
Söndag 6 augusti är det drgs igen
för MERGUS

Nrl Årg ll

Naturskyddsförenin gen s

slåttergille i Muren

I 15 år hår vi nu bedrivit naturyård i Muren
och vi ska göra det i minst 15 år till

Möt upp på ängens fiill
och se till att slåtferlibbla, brud$porre och

xlla pollinerarnas skara lår fortlevå
i spåren efter torparnas och mularnas

tör{inade skapelse!

Klockan 09.00 drar vi igångjobbet
och gör rätt lör sillen!

Allå medlcmmar är välkomna - och tag giirnfl med
vänn€r och bekanta!
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Mergus
Nr I 2000 Årg. 11

Konlåktbl'd Iö.

Nd.urslqldsfircning

NIe.g s utges med I - 3 nulrmer per år och är gralis ör medlemmama. Bidrag
(uppsa.ser etc) mottäges lacksamt. Adress: Mergus c/o Tom Sävström, Sten-

boväg€n l2,735 34 Suraha'lllr.|'ar,Tt 0220-33729.

nli medlem. Ge Din sröd rill verksamhetcn och skyddel ev vår narur: BIi
medlem! Det koslar 230 kr. Familjenedlernsavgift 30 kr. I avgifien ingår
tidskiften Sveriges Natul. Sätt in medlensavgifien på postgiro 90 19 09-2.

Floia- och faunavåid. I liir€ningens r€gi ooh i sarnårbete ined andra in-
trersenter bedriver vi flora- och faunavtudsprojekl i Muren, Kohagen, Billsbo
m fl. platser. Arbet€t går u1på att b€vam viirdefulla natur- och kulrurområden
med dess växt- och djurliv.

Kaaaza.tanza
Dei finns rydligen en uppfattning inomjordbruksverke! at! lådusvalor hörtjll de
djur som utgör €n potenti€ll .iskspridare av salmonella. Veteriniirer inom ve.ker
grundar sig på någor Eu-regel som dock enbåt behandlar tama läde.f:i, d v s
ranhöns. Hur lådusvalan kommit in i bitder air en gåta. Ett inslas i ett av STVS
nyhetsprogram upprörde en bred ailmårhet och inre minst många lanrbrukare.

I senaste numrer av Vår Fågelv:irld skdver SOFS ordfijrande Lars Lind€tl;
"Ladusvaloma hör till den svenska själen, pr€cis som Valborg, midsornmarsill,
all€mansrätt eller Lucia". Och visst iir ladusvalan en populiir fågel, prec;s som
säd€sairla, koliråst, gök, stare och sånglärka. Dessa Egl& ;ir mycke! omryckta,
inle minst hos lantbrukaren och bonden. cenon ått ladusvaloma, liksom många
andra av jordbrrkslandskapets fäglar minskår, kommer SOF de niirmasre åren
alt ägna Iågelskyddsarbeie åt j ust jordbruksfåglar.

Vi vill även uppm:irksamma en annan betydande aspekt ftir svalomå: ar1 rädda
lagårdarna mot fiirfall! Var skå dnars svaloma bo?! Lägligt i tiden kommer
också SNFS jordbrukskampanj i ar "Stoppå enfålden - Rädda månsfalden', I Och
vi uppmärksammar i detta Mergus,nummer några naturbetesmarker i vår
kommun son har nycket höga natur- och kultuwatden. Det ftju också där vi
fi nner svalomas livsvillkor.
Dct måst€ finnås bönder- det måste finnas kor!

För att spinna vidare på odlingslandskapets mangfald låter vi Harry Maninsson
hylla daggmasken - "den nedre bonden" - vern vördar honom?

Sqrchet':

vtitkontuen ned. fiåsot oft firenks*
örctulen ' sIåensigMl!

Tom Sävströ'n 337 29

Mananne Sv:ird 302 76

Frark Nilsson 302 87

Mikäel Leppälampi 3ls 24
KjellAndersson 337 31

Conny Öhrman 309 59
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Pestskråp - Pestilensrot
Av HanU Wederus

Det 2ir två svenskå namn på den stor-
vuxna ört, soln man kan beskåda intill
Lisjöbäcken. De liirda botånister, som
på sin tid skulle hinå på ett låmpligt
latinsk namn hade svårare att be-
st:imma sig. Det finis ira olika vari-

Petasites oficinales
Tussilago petasites
Petasites vulgaris
Petasites hybridus

Det endå man kunnat
tydligen Petasites och

påtdiffats i Sveriee och det kan fdlj-
aktligen inte bli några ftön. Men
våxten spdder sig åndå snabbt i
timpliga jordar rnedelst långa utlöpar€
från rotstocken,

