
Låt oss så tå klivet ut i naturbeles-
marken och eftersöka nångfald och
lårgprald. Varfijr inte börja i del
vackm och lilltalande landskåpet king
Västsura. En leende natur möter h:ir
besökaren. Dungar med löwäd våxlar
med idylliska hagal och öppna åker-
narker. Att vi b€finner oss i ganmal
kulturbygd bekråftås av grawlatsen
från jåmåldentid, belägen på moHn-
kullama vä:ster om gården. Intill finns
den fina €khagen lorn cer intrycker av
atl man befinner sig i "Mälårbygd".
Förutom ek vårer hä också björk,
rönn, asp, hassel och grama nypon-
buskat. Bland mem rara växter i
Siltskiktet mårks backtinjan, brudbröd
och backsmörblommå.

Ekhag€n och gråvfiiltet betas av nöi-
djur och utgör magnifika svamp-
ma.ker. För några år s€dan hittades
kåstånjesoppen, Gyroporys cqstak-
eur, hiir. Den bildår mykonhiza med
ek. Andra finå &nd hiirifrån år oliv-
jordtlung. , Microslossum olivaceun,
sch^rlak nsv^xiag, Hygrocybe puni-
cea, ttlubbfrneercv^mp, Clawlinap-
sb sineteoides, .och vårrödling, E -
toloma vemun. Av vedsvampar som
väx€r på ek har not€råts oxturg-
svamp, Fritrlird hepatica, br6d-
märgsticka, Petennipotia nedu a-
pa,ilr, rutskinn, Xylobulw fiustu-
/atrr, epålettsvamp, Pane us slyp"
rlcrr, och låbyrinfgröppa, Phlebia

Bovallen
En av nera fina naturbetesmarker i
Lisjö. De st€niga och konbetade mar-
kema vid Bovallen gränsar mot

lisjö/djupebovägen i söder respektive
öster, i non mot kont.åstemas gran-
plantering och mot väster sluttar
mffken mot Norrsjön. Den samla
lisjöbanans sträckning går genom

betesmarken. En nycket vacker björk-
håge gliinsff till våliingen vid Norr-
sjön.

Hiir linns också en dunge med asp
och björk som hyser artsr som räv-
ticka, Inonotus rheades, och zsptick3,
Phe inus trenuloe. Et f|nt frnd ft^\
Bovallens gäsmark€r utgör sammets-

Dernotona cuneifot-
i!n. Änqsröksvamp, Yasce un pra-
lerre, kån nämnås, liksom åsp-
spindling, Cortinq iur lucatun.

Holmtorp€t
En rikig "pitla" ?ir betesmarkema vid
Holmto.pet, särskilt de sorn ligg€r
norr om lisjövägen o€h 8råinsar mot
Norrsjön. Vackra lövhågar med inslag
åv ek blåndat med en stöne skogs-
dung€ g€r områd€r skiftånd€ karakria.
Såkra backar fdr läsb*iken! Den l3/9
1998 var jag tillsammans med Lars
Bsenko och JosefStrauss till Lisjö och
l€tåd€ svamp i nåsra bet€smarker. I
Holmiorpshågen hittade vi då 14 arter
av släkt€t Hygtocybe. Dessa var gön-
gul varing, H citinorircnt, sprötl-
r^!ing, H ceracea, gulvaxing, å
chlorophana, blodvaxing, H cocci-
,?d, toppva{ing, H conica, mlusse-

ronvåxi'lp, H fonicata, srävaxins, H
iftigata, $älila v^xiag, H lacnus,
lrtvaxiag, H nilruta, årgsvaxitrg, ,r{
prarerc tr, papegojvaring, H psitta-
cina, fukvaxing, H quiera, honungs-
vaxing, H rcidii, och vitvåxing, H
rirgirta. Dessutom fann vi i en
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lirktigare dcl av malken cl! eremplår
a,t ktittök:r^mp, Lycopetdan cd da-
rrr,. Tänk att vi också fick äran att se

den stoltl fjöllskivlingenl

Den 10/10 var också ett lyckat besök
vid Holmtorpet. Då insamlådes trubb,
fingersvamp, och knubbie hårjord-
tME , Trichaglossum waheti. Bland
andra svampar som hittades här 1998
kan nämnas måskfingersvåmp, C/a-
rdria vernicula s, snövit lirgcr-
slamp, Rdnariopsis kuruet, bllgrä
åggsvåmp, ,ovörd plumbea, r$t-
hrrn grynskjylitr, Cysradema gron-
ll/o.!rm, ångsnusseron, Lepista luc,
na, \it kfteski\ling, S*ophatio alba-
,irerr, som växer i fuktig mårk med
luvtåtel, och grålilå krågskivling, S

