup, 100 miljoner,år
skoe på hållmark.

toper) skönjas på berset och

nånmaste omgivningar: Mossar,

eft er själva

malmbildningen.

Geologin i e.. histotiskt petspektiv

De mineral som påtråffats på KumEn geologiskr inlresserad vandrare m€lberg€! är bergkislall, ametist, limundrar måhända om bergets tillkomst onit samt kalcedon, d v s etl antal
och ålder och kan härom få besked via olika kvartsvarianter. Det ryktas även

om en s

k

ruv

Augusti

Kummelberget som
svamplokal

Det har kommit en d€l nederbörd, så
nu är det högsäsong liir svampar på
berget. Sammånlagt 18 noteringar
göres, varav ett urval här anges. Man

ser bockspindling och

rödbandad
skogsriska,
melberget? Ja, on vi ser tillbaka på. samm€tssopp, sandsopp, stensopp och
perioden maj
oktober 1998, har vinkrenla samt olikd fingenvampar
och hättor. Dår€mot har
exemp€lvis 70 olika arter noterats.
flug-

Finns det då någon svamp på Kun-

spindlins, peppaniska,

-

svampamå synrs

lill

ej

och kremlornå
Vilka svamp kunde man då hitta i Iörekommer sparsamt. En relativr
b€rgels olika skrymslen? Nedan anges
en d€l signifikanta aner med månatligt
tidsintervall samt kon kommentår.

sällsynt årt som observ€rats åir grantaegslamper, (B ankem vio las cens\.

Mij
Endast två nobringar p g å olåmplig

"silv€rficka" samt fttrekomster av kom r€spektive volfiam i

väderlek. Stenmurkla respeklive banbrosking växte i sina typiska miljöer.

Hur har då berg€r m€d omnejd fått sin
nuvarande skepnad? Ja, samma prosedan uppkom genom tektoniska pro- cesser som eroderat bort 20 km urberg
modell€ringen, nämligen
c€sser vulkanisk aklivit€t djupt under står
berget. Resullalet blev s k Magma- b€rgerundsdefonnation, vädret och iss.jöar, vilka delvis smålte upp den tidema. Förutom granirkrcppen finns

Nu börjar en d€l gamla bekanta årt€r
viss upp sig. Man s€r björksopp, blek
taggsvamp, lökspindling, pluggskivling, teg€lkremla, samt vanlig kantarell. Man noterar med förvåning, att
strecknagelskivlingen redan dykt upp,
medan vecknavlingen fortfarande sak-

ved€rtagna geologiska hypoteser.

ihållande

torer. Korlvariga perioder m€d m€teF torka. Endast 2 nya arter pårråffås.
ljock inlandsis kan intlåffa efter Sillkemla och vecknavling sricker
endast 5-10 konsekut;va köldår fitr an upp sina hattar. Som sagt, nu har äntlisedan avklinga lika snabbt.
gen vecknåvlingen anlänt, växand€ i
blandskog på rnurkna vedrester, med
Kummelberget år iijrvisso geologiskr den gröna laven Botrydina vulga*
intressant, men d€!
kanske på som sig bör.
ytlerligare övenaskningar?

Enligt nuvarande uppfåttning utgör
berget €n del av en urgammal vulkanbåge, vaIs råndzoner begrånsar det s k
Bergslagen. För nära 2 miljatder år

fdr

överligsande berssrund€n och som områden med norain och fl)atblock
småningom bildade de nu iBergdagen såmt grusgångar ned så kallat
observemde malmk-ropparna. Sedan konglomerat att beskåda.
dess har närå 20 krn urbeq eroderats
bort, varvid de 61 2 miljarder å. sedan
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nya arter under månådeo. Brandriskå,
näckkantarell, !äUig taegsvanp, gulned
inslag
båndad
spindling, honungsskivl;ng,
kulminerar anrikedomen
av höslvarianter. Sammanlag! 26 homgrå nagelskivling, storkemla och
not€ringar göres, exernpelvis blod- törånderlig tofsskivling. Den sistNederbörden har varh tillräcklig, så nu

spindling, mnicka,

nämnda vet man att d€n även vfier på
tiJrsom,llåren, och d€n trivs särskili på
murkna stubbar av lövträd.

luktmusseron,

mörk naeelskivlins, mörkingad- resp
rodnånde flugsvamp, rökriskå, rökslöjskivling, trattkantarell, svavelgul
slöjskivling och svårt trump€tsvamp.

