helå april. har sedån åven hörts från Glåpen och
Lisjöviken. I Sörsjön rasrade en ensam
Storskarv (2 €x) sträckte över Cnien
l/4, såmi 1+3 ex 3/4 vid samma lokal. smålom 2914. Rekordtidiga svartStråndskåtån sågs m€d 1 ex vid tärnor (2 €x) kom till Gnien redan
Gnien 7/4 och den 30/4 rastade 2 ex der 2/s. Senare i maj har man
sångsvan legat under

uppskanat till cirka 30 bon, uppdelåde
pä två kolonier, vilket lroligen år den

på Säter:ingen.

I

i

Sverige. Kvällen den 1I/5
kunde man höra 2 dubbelbeckasiner
en honfiirgad brandkronad kungs- spela Aån Sät€dngen vjd Gnien. Vid
fågel 8/4. Det är fiirsra fyndet av Sörsjön sträckte €jder (2 ex) 1215 och
denna fågel i kommunen. Aven en den l5/5 låg €n svärtå (han€) i
kutrgsliskar€ upptäcktes eft€r strand- Östersjön. En äncshök (hane) jåsade
kanten då man senare eliersökte den över Lisjö ängar 15/5.
en sälg efter Ösiersjöns strånd, 600
meter söder om Sura kyrka, upptäckles

störsia

Notiser
NyårsYandringen 2001
Föreningens traditionella nyåLs-

landring gick av skpeln den 2l kassören Frank Nilsson rackades fti.
januari. i år var d€t meninsen å
sinå insalser i siyrelsen och valde
vandra runt bruksområdet, men efter islällel arl bli kvar
som slyrelsesuppöverläggningar fick dei bli ån nolTut
där de1 fanns öppet vaten.

Promenaden ner lill Slenhuset
bjöd på 3 slenknäckår soln sat och

i en björk i

korsningen

brandkJonåde. Första ringtrasten no-

"tickade'

t€rades från Lisjö ängar 8/4. Senare Den enda mindre flugsnåpparen som
åven 1 ex vid Ramnäs prästgård 9/4, 1 rapport€råis ä en sjungande hane vid
ex Hällen. Ranmäs, 1214, I ex Anne- Håsselbo fran mitten av naj och fran1hill l7l4 såmt I ex Hässelbo 2914Den 23/5 upp!åcktes en ameri^t.
krickå bland krickorna vid
Över cnien sträckre en glada 9 april.
kaNk
Lisjö ängår. Denna ras av kricka har
Den l2l4 kom lvårtå rödstjärten tilt alddg tidigare rapponerats från SuraSuras bruksonuåde. Två hanar hat
sedan hörts sjunsa under april-maj
uianfdr Hjulverkstaden. Vid Lisjö Lisjö ångar var en fin fågellokal fiam

Östergatan-Oötavägen. 1 de1 rinnande

ångår råstade 4 spetsbergsgäss l5l4.

tills att vattnet pumpades bolt i slutet

Lappspårv har hörts sträcka vid
Morsjö öga 1614 samt raslande vid
Sörbyången 24-2514. Nåem flockar
sjöor.e är rapporterade fiån bl a
Glåpen 1 par 2l/4 samt 4 ex 25/4,
Gr)'ten 5 ex ll/5, Glåpen i2 ex l1l5
och slutligen vid sistn:imnda lokal 4
ex 13/5. I Virsbosjön rastade I par
småskrake 2214. Även vid Glåpen

Bl å rapporteras dårifiån om
den s1örsta vårflock av rastande större
strandpipåre i trakt€n med 16 ex 24/3
ex
och sanma dag och lokal
mosnäppå. MyrsnÄppan sågs också
med 2 ex vid Lisjö änear 2315 samt
vid Högbymaden rned ex 31/5.
Under någrå timmå. på morgonen den
2415 rastade en llock om 5 qåIpipår€

sågs I par 8/5 och vid Sörsjön I hane
2915. Salskråken raslade vid Glåpen

nära 66:an

av rnaj.

l7

t

vid

Slorängen. En
smalnäbbad sinsnåppa sågs vid
med en toppnotering 23/4 pä 14 ex. Högbymaden 26"2715. Slutligen den
Vid Lisjö ?ingar rastade en ensam 31 maj sågs en rödspov gå och
myrspov 24l4.

näringssöka bland några rödbenor på
Högbymaden-

Årets fiirsra rördrom rutade från
Väsrersjöns nona del den 2714. Den

14

!ärld, ett omdde han beshter med
gedigna kunskaper. Den algående

vättnet lid Rosa heffgården sågs
srrömslaren närinsssöka. Nedånftjr
slussen snnmade en }iniphane. Vid
Sä1ren fanns 3 viggar blaDd eu 30-1xl
gråsänder. ÄveD här sågs strölr1slårc.

