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Mergus
Nr I 1999 Årg. 10

Kontaktblad fitr
Surah3mmars

Natu$klddsIörening

"Det händer i
N a t u r s ky d d sfi) r e n i n g e n "

Här kommer en liten pÅminnelse om kvarlarande aktiviteter ur vir-
programmet.
Och det är cykelutfl),kler för hcla slanlen. Vi l'örenar därmed morion
med naturupplevelser! Kontllktpersoner för. de olika akiiviteterna scr
Du i vårprognmmet.

Lördag 5 juni. K1.22.00. ftån Stenhuset. Vi cyklar V:istersjön runt
och lyssnar på naltsjungande figlar. Missa inle att uppleva
försommarnattens mystik. Det tillhör livets kryddorl

Lördag l9 juni. K1.06.00 från Stenhuset. Tidig! på morgonen
avnjuter vi lisjöbanan pä cvkel med Arne Persson som ciceron. Det
finaste av natur- och klrltur passerar revy under dagen. Rejäl matsäck
behövs. Stövlar.

OBS! Nyinsatt utflykt. OBS!
Lördag 3 juli. KI.22.00. C!kel f'rån Stenhuset. Nartskärre-natt vid
Timmormossen. Medtag llka- I sommarnatten avlyssnar vinaft-
skärromas "knarranden och sllnand€n" f'rån de lavklädda tallhällama
En naturupplevelse utöver det vanliga! (Kon&kip Nlikaet Leppilmpi I l5 21)

Onsdag 7 juli. KI.18.00. C)/kel från Stenhuset. Blomstervandring i
Kohagens naturreservat. Bland orkidder och sirligå gräs. Se Kohagen
fiån dess vackraste sidal

Tag med vånner och bokanta och kom mcd ut i naturenl

Att slut:r cyl(li är att gå liir långtl

Mergus utges med I - 3 nummer pe. år och är gratis ftjr medlenunama. Bidrag
(uppsalser erc) mouages raclsamr. Adress: Vergus c/o Tom Sävström. Sten:
boväeen 12, 7J514 Surahammar. Tlnr0220-J1729

Bli.medlem. Båsta sättet att stödja verksamleten och skyddet åv vfu natur iir
au bli medlen. Det kostat 230 k. Familjem€dlemsavgift jO kI, I .vgincn ingår
tidskiften Sverig€sNatur. Sätt in medlemsavgiften pi po.tgiro 90 li Oe-2.,-

Florå- och faonavård. I öreningens regi och i samarb.ta lncd andrå in_
ir€ssenter b€driver vi flora- och faunavtudsprojekt i Mur.n, Kohsg.n, Bilisbo
m fl. platser. Arbetet går ut på att bevarå värdefulia natur" och kul-turområden
m€d dess v?ixt- och djurliv.
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Stwelsen:

Yöltomnen med tåsot om förcninRs-
atenden - slå en signdl!

Tom Såvström 337 29
MÄrianne Svärd N;lsson 302 76
Frånk Nilsson 302 87
Mikael Leppälampi 315 24
Kjell Andersson 337 31.
conny Öhrman 309 59
Joakim Kraft 3l I 08

Omslae: " I samne h kasa,,
Te ckni hg : Leif I lam kv is t

3 D.t h{id+ i N.lusk}ddr8foiint n

5 Enedysning... - Jodtungorl
6 Fågellivel på Slrömshotm!Ä!€n i scklck
bödan
E Vd komkndmn vdnlisffc föff i
Sunhåmmaa komnrun?

12 D€t kdndigå såmlivet iskoS.n

15 Någro skogsaner me.l speciijk. trav

22 Sett och höli inårkema

26 Homborsasjön i april - dbsgalå med

28'Deo ståndiga bosradsbrisren!!!
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" Kårlek€n till torrakorna...."
'rvid de ohliga utflykte. vi genom åren genomör! i örening€ns regi, hår

torrträd eller s k tonakor ftingslat oss. Har vi på håll uppmärksammat en grov
grånåd stam i lbrm av eu hehråd eller en högstubb€, oftast vindbruten vid något
hackspettshå1. har vi nåslan ålltid. trols omvä8a., gått eller åkt skidor fram till
tonakan. Den har haft en ofirrklarlig magisk inverkan på våra sinnen Den är
mårkvärdig, åld€rdomlig, spännånde och har blivit eit signum Iijr vildmark.

