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Behöver Ditt stöd!

ÄR Du MED ocH GÖR vÄRT ÄR3ETE MÖ]UGT ÄR DE"T ETT SJITERT

sÄTT ATT BrDRÄ T[,r, EN BÄ'rrRx MU,Jö FöR oss ocH vÅRÄ BÄRN I
KOMMTJNEN,

GE NÄTUREN DITT STÖD
TITTÄ I VÅRT PROGRÄM

BLI MEDLEMNU!

Hela familien
för 90 öre pet

blir medlem
dag!

@
Familjemodlomskap: 27 kr/måi via
åulogno e[e.330 k/år (fitl a.tal
medrehmsr på sammå adress)
Är d! 25 år eller yngre kan du sanlidiqt
våra med i lngdoBsorqanisationen
Fåltbiologemå ulån enra kostnåd
Studorend€: 150 kr törsta årel

MERGUS
ÅRG 13NR I 2003
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Mergus
Nr I 2003 Årg.13

Kontåktblad för

Natuskr&lsfrjrcnihe

Mergus urges med I-3 nummer per år och är gråtis tdr medlemmama, Bidrag i
Iorm av uppqatser erc moGges racksamr. Adress: Mergus cr'o Tom Såvströ;,
Stenbovägen 12, 735 34 Surahamnar, Tfni 0220_33? 29.

Florå- och faunavård. I fttreningens reSi och i samarboto mcd andra
rntressenr€r bedriver vi flora- och fauna!fudsprojekt i Muron, Sand, Kohagen.
väsrersjön, m n plalser. Arbetel går ut på d b€varå vårdofulh n.tur_ 

-och

kLrlturonuåden med dess vrixr- och djurliv.

Vid Breni.gsårndeo - kontakta
Sinna någon i styrelen,

Mitael Leppdlmpi 315 24
vålc! Lebenbåuer 301 86
Ktislin And€Bson 337 3t

Jo Hedsröm 102 I I
U$s AndeNon 330 48

Inn.håI M.ryat 1.0J!

3 Jdttchllcn pt Ulvrbomuhn

6 VÄr&rlrmar ankomlt 2003
7 FiAn Li3jö dllSMHI
9 Spana .Jlet tqetothnowma
I0 Jordsrjumor I Suralaml'!$

12 Bovallcn - cn oprind !hr-

14 En låselskddae midrommoF

u "Våxt-Ntlt"
19 De ,thl1 blonnotMs dag
20 "Selt och hörr i nukerna"
22 Om sdgner och naiurliga vdEen krins

f d Hamsjdt
25 Naturbetesnarkemas svampar 200j
" Gåpport IrD
27 Spårahåltddenl
28 Rappon ftdn våArcsmnner

Jättetallen på
Ulvsbomuren
Dei dr manga ar sedan nu, som jag ftirsta
gången oriertemde mig fi'am till detta
tdid, som utniirkrs lned ett kantigt B på
en då nldtad oriederingskadå över
Ulwbomuren. I ftirklaringen stod an liiså:
"N,[irk]igt rdid'. Cenom någon b€kant
hadejag redan invigls i att d€t ftj.de sig
om en glov tall.

Dineft ionshuggringama har anna$ gåu
ur över de äldsta och grövsta täden, och
med tanke på att en tall kan uppnå en
ålder kring 800 år och äldre örslår man
ån finskogama knappt uppnåtrjunioF
åldem niir de idag awerkas.

I d€ss tider :jr det dirffjr viktigl att
ft inöka vinnå skogsvårdsorganisa-
lionemå och narkägares ftiS!åels€ ör at
skydda de åleNtående åldrisa tallmiljöer
som hittills klarat sig undan moto$ågar

Glädjande är det i alla händelsq att
denna miikigå tua står kaar dår uppe
i blåbzlrsbuskogen nordviist om
Timn€rbacksm).r€n. Den står min i en
numem u€lesad talldominerad skog och
det:l nog endast hotet från slomvindar
som ku Iå den att falla och bli en så
kallad låga.

För ldnge sedan har denm tall slutat viixa
pa höjden, men koruner säkert ah lägga
cn och annan andng )aterligare till sin

Jiitetaleh Då I llrthDhwe,

rcdan aktinesväda ålder, somjag inre
ens vågar gissa. Däremot vetjag att den i
brösthöjd mäter omkeisen 2,52 m.

