
" Det htinder i Naturslgtddsfi)reningen"

Orkidövandt.ing med Hans Klinga

Följ medpå orkidåvandring€n den 15 juli i trakrema
söder om Vågs.jön. Mossnyckla., myggblomster,
korallrotm m. Det finns myckei spånnande på nalur-
och kuhurområdet i dessa tassemarker. Medtag Silt-
lunch, stövlar.

Klockan 08.00 sk€r avf:ird San Stenhuset.

Kontaktperson: Tom Sävslrön, 337 29.

MERGTJS
Nrl Årg l22001

Bli med och ftirrraditionen vidar€ i Muren. Det ger en
posit;v tillfted."t;llete arL göra en arbersinsarr ftj' äntsens

mångfald. Föreningen bjuder på silloch potatis och dricka.
Medtag ege! kaffe. Du som har tar också med lie och räfsa.
Finns också att låna.

Klockan 09.00 åker vi från Stenhuset.

Konlaklperson: Lennåt E ksson, 358 64.

Angens Dag med slåttergille i Muren
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Nnturskyddsförening

skogsn rcn. Teckning. Leif B lanktist
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Mergus Kaaanzalanza

Nr I 2001 Årg. 12

Kontaktblåd liir
Suråhåmmars

Natutskrdls|ijrcnins

Mergus ulg€s med I - 3 nunmer per år och är gratis ör medlemmama. Bidrag
(uppsatser etc) mottages tscksåmt. Adr€ss: Mergus c/o Tom Sävström, Sten-

bovägen 12,735 34 Surahar.j.mat, Tfn: 0220'33729.

Florå- och fåunåvård. I fdreningens regi och i samårbete med andra in-

tressenter bedriver vi flora- och faunavårdsproj€kt i Mur€n, Koh6gen, Sand m

fl. platser. Arbetet går ut på att bevarå vårdefulla natur_ och kulturområden
rned dess våxt- och djurliv. Föreningen iir remissinstans till kommunen i

viktiganatur- och miljövårdsärenden.

De! finns visså speciella öreteelse. i naturen som man gäma vill uppleva
Det behöver inte vara Sndet av en rrriter eller en naturens supeBkönhet,
inte heller det dår högdramåtiska håndelseftjrloppet. Vissr drömmer man
väl om att någon gång Iå tdffå på den sällsynta orkidån skogsi'run i g.an-
skogsdunklel eller möta nåeot åv de ryra stora rovdjuren i siu räna

Iblånd kån det finnas ett stänk av mågi i självå namner.
För en mykolog på Öland eller Gotland slårdet ett
speciellt skimmerking djävulssoppen. För en svamp-
entusiast i Surahammar kiltlar fantasien alldel€s exrra
inör mötet med bombnnrklan. Ingen upptäckare av
denna.närkliga svamp kån undgå att fåscineras av den.
Varhelst den påträffas väcker den beräldgad uppnärk-
samhet där den liegerdjupt nedsänk! i mossan eller barr-
iörnan und€r någon grån. Numerå är denna slora
skålsvamp p g å sin sällsynthet ftidlyst iSverige.

I Naturskyddsfirreningen har vi i en skrivelse 1i11 ko -
munen ftjreslagit atl de skyddår bonbmurklån och dess
biotoperpå sitl markinnehav. Någm hekiar granskog
måste därmed tas ur skogsprodukrion. I skoesbruks-
planer ftjr aknrellr område löreql,ir r: d der rn,kri\ s

öljande textr "Skog skyddad ftjr rekeåtion och skön-
hetsupplevelser och lijr art säkersrälla bombmurklans
framtid i Surahammars komnun"l

Apropå skogsfrun. Den som ftirst hiltar henne i sura-
skogårna bjuder jag på middag på Her.gårdenl

Tom Sävström.

S+veken:

Yid |örcningsörenden - kohtakta
görna dgon i styrelsen.