ett 70-tal
srorsvampar, men
ftjrmodligen hemvist ftjr ett vida

"Javisst!". Berget hyser

tÅdingen I geophy a.

dokumenterade s

är

k

Svampfijrekomslen avrar. Endast 8

Det viktiga samlivet i skogen!
Samlivetmellan en svamp och ett träd kallås mykonhiza Svampens tunna
hyfer ('\ottrådar") genomväver mark€ns övre lager och tar upp kväve och
mineral i överskott. Detta lämnas till irädets rötter, som i gengåld ger svampen
åssimilerat socker. Samlivel innebär en ökad tillvåxt hos trädet och ger slöne
möjlighet för svampen alt produc€ra fruktkroppar' Frukrkoppama' de vi i
dagligt tal kallar "svanp", är mycket tillldlligå uppenbarels€r. Stöne delen av
siu liv fiir svampen en osynlig tillvaro i markens översta skikt, där den med
sila h) fer rrerdr sig lrrm på jakr efier r dLren och näring
Sveises Natw. Å6bok. 1985. Cuid till

ar Ton Saestön,

Kk

A^lct\-san, Mikaal Leppälanpi

Det finns många skål ått slå vaki om

"Citatel'
Skogen i våra hitutan

Nu har alltså nugsvamparna (,{na Den inledningsvis ställda frågan:
nira) 6nlä . Dessutom noteras etl "Finns det någon svamp på Kumanlal trådinga! Inocybe, t ex siden- melberget?", kan aurså besvåras med;

(0

RADDA SKOGENS LIV!

nat

"För oss som vuxit upp under

de sista, något så när ursprungliga och

det

sekel som nu går mot sitt slut har den
firnnits där som en självklarhet.

Skogen; den srom, djupa urskog€n
med sina milsvida juneftuliea mårker,
det rika nyll.et av liv kitrg skogstjårnar och myrar, Iövskogarna i söder'
med sin såregna fauna och flora, den

orörda skogama. Bevisligen finns idag
minst I 948 växt- och djuraner som
har sitt livsutrymme i skogen och som
hotas eller missgynnas på grund av
den omfattande omvandlins som

skogen und€r lång

i

tid

utsålts fijr.

få e$
slut. Det räcker inte med nåsra kapåd€
, hösstubbar på i övrist mer eller min,
ömtåliga, kårvå {ällskogen, de trou- dre renrakad€ hyggen. Det kiivs mer
skå gammelskogamå med sina lavar, än så!
mossor, djur och växter".
Fl€ra nåtureservat måste bildas och
större vardågshänsyn måsre genom'
Utarmningeo

skogen måite

syra alli skogsbruk. Från rijjningsstadiet till slutawerknins€n. Och
skogsnäringen måste själv ta ett större
ansvar och på frivillis väs skydda
skog.

A

ureh)

kampa get rcsultat!

ft'r
atl värna om skogen har givit vissl
som bekant en skogskampanj under resultat. Vi ser nu hur de stöne skogs1999. Den är nu i tull gång och på bolagen visar inlr€sse fitr skogscertibred front, från non till söder, kämpas fierins (miljömärknine av skossd€l nu fti. att .ädda restema av kvår- bruket) samt åu statefl Iördubblar
varande naturskogar. Det år skogar anslae€! till å!! köpa in mark och bilda
Mångå års kamp och engagemang

Naturskyddsöreningen genomör

som har höga biologiska värden, m€n

natuneselvat, u!ökåt b;olopskydd etc.

d€t kan också vara skogar son är
vikliga fijr människors rekreation nära Av de naturmiljöer som behöver ett
iätorten.

L2

lånssiktiet skydd intar de sista narur,

--'t!*-*t

t--_--

skogar
som idag utsör endast ,l% av den
totala skogsarealen (utanör reseryåt
och ljällnära skog) är av srörsta vikt
ftjr at kunna bevara skogens närmare
skogårna en särställning. Dessa

1000 rödlistade växt- och

djurarter.