Tdt och bild: Tam Sdvströ
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Kommentaren

Det höryi ei A$odkonmt de nä tuste bå åten!

På fdrcningens å6möte i mats antogs stlr€ts€ns ftrrslag rill \€rksåmhebplån för de
nårmaste två årcn. CJrurden i foeringens verksamhet utgörs av vår- och
höstprograJnmet. Uöver dessa akiviteter har vi nu tagt fas några ytt€rligåre
åmbition€r vad gäller natur- och nedtemsvårdsarbeteL VerksamhetsptaÄns innehät
och årnbitionsniiå skas€s som eo proerdn som vi i Naturslcyddst äriru* k"n
samlas king och dä vi rillsammans m€d åndlå intr€sser{er kån utdtta po-sitiva
iruah€r på natuslryddsomddet. Htir fdljer en säftnarfathing 

"u 
,".kånh"t"pl**,

Na@- o.h *ultuntud vid ydsEnjön
Natuslqddsör€lingen och Remnås-ViEbo nåturklubb hår genom konmunens
Nahwfu&ford initiera! na$wårdsåqårder vid VåsteBjön. f,ht inncfåltar tt3taurerins
av slråndiinganå i sjöns nordväs['a del. Det BmnåI bl a srorspown, Rcdrn den gångå
v-inrem har kolnmmens skogslag under ledning av Anita Ekdröm utOrt OrgUIIsin fa
röjningsinsatser. Aktuella ma*iigare tir positiva til projekier

Sedån tid'gsre & vi i NåtuJst(yddsffteningen engågemd€ i nolt och fåuna_
vårdsår€ärder i den intiilig8ande ekhagen och hrssellud€n BorrhuSgning av gån i
del av hass€llunden har g€nontijrrs i särDrbeie med Snefringo odrFonss-c. 

-
Atgairdernå riiddar haqsetn och den lundånåde fi tfloran. I ck;agetr, som år en av våra
fina$e naturberesmarker, hår vi l6jt sty och ga rar i rådb€ltudit som komptemenr
till bet$hävder Flera lilnande åEiirder ingtu i planen.

Hiir avser vi fods:itta rcståwera enbuskmarkema. Tåmligen klaftig djning skå utldmr
i €nbuskb€stånder M€d åtg:irderna hoppas vi ffl kattfote; o* Attlnåanä att s6aa
srg

Figeltonet id Nottsjön
Tom€l nåste g€s en aisiktslyfuing under de n:innaste år€n, dår rijnuillningens
kondition silrskjlt uppmå{ksarnmas. Spången fi jrbänras.

{

U a lillni n g om mt w b e tesntarken a
Hösten 2003 visas ranrbetesmarkenss nahf- och kultuN:irden i en skLflubtillning
på bibliotek€t. InfonnationsMften ska stiillås såmmån om minn ibm naturbetesmarker.
Dessa ska delges mark?jgamå och myndigh€ter.

En studiecirkel i boknik med inriknine på nybörja*us ska genomiims.

SMtsfi.ande
fu 2004 ib det daCs ffjr fttreningen alt firå 50 å$ verl$a'nhet. En jubilå]ms-kommitre
6r lägga fast dktlinj€ma-

KonktHtladet Mergw
Utgivning av två dunner uder r€spekive år. Ett jubildumsnurnmer 20{H pläler?s.

Sty€ls.n hiilsar dla medlernmåI viilkomna att deitaga i arbetet med öreerkligander av
verksåmh€lsplan€n. Stom som snfi insatser kommer visa sig viirdefrlta den dag d.å

resultatet utviirderas och en ny plån med nya mä och vision€r ska planerås.

Självklårt tår vi i stlElsen mot syDpunkt€r o€h ide€r infdr korimande vår- och
höstprogram liksom infdr nya verksårnhetsplaner. Vi ser fi&n mot Din med!€rkån och
påve'*ån!

Tom Sdtsnain

Sa6po|er gnM @ dtgbderha tLl Vibtqsjör.



Vårfåglarnas ankomst 2003

ay irliLael Leppdlanpi

Så här mitrtrs vi våretrs arkomst
2003.