Fikal intog vi vid Magforsen
där hungriga gdsänder fick vara lned
på et hörn, då der bjöds på bröd-

FIoravård i "kungliga"
betesmarker
Eftermiddagen den 7 april

!a.

nrulen med någon plusgrad och srund

tåls lält duggregn. På

ftjreningens
prosramblad stod floravård$öete i de

lina betesbackarna vid Kungshamnrar
i Rarnnäs. Vi började med uppsåttnins
av 4 st nysnickrade slarholkar. Lennan

var nogå med

åt

de skulle riktas mor

ösler iör ått inte solexponeras tör
kanler. Vid Mossfallet påsserade en niycket och Mikåel uttryckre med
fock på 150 grönsiskor. På hemväsen säkerhet alt slarar Ledån denna !år
efter åkanten vid Dammen hade kommer ått fiytla in i samiliga holkar.
bävern n)ligen varit på besök. Aspår i

olika ero!lekarhade gnagts av.

Uppfttljning längre frarn på såsongen
1år visa on öreningens 1ågelkännåre

vid

iår rå!t.
D?lrefter vidtog riijning av små,
granar i k"ftledningseåtan i markens

Srårkla i både kropp och själ
efler några timmars promenåd, var vi
å1er tjllbaka
uppbrott.

samlingsplatsen fijr
llikdel LelpnlaDU)i

Årsmötet
Avhölls den I4 nrårs

i

öslrå del. Vi lystrade till vacker lrasc
och rödhakesåns. En ormvråk 'spclflö9" över skogsbryner ös1er och

i

ftjrsk skogssnäppan röjde ljudligl sin
idendtet då den "drog" över landllem- skapet. Gröngölingen soln brukar

bygdsgården och leddes nräsrerligt äv
!år hedersordftirande Harald wederus.
Till ny kåssör invåldes Lars Bsenko,
som hålsas välkommen in i styrelsearbetet Lars stora nrtudntresse ligger
sonr bekant främs1 inonr svampa ras

häcka

i

någon av betesmårkens aspar

fliligt från sitl revir.
En tldig vårs\,amp, liten vårtrallskivling, \,äxte ; grusel på den inropade

lilliggande banvallcn. En nå8ot olan-

lr
denna svarnp, som ticka, den senåre på grov murken
man normalt hittar i mossiga och lätt gmnstubbe.
tuktiga barrskogar.
Däreli€r for vi iväg till Alvars
hage j den nordöstrå delen av Stor-

lig våxlplals ftir

Bombmurldeexkursion
29 april 2001
Denna tid pågår skådespel i
ljäderskogen och på orrmr€n, i
Västersjöns vassar tutar rördromen
nyanländ och svalor och andra flyu1åglar drar nonut över låndskapet.
Även i granskogen händer det så här
ars intressanla saker. Svampgruppen
och Naturskyddsfiireningen hade kallat

lill

rc-

l

björkdunsa ra. Vi hälsades
välkomna till Norb€rg nästa år, bl a

en av

SlrT€lsen Surahammårs

ör

Naturvårdsfond

att se deras brudspoffeäng.

i

ängen och log en fika solskottet.
Vandrade sedan i gåmmelskogen söderut mot Stingsberget. Någrå bombmurklor fann vi dock inte här. Men

svamp. (De1 ä ingen murkla som
namnet åntyder). Här hitlad€s även
grankolteskivling, örtaggsvamp, vårtkös på björklåga, kantöra på hass€l
och knöltickå på gran. I en rådjurslegå
bombmurkleexkursior, där Tom
och på spiuning fanns oranse leg€-

en av vårens skåI. I nossrnattan fanns flera grupper
nluppuickla lokaler, vid foten åv med bladrosetter av orkiddn knärot.
strönsholmsåsen, strax norr om
(]\liimnas kan, att jås sista april
vanenverket. Del var den 2ll4 som 8
visade familjen bonbmurklomå och vi

åspår

krets€n

fanns också nåera blommande plantor
av blåsippor och vispstarr.
Väl inne i granskogen upptäckle
Holger Axelsson genast två nya
bombmurklor. Vi spred ut oss och

Söndagen den 6 maj gästades vi
av Norberss Na.umkyddsfttrenins som

som vår med känna upptäckarglädjen
når nya "bonb€r" hittades. Vzirst var
Eva Joharsson som unde. sarma grån

aspskogen vid Ul\{amen. Sippor lyste
vila och blå bland bruna folårslöv och

ville besöka markema king Muren.
Vi träfades där vid 08-tiden och si€k
liirst runt lite i hagmarkema, ör att
letade ytterligar€ och snart fick allå diirefter slroså omking i g!an- och

lopplunrmer hittades spridd i små
hittade ett ls-tal stora och fina bestånd.
fruklkoppår. När vi tyckte oss nöjda
En del vårsvampar norerades, bl
och lämnade skosen hade vi Iåt ihop a fdrsta stenrnurklan. En gupp kamdel till 32 exemplar som växie spridda jordstjärnor under en gmn var ett
inom ett 1ämligen begränsat område.
övenaskande svamplynd och intill
Övriet mykologiskt som note- dessa fanns några plantor av grönrades i bombmurklans skog var svan pyrola. Fåselsånsen dck på sparlåsa,
vårskåI, grankotteskåI, grankolteskiv-

