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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



gånger har det säkert rört sig om

samma fåglar. Ett ovanligt vinterrynd

åv fiskmås, (2 ex), sträckande norrut
vid Seglingsberg, l2l2. Vid Felineen

sågs en hornugslt jaså 20/2 Gård-
smye har rapportemts med tre vinter-

rynd; Turkiesjön 15/1, ramnäsforsen

28/l sant liån Lisjöviken 2212.

Råkr har setts i Mkflockar På ftilj-
ande plåtser; G\ier, 2912 o.h l2/3'
Lisjö ångar 2213. Felingen 2613 samt

Lisjö Cärd l8/4 lsb€lagda sjöår och

lågt vanenstånd giorde att nirre 3årg-

svanar lin vanligt rastade i området.

Som m€st sågs 340 ex i Gnien 2ll3
samt 80 ex vid Lisjö iingar 2ll3. En

mindr€ sån$van sågs vid Skår?an

25/l sarnt en vid Högbymaden 3l/3. I
en siräckånde sädsåsflock över Äliden

2113 fanns m€d en sPetsbergsgås

Spetsbergsgas rastade även vid Lisjö
ångår mellan 2ll3 - l1l4.

Över golfbanan i surå sågs en viF
kindad gås sträcka med i sångsvåns_

ilock 20/3. Den 2513 rastade en vit'
kindad gas vid Gnien. 2U3 obser-

verådes en prutgås På sam,'nå plats

Någon dåg tidigare sågs en ensam

prutgås vid TYsslingen i Närke och

senåre vid Asköviken. Udda datum

lyder pä an lågeln var en rymling ftån

någon fågelpark.

En b€rguv hördes roPa vid Lillå Vall-
sjön 18/3. Sparvuggla har hörts på ett

20-tal lokal€r, vilket är ovanligt
mycket. Lyckad häckningssäsong i
lol ldr småfåelar kån vara anled-

nineen till sparvugglomas ftangang.

Även ldr ktttugglsn verkar det hå

gåti bra, ett lo-tal har hörts. Tråd-

lärkr hår hörts sjunsa på fttljande lo-

kaleri Snickarbacken 2613, Timm€r
mossen 28/3, Usträngsbo 2913, Hov-
gårdens motorbana 1/4 samt Västsura

ekhage \l/4. 28/3 kom en .ekordtidig
svart rödstjärt till virsbo Bruk' l8/4
sjöng en hane på bruksområdet i Sura.

Flera snösparvsflockår på upp iill 20

ex har råstat vid Gnien i nars Fynd av

storskqtv ökåi i komrnunen. vid
Virsbosjön sågs I ex 8/4 och 5 ex

2414, GlEAen 1 ex 2ll4 och vid Våster"

sjön 2 ex 30/4.

En garDmål blåsgås sågs sträcka vid
Gnien i €n sädgåsPlog I5l4 Grågåsen

har nu €tablemt sig i kornmunen

Troliga häckningar har raPportemts

från Lisjö ängff, lisjöviken, Nonsjön'

cnien, Glåpen och Turkiesjön. Den

11/4 fanns hela 620 gräsänder vid
Lisjö iingar, stjårtand faims med 3

pat l9/4 och ärta med 6 ex 22/4. \'lid

Högb).rnaden sågs 9 skedänder 2714

Sothörs (68 ex) rastade på iskanten i
St Nådden 7/4 och den l8/4 fanns ?0

ex i Turkiesiön. På samma lokal fånns

även 30 vigg samma dag Ett Par
bersand ingick i en viggflock i St

Nadden 2714. I Clåpen låg etr åUågel-

p t27/4.
Sjöorre har s€tts med de största

flockåma någonsin i kommun€n Den

2414. dä det tillffillist blåste ftisk NO-

vind. rastade i Sörsjön 54 ex, i CIApen

49 ex och över Hovmossen sträckte i
trädtoppshöjd 33 ex. 7l knipor låg i
V:iste.sjön 7/4 och i Glåpen hela 136

ex. Sslskraken a$llinde till Glåpen i
islossningstid och som mest sågs 39

ex. De fanns kvar aPril månad ut Så

sent som 2614 fånns 23 ex kvar. Små_

skrake har setts med I ex i St Nadden

f--= -";a; u* - -

Iw-vindår i mitten av april kån ha
gjort att flera ringtrastar iin normalt
rastade hos oss, då d€ annars fl),ttar
nonut i en västligare bana. En pung-
nes hörd€s och sägs i lisjöviken l9l4.
Det är fijrsta lyndet av arten i