27 HäEet

Sånglä.ka
Tofsvipa
Skogsduva
Blå känhök
Hånpling
Tråna

Gluttsnäppa
Srenskvätla
Trädpipl?irka
Hussvala
Svartvir flugsnappare
Grönbena

Lövsångare
Drillsnäppa
Ladusvala
Svartsnåppa
R6dbena
Culårla
Buskkvätlå

l6
l8
2t
25

26l1

l3
l4
t6
l8

2',7

28
29
30Ängspiplärka

20 Enkelb€ckasin
24 Taltrast

25

28
t0
3l

Aptil

I

6
l2

Morkulla
Skranmås
Sothöna
Ljunspipare
Skäggdopp;ng
Fiskejus€
Stare
Sädesårla

Brun kärhök
Rödhak€
Storspov
Skogssnäppa

Rödvingetmsr
'lddlårka

l3
l4

Från Lisjö till SMHI

I Lisjö ånns en folkskoll:irue son hette
Johan Erik Bergström. Han var fddd i
Kolbiick år I 850 och avled 89 är senare.
Han kom till bruksskolar år 1878 efter
stor w€km - folker där hade n?imligen
Eltt ökl&.nnet 'Lisjö vargar,' - nlen han
örblev dock i tjiinsten rill pensioneringen
år 1919. och kom sedan ått bo klu i
bruksbyggningen. I Lisjö srårrade hån
"M€teorologisk-hydrcgmfi ska stationen"
år 1880, genom att bli vädenapportör ftir
Ståtens M€t€orologisk-hydrografi ska arF
stålt, vilk€t han utan åvbrott fortsa$e med
till året 1937, då hån avlöster av en skog-

V:il fttrvarad€ hos folkbiblioteket i Sura-
håmrnal finns Bergstöms noreringår om
bl a nederbörden dag för dag, år 6r år,
ffin och med år 1880 till och m€d 1916.
Va.d återstå€nde å$noteringar lågit vägen
iir, vad jag v€t, obekant. Noteringama är
ftirda med bläck och m€d en siirdeles
prydlig handstil. Efter våde månads slut
tlmlar han en kort personlig konl,.Ilen-
tar om det han fimnit anledning att

poiingt€n. (Lisjöborna hade 6n ryk€
om sig att skiva våI, ör vilket Berg-
stdms nit vid kår€dem fick lovord). Hans
aniechingår lir sammanbundnå i €tt
syrnerligen wckert vinrött klotband, vars
fråmre p:inn i guldFyck har lexren
"ANTECKNINGAR ÖF\GR NEDFR"
BÖRDEN uD LISJÖ',

Den intresserade bör rekvirEra boken hos
biblioteket och anslå ett par rr€ tirrnår åt
läsning pä ståll€ti den 1år ej lånas hem.
Man konmer diå atr göra r€fl€kionenl
Intet :ir nytt under solen. V:iderleken var
lite hit och dit fttrr som nu!

t{iii öljer nåela få axplock ur Betg-
stritms diga luda, (som lnan bkiddrar i
med vanarnh€t, r€spekt och b€undrån).

(IJndetsbfbingar och Wenteser ör
dorda av nig och utM Bergstfthlr fjr-
svtan).



1881 j ni - Mycket kylig! en del av månaden. Storm d€n 8 - l5rc då
ternometem under flera dagar enda$ visade 4-sdöver &yspunklen. Vid slulet
av dessa dagar hittådes hat och ddr halvdödå och döda svalor.

1882 j,nur.i - 27 lm resn, 4,1 mm snö. I början av mänaden plöjdes och
dikades. Den 25re l0'vårmt i skugean.
NIrr. - L&kan hörd€s den lo:e, harvama i verksamhet den 22:a, Sörsjön isfri
den 23:e.

1893 januari- l5:e -28".
Februsri - l4:e -31. Fönia tövädrEt endast några timmar den 28:e.

1894 februåri -4:e L:iden kom.
Mårs I l:€ lode ( l) snöskot[ingen under vintem.
April - 6:e Sörsjön is$i.

l9t)() mårs - l-3:e Siornl och }rviider. Ingen post uder b4a dågar. Till
snöskot[ine åtgick 3 dagar.