Av ovånnåonda nalnn skulle atulats
begeppet "ofrcinåles" varå liimpligt.
Det betyder m€dicinålväxt och det år
som sådan denna planta itl kånd.
Bladen har en sårlåkånde €ff€k, nen
det iir fråmfrir ållt dekold på
rotstocken som ansågs velksan. Den
innehåller Barvsyra, en alkaloid och €n
flykig olja. Beskrives son skar? i
smaken och illaluktånde. Var starkt
svettdrivande och ånsågs hj:ilpa mot
p€sten, en fa$ot, som med j:imnå
ln€llånlum hiirjande drog ftam genoin
våra bygder. "ont skulle med ont
fdrd.ivas" tyck€ man och en verksam
medicin borde dårliir i alla hänseenden
vårå v€derviirdig. I det avseendet
tycks det hiir m€dikamed€t rylh alla
rimliga anspråk. Nlttjades även mot
boskapsk:impor och ånv:indes långt in
i s€nare tid inom homeopatin som
m€del mot njurkolik och hu\udvärk.

Att växt€n inte ursprungligen iir in-
hemsk år tullt klårt. Den har kommit
in söderiftån och anses härdig upp till
Mälårdal€n och nåsot norrul. M€n när

infdrdes den och av vem eller vilka?
Det ligger n:irå till hands att förmoda
att det var muntama i klostren som
medlört den, I avsaknad av en utbildad
tikark& var d€t klostren som stod liir
sjukvården. I synnerhet var det cister-
ciensnunkama, som från Frankike
medldrd€ en mzingd medicinal- och
kryddv:lxte. till sina nybyggda kloster
(Vreta, Alvåstra m fl.) på 1100{aiet.
En del anser dock att växten troligen
infdrdes först under 1600-tal€t. oln så

iir fallet, vilka vår det som vid den
tiden lijrd€ m€d sig impulser södeF
ifrån? Vallonema? I så fåll borde man
hitta viixten vid vallonbruken i Upp-
land. Kanske spred den sig d:iriftån till
andra jänbruk. Men derb är bara
spekularioner. Faktum ?ir dock att den
fdr€kommer vid många bruksorter
söderöver. T ex vid ganla hålldamnar
vid Aspa och Dohnafors i Närk€.
Not€rades ftån Ljsjö omkring 1913,

men ftirsvann sedan. Har blivit infdrd
där i senare rid. Delar våxtplats med
fijrvildad videkomell (Comus svecia).

Man kan fiåga sig om pestilensroten
motsvarade fdrvåntningama och verk-
ligen kunde botå eller lindm pesten.

Det fråmgår inte av skdftemå men det
:ir klårt ait rnan tillgr€p alla tiirkbara
hjålpn€del. F& övrigt ärju flera av de
gåmla låkeörtema fortlargnde ålctuella
och salufiirs i hålsokostbutike!. T €x
vlinderoten ryaleriana officinales) och
johånnesört€n (Hypericun p€rfom-
tum). Den fdrra som lugnande medel,
den senare som uppissånde. Speciellt
om den anvaindes som krydda i dekok-
ten "Hirkum-pirkum".

W.A. Wall: Westmanlands Flora,
1852.

C.F. Nymanr Utkast till svenska
våxters natumlhistoria, 1867.
C.A. Lindmanr Nordens Flora, 1974.

Harald Nielsen: Läkev?ixier fiin och
nu,1976.
Ulf Malmgren: Våsfinanlands Flora,
1982.

det år för-
klarligt. Det kommer av ordet
"petasus", som betyder en hatt med
vida bråtten. Man tånker på bladen,
son kan bli upp till 75 cm i diameter.
De största i svenska floran. Det be-
rånas att utegående höns giima kröp in
under dem och var då skyddade 6r
hök o€h bällregn.

Det var Linnd som fiirst tyckte att
växten bord€ höra till Tussilago
-sliiktet. Vål nänmast eflersom den i
liklet med h:isthoven utvecklar knop-
par redan på hösten ldr att sedan tidigt
på våren kunna slå ut i blom. För båda
gäller att bladen kommer fdrst långre
fram på somnaren. Men blommoma
har ing€n likhet. Pestskåpeir är blek-
röda i tät klåse. Honblommor hår inte
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Livet i naturbetesmarkerna
- med inriktning på

svflmpatna
av Ton Sdvst/ön Text och techinEar

"Denm uppsds ai iignas siitskih de lontb karc i Sumhammarc
*omhuh tom vå at jotdbtukslandskapel"6
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Vårfåglarnas ankomst 2000
av Mikael Leppcilampi
(Sah anstälIni g och tecknihga,

