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sommabsrölh av Miklrel Leppölanlpi Text och teckningar

coda nyhet€r kan rapponeräs från
narkema i sorlrnar. För fttrsta gången

har smålon och havsörn häckar i
ko nunen. Vi har utöver det berikats
med €n helt ny våhårk, som kommir
till då delar åv Toftnossens torvbrJ4-
ning lagts ner. Bland häckånd€ f:igel'
aner i den nya sjön kan närnnas 65 par
skraitmås, sångsvan, två par svart-
hakedopping, två par nindre strand-
pipare, 4 par sothöna, rofsvipa och
grönbena. Även lärkfalk, brun känhök
och vanenmll har iakttagiis.

Första kiinsångaren hördes i Lisjö-
viken 9/6. Den 16/6 sjöng två fåslår i
vägfdrereningen vid Ålunda söder om
Västersjön. Vjd kanalbanlcn i Sura
sjöng fem härmsångare 1/6. Et1 par
stenknäck sågs under helå juni vid
Blåbärsväg€n, där de åt solrosfrö vid
ågelbord. Rosenfinken har hörls
sjLrnga vid Hiulverkstån4Gntzowskå
5/6 och vid Blåbärsvägen 2617. Sam-
manlågt hördes l6 natskärror på
skogarna under sommarnälerna, vil
ket tyderpå en ökning i lrakten.

Två kornknånar har hörts vjd Lisjö
ängar 9/6 samt två v;d pumpången,
Västersjön 1616. En flodsångare sjöng
fiåD sumpmarkema vid reningsverkel
13/6. Homugglan har häckat vid
Rönningstorp och Klingbo. Kvällen
den 1916 hördes €n vaktel Fan Bryg"
g€riilngen. Vid åköken, Ståltorp, sim-
made en storskakshona med sex
.jjL9at den 2416. Björkudden vid L
Nadden sästades åv €n sjungånde
busksångare 2616. Världens störstå
tårna, skräntärnån, sågs vid Gnien
2916. Dår sågs dessulom en ensam
småspov rasra l/7. Den 1617 sträckte
25 snåspovar över samma lokal. Från
Högbymåden fttreligg€r några fina
raslobsar; en roskarl och en myr-
snäppa l8/7 och den sishämnda även
den 28/8, salnl 98 kärrsnäppor och 2l
spovsnäppor l9l7.
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Mindre hackspe en har genomftjrt en

håckning vid Spångenområdet i Råm-
näs. Observationen gjordes 20/7. Över
Cnien sågs en ilnsshök (hon )23/7,en
labb (mörk fas) 26/'7 och en gtad^
29/'7. Yecka 32 inträffade ett om-
faitande vadarstäck över kommunen.
Från Snickarb€rge! räknades det in
165 kustpipar€, 53 myrspov och en

lällvråk 6/8. Den l0/8 183 myrspov,
106 kustpipare vid Gnien och samma
dag, återigen ftån Snicka$erget 4i8
kustpipare, ll4 kustsnäppa, och hela
1470 myrspovår. 2018 rastade lvå
oddda snalnäbbade nö1kråkor vid
Snickarberget.

Pilgrimsfålk har råppoaerats frår bl a

Gnien 2618 (en unsfåsel), en sträck-
ande hona sågs från Snickarberger

Roska4, salhlht v.laru son rusld.le
tid H.':h|ntdcn l8 ili 2A0l

l0/9 och en unsfåsel vid cnien
sammå dåg. En vid Slorången 2ll9
och en hona vid Onien 2519. Pilgrims-
falken ökar långsamt i Iandet och ses

nurnera vid alkfler tillffillen i kom'
munen. Den sällsynla lretåiga hack,
speuen fånns vid Dålkarstorp 2618,
vid Gniens slrandskog 6/10 och vid
Östra Vålsjön 7/10. En alpseglar€ ory
an ftjr Väshranlånd) sågs sträckå över
Visbosjön l5l9. Vid Onien sågs en
aftonfalk srråcka 2t19.

