såv vid Trollvad. Sjön

Om sägner och naturliga
väsen kring f d Harmsjön

gjord€s till stentipp, men har långt senare Srllts även med

sånkare panier

inte tiden inne ftir ar
låta Harnsjön återuppstå" - skrev Malmgren 1970. D€t hade varit sp?innand€ om

rcsliga torakor, angripna av &ösk- och
klibbtickor. Det air svårt att ftjreställa sig
att h:ir en gang varit en sjö.

a:rdn sopor.

"Ä

tumq å?tnsr bewxna med

gova björkar, varav ett flertal står

som

så skett.

Spåråv d€n "tretåige"
Tul har jas haft då jae palråtrat mindre

"Harmsjöodjuret"

hackpett o€h sti:irtrnesar i området.
Dessa arter brukar rnan firna i samma
vad långades massor av 6sk. Detta biotoper, som oftast dorninems av
skedde i eti srark nät av milssingsråd. lövskog, gä,rna s k s!..andskogar tings åar
NZir ntistan ållt vatten var uiappat och och sjöstitder. Skogssnaippan våmade
man var i ftird med att avliigsnå nät€i under h:ickningstid sittande i en toffbjörk
kinde man kåfliga ryckningår i nätet. i d€t blötasle kilnpaniet och en gärdsmyg
Man fick då se €n hemsk fångsE ett "knäppte" Sån en risig gliinia i
En annan sägen b€räfiar om då sjön skulle
urtåppas. Vid den stom såven vid Troll-

I november 2002 hade vi en utttykt rillsanmans med llallsra-kets€n till skogsmarkema king
Harmsjön i Hallsahanmam konmun. De aknrellå markernå

fd

har Du som l;iser detra s{iken mån!å
ganser passemt med bil, de iir nitmtigän

eller vid
foten av Stdmsholmsåsen om rlan så
vill, v,ister om Tdngfols Markigare iir
Snef ing€ h?lrads allnäning.
belägna strai( viisrer viie 252.

områder
sjord€ jag nåsot år ridigar€, eft€r rips fian
Cunnar R),rnan, om att dtir viixr€ rnäktig
gnnskog. Från vägen hade jåg också sett
brukar

inslag

ju som oflast vam efl

i

onddet

der

intresssjrr
markema. Hade också l?ist om

i

den utrn:irkrå boken Hallsa-

hamnars Flom av UlfMatmgtn Jåg ska
hiir beöm några säsner som finns b€dittad€ om Hamsjön och sist nagot om

nattn:irdena. Jag

vill

"fiskstenen", som man finn€t i glå,1skog

e:Lrna uppmuntn
till besök i skoga.-na tånes åsen me an
sura och Hallsra. D€ år intr€ssåniå, men
sällr]1 av nahnintresserad€ besökrå

ormlikt djw. D€ss liingd kunde man ej se,
m€n rjockleken var som en ordiniir tin-

Når Armsjön bl€v Hsrmsjön
Sägnen beditta att en naturlig sjö har
tuffiti i t{allståhamnår. Sjön var I kln

tmg. D€n tord€ ha haft sin

m€$tock, Odjuet hade huwd som en
kalv och med svad mall som str:icke sig
nedåt koppell.

sydspets

M:im€n s?ink€ åter nätet och skyndade

sig från den farlisa 6ngsten. De
"Sjön hede Armsjön, munera ftumsjön
efter en sägen fttr fleE hundra år sedån.
På sjön som

var stor och m:ikig skulle ett

srod ölje i bår lijreiaga en f;ird .jU k),rk n. bolieen Be€s loaka. Mid ute på
sjön stjälpt-- båten och heta brud8tjet
med brud och brudgum ornkom i den
dyiga sjön. Aiia de on*omna blev åteF
tunna. men brudens suldkona blev atd.is
återfiDnen. Den skall ha varir så stor oc;
tung, att bruden endåsr med möda
fitnnådde hållå sitt huwd upp.år! under
dess tlngd. Sjön behöU kmnan, men
sägnen beråträ att den skall bli fimnen i
fi'amtiden på odlad mark av en kysk och

Olof Cmu beskrev Flarmsjön år l7j4i renjungåu".
"ått sjön :ir ej s],lrn€digr fiskrik',. Diir Den stom Br€dmossen noftut
och Harmlams då sådda, abbonE och mörr. Me an sjön utdikades på
1840-tajet och vather
åren I 805 och I 823 inptantemdes av

i

ungeair där {iskstenen ligger.

Min lbrstå besök i der åktuella

att d:ir fanns rikligt m€d ajp och

brukspaton P Tömgren rud4 bråxen,
lak€,ål,id, sarfoch gös. o'n deIå fins
inristat på flatsidan av den så kallade

fick då rinna genom en eRivd avtopps-

å1er-

v:ind€ liiljäde norgon med$rande
våpen att dtlla odjuret med. Det var då
fits\,lrnet och d€t kraftiga näet var
söndeBl;tef'.