Tom Sävsrröm 33? 29
Mariarne Svärd
Mikåel Leppälampi 315 24

Lars Bsenko 317 82

Conny Öhrman 309 59
Frank Nilsson 302 87

Onslo(: Makaonljdril.I la stodiet
levet den på kärrsilia och andru
umbellatet. (FÅn fätgillustration a|

Innehå Meeut I-01:

6 "Lahol' IÄ stor&gctr
8 "Ssdkilcn - våd 3om bl.v kvd av

odlinssmdlda vid Sand

r I Pnklvaxskivling.n
12 S.rt och höd i ma*ema
lSNotis€r
18 Tifi4 en g!6 på tak.t!
19 SuåIamrnars fla8g! och våp.nsköld
20 Det hårde. i Nalu6kyddslbMinscn
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När morkullan drar

lnle sällan obseneras. att når Inorkull'
dmget pågär i skynningen under vår
och 1örsonmarkvällår, t\,å kullor kom-
mer samridigr. Den ena flyger mesta'
dels ed stycke under och lramftir den
andra, son bruk visa elt högsl
pålagligt, tiUsynes aggresivt beteende
inlörden örsta. Orsaken är inie lätt ätt
uaöna. Fåslarna kan ju vara av såväl
skilda som samma kön.

I,å l93o"talet var man ofta utslyrd i
bask€nnössa eller sportmössa å huvu-
dets vågnar. En \,årkväll gick jåg till
Gallsäter i Gåsvad. där bånskogen
omsluter utägan och morkullor har et1

pålilligt dragställ€. Tanken slog mie
åtl lbrsöka skoja lite med nåson kullå
och låta sponmössan få vara morkuUa
fbr en stund.

I skogsbrynet höll jag mie st;lla med
mössan i hand. Så hördes en norkulla
komma knonand€ och knispande, som
mån säger om hennes spelläten. Nå.
fåeeln blev synlig skickade jag mös-
san till väders, snett framåt - uppåt.
Kullan blev rädd och s;rade. Hon hade

Jag ställde mig tä1t invid en skylande

sran några meler bor!. Snarr hördes €n

kulla igen och;nnan hon kommil inom

synhåll kastade jag på nylt mössån,
soln ftirra gången ; fåselns beräknade
flygrikhing. När huvudbonaden var
som högst upp blev morkullan synlig
ftir mig och si, när mössån löll mo1

marken störtdök ffgeln efter d€n och
tog mark sirax bredvid, så där en ljugo
meler franftir mig. Lire skumt hade
der hunnir bli, m€n jag sås morkullan
vål där hon misstänksant av\,åktade
några sekunder, innan tron närmade
sig mössan. Hon gick sedan runl
mössan nred beslämda sleg, aut medan
hon då o€h då ulslötle dämpade
skockanden, ej olikt en tanhöla som
vallar sina slnå. Mössan var svår-
flidad, fågeln tystnade och blev länge
stående helt stilla. Ingenting bände,
skymningen lätnade alltner och
€sentlisen behövde jag "spod'sen" lill
skydd mot moskiterna, so testade

blodprov i min tunna kalufs. Således

sjorde jas slas i saken och norkullån
bullrade givetvis iväg, till synes lurad
på ett amorös1äv€ntyr.

1 Avestatrakten många år senar€ fann
jåg ett go11 ,norkulldrag över elt grås-
kån. Jas mindes episoden från Gall-
säler och ville prcvå igen, lekfullhelen
vill aldrig släppal Sportmössan var ur
modet då, så jag fick rotå en stund i

sarderoben eft er klenoden.

Konmen på plats i kiirrkanlen memo-

reradejag: Stå i skydd, avvakta skym-
ningen, kasta i god tid innan mor-
kullan rildigt är ftarune och i satnna
riktning som hon flyger. Redan fiirsta
kastet lyckades. Mössan tog mårk i
känet och med den morkullan. M€n
denna fågel blev barå stående, som
paralyserad. Fåglar lärju inte ha något
urvecklat luktsinne, men hon blev stå-

Teck ing: Harald Wedetus, (1972)

€nde någon minut innan hon bö4ade
pilla med något i gräset, vandrade
sedån fot om fot däriftån och in under
några srnågranar i känkanten. När jag
hämtåde mössan hördes inget uppnog.