Stenknäck har setts vid liigelbord på
ffiljande platser; Blåbårsvägen I ex
6/4, Dalskogsonuådet 1 par 23-25/4,
Stavtorpsområdet 2 par 1 9-224 samt I
p& vid Löwikstorp 27"30/4. Dess-
utom hördes sträckande stenknåck
öv€r skosama väst€r om S€glingsb€rg
l8/4 o.h 21/4. Vid Storängens västra
del rastade 4 låppsparvar 2614.

Slutligen sågs 2 labber av mörk fas
kommå stråckånd€ på låg höjd över
Gnien den 30/4. Labb ses inte årlisen i

-IVl 
"rggA( 'V mb(K fAs

stäcrre röcgr GF\LÅ 7*/1.

16/4, Sörsjön 18/4, Cnien 2314, och
med 4 ex i Sörsjön 30/4.

En hane av Pilgrimsfålk satt på en

stolpe på Sörbyiingen 16/4 och vid
sanrma lokal 30/4 iasade en såmmal
ängsbök (hona). 28/4 fånns €n rör-
höna i Turkiesjön. I mitten av april
fanns 4 nindre stråndpipåre vid
Högbymaden. En rödspov rastade på

kväUen den 2714 på sälerängen vid
Cnien. DånnsDåppaD, som är säll-
synt hos oss, rastade med I ex bland
grönbenor och gluitsnäppor vid säter-
ängen 28/4.

En skärpiplärka sågs vid Högby-
(naden 2314, Nordliga vindar fttrsta
halvan i april gjorde att ett storl antal

rynd av vinterhämpling gjordes på

våra stöne gärd€n. Ringtråstar har
setts på Itiljande plats€r; Våstsura
ekhage 18/4, Lisjö Gtud l8/4, 2 ex
Åliden 2314, Clåpenbadet 2414.



Tio tu se'n sist!

Bombmurklan Påträffad På nYa

lOkalef /a' ron sttvström rext och tectolins

Vid snösmåltningstiden, king mitten
av april 1991, giordejag det uppmårk
sammade fyndet av bombmurklan Sar-
coso a globosun i enbanskogabtet
om Ram !s. Den var tidigare inte

känd ftn raru istråkten TYPiskt vår

att mårkiigaren Stora skog AB safiuna

vfu håde planerat awerkning av den

skog d?il fyndet giordes. Skogsbolaget

spåråde €n l;ten "kil" kring sjiilva
växtplatsen. Skogen öppnades diitmed

Iiir sol och vind som medffirt ett

lorlåIe Kimåt på viixtplatsen Detta

har sannolikt missgynnat bombmurk-
lan, som inte visat sig igen eft€r

ingeppet.

Så koln våren på det nYå ånusend€t

och den kom tidigt. Och tidigt gick

också vi i svampguppen ut fijr att se

on det tilltagarde ljuset och värrnen

örmått locka ftam några vårprinörer
bland svåmpåma.

Lårs Bsenko har några fina onråden
king Jobsbo och Rönningstorp som

han gäma besöker. Sista april, innan
vint€m på atlvår "rasat ut", hittade

Lars I exemplar åv denna märkliga

svamp, våxande i bamattan i gran_

skog, mellan de båda niimnda torp-
ställena.

Inspirerad av detta ind besliimde jåg

mig frr axt dagårna &ireftei besöka

nagra garnla granskogar och inrikia
sökand€t speciellt efter bombmurklor.

Och på kvållen d€n 3 maj hade jåe

turen att pricka rätt. I ett Eranskogs-
område mellan väe 252 och Storltngen

v:ixte 4 bombmurkld i barrmaltan
under en gran. I samma skog v?ixer bl
a kntuot och lackticka. Ytterligare
några liknande granskogar besöktes de

närmaste dagarna men inga flera

bombmurkelrynd gjordes.