-'-:-----

-..-

--
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000 hektar avsåtts som naturreservat,

Några skogsarter med specifika krav

25000 hektar som biolopskyddsob.jekr
och resten som liivilliga avsätiningar
åv nådngen. Märk väl att detta dock
€ndast är rekommendationer, nen vi
tår hoppas alt frivilligheten kan slå
igenom på ett poshivt sätt.

finns. Hönan med sina kycklingar

M ilj övå rds h ere d n i ng e n
Naturskyddsftjrenjngens uppgift blir
har te

x

&jon bedönrningen au 900
000 heklar behöver skyddas fttr att vi
inte skall frånbända oss möjlisheten
att bevåra skogens mångfald. Man

i

också

fortsättningen, att kämpa litr

skosen och dess värden. Kunskapen

vi t'dn

skogen (inventeringar),
liksom insp;rationen att gå vidare!

hämtar

ffjredrar örsumpåde skosar som erbjuder skydd och dukar skafferi. På
hösten betar den också asplöv. I ansådana som finns ute på större mossår slutning till spelplatser iA d€t vikrigt
ell€r öar. Äwerkning av myrholmar att en bård åv skog, där äldr€ tallar
på ett sätt som misssynnar fiskgjusen ingår, lämnas näfrast myrmarker och

Fiskgi usen 6a*y*ra,uno"1
Bero€nd€ av gamla tållår, särskilt

)
?

nnscr a1t detta bör ske genom att 250

Surahammars Naturskyddsfiirening förestår exempel på åtgärder fttr att skydda skog:

mäste undvikås. Det bör obse.veras ait

bergsimpedimen!, efte.som tjäd€F
lämpliga tuppama käver tallar med kaftiga
tallar på )lor med sparade frötråd €ller grenar som övernattningstråd. Helsr
i stråndskogar med tall.
bör gamla lekplatser med omgivande
skog lämnas helt orörda.
En intressant iakuag€lse jag gjod då
ias vintertid besökt nåerå tallar som
hyser gjusbon år att jag på tre sådana
tunnit tallticka Påe1lrå"r ptfli. Denne
giusen åven kan häcka

i

växer son bekant företrädesvis på

Fler natureservat

"knotisa" turor, äldre än t 00 år.

Gröna skogsbruksplaner

Naturyårdsavtal
Skogen

Hddu glomt. ar skogen ä! dill hem,
all den slora djupa slilla skogen
situ och väntar på dig som en vän?

Biotopskydd
Tjiid

Restaureringsåtgärder
Lämna stadens oro,

Mindre flugsnapparen

ton dllsloeen

enda$ så ks du blihd igen.
Har du glönl, attskogen år din !ån?

Mynns vdslr under himnelen,
källan, där det värer upp så ljusa

glånte. där man lcke.medell egn,
x!de glömda? N4inns du inie d€nr?

Frivilliga avsättningar

)
)

Tj ädern

(hä.sysk,ä"ande)

Vintertid ftjredrar tjåd€m tålldominerade skogar, t ex hällmarkstallskogar.
Sommartid söker d€n öda i varierande
biotoper, även unsskogår där bänis

För att dennå lillå tr€vliga "doldis",
som mest rqer sin n:irvaro rn€d
sången, ska trivas kräver den opåverkade, högstammiga och flerskiktade naturskogar på frisk till fukliel
våt mark. Ofta ligger de längs sjö och
åstränder, bäckar. raviner eller i annån
svårfrankomlig t€räng.
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Gräddticka e*-ap.
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Knärot o*dr"- *p"",

En skogsorkid6 som blommar sent på
åre1, i senare delen åv juli och in i
augusti. Olia ser man bara de ljus,
triimst på grova mu*na gmnlågor. gröna små bladrosellema mot den
men fttrekommer sällsynt också på mörkgrönare mossan. Förekommer i
löwed. Svampen år ofia stor, ulbredd mossiga, äldre, ofta blockrika banEn exklusiv rarilel ; gåmmelskogen är
denna resupinala fleråriga ticka. Växer

och iögonenfallande mot den "mur- skogar. Missgynnad av skogsbruk.
riga" mörka veden. Ftnden är få i vår
Kräver äldre banskogar med god till'
gåne på död ved, främs! grova granlågor.