Det hår aldrig blivit av att lula någon
norkulla nera, men exper;mentet är
väl ett av de oskyldigare. Men välj en
mössa som seglar brå i luft€nl
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"Lahol" på Storängen

Sedån pingsten 1954 var man äntligen
lycklig ågare till en kikare och fågel-
littandet fick andra dimensioner. Årer
därpå, den l8 seplember klockan
16.00, började en av mina "kontroll-
nndor" över Storängarna. Slor-
\,ägarnas tid var ännu avlägsen och
oDnåder foftfarande en sällan störd
id),11. ldr såväl ryrfota so lingburcn

vildnad. Sommar€n hade varit inten-
sivt torr liksom "getingsonmåren"
1959 skulle bli, då man kunde sena
över Stingsnossen i barå gyimåsiik-
skor och konma ;land torrskodd -
bofisett fiån totsvett.

Självbindana håde gått fråm över
åkrarna, sonr var plöjda och

lättraskade i halnstubb€n på den hård-
torkade leran. Vid en sponlan !und-
blick Ined kikaren uppenbarade sig en

ftslstor fågel komina med klippände
vinefijdng noniftån och Iålla något
hundråtal met€r söderut. Allt var nltt
den tiden - det var nog roligast då -
och jag smög efier fågeln. Den stod
blick stilla på akem och liksom bara
vänråde på nig, till synes totalt orådd.
På €n och en halv meters avstånd
stannade jag. Elt tydlig. markeråt vitt
streck ovan ögonen och en ljus ny-
måneskära tvärs över brösrer avslöjade
art€n; {ällpipare. På buken var fågeln
sandfärgad, otydligt vattmd på bröstet,
men m€d vackare vatrring på ovan-
sidan. Det torde säkerligen rört sig om
en ungfrgel.

B€ngt Bergs lijdjusande bok "Min vän

{ällpiparen" hade varjt månsa kvällars
sänglektyr - till låxläsningens våda -
så jåg var så att säga örberedd.
Därvid hadejas också lär mis fåselns
lapska namn "Lahol".

Berg fick ju en trygg pipårhane ått
ruva ägg€n i sin hånd. Nyfiken hukade
jåg mig, stråckte sakta fram en hand ...
Då flög pipåren undån, rnen bårå ca 10

meter, varvid han ropad€ ex milr;
"hlyrr-r-r-r-r". Jae fttljde fitrsiktigt

efier och köp de sista metrårna. Nu
koln jae iinnu närmare än fttna
gång€n, !åt!€ rnig och blev sittånde,
kanske en timme, medån piparen gick

och plockade i sig vad hån fann ä1ban.
Jag minns åu jag arots min ungdom,
(15 åt, trinkte: "Deua upplever du
barå en gång i liv€t".

Kvällen l€d och piparen höll sig kvår,
nedan jag återv:inde hen och
ånlecknade hela h:indels€fttrloppet i
lissaren.

På !ällsernest€r med fdreningens då-
varande sekr€t€råre, Karl Nord, gick
vi rakt på ett bo av !ällpipare. Det var
den I juli 1963 på Nasafräll i Pire
Iappmårk. Piparen sick av boet och
spelåde skadad på ett ),nkligt och
trovärdigt sätt, men ftjrsvann inte från
oss. Skyndsamt foiograf€rades äggen i
bosropen på hed€n, varpå vi awek.
Det rådde "{ällväder" och ässen fick
inle kallna.

Sex år senare, den 29 juni 1969,
anlräffåde Bedil Eriksson och jag flerå
$ällpipare stra{ söder om hösplalån
Tuoddar i Pådjelantå, där sjöama fon-
farande till stor del vår isbelagda.

Där kan de!ha rön sig om parbildoing.
Anens honor är aktiva däry;dlag och
har kunnar ses spelånde som brus-
hanar med hanen passi{ awåktande.

Inget av fiållpiparmötena har emeller-
tid känts så exklusivt som miu lörslå.
Ha således iDte ör brånom över Sror-
ängama! Ja, varör skall man någonsin
jäkta?