I höst hår lijr lijrstå gången fyra kon-
hjortar setls vid Stormossens energi
skogsodling. Från Naturklubbens ring-
märkningscenral vid Lisjövik€n rap-
poneras det ali mån ringmärkl en

snösiskå 2919 samt ytterligare (vå

6/10, en sibirisk gransångare och två



brunsiskor 6/10 och en brunsiskå
l4l10. Stäpphök€n, som haft invå-
sionsbeteende i landet under hösten,
sågs med en trngfrgel sfäckånde över
Snickarberget 6/10. Fyndet är det
andla i komiflunen. Såmma dag sågs
re Ilockår Furgäss (130+80+100)
från såmma utsiktspunkt. En flock på
c:a 35 sjöonår striicke lågt över
skogen vid Stentj?im 6/10. 10 exem-
plar råstade i L Nadden 20110 och 8

fåglar rastade i ViNbosjön sånma dag.

En smålom låg i Sörsjön l4-17l10.
Vid Mågfonen sågs den myckei
vackra firgganna ådelstenen kungs-
fiskaren 15/10 och senare vid slussen
25110. Mindre sångsvan rastade med
do ganlå fäglar vid Lisjö iinsar
l7l10. Der är den största flocken som
setls i trakten. Inte nog med de!,
veckan senare (2tl10) såss tl
bläsgäss rasta på samma lokal, tillikå
största flocken i trakten av denna art.

En dvärgbeckasin sågs vånka omkring
bland ett 10-tal enkelbeckasiner vid
Lisjö :ingår 1710. Vid sträckriikning
ftån Snickarberget den 18/10 notera-
des 76 {ållwåkår, 36 ormvråkår, 32
spaflhökår och en kungsöm. 11 snö-
spärvår sträckte över Hasselbobergel
19/10 och vid Lisjö äigar rastade en
eman fågel21/10.

Slutligen har sråspett råpporterats med
sex fynd i oklob€r, fran Lisjöviken,
badplatsen vid Glåpen, Borgåsen, Dal-
backen och Kroksundsskosen.

Pilsinslallcn ökat långsant i ldnde. Nat
fit vi denfösta häck ingen i konn"nehT

Över Fågelnossberget saåckte ' en
stenfalk 7/10. En dubbelbeckåsin
skämdes upp i sluttningen tÄn ek-
hagen mot Vä.stersjön nänmda dag och
det åir fijrsta oldoberfyndet av arten i
komrnunen. Vid Gnien rastade en
flock på 26 vilkindade gäss 710 och
den l5l10 en ny flock på 65 fåglar.
Aldrig tidigarc har sä mycket vit-
kindade raståt i våra .råkter. En kam-
skrak€ (hane) sågs vid L Nadden
15n0. Deita var tredje gången den
observerats i kommunen och troligen
rör d€t sig om en parkrymling.

Notiser

TrankväU yid Fläcksjör

Fredagkvällen den 2119 yar vi
12 personer som hörsanlmar ftirening-
ens inbjudan till en, skulle der visa sig,
ir€viig och spiinnande höstkväll i
tmnans tecken. Det hela var ett sam-
anångemang med Iör€ningama i
Västerås och Norberg, så minst ett
40{al kikarftrrseddå fågelvänner spa-
nåde från höjdema vid Nås i nordosi
ut över den mäktiga sjön. Långr ur i
vattnet sticker några stenar upp och på
dessa avtecknade sig ett par stor-
skarvar, vilket var en bra bö{an på
kvållen

Vid skymrinssdags kom s.å en-
staka tranor, rrfitrtrupperna', och landa"
de ute i träskmarkemå, d& de stom
åglarna övemattar, v:U skyddad€ från
hungriga predåtorer. Sedan kom en
flock på hundralålet grågåss, innan
Iuften rylldes med ca 500 tranor, som
fiir tiUhllet lanns i ornlåder. En
panpis s),n- och (inte 

'ninst 
tjud-

upplevelse) i duDklet d€nna mt nå och
ljurnmå hös&våll.

Kikarspaning avslöjåde €n älg-
familj bland buskagen på motsata
sjösjdan. Tjuren had€ sex taggar och
elt mäktigt hakskägg, påsrod någon,
som lihmodligen hade båure kikare än

Under kvällen bjöds det på en
mycket välarrangerat och välsmakan-
de soppkök ned dllhörand€ smörgås-
bord och kaffe med dopp. Till d€rå
berättade Da,riel Green om etr på-

gående tanprojekt diir Iårgringmärk-
ningar av oflygga tranungar och kom-
månde avläsningar av d€ssa, ska ge
svar på frågor om bl a ,,våra väst-
manliindska tranors ursprung,'.