trlingbo
Bet€sbackama strax väster om
Elingbo. på båda sidor om "lisjö-
banån" är v:ilkändå ur botanisk syn-
punkt. Hår sttu att finnå flera arter
bland de fdrggEnna vaxingarnå. Den
4/10, detlå svanpår 1998, var en solig
och skön höstdåg, en så'n där dag då

det iir härligt all bara 'vara' i naturen.
Att t ex "dåsa" på rygg i Henningssons
steniga, hästbetade backar och titla på
transträcket, eller känna upptäckar-

elädjen över att just funnit skruv-
busksvampen, Trc ne Llode tulrcps is hr
belosd, fiir fttrsla eången i ]andskapet
Västmanland. Apropå denna lillå
fingersvampsliknand€ svamp, kanske
den år fttrbisedd, då jåg fann den
samrna höst, två veckor senare, i en
nötdjursbetad tonbåcke, (med bl a
kattfot), vid Rabo i Seglingsberg.

Gatstugan/Mågsjönåder
Norrut från Magsjön upp mot vatren-
verket s1räcker sig Magsjönaden, en
idåg välhävdad srrandäng. Förr slåtte.-
mad. numera betesmark. En period där
emellan outnyttjad och sradd i igen-
växning. Röjdes och restaurerades ftjr
etl lo-tal år sedån av länsstyrelsen.
Magsjömaden utgör tillsamnåns med
belesmarkema upp mor Gabiugan ett
nryckei vacked landskåp med höga
naturvärden. Påhösstamoränhöjden
växer grova tallar, ett Ilenal är botdd.

Karyöks,anp (tt) Dchsklt,b^kvnp " r,å anssswtht4ttoh Eenoh vtu jnwntcrinS t99i
.för rl'lsh gången uppnd*sannada i la%lskatet t/d hdhtarul.

11



f--N1.'3;l.aa-l
Fåglar som spillkåka, skogsduva, kaja
och ståre håckar här. Under hök-
uggleinvasionen tör ca 15 år sedan
häckade denna norrlandsusgla med
frangång i en av dungens furor.

Men åter till svamparna. Det är fränst
den torra sleniga och hädfria "moriin-
åsen" som pLanar ut nonut från
ElldLrngen sett, som zir intressantåst ur
svampsynpunkl. Måsle ntulna mäng-
den ögortröst som blommar här under
eftersommaren och hösren. Hår inle
sett något liknånde i andra bel€s-
marker. Fårggranna vaxingar v:ixer
också hiir i nängd, tillsammans ned
andra fina ångssvampar. Finaste

ryndet i denna naturbetesmark är vrid-
Iingersvampen, Clavaia inequalis,
en klaigul ruvad och ogenad fingeF
svamp som tycks vara myckel stiilsyn!
i landet. Även här hittades ki]rök-
svampen 1998, Iiksom lervaxskiv-
linge\ Canarophy opsis schulzeri,

och slemiordtunså, Ceoslo.irrrl
stutinosun. 

^nssfinsercvåmp, 
C/a-

vulinopsis cotkiculata, litrekom all-
m:int i september 1998, tillsammans
med hagfirgersvamp, C helveola,
storaopping och
Me lano leuca s h ic tipes.

Småmyrå/Norrby
Non och nordvåst om Småmyra finns
en varierande betesmark d:ir träd-
dungar och torrbackar ingår. Särskilt i
d€n nona delen finns en delvis kort-
betad morånrygg som sträcker sig från
vägen vid Nonby och nordväst ut, mot
ruinerna efter Kutterbo. I månads-
skiftet maj-iuni missar iag inte dessa

backar. Frågan äI on vi har så mycket
kattfot nåson annanstans i vår kom-

mun. Cles trådvegetålion fttrekom-
mer m€d bl å ask, björk, asp, lönn och
1all. Fina vaxingmarker med bl a
scharlakansvaxins, papegojvåxing och
ängsvaxing. Trubbfingersvampen no-
terades också i denna nötdjursbetade
hage, dår också 

^spsopp, 
Lecci u t

rxlu , växer med asp o.h mång-
krånsad spindlitrg, Co inafius tri-

zpnffr, med gammal björk.