FEBRUAR]
I I Stare
12 Dubbeltrast

Sångsvan
Kanadagås

13 Skogsduva
19 Häger
23 Ringduva

Sävsparv
28 Tofsvipa

Sånglifka
29 Sädgås

Ormvråk

M4RS
19 Trana

Kricka
Ljungpipare
Enkelbeckasin
Morkulla
Skmitmås
Ängspipl?tka
Sädesälå
Taltrast
Hämpling

22 Vieg
26 Järnsparv
l0 Fiskgjuse

Tomfalk

APML
2 Rödhake

Storlom
Brunand
Skogssnäppa
Brun kärrhök

Storspov
Stenfalk
Rödbena
Rördrom
Stjärtand
Skedand
Hussvala
Stenskvätta
Gransångare
Ana
Lövsångare
Dritlsnäppa
Lådusvala
TrådpipL:irka
Dvårgbeckasin
Gluttsnäppa
Svartvit
fluesnappare
Sv&hakedopping
Grönbena
Fiskt:ima
Gulårla
Brushane
Rödstjän
Buskskvätla
Svarthätta
Göktyta
Årtsångare
Giönsångare
Rörsångare
Svartsnäppa
Sävsångåre

l99s bildades Surahamnars svanp-

erupp (SSG) med syffe alt genom

inventeringar ökå våm kunskaper om
svampfloran i Sumhammars kommun.
Under d€ssa år har vi inre upplevt
rnaken till svampår som såsongen
1998. Det gäller i ålla håidelser
"ängssvampårna", vilka vi friimst
hittar i de s k naturbetesmarkema. Vi
gjorde und€r året så pass många fina
och öv€naskande rynd ått vi tycker
det värt att presentera delar av
materialet i Mergus. Bl a har vi hittåt
flera arter som tidigare inte uppnärk-
sammats i landskapet Viislmanlånd.

Många natunniiimiskor med botaniskt
intresse hår genom åren givit oss goda
kunskaper om ängs- och hågmark€r-
nas kärlväxtflora. Däremot är svamp-
lloran i dessa gråsmarker tiimligen
outforskad, med vissa undantag, skåll
tilläggas. (Se under pres€ntationen av
Murcn).

En viktig dokum€ntation av natur-
bet€smarkemas kärlväxrflora finns
också i d€n landsomfattande ängs- och
hagmårksinventeringen, som genom-

Brdes 1989 i Nafirrvardsverkei! och
lånsst relsemås regi. Inte heller i
denna ges ängssvarnpåma något ut-

De seraste åren kan dock, glädjånde
nog, ett öka1 svampintresse skönjås
och det setl i ett nationellt perspektiv.
Månsa mykologer har fått upp ösonen
liir ängssvampama, kånske beroende
på att de växer i en alltm€r hotad
biotop. I SSG avser vi att kommande
fu )'tterligar€ inl€nsifiera utforskåndet
av naturbetesmark€mas svåmpflora,
och vid fiamtida diskussioner om den
biologiskå nångfalden i iings- och
hagmarker, kan vi s€ tili att svampama
får sin rättnåtiga plats.

Innan jas går in på presentationen av
områden och arter, görs ett ftjrsök att
klargöra vissa b€gepp, samt görc en
"utvikning" king betesnarker etc. Sist
pres€nleras och kommentems främst
de rödlisiade anema.

Nanrnsäfiningen lijljer Ekologisk kata-
log över storsvampar, AnDåhbanken
1998.
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Efter ången tu naturbetesmarken
odlingslandskapels artrikaste och ad-
tätaste biolop. Liksom ängen har den
inte utsåtts för allvarliga ingr€pp. Den
har t ex aldrig kultiverats eller kons.-
gödslats. I naturbetesmarken kan man
hitta 20-30 arter av blommor och gr:is
per kvadråtrneter. Betet gör att inga
v:ixtåner ta! överhanden utan många
arter kan våxa tillsanmans på en liten

),ta. Den rika floran lockar till sig
många insekter och fåglar. I b€t€s-

narken finns också nånga dyng-
levånde skalbaggar och andra djur.
Och som sagl, en mycket sp?innand€

Ä'gen
Några stöne areal€r gåmmal genuin
slått€riing fims inte liinge kvar i
Surahammars kommun. De inskänker
sig till de områden i Muren och i
Djupebo som hävdas av den ideella
nåtu ården - CNaturskyddsfijreningen
och Ramnäs-Virsbo naturklubb).
Självfallet ingår dessa marker i inven-
teringen. Niirnnas ska att delå. av
stråndängama i natuneservatet Gnien
numera maskinslåttras.