Tom S.irström

IIöstdagiåmning på
Rövallsmosse[

Cemensam udlykt med Natur-
klubben och SNF-kets€n samlade tl
deltagarc. Vädr€t var på morgonen lite
gdtt men låttade så småningom och
solen tittade fram.

Vi började vandringen fiån
vägslutet noff om Rövallsmossen och
stövlade ut på gungande tuvor. Vi
besökte Gåsvadbäckens kiillområden i
öster och studemde den s k "sluk-
bäcken", dvs bäcken örsvirmer n€r
und€I mossen och dyker upp igen flera
hundrå m€rer längre fram. Detta upp-
repas här vid två tillfiillen.

Vi kr/ssade vidarc rnellan dy-
gölar och manåUår sydvästut ner mot
ön, skogsomrädet mellan Rövalls- och
Stingsmossen. På ön hi(åd€s gott orn
gt a och trattkåntåreller. Kåfferast
intoes på en berghäll med fin utsikt
över Stingsmossens sydöstra delar.
Vidare gehom ungskogen, sl.dimde



upp några onar, besökte Rövallskojan,
timjad på 40-taler fttr skogshuggare av

bl a Ludvig Johansson i Gåsvad Där-
efter ner mot Lisselmossen, en rjäd€r-

$pp lä$ade bullrande fran en häll,
besöke lomminn4 tre stensträngar

15 m långa utlagda i ryrkanl ned en

sida öppen, placeråt på en udde mellån
|vå kårrdrag. Kan del möjlii:en ha varit
en anoidning ldr fångst av varg, s k
varggård? Området kallas fijr gård-

mym.
Styrde våra steg mot Rövalls-

nossen där vi åter fann en fin berghäll
i kånten att rasta på. En präktig, fråft
doftande brunstgrop efter älgamas

bestyr fanns stråx intill och ute på

mosseplanet bedrev en varfågel
spåning från topPama. Några duvor
sträckre och likaså hördes tmnor och

gäss. Senare på efiermiddagen pass€-

rad€ 80 tranor över Kyrkbyn i lvå
vackm formation€r på sin väg lnot
sydlisa nejder.

Lennart ErikÅson
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Östra Vålsjön runt

Nej, inget cykellopp, utan vi
fick bengå, ftjr alt användå ett trevligt
nonländskt uttryck. Två personer

ulgör en folksamling - Tom Sävsföm
och jag - och flera blev vi inte denna

ljummå och gråmulna dag, när skogs-

utflykt var utlyst. Apostlahhtama
gjorde tjänst från Skinnartorp och där

fann vi strax €tt av d€ rösen som ul-
mziIker gränsen mellan Ramnäs och

Sura socknar. Just dår i traken gör

den m?irkliga buker och vinklsr fttr att
ttra d€ssa skogsgårdar till Raruäs.

Allmånningsskogen, nu awerk-
ningsmogen, har njukt mossräcke ftir
gamla fossingår. Tom bei i en vit ticka
och ansiktsuttrycket gav besked -

biuertickå! Även grönpyrolan vittnade
om gammelskogen. Tre sångsvanars

ödemårksstiirnmor hördes över Ostra

Vålsjön och en 0ock bläsänder busade

åv och ån. Gröngölins, spillkåka och

s!öne hackspett hödes omvåxlånde
medan vi njör av fdrsta kaffepausen.

Vi balanserade på en kullfallen
björk över sjöns breda och djupa ut-
lopp i norr. "Väne saker har vi varit
med om", sa Tom, när vi väl tagit oss

öv€r. Så sant! Vi fann lopplummer på

en moränhöjd, medan vi gick rnol en

utmark, tillhörig Skinnanorp. Denna

är belägen som enklav i Allmännings"
skosen och i Sura sock€n, noga ån-
givet på de ekonomiska kadbladen.
Flera dylika finns i näheten och

består av slogmossar eller slogkätr.
Der är Vålbo, Usträngsbo, Björlddrr€t
(egentligen Höebo l:3 fijr att varä

exakt) och Skinnarlory som av gam-

mal hävd skördat vinterfoder där. Det
är hlande bevis om mödan, alt kunnå
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ftjda husdjuren över vintern, samt om
bebyggelsers höga ålder.