20

Bombmurklsn {r utrn tvckan en av
skogens malt fllcln6rrnd€ uppenbaF
elser, .d så$8on svampart i vår sven-
skå nåtur. Enligt uppgifter tår det ca
14 dagar för en bombmurkla stt ut-
vecklas frän "knoppstadiet", synligt i
banmattån, iill fullt utv€cklad fruk-
kopp. De bonbmurklor vi fän dessa

dågar bör således ha börjat våxa i
mitten av april. De ryra f ktkoppar
jag fann i Ramnäs 1991 (13 april)
tord€ ha bö{åt viixa nt den 1 april.
Fruklkoppama kan troligen utvecklas
i luftrummet under snön, som håller en
gaNka konstant temperatur kdng t0
grader.

Bombmurklan brJ4cr ncd gEnbån och
v?ixer i sandig - moig Brånskog. D€n
gynnss dessutom sv rojÄIa vintrår m€d
djupt snötäoke. Svamp.n Bafilar pÅ rig
en ansenlig mängd vatton ooh blir
m?lrkligt tung. D.n kan våga nåm ett
hald kilo. 1986 publicorado Kårin
Martinsson och Johan Nltdo cn anikel
med rubriken "Bombmu*lån, SBco-
soma globosum, on hotnd svamp", De
ftamhåller dår; att bombmurklån indi
kerar en skyddsvård skogstyp och stt
samtliga lokalcr bör bcvaras.

En konc€ntåtion åv äldre svenska

rynd av bombmurkla finns på rull
stensåsår i Målardalen. I nämnda
publikation nånns ftiljande faktorer
som orsak till de många fynd€n i
Mäiardalen och dess ntuheti sandiga
och kalkhaltiga åssediment, gåmrnal
granskog, lang skoglig kontinuit€t och
tidigare skogsbete. Till vissa delar
slämmer denna beshivning väl in på

' M;a"s roo

de tre nu kända lokålema i Suraham-

Svårtgubben har minskat:
Det lustiga norska nanrnet på
bombnurklan lir svangubbe! T)"v:irr
lros den varå "sannsynligtvis ut-
gangen" i Noige. Men tullt så all-
varlig år int€ situationen fdr snen i
Sverige, men den har dnskat också
hä,r. Vid återinventering av 90 gåmla

lokaler fiir bombmurkla i Miilardalen
und€r varen 1985 ålerfam Martinsson
& Nitare bombmurklan på bara sex
lokaler, trots $mnsam säsong med
snörik vinter. Flertalet av de 90 lokal-
ema åntråffades på 1940- och 1950-
talet. Som tiinkbara orsak€r till bomb-
murklans iillbakagång i mAladalen
under åndra hälften av 1900-trlet n?lrn-

ner Mårtin$on & Nilåre grustäk!,
kalhyggcsbruk, skogsbetets upphör-
ånd€ och törsuming.

De senåste tio Aren har dock nyå
lokåler börjåt upptåckas och det b€ror
bl a pÅ ctt stigande svampintr€ss€.
Intensifierat sökande kommande vårar
kån förhoppning8vis leda till yn€r-
ligare nAgon eller nagra nya lokaler
med bombmurklor i suråskogåma.
Twiirr iir det inte så många natur-
intresseråde som i skiftet april-maj
våndrar i granskogen. Men en mem
lockande "morot" 2in bombmurklan iir
väl svårt att finna.

De granskogar i vår kommun d:ir
bombmurklor idåg växer bör skyddås
som nyckelbiotoper!
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Mossnycklar i gammal sidvallsäng
I fltrm numret åv M€rgus utlovades en rapport ftån markema söder om Bas!
åsen. Lårs Bsenlio var diir på sensonmaren 1999 och inventerade svarnp. Han

fann då en 10{al orkid6er sollt han ansåg vara något annat än Jungfru Marie
nycklar, den annars vanligast€ orkid6n i våra fuktigare skogs- och myrmarker.
Men hos dessa €xemplar var blommorna myckei mörkrbLodtöda ellerrödlila.

På kv;itl€n den 4 juli gjorde vi sållskap till platsen iijr att n&mare studera

orkid€ema. D€ var gånska överblommade och d?irftjf svåm att id€ntifiera
Biotopen år €tt kållpåverkat kiirr, sluttande ganska kraftigt mot nordost l
känets öwe del trycks upp en stor kallkalla, vars våtten gör k?in'et taimlig€n

blött. För hun&å år sedan var h:lr sidvalkäns, (ekononiska kartan ftån 1907).

