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Nötkråka - "träningsbyte'r åt
sparvhök

MERGUS
Nr

2

Årg l0

1999

E!! drama utspelades på ett litet bygge vid Hårkårret norgonen den l8 augusti
1999. Sa!! och tiuade på €n nötkåka som lugnt näringssökte ute på
hygget. Över skogen kom det €n sländig ström av lockläten

lrån höslsträckande fågel.

Plötsligt hördes pånikskån f.ån nötkåkan. En sparvhökhåne
frötall40 neter från mig.
I niista ögonblick kom sparvhök nummer två, som o€ksä

hade gjort e$ anfall och satt sig i en

gör ett anfallsfttrsök, Iijr att sedan sätta sig i en tall

ovanfdr nötkråkan. Under 15 minuters lid fick
se hur hökama samsades, senom
a varannån gång utföra sinaanfall
mot nötk-råkan. Under anfallen

jag

kundejag höra svaga
lockläten fran
höka.na.
Slutligen gav ialla fall hökama upp
och nötkåkan passade på åtr
fiiltet. Cissningsvis var det
sparvhökshanen som
visade sin årsunee
hur enjakr
går till...
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Mergus
Nr

2

1999 Årg.

Kontaktblad

Ka"aazealnnza
Ncrurupple!elsen iir en gålr vi iätl dch som !i ållr h.t möjligheter rrt berika
oss r\ - iö!.rllödl Nled.rlh virn sinnen kxn vi ta lill oss a! alh det iäntastisk.
som \år nrtur h3r atl bjudr Natulen lr en oskJtrbdr r.kreationskälh - och

10

fiir

Surahsrtrmars
Natu,|s*JddsJörcnins

Allemansrärten g€r oss möjligheter att under ansvar iiitt vrndra i skog och
mark. Det är genom konlaklen med naturen som vi sk.rpar den där speciella
narurkiinslan, som också ge. kmtt och vilja .rtt !a.a m.d och påverka narurvårdsårberct - lokalt och globak. Att sd upp som natLrens advokate., som vi i
Nåturskydslöreningen Ajort i sn.rt 100 år (på riksnivå) och å.:00.1har \i i
suraöreningen varit med i i0 å.1

I siyreLsen hoppas Vi att Du vill fonsäM vara med i N"aturskyddsiörening.n,
när vi nu går in i ett nylt åflusende, med törhoppningsvis nya tramgångar och skönå naturupplevelser.
Styrelsen tillönskar alla Mergus-läsåre en ångenäm Jul och
etr cotl NIr År lo00!

Ton Sdrshon,

?

Tom Sävström 337 29
Mårianne Svtud 302 ?6
Frank Nilsson 302 87
Mikael Lcppålampi 315 24
Kjell Andersson 337 3 I
Conny Öhrman 309 59
Joakim Kiåft 3l I 08
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EN LIMERICK

En protTszoolog i en stuga
han ville ej ha någon fruga
och dyrkade orden

om frid påjorden.
Han tlckte aft katla tick dugal

O,nstss:
Vildsvinsgalten på Högbymader vid
Cnien.

Takaing: Mikael Lep4ilanpi
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Hasselhage vid Bovallen

vl!

s
-,J'a62
Den 26 lnaj i år hade jåg drisrat mig Långre norut blev det årer mörkare
över sockengränsen ösler ut och kom und€r gles, hög granskog. Jag fortsatte
stövldnde väsrer om Mosjön. (Cykeln och under granarnå fånns mycken
slälldes vid Skånloryet - kedjad vid €u frodig hassel och hässl€b.odd. Här
träd num€ra). En lomhörd älgljur stod kom namnet på detta gräs till sin räil.
lrorsigt vid ålgpasset i non och repade Hiir fanns också stora bestånd av
björklöv. När hån repat liirdigt fort- vå.ält samr underviol och lungön. Nu
salte såväl han somjag.

fick det bli kaff€påus fttr att kla.a
hjänån.