Som sig bör sparas det finaste till sisr.
Murens exklusivitet som svamplokal
upptäcldes kånske på ållvar 1989. Då
gick Svedg€s mykolosiska fdrenings
(SMF) årliga svampvecka av stapeln i
Väsinanland, med Västerås soln säte.

En av utflyktema fijrlades då till
Muren. Och släpper man lös en

"skock" av Sverises skickligasle 
'ny-kologer i en naturbetesmark så hittas

örs!ås ett och ånnåt. Själv had€ jas
äran an få vara med vid tillfiillet. Det
var då som svartnande narrmusse-
forcn, Poryoloma detapadium, och
violettå fingersvampen skevs in i
Mur€ns svamplista. En lista son1

genom åren blivit lång och impo-

En som bidragit till atr Murens svamp"
marker är tämligen väl ltforskåde år bl
a Anders Janols ftån Idkerberser. Med
släkt i Bergs socken, tar han da och då
väeama 6rbi Muren. Hån har väl-
villigt stälh sitt material till vårt fttr-
fogande. And€rs svarar fiir nanga av
de 6,nd som här redovisas.

Kzirlväxiflomn i Muren :ir väl doku-
ment€rad med ldrekomst av fdll-
gentiana, brudsporre, kattfot, lås-

Kårta öv€r Suralammars kotunun med
de beskri!.iå lokalema3 läge; I Vås!-

sum ekhage, 2 Bovailen, 3 Holln-
rorpei, 4 Elingbo, 5 calstusary'

I

I

I

I

O

I

nagsjömåden, 6 Småmyiå,/
Norrby, 7 Muren

unbonata. I en björknage lyser der
vissa år gult av den vanliga kån-
t^rellen, C cibarius, - (därmed har
jåe avslöjat eti av mina båira kanra-
rellställen). I ett bryn med grova
skogslindar har noterars fågerkremla.
Russula lepida. På i mark€n begravd
löwed kan nun hira tråttickå, PoF
potus melanopur, och i sandis mark
slår skinntickån, Colticia perennis.
Tillsammans med sålg väx€r sålg-
spindlingen, Conimtius saturninus,
som hittats i d€n nordvästra hagen.
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briiken, blåsuga, backuta, höskålim m
m. På de f d åkertegama dominerår
smörblomma, tuvtåt€l och ångskavle.
Hår finns fitr övrigt stagghed, björk-
hagar, bryn med skogslindar och
torrare moränmarker. Nåturskydds-
ftrening€ns egen slåtter?ing, iffamad
med gammaldags .råg:irdsgård, lillhör
son bekånr inslagen i Muren.

I fukrigar€ ;ingspartier har hitlats
sumpåkerskivling,,4Alocybe paludo-
sa, skogsrödhättitg, Entoloma cetra-
tum, och fii;ckk^$arell, Canthare 1ts



Ititdskivtingrr
Un hcl del å.ter inom detta sldkte

!:ixer i Nluren. Det är svårbes!ämda

aner. som ide flesla fall kräver

erlårenhet och mikoskopering. Av
ovanligare Enloloma-arter kar nämnas

sro.noppin+, E gr iseocyakeun, ögon-

rcpf,ins, E cf tividocYanulttn, och
n'jölrödling, E ptuhuLoides. Strim-
noppingen, t arprel1lr?, kan också

hittas, Iiksom E caesiocinctul,, E
exile, b^cknopping, E atrccoer leum,

bt:|nopping' E chalybaeu wL cha

ltbueun, E fornosum och båndad

navelrödling. E undatum, Pl.us taie(
ligare några arter inon denna grupp.

Det flnns i landet inte mindre en 138

Fnroloma-ader beskrivna. så det finns
cn dcl kvar all upptäcka.

V'xskivlingår
Inom släkte1äraroc}åe finns de Ilestå

vånl;gi arterna dokumentemde från

Muren. Bland ovanlieare arter märks

eulgrön vaxing, schnrlåkrnsvaring,
nusseronvaring och mörk blodvax-

ing, H phaeococcinea Ltl]/.ien ät

oftast en viktig karaktär vid bestäm-

ning av svamp. VitlökrYaxing, ä
,e/oåia, och honungsvaxing är exem-

pel på sådan.. Färgen är likaså en

liktig karaktår och vad gäller våx-

ingarna år det en uPplevelse all
studera dem i alla sina klara och

skarpa ffirger.