Komna i sjöns västända och
dess något sanka gBnridå, såg vi en
del döda barrtåd sakna barkstycken.
En misstånke om fttrövaren besanna-
des stray, en hane av tretåig hackpetr,
gulhj:i$ad och orådd expon€rade sig
villigt i en tall. Str&x kom de tre sång-
svanama flygånde bakom. En tritnad
kamemsk),tt hade hår kunnd å en
vildmarksbild.

På utsiktsberget i söder blev
andm rast, sedan vi besett ett högr och
jåmnvuxet enträd. Vi gladdes över de

ryra hackrpettsarter vi sett. Ovan oss
pockade en korp på uppmii*sarnlrct.

Utflyken svslutade vi med en
hastig kontroll över Lisjö ängar, där
en blå kihhökshane flög av och an -
en åkersork sutte nog fint! S€nare på
dagen skull€ vi träffa en skogsman
ftån häradsallmånningen {ijr at. tala
skötsel av Västsura håsthage. Men det
år €n annån historia, som en välkiind
dansk, H Ch Andersen, skrev.

Satrdkilen senhöstslåttrades

Den 8/9 var det meningen - men
det blev fdNt den 20lI0. Men bättre
sent ån aldrig gäller i samhanhangel,
då vi i Naturskydds6reningen bestämt
oss för ått slå ett slag 6r fåltgenri-
anans vål och ve. I augusti stod ett
l0-tal stora fioa blåblommande genti
anaplanror i ängen - son ett kvino på
hävdens belydelse.

Vid slåttem kunde vi rälnå till
ett lo-tal köttiga och vackr4 tillika
slåtter$mnade, scharlakånsröda vax-
skivlingar i den mossiga gråssvålen.
Som vanligt avslutades med kaffe i
den steniga gräfibblebåcken inrill, var"
iftån vi fick avnjuta en Eådertupps
s€gelfl ykt i tålltoppshöjd.

Färggrantra svampar och
myllrande fågelliv på Lisjö-
utflykt

"Alltid hittar vi något spiinnan-
de i backama" - vår vad som utlova-
des i programblad€t, når vi skuile
besöka naturbet€smarkemå kring Bo-
vauen och Holmtorpet i Lisjö. Vädrcr
var perfekt, kring 8 plusgader nul€r
och absolu! vindstiua. Några ldirvira
sångsvånar al'tecknade sig i skarp
konlrast mot Norrsjöns svartå, spegel-
blankå våtten)ta. En hitlig hösr-
norgonl

Strax innanfttr stångslet i Bo-
vallen lyste det fläckvis knallrött av
blodvaxingar i den steniga konbelade



ändmoränen. Snafi hade vi stud€mt et!

l0-Irl olikr "ängss\ ampår", dariblanJ

en r,rupP r\ den sällsYnrr oli\jord-
rLrnsan. vi kunde rnte a!sd en kopp

kafib i nasta backe varifrån vi beund-

rade biörklagen ner mor Norsjön'

iolocliferad redån På 1950-ralet a!
p--. iöt lBilden känd {iir den som läst

bokverkei Nar,'rr i Våsrmanland, ut-

oii en 1958)." Vi ftjltde lisjöbrnan iiam rill
hoLmlorpshagen där vi förundrades

orer senblommande gråfibblor och

iunslrulin, en sista slänk av sommaren

inför en definitir och alh närmare

Innan hemlärd besöktes Lisjö

ainsar dair sånssvanar och tofsvipor

bjoi på rena vårstiimnineen Mikael

uDDtäckte genasr en ga'n''Ilal havsom I

en asp, om,lngad a\ en flock kJakor

och Ame hitrade l1 bläsgäss som

sökre ftjda ute i åvjan En blåhök

svepie i elegånt flYkr fran och åter

över stubben och €nstaka snösparvars

melodiska klirranden (Rosenbergs be-

skivning) hörs ovanifrån' Et! Par

råkor och varEgel måste nämnas av-

slurningsvis denna dag, som nårmare

bestämi var den 2 1 oktober'