Och står det en ensam lonåka på e1t hygge så är detju vad som finns kvar av
den skog som en gång tunn;ts på den platsen. Tonakan får i sin ensamhet
plölsligl all uppmärksamhel i världen. D€n ffingar vår blick utan omsvep. Vi
lyfter kikaren. kanske sitter en vårfågel i topp€n eller en tornfalk, en hökuggla.
Finns d€t kanske ett spillkråkebo i den. Ruvår en pärluggla eller må.d i
bobalen...l

Några av d€ största bjässarna brukar jag årligen besöka. Omfamnå och klappa
dem. De står på Slogmossholmen, Stingsmossen, Dalbacken, Ulvsbomur€.n. De
år ovanliga i sin reslighet. Utstrålår seghet och €vig! liv. De kämpar mo! ålla
odds. Har g€nom e1t under undgått skogsmaskinerna och ffjr att dämpa ett
dåligt samvete kallats "naturhänsyD..."

De mäkt;gast€ toråkornajag set! har varit tallar, men det kån likväl varå gran,

björk eller asp... En åv traklens mäkligaste tormkor finns på Slingsb€rget. En
grov v;ndvrid€n lura. Om den kunde tala... För något år sedan ftill den ftjr en
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Efterlysning...
- Jordtungor!

Under den fina svarnpsäsongen
1998 ägnade jag mig en hel del rill
srudier av svampår i våra änss" och
hagmarker. Öppna mårker med lås-
ruxen, mager gräsvegetation, såsom
beles- och slåttermarker, hyser i regel
€n mycket rik svampflora.

Jåg vill infdr den fijrestående
säsongen ffista uppmäksamheten på
en inlressanl svampgrupp, nämligen
jordtungoma. Det äl framfdrallt b€res-
mark Corr och våt) som håvdas av
nötdjur som är intressanra. Men det
finns också arter som våxer i kälr och
nosse. 1998 gjord€s Iörsta fyndet i
juli o€h det sista sent i oktober.

Det finns tre slåkten av jord-
tungor i Sverige och rotah en 20-tal
arier, de flesta är brunsvana till svafiå.
Ett par aner är grönakiiga. De är ofta
små och smala och svara att observera.
De är tidigår€ knappt uppmärksam-
made i vär kommun.

Det finns således, av många
olika orsaker, åll anledning ått skärpå
uppdirksamh€t€n på d€ssa arters
status och fdrekomst i kommun€n. Jag
uppmanår alla som besöker äng och
hage att hålla ögonen efter dem och
rappodera eventuella fynd.

Slå en sienal till mis så gör vi
ett g€mensamt besök på fyndlokalenl

:i

Kansk€ var den ihåliga furan bostad åt skogens djur i200 år, kånske mer.
Hacksperhr, ugglor, nård, fladdermöss. skogsduvå, rödstjåd, myriader av
insekter... Ja, fiir den lägre faunan duger den länge än...

Visst går det att ha kärlek till döda träd. Jag känner det specielh når jag
kommer r-u på någon myr och där torakornå isina klenare dimensioner står i
hundratål... Klysenmyren t ex. Och tänk dig en grönbena som sitter i loppen på

en sådan tonpinne och varnar mot en rodnande himmel.