En

i

iraktens jåktlåg håde seu rivsår i

barken i ett ungt granbesiånd och Hår och var finns sropar i morånen,
misstånkte ludne "Storfår", vilke! vilka inte år nauriiga. Vad kån ha
orsakade dagens utryckning till om- brutits där? Hår blev trolldruva
rådet norr om Mosjön. Komnen ut på allmån. R:iknins av dem var inte art
ett fall, där unggranama hunnit bli tå{*a på. Moränen bildäde ftamöver
halvmet€ftöga, lyste det ljust ftån lågt en stor kulle som hyste ett b€stånd
grås; €tt ansenligt bestånd myskgräs. I urgå skogslindar sarn! rikligt med
den angivnå erånskoeen had€, som jag spenörl, vilkas råknande också var
misstänkte, kronhjonar kalasat på omöjligt. Någon veckå senare hittades
bark€n, så "Nalle" fick frias. Men dår tre plantor vippärt på samma plats.
våxte fttrkrynpta hasselbuskar, vilket
gjorde mig misstänksam.
Ännu närmare Bovallen börjår dock
granen kväva hasseln och dess 6ljeLängs båcken nonut finns en morän- växter, men fodfårande påträffas sporygg, som ibland är kullig och iblånd radiskt, såväl trolldruva som spenön,
planar ut, som jag fdljde. Når uns- pä moränkullama.
granama tågit slut o€h de srörre tagi!
vid, jämte grova aspar, fanns dår När jåg visade Tom och Lennarr omblåsippor, måbår, try och trolldruva. rådet gick vi även ut på åkerholnen i
Hasseln blev nu tullstor och i ljuset non o€h fann diir ängsskåra bland
stod fijrsta vårärt€n i blom sna( öljd gamla odlingsrösen. Den växte ffjrav flera. En grop &jord av människo- resten även i skogsbrynet våsrer om
hand. kanske en kållargrop, finns dä.. åkern.
lngen gåmmal karta anger dock bygg,
nad på d€n aktuella platsen.

Ttall.lrrw

Vid besök i slutet av augusti konsta' "Söder om Bovallen finns i banterades att båra en planla spenört skoBen en hage med yppisa hasselblommat i år. Får se nåstå sommar. På snår, mellan Skåntorp och Allrnånspenörtskullen har ftir några ar sedån ningstorp t åffas mht i gran- och
eranar och en srov björk awerkars, tallmon spridda hassetbuskar och på
såkert i båsta välmening. Björken ett flertal aDdra stiillen, särskilt Slaborde dock ha filtt fonsätu att lårlna gårda nark öster om Tofisjön €nstaka
skugga. Nu fick pipröret en god chans,
vilket det också utnyttjade!

Hela områdei vore

i

behov åv en ibr-

siktig plockhuggning vad granen beträffa!, så att bjö.k, hassel och annan
löwegetation fick sköta ljusinslåppet.
Men de! får ta tid, fdr ormbunkar och
grås lurar alltid och väntar på felcr€pp.

störe och mindre ekar och i den sänka
som stryker ftam iån Slagårdå öve.
denna sjö och upp mot Helsingtorp,
finns en råd 5må löv:ingsspillror".

Ur

samma bokverk hämtas ur
anställningskonaakt av år 1802
skogvaktaren Anders Jansson at! han
bl a, ej fick dllåtå "sköueri (jako på
skosår som s1å under hans vård. icke

heller någo! olovligt träfifiske

i

Hemkomm€n från expeditionen rotade Bovallsbåcken eller nötplockning i d€
jag fram "Skultuna Bruks historia" ur å ågorna varånde hasselskogar"

bokhyllar. En fil.mag. Alf Hann€rz
har där ett inl€dånde kapitel om Bovallen
socknens natur, skriv€r 1ör bortår 80 år
sedan. Följande rader återges därur:

ft

en ganmal bosäthing,

även täst åkrämå söder om landsvägen
år uppodlade under lbrra seklet.
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"Tickor i S ruhammars kommun"

tl

Släktet Ceriporia - här finns
rr
"kameleonten bland tickorna
Släkte\ Cetipotia är i Europa repre- Knappr €n vecka senare roade jåe mis
senlerad€ av 5 aner. Av dessa är 4 med au vända på pinnar i Västsura
tunna i Sverige och jag har hittills hassellund. Det gav resultal ävsn här,

i

3 av dem Suråhammårs då hela tre fyod &jordes, på hass€l (2)
kommun. De kånnetecknas åv all vara och björk (l).
påMffat