Ryl

cn i^,,pn iu

u,r'au,

o

Stjärntågging
3,,,rff

.atetutla,

fe ,"

(llänsynskiivande)

Rostbrunfiirgad resupinat skimsvamp,
med framträdand€ upp till 3 nlrn långa
gråbruna taggar. Ljusare taggfri kant.
llar fr1r sitt namn av att den har s k
astercsetor, taggigt stjämformade

i

i

våra

Anen är ovanlig och vad jae

i

vet

trakter. Sjålv känner jag till endast €n endast påträffad på en lokal våra
lokal dår anen fonfarande finns kvar. lrakter, slrax utanfitr kommunef (invid
Det är på ås€n vid Heden, Seglings- Gillermossen), på asplåga
äldre
glest spridda odrd, något tuktig blandskog. Föreberg. Förekommer
besrånd i örhikare tallskogar med ftjl kommer äv€n på t ex gran och björk.

i

i

jearter som lingon och blåbär m fl.

Tycks fitredra lallskog på

"Vår kafipanjskog"

Björsbolunden
dv Tan Särs/'öh Text och te.k1ingar

Fl€rårigt, vintergrönt ris med någgade borst
det sporb:irande ),tskiktet.
blad, sittande i kans. Skära blommor. Dessa framrråder tydligt i mikmsko!.
Blommar sent, i juli/augusti.

Sannolikt mycker sålls)it

l

ä b€låg€n intill f d liggande mårk, små sänkor, med
toQet Bjö$bo vid Långsjöns östra örekomst av såväl morän som lem.
strand och grånsar där till elt naturbad.
Markägare är i huvudsak AssiDomän, Inoh området finns fd åkemark. som
lnen €n d€l av skogen tillhörTuhundra eranplanterad€s på 1960-talet. Historbärads allmänning. Områdets floris- iskt har lunden varit betesmark och
tiskå värd€n uppmårksånnades på dessldrinnan sannolikt slåttennark.
1940-talet av surahammarsbon G Tho- Desså ytor har, av nalurliga skäl når
lander, som här ådecknade arter som hävden någon gång på 1950-talet
undefliol Yiola nirubih, vippäft La- upphörde, utsatts Br ig€nväxning.
thyrus nige\ vårär-t , v€rnrr, hassel, Innan denna drastiska ftträndring hade
su'llviva, hässlebrodd Mliuh ef"snn Björsbolund€n ett b€tydligt öppnare
o€h d€n sållsynta spenö(en Zarelptri utseende åv hagmarkskaraLtä.. Några

Björsbolunden

odlingsrösen kan fttmimmas under på'
vuxet täcke av mossoroch lavår.

Björsbolunden finns också beskiven
åv Ulf Malmgren 1980, i Översiklis

atwinventerirg

sandig

av

Su/ahamnarc

Inom partier av

själva lundomddet

har ingen betydånde skogsawerk-

komnun, (Ldnsttfrelsen). Malmgten ning ldrekommit på de senaste hundra
beskiv$ skogen som f d lundområd€ åren. Smäne dikningår av gahmalt

mark. (Bör eftersökas).

o€h fitreslår som naturvårdsönskemåI,

datum finns. En båck rinner från öster

att €kama som den i övrigt nämndå och har sitt utlopp i Långsjön, invid
floran bör ber€das möjlighet att fon- den till lunden närmast sränsande
vrra inom denna i ett renodlat barrskogsområde ovanliga vegetationsen-

klav.

Biotopbes krivning och

natut

Geologi och tidigare mark- viirden
Det speciella ln€d Björsbolunden är
anviindning
som sagt, att här fijrekonmer ädellöv
St i dtnta ssi n se ns sq tnnfama.le bo $r

Ryl Tcckning Tan Sö^nön

T.ckhinp Ton Sdwttt'h

Området

är

kuperat med mindre med ek, några ca 250-årisa srova,
till lågr€ ihåliga sådana, och ett anial yngre träd

b€respartier ned sluthingar

iolika

åldrar. De äldsta ekarna är kvar av und€rviol och vårän tillsamsannolikt ursprungligt vildväxånde mans med blåsippor, vitsippor, visp(Malngren, 1980). Ekåma växe. stån, lundstarr, lundgröe, ombår och
främst i sluttningama och nedanftjr
b€rgspadiema. Hår växer också lind.

bl a ett gammalr sdtligl träd

bland Det vackrå. sirliga gdset hässlebrodd
någ.a yngre. Som sig bör i en lund växer tämligen rikligt. Att marken hår
våxer där också hassel. I buskskiktet och var är näringsrik visår ldrekomster
mårks ftir övrigt arter som måbär, try, av skelört, bdinnåssla och nejlikrcr. På
olvon, brakved, hallon och en.
berghällarna väx€r kärleksörten och

Svamplloran
Biörsbolundens storsvåmpar har under
1990-talet ganska insående invenl€råts och den fönjänar sitt egel kapit€lJag inleder redovisningen med att
presentera en del av de svampar som
lever på döende eller död ved, fråmst

tickor och skinn.