(Od de$a siierer

kunde

nM liis

lahss den

daft@de ve<tlingssiigo soh fim i område!
arlågd åv Skogrårdsslyrcls 6h rE*iismn i

siarbdq

Skylama

sn

v&

i

rlåligr skick å!

Olika biotoper
Inom områd€t, som bitvis iir låmligen
opåverkåt av skoesbru4 finns inslac av
gammal grov taU och gran- Efl slorr
områd€ u1gör blandskog med stort inslag

av asp, björk, säle, klibbal och rönn.
Enstaka yng€ €kar fnrls, liksom inslag
av hassel. Tråkigare åi.r ett tiitl viixånd€
ungt påni med planterad ganskos. Nåna

Vittkråku i bjok ritif.t Htrtu\jan.

granslogen. Som

sis bijr

otuiden nirckommer

i

asDrika

ha.ksoelbdcma

hittas v?ixand€ på aldra töwedsart€r iin
den huvudsaktiga, som ä:r lönn. Rälricka,:1

spillkråla grdngötins och srånt h:ck- diirenot
håler sig

spett. Dessa 'baturens nycketareC'

bidlar

med sin bobygenadskonsr 6ll olnråders

biologiska mångfatd. Bondtur maste må]
ftr arl mötet n1ed den rEråisä
hackspenen ska bli ve.ktishet. M;n
''dngåde" gånar avslöia an

dock ha

aen

valt

on

Rikt på vedsvampår
Siirslold uppmiirks&fliet har jag äsnår
ontådets vedlevande svamDd fth d;
fiiimst tickor.

Det fnasre 6mder air $nnotikt våsticka
(Oligoponts uhdo 6t
rio.La*
"on1
"n mul
hjttades på undeBidan på
tärnligen
ken gmnlågå i den noEå kanten mot
Bredmossen. Annsr: dominerar va,niså

ti

en enda vnrdval\r.

nnnligo dsp, på vilken den pårräffars på
salat gtlv som klen aspved. Svan
eldticka v:ixer på döda

biörks;når

Rödlistade arrer

Den niimnda våetickan iu rödlistad som
VU (sårbe). SLor aspricka {prelr;,?,r ,o_
pulicolat. son' ja1 fluurJt som parasii på
två aspår! samt veck.ickan tAr,todia
ptlvihascens), v:ixande på asptåså, it
rödlisråde NT ftänslnskiivande j.
Helt klart iir omddet ur svanDs),npu*t
rntressant och ytrertigare sällsynra och
rddlishde aner konnner säkert att nåtliffas inom den s:tgenomspurna d
Hannsiöns domiiner.

vednedbrlt rE som å!p- 6rösk- biö;zon- och klibbtjcka. O!"njigr
pi"n_
rrckor

väer

på asptåea

Kort rapport om naturbetesmarkernas
svampar 2003 - (rupport III)

likom",o"
sved_ mh

i

Svanpszisonsen 2002 började bra, med
regn och viinne och diir irngssvanpama
börjåde poppa upp kiins den 20 juli. Vid
derna tid giord€ jas daglisa besök i någla
åv våra finaste naturb€tesnarker och del
blev en hel d€l htressanta fynd. Men ftån
och m€d augusti blev det abrubt slut på
svamptillgången. Anledningen var solen
och vånnen med d€n påftiljånde torkan.

med 20 exemplar. Enstaka
och Kungshrnmar.

i

Kohagen

Trådvåxskivlins,

å

/rtelr?€dri7, (Rödlistad \/IJ sårbar)

F),nd gjordes i Bovallen, västsura €khage

(på savkullen) och i Sjöhagen vid
Baståsen. Ej tidigaje not€rad fttr V:ist-

Det tona vådret fonsåtte sedan

bela
sommarcn och stiine delen av höslen. Vi
fick bl a stiilla in den planerade svamputsriillningen i Ramäs i s€ptemb€r.

hjomickå gör. På en kten tigsande asp
t3nns en grupp råkregellaAdå &ridroDDar
av tvåBrystickan, en nåsot mindft a
;iin
an :in de ovan niinllda. på såvid€ iir
Iönnlickån fi.lrxen, en ån som d; och då

Det kan :inda vara v:irt att här presentem
någrå åv de mera sållslda fuden .jag
giorde under den kortå period som "iings-

svainpal' nu upptriidde, alltså

Nonby, Bovallen och Väsbura

ekhag€.

Ej ridigarc påriitråd på de två sisr*imnda
lokalerna.

senar€

d€len av juli. För r€sp€k1ive art anses

vilka beteshagar

Rodnand€ lutvaxskivling,
,rl ,,l87ala, (Riidlistad W sårbar).

i

Spetsva$kivlin

g,

ff persde,6.

de uppträdde.