Fingersvampar och jordtungor
Myck€t spännande svampgrupper' De

vanligaste fingersvamparna i Muren år

ängslingersvamp, hågfi ngersvåmP

och aprikosfingersvåmp. Betvdligt

ovanlisare ä. violettå fi ngersvampen

och s!ffråtrsfinscrsvåmPen, Ä4,'a-

tiapss noced. Ddn sishiinnrdr
hittades 1998, växande på bar jord i

cnbuskhagen. Ett par andti arter som

också växer i dennå hag€. dock i tjockr
mosstäcke, ä. ånisfingersvtmPen,
R.uhdtia gracilis, och snövit fing$"
svamp. I barrmattan under gran hår

hittats granfi ngersvampen, Ran\aria

Redan 1993 insamlade iås kollekter av

en .jordtunsa f.ån Muren. Dcn har

dock legat obestämd i miit herbadum,
fram iill 1999, då jas mikroskoperade

den. Överaskand€ visade det sig vara

den purprrbruna jordtungån, Geo-

glossut atrcpury reun. Den hhtades

åte.igen 1998. En annan art som no-

terades delta år var knubbis härjord-
lunga. Båda är mycket fina rynd.

Hoten mot nåturbctcsmaikcrnr och

De friiinsla hoten är att hävden lpphör
så att markerna växer igen och gräs-

svålen ersätts ned högt gräs och sly-

Även skogsplantering och användning
av gödsel på nrager gräsmark är ett

hot. På sikt kan kvävenedlall och

ftirsurning p g a luftftjroreningår vara

nega!iva.

Ätg;.aer
De m€s! värdefulla nalurbetes-

årkema i komhunen måsle skyddas

och hävdas på elt tradilionelh sätt Dct
innebtu bete (helst med nötdju0 elle.
slåtter. Gödsling måste undvikas

Till sist
Det finns fle€ värdefulla nalurliga
fodennarker i SunhammaLs kommun
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ån de som beskrivs i uppsatsen. De Qeoplotsud atobwpweu Ptrptrhrln
som beskrivs tillhör dock de å ra jordlunsr. rardsot 

^? 
Hirills e.dlsr

värdefullaste.

Nalurbetesmå*emå ska ses som ett
viktigt kulturarv. Förhoppningsvis kån
vi få behålla biirkrafiiga jordbruk, som
byeser på djurhållning, också i
framtiden. Utan betesdjuren växer
hagmarkerna igen, med eller utan
akliv skogsplantering.

Mycker har skdvits oln Kungsörs
ekhagår. Vi hår inte så mycket ek, men
fttr övrigt har vi minst lika fina, viird€-
fulla och vackra hagår i Surahanmars

1999 giorde torkan att ångssvamparna
inte fttmddde bilda liuktkrcppår. I
SSG hoppas vi nu på ett toppenår
2000 ör detta spilmande svampsam'
hälle. Det är min överiygelse att flera
nya arter på svampsidan finns kvar atl
upptäcka i dessa j ungfruliga marker.

De personer som svarar för de fynd
som present€ras i uppsatsen ä; Holger
Axelsson, Lars Bsenko, Arders Jån-
ols- Herben Kållfnann och Tom Säv-

Rödlishd€ arter ctrligt leolste rödlhtm
frin ArlDrtabrrkcn, 2000 + ynerligare
några art€r pr€senleEs och koanert€ras
hån (Uppeifter om datun, biorop, substnl
erc fims i sscs dalabar,
De nya rödlistetdesoriema &:

P.E Fö^vunnea
CR Akut hotad
EN StdLt hotad

NT Mtrspffad
DD Kunskapsbtisl

fwen i Muen, (1993 och 1998).
Miqo"loss\h olivaceM Otivjo.dtuogå.
Katesori NT. Endlet tumen i VåsisM
ekhage. (1998).
Ttichoqlosuh warei Klubbig hAriord-
tungt. Kotegoti t/U. Två kånda lolcle.,
Holmtoryet och Mure4 0998).
Aqodbe tulu.losa SumpåkeBtivling.
KateEoti NT. Fvwn på tre lokåle. i
komuen; 1995 ltisrer Sr Nådden i behd
ståndiine, 1996 i MuEn, 1999 i kållk d