Naturbetesmårken och :ingen b€nämns

ibland också naturliga fodermarker.

Att se bet€smårken ur €tt "helhets-
perspektiv"
Hur kan då en "typisk" betesmark se

ut? Vilka olika biotoper och "element"
kan de innehålla? Ja, ingen haee ät
den åndra lik, kan man snart konsta-
lera - så i det avseendet kan vi tala om
variation och mångfald ; landskap€t. I
de flesta fall innehåller en betesnark

flera markslag och småbiotoper. Er-
fårenhet och kunskap är därftjr viktiga
egenskaper när man gär ut och fdr-
söker sig på ått "låsa" landskåpet.

Vanligt är att det finns ett inslag av fd
åkermark däl odling upphört till fiir-
mån ör betesvall. Där finns partier
med stenig, läitare morän och även
sandmarker. Vi kan finna tuktigare
mårker, strandängar, solitära tråd,
tråddungar och skogsparti€r, träd- och
buskfiia mårker, bäckåviner, diken,
odlingsrösen, småvatten m m. Vissa
b€tesmark€r kan ha tåimligen små
panier med tona moråibackar eller
tukt:ingar, (som kan ges epitetet natur-
betesrnark), din sällsynta växter och
svåmpar forekofiuner. I desså blir den

f d åk€rarealen ett viktigt kompl€ment
och en ldrutsåttning fitr, ått omddet
skå bli tilldckligt stort, och diirmed av
markägaren adses intressant ur beles-
synpunkt. Diirfttr ?ir också d€n eamlå
åkerarealen, trots dess tämligen trivi-
ala llorå, ett viktigt inslag ntu €n

betesmark skall bedömas ur natur-
vårdssynpunkt. Gercm att arbeta med
hela, stö.r€ sammanh?ingande land-
skap, innehållande flera biotoper,
säk€rst:ills kontinuiteten och chansen
6r lloran att överleva och sprida sig
ökar.

R€gn - en viktig liirutsåttnins
Alla soldyrkare får urs?ikta, men som
mykolog ber nan ibland till högre
malder om regn - mycket regn och

iämt ftjrdelat över s:isonsen. t iäm-
ldrelse med kärlväxt€ma är svampama
en belydligt mera "opålitlig" orga-
nismsrupp, d?ir fruktkoppsbildningen
vissa år helt kan utebli €ller vara
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mycket sparsam. Det är framfttrallt
efter regnrika somrar som denna
svampflora kan få en riklig uppblom-
string. On sommaren varit tol! tycks
det inte råcka ned hösh'egn (Nitare
1988). Förmodligen behöver artema
en iång p€riod ned kontinuerlig mark-
tuktighet fdr att utveckla ftuktkroppar
ovån jord. Ängssvampama uppträder
ofta sent på säsongen med ett
måximum i september och oktober,
och de kån sedan upptr:ida ftåm tjll
senlöstens hårda frostnåtter såtter in.

Dokumentationen
Alla storsvampar.som hittas inom en
betesmark komm€r att dokumenieras, i
den mån vi inom SSG kan ge d€m ett
nann. Dock kommer silrskiit intresse
ägnas åt de grupper som inom
mykologin går under termen "ängs-
svampar", d v s vaxskivlingar (Hygro-
cyb€), rödskivlingar (Entoloma), små
fingersvampar (Clavåria, Ramariopsis
m fl) samt jordtungor (Geoglossum,

Microglossum, Trichoslossum). I be-
tesmarker med rräd och träddungar
ftjrekornrner i regel död ved i form av
1ågor och stubbar, så även vedlevande
svampar (tickor och skim) kommer an
uppmzirkånmas och dokum€nterås.

Följeslagsre till "ängssvampårnå,'
En vaxskivlingsiing är fattig på växt-
tillgänglig näing i form åv kväve och
fosfor, vilket åt€rspeglas i vegeta-
tion€ns sammansåttning. Karåktih-
istiska Siljeslagåre till våxskivlings-
ängens svampflora är bl a knippfryle,
låsbdken, vanlig ögontröst, bockmt,
jungfrulin, liten blåklocka, brunört,
blåsusa, smultron och såfibbla. Med
dessa arter i minn€t vet Du som brukar
botanis€rå i betesbackama också var
de finaste :ingssvtu'npama i regel före-
kommer. Vissa exklusiva årter kan
tillkomma, t ex fiiltgentiara. Htu gäll€r
do€k; ingen regel utrn undantåg.
Sällsynta kärlvåxt€r kan niimligen helt
saknas åv€n i mycket svamprika

GtdJibbla och ldipplrrle tillhöt drgsflakps-