Avslutningsvjs

berörc nåsra skivlinear.
På ek växe. oxtungsvamp, svavelticka

o€h korkmussling och på nedfallna
ekgrenar trivs rostöra, en hattbiLdande

En liten

fingersvamp, Spinnfingersvamp Lentatia åtirlr"dd, som tidigare ej uppn?trksammats Våsllrlån-

i

land, har här en ftrekomst, dår den S|a|ehickot och o&ungsyamp på ek
viixer på en lutande mossig ekstam.
Den år lätt att k:inna igen niko- björkticka också snövit tickå, eld'

av gammål
grova
blandskos, med speci€llt
sranar,
bland tall, asp, björk, säle, rönn och
häge. Död ved ftirekommer här och
var m€d lågor och stubbar, srenar och

d;t mera solljus når, linns frodisare

kvistår.

mattor med skogsnäva, smörblomma

Fiiltskiktels

och liliekonvali. Bland andra arter kan
nämnas grönpyrola, bergslok, stenbär

För övrigt b€står skogen

floru

Några arter har r€dan omnåmnis och häckvicker, brudborsle och harsyra.
av de örter Tholander uppmårksan- Små fuktiea Vl'ag,m-kin ftirekommade år t)'värr en hel del utgångna, bl 'ner, där orkiddn korallrot kan hittas.
a spenöten. En annan ari som givh
upp, och som jag minns från elt av Mossor och lavqt
m;na fijrsla besök ; Iunden på lidigt Växtgrupperna mossor och lavar bar ej
70-tal, är brudbröd F,i"endulo tulsa- ingående invenlera$. Dock, som tid-

igare rapponerats

i

Mergus, har
Björsbolunden den rikaste fttr€komDe ursprunsliga nera ljuskrävande sten i Surahammårs kommun av den i
art€ma har med andra ord trängts Västmanland sållsynta lunglav€n
undan under våxtperioden. D€n täla Lobaria pulnanaia Det år också
grässvål som €n såns fanns under känt att grova ekår kan hysa flera inbeteshävden är upplöst och med den lressanta och ovanliga knappnålslavår,
etl betydligt större anlal växter/m2. vilket kommand€ ;nventeringar kan ge
Dåremot finns forttärande fragment svar på.

skopiskt med sina cylindriska lill tickor, vålkticka och det poroida
skinnet spröd mjölporing Z/ecrirpold
något s-formigt kökta sporer.
no usca. Aspen hyser vedsvampar
På hassel har noterats alticka och den som åspticka, zonticka, sv€dticka,
lilla, på gamla alticko! växande, sträv- rävticka och vintedickå.
tickan Antrodiella hoehnelii. Krddtickan våxer såväl på håssel som på På tall har hinats grovticka, växånde
sälg och rönn. En betydligt sällsyntare

på ytliga rötter samr timmenicka m fl.
Granen :ir viklig ftir många såprofyter

ticka har hitlats på hassel, nämligen
ftansig ockaporing Juhghlrnia sepa- bland vedsvainpama. H:ir har hittats
arter som ullticka, g.ånstickå, vedtubilina.

ticka, granticka, köttickå, sotticka och

En ånnan löwedsari som :ir ovanlig de aumännåste av dem alla, knöldckan
och som här våxer på rönn är ksnt- och violtickån. Vidar€ ftir€kommer
ötspotitg Antrcdiella ameicana. Den klibbricka, dmmenicka, vedmusslins,
växer oftast på eller i ntuheten av den
vånliga skinnsvampen kantöra. Därav
det svenska nåmn€|. D€n våriåbla
klt'vporingen växer allmå,nt på alle-

rottickå och luktt;cka. Den sistnämnda

doftar behagligt av kummarin.

En

licka som däremot växer tillsynes på
marken, parasiterande på gamla gan"
ars rötter. år luddtickan lnonolrr lo handå löwed. bl a hassel.
exlorrr, som finns kring en av lundens
vånliga
På björk växer lijrutom de
v€rkliga granbjässår. Inom mykolosfnöskticka,
kl;bbricka
och
arremå
19