4u!L!Lb4!s!st Zotk^tutkivlils. Bl å i

Cahdtuphv opsis schulzett Litt$kitis let-
sUiyli^g. Kdregorl /tT. Hittiils rv!
tndlokalq Gatstuge och Muen.
Cl.vtia inaeo@lls VridfilgcBvrbp.
(arsgoli ]!7'. Gatstuge & hittills erda kånda
lokalen,(1998).
Clavatio 2olleredi Violett lirg€nvrnp.
Kabson NT. Föt!i^ frlnder i Mus 1990.
Dök lpp i slått€*ingen, Muren, 1998 @h
salma ä! i Sångkånsback.n.
Clarico.ona Mdala Kmd.bh.r.vrmD
(areAori lW. K9n förekomna i dungd hed
6! i belemdk, dtu den våxer på mukna
åsplåsor, I €x vid Grindsiugo.
clduliaopsis .indeoides Tnbbfialer-
svrbp. rat g,/i M'. Fwen 1998 på {ölj-
ande lokal€r; Vtutsua ekhage, Hol,ntorpel.
Nodby, Muen och slåtte!änger vid tn n-
bromo$en. Ny Iör ld<btåp.t vsm.
Detnalo a oaneifo ,n S"mDetlnu3.ron.
rar,s!/t lVL Ovadig dt Eii ind hiftilh; i
Bovallen. 1998. Ny för lddskåper vsm.
Fistulino heDa ca OttundvrmD rarze,ri
.ML En eksvd! son påtråffats pÄ ,tlisa
Idn€r i V?dtsm ekiage,
Gtroootus castdaeus Klsidjesopp. Kare,
gori ,\T, Västska eklag€ och Dalb&ken är
de wå k?dda lokal€nå i kommuel
Heticiun coldlloidd Korålltiggsvrmp.
Kotegon NT. Hlft&es i Holntor?shage.
nov. 1991, våxdde på ercv Buken björk.
Hrtodbe cihinorneks Ciöngul v!x-
tveling. Kotegoi I4.t Två lokaler hiitills
kindai Holmtor!€i och Mwn.
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Hvsoctbe flaviNs Litt Ylskivling
Kdtesoti M. Holntoryet 1998 NY 1ör

H' e t o *be lo r n i c ot a N1!ts..onr 
"ckie 

lia g
Tvä lok ler kånda; Holmtorp.t och Mwn.
Hrioc$e lacn6 crålilt vsxkivlitrg.
Kar.gfii ffl', EDdst kådd ftån Holmtorpel,

099E).
l!tA!9ahr---pLs!ets!!i49 ]I{drk blon'
ftttwlit+. KdESori ,\|I. Fd6ta fydet i
Mwen, 1998. Ny lör le<lskåPet Vsm.

Heqodbe punicea Schtiltk.D$.rlkie_
tiaE. Kotegoti NT. Inte dn€ll ovaliS m€n

ba bdilåtoran. Hiltad i Holmtorpet, Håst-

lösa, Sån8kåftbåckd, Vtubu!å ekltagc,

Kohagen, Nonby, MEn m fl
Htq@be oui.tc Luktelnkivling. trar.'
Aod ilt Holmtorp.t 1998.

Lr@od.lon caudatth KtrölorDp
Kategati YU. Trc lokal* 1998, i fd.lige
betesmdk i Holmtorp€|, Oatslugd och

Mu€n. Ny Br lddskapet Vsm.
OlieotuM cetiluus Hang'lck^. Kotegori
,?. En 6v@6kade fynd i bclad stråndskog

viii&r St Nadden, höster 1999, på granlåga.

2!E!ni@iL--4e!Alggsdt B.ödtuergs'
tickr. Karegoti IT. Ovärlig ticka på.k !å
stubbe i Våslsun.khage 1999

PlE inu @p' cola Sto. 
^spti.kt 

Kateeoti
ItT, Gatstugarr pÄ elilåt å5p, i bereshagen.

Poroolona h.taNdiuh Svtrtlrdde !$r-
huse.oD. trdrr8o'l t/U. Siillsynt att T.e

snå grupper t0 och 40 m.ter ålskilda i
Mulen 1998, som ryckes vam ctl bm

Porpolom.-år. (Flnd i bl å sbckholmsltakten
@h vtukrsörldd) Enda kldda lokÅlen i

Ran@io6i5 .rc.ea Sdltan!fiogersa.np
Kakgon l/U. Hittades i Mven 1998 Nv iör

fftnello.!.hdtopsk tubercsd Skfrabtsk'
sttnp KoteEoti ZU. Äng$vmpsåret 1998

norerad iån två lokaler; Elinebo (2 fynd),

eh Seslincsbers (Rabo) Fyndetr ejordå i
lom nalub.tesmdk*. Ny 1ör Imdskap€1

Xiobuls fi6tulat8 Rurskin!. lkt goli
,^T. Sldml@p På ek. vtutsM €kl8se, På
und.Fid@ av erov ekeEn, 1997 @h 1998

Botunann D; vokhatE, (Nodeurcpas
st@Pe - bind 1), Fotenincen til
Stawe t'ndskab. nt Frcnne I 99 5.

cdtderfory, U 2000. Rbdlistade 
^nq 

i
Svetig.2000. Å Databdnkea, SLU,

Hollinebdck T & Ato6sor, M 1998.