1902 april - 15 re Is€ns tjocklek på Sö6jön ?4 cm.
Mrj - l2re Nonsjön sköljde.

1912 åpril- 10:e Vinlerns &ryq snöskothingsd€.
Augusti 3lra En slor d€l råg inne. Till sror del föntörd i hela landa. Lågt
liggande narker båra ej hiistårna.
December - 3 I :a Så högt vauenstånd i sjitårna som nu hår de åldre aldrig seB.

1913 jsnuari - Blid väderlek till 2l ;a. I 5" kallt den 22ra.
F€bruåri - 4:€ +4" i skuggan. Snö kör€s gå vägåma (ör an få frarn
skogsproduktema med kälkfodon).
April - 30re En del björkar nzrra halvlövad€. Enligt uppeift var 29:e våffuste
dagen denna månad på 50 år.

lr t691 kon sånsldrkan ti Lisjö den l:ef.brtui.
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1914 augusti - Canskå vann\ oqa22-250.
September - 30re De flesta källor sinat. Bäcken mellån Nornjön och Sö$jön
l,on. (D€t var den omtalad€ tonson'rnaren med talrika skogsbriinder i fijlje).

1915 f€brurri - Snötiickets tjocklek pa slätt€n ca 48 cm och i skog cå 92 cm.
Mars 3l:a Skogskö$lor påetu zirmu.

April-5re Snötiick€ts tjocklek pa slätten 29-3 8 cm.
l2:e N,Iåsle skogsköBloma sluta.

1916 måj - I I :e Vid V?btsura gijrde s:iår vather 6-8 dm över vägen. @et var
gaqlq vägen Fan nya kyrkan mkt mot Våstsurå, nor om Borgrippan).

N:imnas kan ått Bergsttim erhöll Patriotiska sällskapers stora guldmedalj. Mir hai
vigdes till gravens rc pa Sura ganrla b'rkog&d, santad€s de äld..E i socknen ftjr att
siiga honom åck och farviil. Många varju håns fona etever. För de yng€ hade han
redån hunnit bli en fråmling. Hans efterlevande husru Hulda avted år 1948, n:istan
100 år sanrmal.

Spana efter parasollmossorna!

Om du nu år ute på mossama och vandlar eller kånske i tuktigare
betesmarker och kiffkanrer kan du med turens hjälp finna någon
av de vacka parasoll-mossoma. Hos oss finns bi a den lillarir
tuvade komossan såmt gul och röd parasollnossa. D€sså är mycket
v_åcLrå mossor. De våxer endasr på spittning a! ktövdjur, såsom älg
ellerkospillning. Komossan harjae observerar en sång, srrax sydoir
omNödgiven söder om Råsen. Vad jag minns har jag påträffar den
röda vid tvåtillftillen, mellan Cråffamen och Ulvsbomuren samt

nordost om Tordyveln. Båda fynden i mitt€n päjuni och j trädzonen
mot våtnårken. Cula parasollmossan harjag vissa är tunnit i de
tuktigåste betespaniema i Skogsnuren. parasoltmossoma sprider sina sporer
med hjälp åv insekter. D€n här säsongen är del lyvän ii;r sent atl fi nna iem.
Men om du kommande somrar uppräckerdessa mossor ser vi giima all du
rapporterar d€ssa, så vi kan fåen bild av dess fijrekomst ivårarråkt€r. En vacker
bild av den gula par?.ollmossan finns på onslager rilt Ha ingbäcts och
Holmåsens f:ilthandbok "Mossoi.

Tom &itstran



Jordstjärnor i Surahammars kommun

Jordsrjämoma hör vid sidån av lök-
svampama till de artikaste åmiljema
inom gruppen buksvampar, Carlelor,]"
cerer. Alla arter jordstj:imor ?ir mer eller
m;ndrc salllsynta och många av d€m iir
kalks/ruDde ell€r rent av kalkbercende.
På skånsk sindstiipp och på Öhnd och
Gotland 6rms de fle$a anema av jord-
stjiimor i vårt land. Jag minns hur glad
jag blev ö jas ejorde mitt ö$ta rynd av
en joldstjiima i SwalHffnars ko mun.
D€t var på kanalbanken vid Såtten, i
mulljord lmder lövöma, son jag krafsa-
de ftåm några nirska och nyss utvecktade
exenplar av den vita i,rnikiga jord-
stj:iJ::.an, (GearhM quadrifdun). Det
var på hihten 1995.