Gården var vid 1500-ralets slut fåbodställe under Skarvstå. Att ovannämnda
"hage" vårit fijrcmål ldr slåtler, kånske

lövtiikt och ditrpå ldljande keatursbetning är väl en inte alltfttr djiirv
gissning. I Bergslagen har vi håft
begrepp€t sloghage. Läs gåmå Nils
Eckerboms ån;kel om den i nanrskyddslijreningens årsbok år I 95

På

I.

tal om Skuliuna är hå. skäl

nande sådan

ör

sp?in-

rått pe.soner, är

säkerligen en inventering av vad Skul
tuna sockens västra bårrskogsområde
döljer. Med d€n gåmla ekonomiska
kartan som grund s€r man då var alla

skogstorp haft sina in- och utägor,
vilka kan vara nog så viktiga an börja

goriskt fdrbisetts. Detta trots att den i jöer, såsom srrandskogar, alkän, bäcklineraluren anges som allmän i stöne raviner, men åven i öffika.e blanddel€n åv landet.
skogar och hagmarker. I kommunen
tunnen på fttljande lokaler:

Av en tilltåljighet "råkade" del bli
2tt

nämna dglq bergbranten nordost om
Tega gamlå utgårds ödetomt. datr det
väx€. bl a bergspring och gaffelbråken, dgls att vid Lallarbo v:ix€r ett

ansenligt antal planior av vippän
jäftte hassel, ca 20 m sydöst om vägskålet. just där sligen mot Bårhuset
börjar.

En sdmulerande uppgift, och

tåmligen srnå, ettår;ga, resup;nata
vilröresvampår, tiåmsl växande på Nättickan tu i lårg vit sorn mjölk eller
svagt gräddi:irgad. På 0,ndet fran
löwed.
Dödhagen fanns Ilåckvis svag nyans
Den vanligaste av dessa år nättickan C av ocka. Namnet hår den Btt av atr de
reticulata so'J], ocksä ät gånska lått au grunda poremå bildar ett nädiknande
känna igen i {:ilt. M€n {itr at! hittå den mönster. Tickan är så extremt tunn, an
nåste man ägna sig åt riktat ellersök. substratet (vede!) lyser ig€nom den
Den är mycket liten och vå.{er före- tunnå basvävnåden. Den å{ mjuk och
trädesvis på undersidan av marklig- va\adad i konsistensen.
eande $enff och pinnar av lövved.l
Under de snan tio årcn som jåg hållit Biotop och växtlokaler
på med tickor har nåttickan kåte- Nädickan våxer friimst i tuktiga mil-

Dödhagen i Lisjö som ännu €n gäng
övenaskad€ i svåmpväg. På den östra
sidan finns ett fdr ösat tilltalånde
skogsbryn med ek, björk och hass€l
med örtrikt fiiltskikt. Där vånde .jag
slumpmässig! på några pinnår och på
en murken sådan av hassel fanns lre
små fruklkroppa. av denna "gåck- Seglingbo

991005 bjö.k, h6sel,

990912 klibbll
991010 bjö*
991010 klibbal
991015 sp,klibbåI.
991016 klibbål
991016 klibbal
991107 klibbal
99llll
.k

Fem fynd av "kameleonten" Och så
Berydligt ovånligare ån näftickan är

till

den tredje

i

ra-

den"'

"Växt-Nytt"

kameleontporingen C vizdarr. Svam-

Puryurtickn C putpurea är v^cken
pens latinska nåmn (vhidis=grön) purpuröd med en någol liusare och
kommer av alt den grönf:irgas flåckvis filtartad kantzon. Den är uppenvid intorkning, speciellt på berörings- barlig€n sällsynt ftirekoomånde i tuki'läcka.. Men den kan också visa upp ligå miljöer (standskogår, känkanler
åndlå nirgnyanser, t €x viq röd, etc), där den fiiredrar att våxå på
rödbrun, beigebrun, lila och rosa. Den klibbai, frÄmst på mårkliggande ved,
växer på tåmligen murken mark- nera säll& på kvarsitiande grenar.
liggande v€d och är vanligast på åsp.

(Finns på bild i Rymans, sid 142).