De! är vackenl" Torraka på Murmossen.
Teckning: TonSörstftn il
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Fågellivet på

Naturen undergår sorn alla vet s!ändi-
ga lörändringar. För det mesta är det
ju naiuren sjålv som svarar 1ör atr

landskapel inte ser likadant ut idag

sotn det åiorde {ör kånsk€ bara något

euer några ådionden sedan. lvlen i vår

tid år der ålh oftare vi människor som

sdr ffir stundon ganska radikala an-

grepp på nåturen, i lolm åv kalhyggen,
våg- och tunnelbyggen elc. Och med

naiurens byte av skepnad lrån 1id till
annan, följer också ett växlande djuF
liv, där del tyvärr oliast är djurlivet
som drar der koltas1e strået. med allt
sämre levnådsmöjlisheter som ftjljd.

Deita finner iae starkå belägg ftjr när
jag erinrar mig det rika och helt annor-

lunda djurliv som jag hade fiirmånen
att kunnå lijljä under minå bamdoms-

och uppväx1år på 20- och l0-talen i
hemmet vid slrömshoimsåsens lot.
mitl enellan Sura kyrka och Hedvalls'

Där kundejag på nära håll uppleva ett

djurliv som lönr'isso hör till der ftjr-
gånsna och säkerlisen aldrig återkonr
mer. eftersom de naturliga iöru1sä1-
(ninearna inle längre finns kvar.

Jag ränker ofta på de ljusa försom'
mamätterna närjag låg i min säng och
genom det öppna iönstret llssnadc till
komknanens taktfåsta lälen från liilten
mot Elingbohållet irnan jag somnade
tör a$ pålijljande mor-son !akna rill

l!l'!l

Strömsholmsåsen i seklets början

Teckhihg LeifBlonbist

humlornas maiktiga kör i lönnama. vil-
ka bildade en srönskande mur mellan
vår hus och låndsväg€n. I och med
jordbrukets moderniserine och meka-
nisering försvann viktiga ftjrutsältni-
ngar 1ör kornknarrens existens.

På andra sidan ramnäsvägen utgjorde
Slrömsholmsåsen en ideålisk lekplals
iijr en gråbb i ftjrskoleåldem, vida
överträffande våra dågars kommunalå
sandlådor som inte skapår så värst
slot u!rymme ftjr den egna fantasin.

En exploatering av åsens grus och
bitvis fina sånd hade påbörjats. men
håde ännu inre hunnit så djupl in alt
backslalomas djupa bosånsai hade

råserals. I sandsläntema som bildats i
sambånd med en påbörjad exploa-
lering vittnadc långå rad€r av meter-
djupa hål om backsvalo.nas närvaro,

och jag såg dem ofta komma flygande
och med osviklig precision örsvinna
in i sina bohålor med nyfånsad öda
lill sina ungar.

TroN att.jag byggde vägar och borgär i

sanden. bårå några meter från back-

svalornas bon, tog de ingen nolis om
min närvaro. Jag störd€ dem aldrig
och de visade aldr;g någon rädsla.

Den på ömse sidor om sandtaget skog-

bevuxn. åsen var också tillhåll
tur åndra fåglar, t ex berguv€n och
nattskärnn, båda nattaktivå fåglar.

Llven lä! ofta höra sina hösljudda rop i

l- ]:11

mörka vårkvällar. Det var inr€ uran att
de bidrog till€n viss spökstämning när
jag ibland kom hem efter mörkets
inbroi, efter besök hos mina lek-
kamrater inne i samhåll€t, och då jag
loÄ senvåsen öv€r åsen.

Jag minns sä.skilt en sådan kväll dä
jag i kolmörkret passerad€ åskrönet
och en uv "skrek" till i ett lräd på bara
någon m€ters avsdnd. Jag blev så rlidd
alt jag sprang den sism biten nedftir
åsslu.tningen, snubblande på sFnår
och nedfallna srenar.