Inom slilket C€dhn iinns l7 ans i
Sverige. Fruktkroppårna bildås på eller
urder jorden och ser fdlsl ut som €n lök.
N:istå ståd;um är ått d€t }1L"e skalet
(€xo!€ridia) spricker upp och flikarna
böjer sig ned mot mark€n. I d€na skede
ser man uppitån en stj:ima med en
rökboll i mitlen. Sedan reser den sig upp
på flikspebamå och kan släppa ut sinå
sporer senon rökbollens m),nning (peri-

I Västrnanlands svänpar (Kaufrnann m
fl, 1990) rcdovisas 8 C€art n-aner och
av dessa har endasi tre ålter påtriiffåls i
Suråhammars kommun. D€n redan niim-
nda $rflikiga jordsljäman hittades 1985
vid Ingelstorp, niira Garnrelby i Virsbo

av Ingvar Gmnqvist, På sensre ä har jåg
själv hinåt d€n vid ytterligare wå till-
nillen, n:imligen i v2istra delen av Viist-
sula hassellund 2001 samt i hass€llu,ld
vijst€r om sjön C4aen 2002.

Den minst ovarliga jordstjårnan i vår
konl,nun tycks va€ kamjordstjiiman 6
pecnlaat rz. Man hiftar den i iildr€ gmn-

skog och då oftast i ba.nldma under
någon gran. En l0-rål 0.$dlokaler fdre-
ligger. Min fitrsta bekantskap m€d dennå
tiimligcn kmftiga jordstjiima var vid en
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Kraaotblatw elnnen i Vd$suta

svamputstillning som vi i Nahuskydds-
ldreningen anordnade 1997. Kjell W€st-
lund bidrog då med ett exemplår som han
hi$at vid Lilla Vallsjön i Vinbo. Den h3r
också hittåts i grs,lskog vid Björsbo, ösrer
om Uhramen, vid Billsbo såmt igarn.nal
mlstack vid Hasselbo, frr au nu nämna
några av Sndlokalernå. Redan 1984 på-
triiffades den åv Iigvår Grånqvist i
traken av Vathossen öster om cm-
nelby.

Men överalkande iir tnder åv d€n
t'edje Gearrr",n-aden i Su"harnrnar,

nånligen knsjordstj?imån, C fhier.
Fyndet gjord€s i september 1986 i hen-
gårdspårken vid Viistsrlra skogsbruks-
skola av Herbert Kaufma,'ll1. Förho.-
pninssvis kan man med the nll hinå yd;F
ligare någon art av jordsrjiirna i kom,ru-

On Du :k den lycktige att hitta en jord-
stjiima når du går på svamptur i skog och
mark :b du viilkomrnen ått mpporiem
Sndet till os, i Naruslqddsftjreninsen.

Vinterbadaren

Minus tio grader och en klarblå hinmel. Under €n av mina många promenader efter ån
i Surahammår, denna gång med min hund Sacko, frrjag stinå b€kantskap med någol
nytt. I s1r'ardkånlen där krdftstarionskanålen m,{lrlår ur vid slussen dyker en lilen
knbat lik slrönsrar€n n€r i det stsitmmande vattnet. Några s€kunder iir den bona fdr
as komma upp på sarnrna plars igen och snabbt firsvimå in under en tuva. Vid
niirmår€ kikamtudier serjåe att det ä en n:ibbmus, s"r'årt tifi fii€€n med vii undersida.

D€t var vår största näbbmus, va$ennäbbmus€n, jae hade att göm med. I litt€mturcn
anges bl a afi den kan producerå €tt ftrlåmand€ gifl. Den jagar under vathet och kan
stånna nere upp till 20 sehnder. Blt€na & ofta ins€ktslarver, grdyngel, kiftor och
småfiskar. Bygger oftå sina bon vid en srrandkånt och har hehl en öppning under
vadnel. Den lever i 14-19 månader och firnrs i hela åsttander. Vatunnäbbmusen iir
dåligt k?ind och *illsi s€dd,
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