Som mångå andrå resupinata tickor år
den duktig på att gömma sig. Arten är
ovanlig men sannolikt lörbisedd. Att
vrida och vända på lågor och g.enar
brukar ge resulta!. Då fijrst märker
man ocksä all praktiskt taget varje
vedpinne och liggande träd i skog och
mark är angripet av svamp, ofta ticka

Enda

ell€r skinn. (Det bör dock påpekas i
sammanhånget

att man bör

ålltid

tndet hinills i

kornnunen av

purpu..ickan gjordes den 1619-99 i
örlrik strandskog med björk, klibbal,
salix och enstakå tall. Lokalen ligger
mellan åiervinningsstationen och f d
Sågen på bruksområder i sum.

Men var linns den {iärde...?

vändatillbåkå veden, au inte ohänunat
rumst.e.a om i naturen).

Ja, den år ånnu ej påträffad, rosenporingen C dceka, sällsyniast av de
De lokaler där jås tunnit kameleont- fyra, rödliståd som den år, (H 3).
porinsen i kommunen kan samman- Rosa- till rödlila i fdrgen, viixer ftämst
fatlas som öltrikal€ löv- eller bland- på töwed, björk, bok, klibbal, salix,
skogsbiotoper, i ett fåll (Kungs- asp m fl. Sällsynt på rall. Vi åter"
hammar) i b€Esmårk m tall, gran, kommer med närmare presentalion i
Mergus den dagen

björk, asp.

vi

poringens hemligheter!

Lokal

Lindkullen.Vålbo

UGjötorp

Da'um
910915
9E0708

Substrat

avslöjat rosen-

Undet den h(ir tubtikekspeglat

9909t8

nyhetet ach andta intessakta

upp!öckarglli.lj en!
A.v vtua pyrcla-xter är björkpyrolån
den i särklass vanligasle. Merå sällan
träffår man på vit- och grönpyrola.
Vitpyrolå noteras under 1999 på 4 lo-

Oxhasen och Klingbo. Benved är en i
våm rakter odlad buske (sällsynt) som
ä kvarsrående vid f d bruksskolån i

Sura samt på gammal trädgårdsripp

kaler, strax NO Dalskogens villa- stmx norr om Vifsbo.
område i öppen gräsmårk med sälg,
Smånyra i örtrik blandskogsdunge i Gaffelbräken växer i blockdkt bergsbetesmark, söder crindstugan i kaft- parti vid Nåddrorpet (1998). Skogsledningsgata och Skogsmuren i kånten klockå upprädde med 30-tal ex.
mellan motionsspåret och banvallen
av skogsbilväg.
väster om golfbanan. Lokalen år anÖgonpyrokn är sallsynt i kommunen. siv€n i Malmsrens flora redan 1982.
1998 hinades den nellan Dalka$rorp Konkurerar på växtplatsen m€d ston
och Viistströmstorp (väster om Hov- lupirbestånd.
g&dens crossbana) samt på skogen
mellan Vikmuren och Slåtfållel. I små Vitblommis brunört stod ått finna i
skogskårr, my*anter och sumpskogar bäckavinen med klibbal, hägg, björk
träffar
då och då på orkidån och gran i västra delen av Turki gärde
komllrot. Under 1999 roterad på 8 i Seglingsb€rs.
lokaler: söder och nordvä$t om Svån-

vi

muren, Källfallsberget, intill Trefaldighets källa vid Nybron, NV Madmossen, Lasse Linds :ing, Murmossen
samt Slätfaller. Blommande exemplar
hittades mellan 5/6 och l5/8.

990828
990905

ri

observdtionerftån vtttriket. Hat Du hittat tuågot spdnnande i skag och
nark, i tftidgå en, narnsta grönonåde e et annorstödes, så tat ri gt na
enat rappattet Ut i markena och Iynda och dela med diE al)

Dvärshärört€n hinades invid bäcken
som .inner ftån Slätfallet och ut i
Cnarpviken. Häggmispel är en fijr"

>,K
.u,l

vildad bårånde buske, (spridd av fås- Nlysknalvå, sktttblomnig. sägs 2ll7
lao. som börjar dykå upp i skoesmark, på ödetomt väsler om Klingbo.
€xempelvis vid Nybron och mellan Stråndklo uppträd€r ofta mralig i

