Fredagen 20 10 02. Kl 10 30.
Vi som inventerade var Bosse Karlsson Katrineholm, Inger Andersson Flen och jag Björn Rösch.
Foto Bo Sandgren

Vi utgick från parkeringsplatsen strax efter nedfarten till Skjutbanan. Där fann vi bl.a. som följer
Syltåg, Strimsporre Linaria repens, Stånds Jacobea vulgaris, Kanadensiskt gullris som numera är en
invasiv art.
Vi gick en vänsterslinga runt och upp mot vattentornet.
Vid ingången fann vi direkt Motaggsvamp. som är
rödlistad.

Motaggsvamp

Fortsättning som följer
slingan runt.
Blåmossa, Pluggskivling, Vitgul
flugsvamp,
Kanelspindelskivling,
Rödskivig kanel-

splindning och Skogsbjörnmossa.
Blåmossa
Grynig blåslav, Blomkålsvamp Sparássis críspa. Pepparkremla,
Mörkringad flugsvamp, Väggmossa, Husmossa, Kammossa, Mandelkremla, Silkesmusseron,
Sidentråding. Citronskålsvamp, Stor praktbräkenmossa och Filtlav, Grynig brosklav , Kort skägglav,
Fnösketicka, Granblodriska, Brun kamskivling, Brun kamskivling

Tallticka

Tallticka fann vi uppe
på åsen som löper
genom Nybbleskogen
i nord- sydlig riktning
mot vattentornet till.
Där fann vi också
Grovticka, och
Vårfryle Lúzula pilósa.
Sametssopp, och
Björkticka.

Nedanför åsen, riktning vattentornet fann vi så. Ekbräken,
Gymnocárpium dryópteris, Grå tagellav och Näverlav.
Citrongul slemskivling. Skogschampion.
Vanlig skägglav, Citronskivling, Blemlav på asp, Gällav, Fnaslav och Kvastlav.
Vårtig rödsvamp.
Skogsbjörnbär och Druvfläder.
Trollsmör äldre som paratiseras av Lila gömming en svamp.
Blemlav
Därefter var det dags med en liten fika paus där vi åt våra medhavda smörgåsar med te eller kaffe.
Som vi satt där och språkade hörde vi och såg vi tranor högt över oss på säkert tusen meters höjd, i
plogformation. Majestätiska fåglar.
Efter vår fika paus fortsatte vi så och kunde se Violticka, Spindelskivling och Barrbroskivling.
Sandsopp såg vi, som man förövrigt kan torka och den smakar då som Stenmurkla.
Här avvek Bosse och Inger men Bosse Karlsson och jag fortsatte för att avsluta inventeringen.
Tallvitmossa och Islandslav, Fläckhätta och Narrkantarell. Grönt gulmjöl, Vågig kvastmossa
Vad som tydligen är väldigt vanligt förekommande i år är
Snesträckad ekstyltmal
Bosse Sandgren tog en del bilder och bl.a. på de skador som
den har förorsakat på bladen på ek.
Nu är det ingen ovanligt förekommande företeelse utan
Ekstyltmalen finns i vår fauna.
Spår av Snesträckad Ekstyltmal
Spillkråka hörde vi som fortfarande är rödlistad och vi var inte riktigt säkra på om vi också hade
Mindre hackspett.
Biotopen och åldern på skogen stämmer annars med Mindre hackspett.
Fågelbär fanns det och vi kunde också se Häggrost på grankotte.
Häggrosten som är en svamp på hägg värdväxlar med äldre nedfallna grankottar.
Avslutningsvis: Enligt Bo så har barkborren en naturlig och viktig funktion.
Under äldre döda granar så gror nya frön från gran som så småningom växer upp o bildar ny skog.
Det var en trevlig utflykt. Vi hade också tur med vädret.
Många hälsningar Björn