Ekologisk kåtålog över storsvmpa
eh 6txomy.et4. A Da t a b d h ke 4

/,a.1ö& ?'. Ilodvtud i jordbruk-
lddskap€l skyddsvårdå v{\le., SrLl
Uppsala, E RN 9 I'97 t 2 5 5-7- l

Karlatukl H, nL 1990: Yaistt nl^nds
* 

^mpt 
ya* t n a nl o r,b ndt @e t e r'

t kipl iga foft n i n 8, e t nP se kt i o" e n

iarssoa r'Id /997r Rtdliståde svmpd i
Sv.i,se. Anfakt^ ArtDatabhkzn,
SLU Uppsal..

M/rrs, J .lr88i Jordtungor, en svampgrupP
på tillbal.agång i natuligå fodeF
ndker Sve6k Botarisk
Tir'd*ri|] 82: 341-366

Rtnaa 3 & Holnds.r I, 1992, SIMPL En

Det måste finnas kor!
Teck ine Leif Blonkvist

Sett och hört i markerna
Stmnansii t i'' Mikdel Leppiilanpi
T.xt och techningat

Sedan jag sist skrcv "S€n och hörr"
kan nu et nyt ådusende skJivas. Det
bryr sig ldrstås inte fåglama om, fitr
naturen har ju sin silla såns :indå. De
son gåft i skogama under vintem, har
säkert uppmä.kranmåt hur tysl det
varit, då vara vanliga låglar som
s;skor, korsnäbbar och sidensvansar
hår vå.it bona. De rvå fiirsrniimnda
fl)ttade söderut och sid€nsvansen
had€ inga b:ir att ätå. Aven ström-
starama har varit få i vara vatiendrag.
För pårluggloma tog maten, (små-

enaeama), slut i viffer. Beviset ffjr det
kom under våren, efter alla uggle-
vändor man gjord€. Det var tyst! En-
dast felll ropånde pårlugglor har rap-

Långre ftan på våren bjöds d€! på
positivå fågelhiindelser. vårfåglama
ånlände rekordtidigt och de sommar-
Aglar som är datumflyttare, kom drygt
en v€cka tidigare iin normalt. (Se sidan
med vårfåglamås ankomst).

Uppgifterna till summeringen har jag
hzimtat från Sören Larusons samman-
ställnine "Fåg€llivet i Surahammars
kommun". Den g€s ut månadsvis till

Vid Håkanstorp, Haea, fanns ett 20-tal
steslitz på en träda den 20ll L Vid sju
minusgrader och vinrervåder stött€s en

kvardröjand€ norkulla ur eti dike vid
Harkirret. Vid fågelbord på Blåb:ils-
vägen, Sura, sågs l0 berglinkar och 2
bofinkar 2/12. Knölsvån, knipå och
storskak övervintrade i Kolbäcksan.
En kungsfilkåre iaras vid Surå bruks
väsha avlopp till Öst€rsjön 14 - 28/1.
Stora orrflockår har rappoderats
und€r vintem, men på sp€lplats€ma
under våren, uppträdde inte niirmvärt
Ilera tuppar.

Cråspett har setts på fitljånde platser;

eti par i januari vid Glåpen, I ex
Siåltorp l5/2, samt €n ropande vid
Färmansbo urskog 2712. Tre fynd åv
tretåig hackspetf Rnelgger; ftån
Långsjön 5/1, den 7/1 vid Klysen och
Uvb€rget, såmt f:irska "ringningar" på
gran väster om Feliqen 28/4. Nöt-
hråkå har varit framme vid fågel-
matning under vintern, med 3 ex vid
clåpenbadet och 1 ex vid Svenskbyn.
Vid lnselstorp i Virsbo säes 2 ex7/1.
Två bofinkar fanns vid ett fågelbord
vid Storeården i Virsbo 4/1. Det har
varit fler fynd av bo-b€rgfink än

vanligt vid matningar den gångna
vintem.

Under januari-mars har nånea fynd åv
kunssörn ejolls. Nämnvärt är 7 ex
över skogama väsler oln Ramnäs 6/2.
Även fynd av havsörn har vadr ovan-
ligt månsa under jan.-apriL. Många