Nyå tickor at ran s.lrs'//jn

]Vad bryr jag mig om tickor när det

linns f'lickor", lär en gång d€n kitnd€

stocknolmsmlkologen Nils Suber hå

'i',, 
åt Men hur det än fttrhåller sig

med den saken, så ?ir det hiil med

tickor intressant. Här presenteras tre

nva aner som hittåts i Surahammars

kämmun och som inte tidigare rappor-

terats från Västnanland, (enligt Olofs'

sons rappon 1995, Tickor i Sverige)

Tegelticka
D a e dal e o p s i s. o flfi o so s a

Den 19/2-2000 sjordes det

övenaskande ryndet av iegeltickan i

den fina strandskogen m€llån ån och

återvinningsstationen på brukson-

rådet. På sidan av en vågrän "hzingan-

de', c:a två decimerer tiock sälgstam

!äxte ett oar små takegelLagda liukt'
koppår. Hatten var bunakrig och

t\dlisl zonerad i mörkare. nästan svcrt

i'i,g. p-.'* bruna, labyrintiska lill
skivlika.

Tegeltickan upPvisar en ocea-

nisk utbrcdningsbild och ftirekomner

frånst i fukriga miljöer på salix Den

är lanligast i sYdvästra delen a!

landet. Den anda aren i släktet'

skivtickm. avlöser r€seliickån nonut,

dtu den fijr det nesta pålräffas på toffå

siående björkstamnar.

Mögelticka
lntodiawillahtii

I lhrenturen står att läsa o'r
dennå resupinata ticka att den trivs på

bearberad ved i exempelvis j ordkällare

och sruvor, men även På soPtippar'

Var skr man då eliersöka den i Strc

om inte Då brukets gåmlå bygglrpp !å
oiorde iae den 15/10-99 och där' På

indersiåan av en murren planka hade

.len funnit ett låinPligl substrat att

ånorioa. Den :ir mycket tunn och med

vi; iill sräddldreat hymenium, som

med åldem får en mörkare brunakng

nirs. En bra karaktiir är de vita

råäama trhizomorphema) i truktkop-

VaddPoring
A no n o P or ia kam ts c hat ic a

(Rödlistad NT)

En miirklig ticka som verkligen

oör skäl ldr namnel Den är vit och

;iuk (mycket skör) som vadd och den

vixer oå mYcket murken markhg'

eande banved, gtima på undersidån av

äen del av summen som ligger

nedsänkt i eller som iir överwxen åv

mossa. Man måsle alhså lyfta Pä

veden. Gånska nylig€n uPpnärksåm-

måd art som hittats eti tiotal gånger I

Sv€rige. Sånnolikt år den. bl a På

orund åv växtsättet, örbisedd'

Mirt rynd gjordes På en c:4. 15

cn tiock tall-låga' som var så murKen

*r.ien smulades sönder dåjas lvft€ på

den. Det b:inde sig den 25li1-01 i den

fina banskogen sYdost om RövaLls_

mossen, innanfiir reservåts$änsen

Flera klockor i Pyrolaskogen

I Mereus ff 2'00 rapporterådes

om fi:r*a &nden iv klockP)'rolån i

Surahammårs kommun Den hittades

2O0O i en linja öster om Gronen sant

oå väsrsuraskogen. Under 200 I har jag
_trittat 

den pä en lokal non om sånd'

to.D (Då åruksleden) och öster om

Oa.m.rUY i Vircbo l båda fallen

viixt€ den På och intill välramPåd

skogsslig.
I lunden vid Degran hrttades

deq gangna sotrunaren ytterligare någ-

ra exemplar av orkide6n gdnkuua'

och i ett fint lövoffåde med hasselvrd

Harkiirr€t uppiddde trolldruvan tåm-

lic€n riklist Den l0juni 2001 kunde

lå:bräknar rilknas i 100-tal i Elingbo3

betesbackar' Den ftirekom rildigt även

i Norrbv och i Sångkiirrsbacken

få fomborsen våxer som bekant

en hel del hassel och bland dem

mÄbiir. skosstrv, blåsiPpor och Lrou-

druva. På de mossigå stenamå i själva

borcen viix€r stin|näva och kärleksört'

.l?b ånnars träion iir den verkligå

"VäxtNytt"
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