beroende på den kylslagna väderleken.
ropade dock intensivl från

ling, liten vårtrattskivling och lukr- En gökt)1a

vid

Gnien

Naturvårds-

till

Såvsrröm skulle viså

Dår det växer tall och några

lill

verket och inbringade 250 000 konor.
Dessa pengar blir nu en grundplåt till
en naturvårdsfond va$ ändamål är all
väma den biologiska mångfalden
inom kommunen. Det kan ske g€nom
att värdefull nålur bevaravskyddas,
vårdas eller r€staureras.
Bidrag kan ges
siiftelsen
från fijr€tag, organisationer, myndigheter, fitreningar och enskilda v;a
gåvor, donålioner e1c- Bidrag kan varå
i form av kontnla medel, fastigheter,
mark och vatten etc. På detta sält kan
resurser frisöras, vilka senom markbyi€, markköp eiier på ånnat sät kan
använ&s {itr atl säkerställa nålur-

den finns ju inle i varje granskog
denna sällsynta och fridlysta skål-

exemplar hi.rades i den mossiga och
fann då iterligare ett 20-tal fruktnågot tuktiga granskogen.
kroppar på lokal€n).
L:ings stig€n son leder fram till
granskogen r:iknade vi till eit lo-tal
myrslackar i åssluttningen mot öster. Utbyte med norbergs-

Konmunägd skog
(Myrckog€n) såldes

FloraYårdsinsatser i naturbetesmarkerna fortsätterl
Kommunfullmäktige ulser en
Vån projekt med naturbeles
slyrelse. Två l€damöter ska represenmårkcr.å forlsåtter. IInder hösten
lera inon kommunen verksåm öre2000 och innevarande vår hår vi lagt
nirg inon ideell nåturuård.
ner en hel del arbete på exemp€lvis
Våstsura eklage. Besök den och se
hur finr det blivit. Glöm iDte kaffe- Följ med ut och titta på

växter!

korsen!

Vi kallar iill nya

arbetsinsarser

Under Suraham,narsv€ckan stäl
framöver och hoppas på Din medver ler v; upp på torsdag kvåll (4/7) kl.
kån. Med dettå nummer av M€rgus får 18.00 med €n blomsrervandring vid
du också ett exemplar av vår fram- St€nhuset med omn€jd. Vi sruderar
iagna dekal som tecknats av Leif tläd, buskar och f:ihskikt€ts örter och
Blomkvist. Fler ex. kan 1ås från någon grås samt tickor och annat som
i slyrelsen.
kommer i vår väg. Kom m€d och lär

Dekalen slår ett slag liir ängs- dig \,åm vanligaste räxler, de som
och hagmarkerna och att det måste finns i vår nännaste omgivning.
finnas kor för att bevara gräsmarkernas månefaid. Underftjrslåx är Tom Sdysttön, (33729), ansvarar ftir
ffr och hästar lika vikligå som "land"

Titta, en gås på taketl
Den 17 maj lardade en
kanadagås på ett minst
sagt udda ställe, niimligen
på plåttaket till gamla
elverksta'n på Surahammars Bruk. Ån rinner alldeles intill, så varliir gåsen
valde taket är en gåta.
Kanske var den "trängd"
av något eller så gav solreflexer i den ljusa plåtel
Iikheten med vatten. Hur
som helst, gåsen staDnade
på taket närmare en timma,
innan der åteNände till
sitt rätta element i närheten.
Tom Särström

oto: Tomm! Lindgleh

Surahammars flagga och vaPensköld

År

1949 faMde Sura kommunfull- Och så Eljer €itatet ordågrannl ur
mäktige beslut om, att dels ge ut en iidskiften:
sockenbeskdvning och dels låta ularbeta fdrs,ag till vapen och flagga fitr Våpnet fastställt av Kungl Majl den
Sura socken. Femtio år har nu passerat
sedan vapen fastställdes. Därunder har
bildens innebörd tolkats lite fritt man
och mån emellan. Vapnet och flaggan
finns åvbildade fitre titelblådeli boken
"Sura socken", som blev resultatet av

i9

okiober 1951 med löljande b€-

skivning:
Sköld genom en {ållskura delad av

guld, vari lvå uppskjutande från
varandra vlinda ]ryor med sva(a

ovanniimnda fullmäkrigebeslul.
huvuden och röda skaft, och av svart.
Huvudredaktör var f. stådsdirektören i D€ rvå
i övre fdltet har till litrevasterås, tneoDl uDerg.
yxa, som återfinns i det äldsra
bild den'xoma

sigill€t ftir Snevringe hårad.
Västmanlands Läns Forn innesfdrenings årsskrifi år 1979 redogöres Dei äldsta kända avtrycket av delta
{itr Västmanlands konmuners och s;gill år känt från 1571 und€r ofiälse

I

häråders vapen och det kan varå skål
all citem våd där skriv€s angå€nd€ vår

ståndens bevillning

lill

av en hjålpskått

Älvsborgs lösen. Det svana f:iltet
avser att anMa den inom socknen

kommun. Den bildåd$ ju den I januari 1963 genom sammandagning av belägnå fornborgen."
Surå och Ramnås kommuner. vårvid
den nya koinmunen överlog vapen och
flagga.

i9