Vid ),tterligare ett besök jag litretog till känet, den l0 juli, hittade jag också

o*id€n spindelblomst€r, samt ett mycket fint svampöard i känets vitmosse-

matt4 niimligen sumpåterskivling, (Ågocrbe paludosa) Förutom ovan

nåmnda växt€r i k?lrret kan också Dåmnas revlummer, slåtterblomma, klot
pyrola, blodrot, flaskstan, nåtstan, strängslårr, sumpstan, oLvon och rikt med

Junsfiu Marie nycklar.

D€n 18 juni i år (2000) var jag rill känet tillsannåls med Ame Persson ftjr art

studera bl a nämnda orkid€er, som nu fanns med f€m blommande exemplår. Vi
blev timiigen öv€rens om att det lutade åt dei svåra komplexel, innefaltande

sump- och mossnycklar. Vi tog hand om ett par stödblad fttr hemmastudier i
stereonikrcskop, fttr att ffirsöka konma närmare en lösning på problemer.

Kantcellema på stödbladet var iydligt sågade, vilket s immer väl in på moss-

ny ckeln, Da c tl o t hiz a s pha g i c o I a.

Vid d€tta besök hittade vi i gransumpskogen längre nonut ett fint bestånd med

dvärghäxört, samt repestan. På elt par stålien, (bl å i känet), blomnade

).tterligar€ en orkid6, korallrot. Områdel har högt skyddsvärde. Markågare är

Snefrinee härads allntming.

Dessa och flera andra rara vä{trynd i våLa skossmarker har som bekant siorts i
käilpåv€rkade översilningsmarker - något att ha i minnet när Du bolanis€rff i

I sparvugglans skog

Den 15 april i år besökte jag gamm€l-
skogarnå på Ulvsbomurcn. Där kan
man vandra i skogår ned gamla grova
tråd, eu skäl till varftjr jåg ofta söker
mig dit. Har med år€n blivi! gånska
fijrtrosen med dessa skosar.

Had€ just pass€rat en gållrad lallskog
dår korparna skridit till häckning.
Fåglama vamade hösljuft och fijljde
mig med sina skarpa blickar tills jag
var på betryggand€ avstånd från
boplatsen. Tankarna for ivåg till
börjån åv 1960-talet, då jag tillsam-
mans med Martin Bergius besök!€ en
korphäckning mellan Klysen och Mål-
sjö6rna, PÄ d€n tiden vår det en
sensqtion, Korpen har sedån dess
ätercrövrrt r'fdrlorat land" och några
par hllckar nu årligen i koftmunens
skogar,

Ulvsbomur€ns korpar gör en sista lov
över mig och flyger så åt€r iill sitt bo,
där ungar snart skå kläckas, om det
int€ redan sketl- De storå svarra fåglar-
na är som bekant tidigt ute med s;na
häcknincsb€styr.

Nu Iår jåg iställel höm ett fasligt liv i
trädkronorna ett stycke bon- Går mor
de! nästan öronbedövand€'\jattref'
från ivtigt varnande småfåglar. Stor
flock bergfink och mes6r är märkbart
irriter{de, men knappast av min
ndworo, Ncj, högt upp i en tåll sitter
en spsrvuggln och putsaL lädeF
dråkton, lillsynes belt oberörd av
uppstllndolsen,

Tec kn i ns : Mi kael Leppdlanpi

SparvLlgglan år en dasaktiv usgta och
skickligjågare. På menyn stär sorkar,
möss och småfåglar. Så fink och mes
har all anledning att varå på sin våkt.
"Vem bryr sig", lycks d:iremor rräd-
kryparen tänka. Från turan nånnasr
ugglan s.junger han upprepat ut sin
spröda sångstrol Klockan har hunnit
bli9.l5 och solen skiner.

Efter en stund hörc sparvugglehan€ns
taktfasta flöjtande i närhet€n, I hack-
spettliknande "guppande" flykt kom-
mer han larande mellan furustam-
måmå och slfu till på såmn)å gr€n som
honan. Genast genomldrs en paming
och under aklen hörs eti småiägels-
liknande kvitter.

Hanen flyger till en fura intill och
börjar åter sp€la sin vårvissling.
Honan lämnar sin gren och flyger mot
hånen och kvittret hörs snart igen,
avslöjande en upprepad pamingsakt.

I närheten star boiallen med minst ryrå
hackspetishåI. Klockan närmar sig
i0.00 ochjag drar vidar€. Bakoin mig
tonar ugglehanens visslingar sakra

Toh Stirsröd
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