Hittills endast kiind fran
Gröngul vaxskivling,
HygroLybe citrinovirens, (RMlhtad

I'lJ

sårbar).

Swt el.ti.1@fö.ekohhq i owådet.

i

Elingbos
båda hagaria.
upp€nbadigen sällsyt hos

betesbackar. Fanns

Upphädde
Elingbo (båda hasarna),
Kal;ingen Nonby, d:ir den var taldkås!

diir

i

Derxm art :t
oss, men €j rijdlistad. Märkligt att den
int€ hit(ats på nagon annan lokal. D€t blir
intr€ssant att fdlja spetsvaxjngen under

Pa

ptllv a\skiy ting, H

su

hW it Iar..

Prpillvrxskjvling :k n)tigcn finmhgr
som ftjrslag riil svenskr nrmn på cncn.
genom att den haj en lit€n men i de nesh

fåll rydlier å-ånriidånde papijt i hahens

mirl Den

ä

#n

k?ind endan

<ö,Jn

Mellånsvenge, (Hallingbäck m fl 2002).

Möjligen d.ålist uppmärkåmmad zr1
delvis beroende på au den inte rcks
upptiida arligen. Uppriidde dock å ;änt
under 2002, s:irckilt

hms

i

i

Elinsbo djtr den

i

m:tngd, specielh

de åiskåre

pafiema mellan de magrare tonback-

grupp. Den 2317 upptr.idde den spamant
i Angfors söder om Otberga (E tidisare

klnd Jäilijnj. och
Kurgshanmår i R"mnås

sluttigen
med I ex26/7

i

Spo;ra

håilffidcnt

G€.om onspo.o höltdd hiöipsrvi
f,åglor, mångo oidrc diur o.h vöxt€r.

Vndlingersvamp

CIaMtia i equalis, (Trddtistad NT
hänsynskjävande).

Hitades under perioden en&rt i Elingbo,
dä d€n upprriidd€ uimligen allmrinr.

Violett lingersvamp

Cl6wb

zo insefi, (Rddlisråd NT

hilns)rskråvande).

För€kon fttmrom

i

Elingbo ockå i

Bovall€n, Bastå'sen och Muren.
Svårtnånde narrmusseron

Potploma netafb.tiuhl, 0rijdtisrad

\ry

sårbar).

Ljusskivig leNkivling

Cawopdlo\is

Presenterades srirskjtr

i MeEus nr 2{t,

under rubriken'porpotoma-året 2000..
Det årct uppriidd€ den i siu olika natuF
betesmarker tarl att dess Äönan endast
vårir käId Fån Muren. 200t fannjas den

endast

Hann unäer perioden med att finna den i
Muren ( 23, ) och i Kungsharl,nar (2617).
BMa lokalema kinda sedan tid;ga€.

i

Ao!?llen

(l

exemDjarl. Jas

började misstinka aft 2in0 vår ett mi
år ftir deruu sror4 körliga och gråAirsäd€
musseronJiknande wamp. Men 2002

kom den rillbakå och upptrridde under

i

slort setr samma ridsperiod som unda
2000. alltså senar halvan av iuti. entid
ftjljande:

Det 6ins fem arier terskivtrnsar
skJilna

ör

be_

SveriCe. Det är aanska små
brunaktiga s!"npar diir den ljusskiviga dr
den var igaslte. Det iir ock3å vad iap

erfarit den enda av de tem som binit;
påtriifats i Surahammaf komnun. Den
iä beuäktas som mindre alm:in hos oss,
men upptrzider ojäonr mellan olika år.
Under 2002 lyckades jag f,ma den i
Muren och i Kungsharnmår.

Gatnlotröd

blirh&lträd

En mängd växter och diur behdver oåmra trad
lö/ aa hunna l€va och töökäsiq. Rötsvamoar
och hackspetia/ hlätper titt att oora de oatrjlå
tiiden til hå[åd. TaI, b]öfi, aipoch ei ät de
vanl oasr€ håh€den, Oe flestå l.ädståd rån hli
hålträd om d6 spaEs.

Atl sparä hårträd & viklist. Mon att rå naturvårds-

I Elingbo fanis två

grupp€r om 3+3 ex i

den södrå haeen den 2On. Den 28/7
fams I ex oclaå i den nora hiistb€bde
hagen. I Muren upprädde den soridd Då
lre. sedan ridieare kjnda seillen den 2tjl

Tohk fanns

schutzei, (Rödtisrad

NT h;lnsysnkiivande).

ll

ex, med bt

ä

6 ex ien

hänsyn shoqsb.uherhandiarocksåommvcter
Genom god ptane fo och sråndiob.nlanke i vadagsaö€tet tål månoa smååioärder
slor betydelse. \lrt esudalet beihover indb]i så

enal.