Når ias hade blivit ex par år äldre och
tå1t överta en redan då museal cykel
från €n äldr€ slåktin8, slälldes kosan
sommanid så gorl som dagligen till
Hedvållsbron 1ör liske med spö och
ibland långrev. Till efl början fick jag
låna brcvaktar€ Källers eka. innan
mina ftträldrar beställde en lå(rodd

och smäcker .oddbåt åv en snickare
och båtbyggare vid nann Hasselberg-
Han hade sin ve.kstad i den nedlagda
kvam€n vid fo.s€n intill nuvarande

Und€r fiskeurerna ; ån mellan Hed-
vallsb.on och Nybrobäckens ullopp
vid Gnien bekantåde jag mis med
ännu en fågel som var mycket vånlig
då - nåmligen storspoven. Det år en
Iågel som man minns Iör dess speci-
ella bete€nde. När storspoven lyfie
liån sumpmårkema king ån sreg den
snabbt till en ånsenlis höid lör att
sedan under högljuddå och uldragnå
drillår glidflyga någrå hundra meler
och därefier åte. landa bland luvomå.

Jag stånnar ibland när jag passerar

Hedvållsb.on, men några storspovar
harjag ej sett till.

:4
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Var kornknarren vanligare förr i
Surahammars kommun?
av Mikael Leppalanpi Tei ach teckning

Om vi bistoriskt går tillbåka till shrter

av iörra sekler så var komknaren
allmän i landet. Men som bekant har
den gån myckel siarkt tillbaka. En

avgörande orsak h:inill ä. den mo-

dema slåttermaskin€n som ko.n under
1900-talets fiirsta hälft. Når dessa

kommit iallmänl bruk anvåndes de

även på de minsta markema och dess-

utom flyttades slåliern ridsmässigt
tillbaka till nidsomrnar, vilk€t tange-
mr kom-k anens häckningstid. Delta
kom an bli ödestigen fttr komknar-
r€n. "Knanamas" forna vana att häckå
i klövervall gör henne sårskilt utsatt,

med risk åit få huvudet "avklippt", då

Iågeln ruvar mycket bårt i boet.

Men glädjande nog så litrefaller €n

nyetablering av komknanår vara på

gång hos oss och dessa fåglar synes
vara mer intresserade av vårmarker

och obrukade grässlätt€r. Kanske kan
vi hoppås att i en framtid återffi denna
trevligå fågel i ett rnindre störnings-
känsligt skick.

Såmt;digt som komknarrbes!åndet nu
verkar varå på tillbakagång i sydvästra

Sv€ris€ såmt på Öland ocb Gotland,

noteras en uppgång i mell€rstå Sv€ri-

se, (Västmanland, Uppland). Und€F
sökningar visar också ått arten är på

stark retrått i Väsleuropa. Starkast€
fiistena finns nu i Ryssland och Ukra-
ina.

Målerialet som finns arkiveral från
Surahammars kommun slräcker sig 50
år rillh^ka i tiden. Dettå visår ått kom-
knarren ökat hos oss de senåst€ åxen.

Ett toppår infann sig 1993 då ll spel-
ande hanar hördes i vår kommun. Del
året "snärpte" hela 136 €xeinplai i
landskapet västnanland.

Materialer visår också at1 kom-
knarrbeståndet fl ukturerar myck€t liån
år till år. Senare årc undersökninsar
såger att detta skulle bero på om-
fåttnins€n av inflödet av fåslar, sen-
om ldrlängd vårfl],ttning från vinter-

Våroch när "spelår"

Y4: Stråndängar, sidvÄllsångar och
klöveryalld brxkår ge resultal. Loka-
ler: Olbergalrakt€n, Näs vid Östersjön,
Västsura,rvåslersjön, Hovgårds gärden,

tisjö ängår, Rävnäs, Gnien, Turkiesjön lir
några exempel.

Nfu: Lämpligaste tidpunkten är nu i maj och
juni. Kornknanen ropar aktivt i försoffnar-
na$en och det iir en fin upplevelse alt få lyssna

till det sliregna lä!et. Lycka tilll

B4IArtgIÅl Jag tar gånra emot rapponer om hörda

komknJnJr. DflJm. phrs o.h ,nr,l iir av rntresse

Srelande tornkna.iar i Sura komm0n

t
- Iåeellokålc! i Vi'smmled. VOF, I999.
- SOFS R iks invent€.ing av kofrrknan, 1994.
- vOFs Rappodkonmiil€, Thomas Petlers-
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