Gökotta iOlberga

"Spökryttaren"
Redan kvållen den 22 åpril hördejag

Min beckasin tycktes varje

kvå fötiå

honom första 9ången. Jäg brukar i
skymningen gå ut med min katt och

en rått bestärhd våg, från Lånqorunda_

lyssnår då trån åirygg en till natu rens
ljud Jrån cnien och Storången.

och ned mot Erunnströmsviken. Då

Halvtre på morgonen den 26 aoril
stårja9 en stund utanför min riuoa
och ser ut iden kallmörka nåtten: Jao
år på våg tillsvånå-ikoqens stor.
fågelslek. Då hörjag honom åter I
Först på avstånd, sedan ållt nårmåre.
då fågeln ivida svånqår ilarfram i
lufthavet ned mot Långgrundä, Nu
vet ja9 såkert att det var dvårobeckasinen jag hörde den blå;gå
kvällen fyra dagar tidiqare.
Nu

fölierett parsällsamma veckor,

dårjåg lyssnar mig tillfåqelns
beteende. Han visårsig sållån under
sin vårflyttning, då spelet börjårförst
en tirnme eftersolens nedgång och
dritär igod tid föredess uoooåno_
Men då ia9 flera gångersett
beckasin ens

el u nd er ljusa
iuninåtter i Lappland på 6o-talet,
vet jag hurden flyktleker.
sp

Förr itiden trodde man åttfåoetn
frambringade sitt mystiska läå
genom vibrationer i fjåderdråkten.
Numera torde detvara klarlagt att
liudet alstras iden kompli(erade
luftstrupen dåfågeln i hög fart
stöatar mot marken. Lilnelsen vid
avlä9set gallopperande härtar över
en hård tråbro år oslagbar.

Lillån in mor Götårna,

t\ryntoiikanten

fågeln vid någratillfällen kom ut över
det öppna vattnet ljöd spelet mårkliot

högt.detvarsom om s;ålva vatten.

ytan, mörkret och mFtiken förstårkte
det klapprande spelet. Vid ettpar
ögonblick varfågeln så nåra att iao
kunde höra det vinånde ljudetf;å;
vrngatna.
Ärstiden är kylig, envisa nordänvindar
och trådsut åven efter skymningen gör
att inspelningen som den aode
Elis Pettersron

fi.k

beck;sinen
kvållen den 7 maj, åndå blev sållsvnt
godtagbar.
av

lvanlig ordning samordnade5 gökottan med hembygdsföreningen. I
strålande 5ol startade 16 morgon.
pigga cyklister från Stenhuset den 12
måj. Målet var Olbergabygden.
Förstä avstiakaren var nertill Nås där
Erand-Gösta beskrev den gamla badplatsen. Nåstå stopp var vid den tör
kristligå begråvningsplätsen, "Ha!berget". som ligger mellan Olberga
och Kolbäcksån. Hårså9 vien finpålsad råv som pluhdrade tofsvipomas
bon. Att en råv kan springafort{i.kvi
beus för då den upptåckte oss. Som
en pilsköt den ivåg långt åkanten och
in bland videbuskagen. Ett fiskgjusepar iäkttog oss då vivar på
Hasbacken,

Våren årobeveklig, den tid som nvss
vår oåndlig har pjötlliqt fOrvandlats
till korta stund er, då rönnen! löv år
som tjåderfötter och svalörten lvser-

0en 9 maj hörja9 honom för sista
gången, en av densvenska fåoelvärldens mest fåscine rand e våsen.

Härald Eriksson

'lspökfyttaretr" vid cnlen
(l.ymoc!y!!eE frlnlnus)

ut mot
Klingbo. men i'lte heller där behagade
han ropå. Kåffetdrack viiHag-Knuts
trädgård. Dårfick viett mycket gåstvånligt mottå9ände och en intressant
qenomgång av gamla bruksföremå1,
{rån jord- o(h skogsbruk, hushåll och
hantverk. Efter musået biöd Knut på
en hirtorielektion om Surahammar
med anknytning till Olberga. Då Knut
bor iOlbergas gamla skola, gavs
lektionen i lektionssalen, numera
Knuts vardagsrum. Efter lektionen vår
det hemfård. Solen håde försvunnit
o(h det blåste kallt. Det var nog
dårför vi inte hörde nå9on 9ök.
För att höra göken åkte vi

Hans och Ebba

"Från vårprogrammet"

Bombmurkla iRamnäs
Lördagen den 13 åprilvårjåg med
Gunnel och hundårna till Naddtorpet
och tittåde på blommande hassel och

blåsippor. lag upptåckte då ått ett
äldre skogsparti var hyggesrensat oah
lörberettför slutawerkning. Det
gjorde mig nyfiken på skogen, varför
ja9 genomsökte den slumpmåssigt. I
en båckråvin med biörkoch klibbål

hittadejå9 en tuvå loPPlumrner. I
övrigt tanns indag av grov lårk i den
grandominerånde skogen.
Plötsligtvarjag nåra atttrampa på
ett mårkligt föremå1. 50m en skål
eller krater låg den nerbåddad i det
mjuka mosståcket. Attdetvar en
svamp förstod jag snårt. Jag tog upp
det störstå exemplaret avfyra imin
hand. Den knytnävsstora SvamPen
framstod som ån mermårkli9. Den
var tung och "lebbig" ått hålla, då
den kåndes mjuk och innehöllnågon
sorts gel6artäd våt5kå. Till det Ftre
påminde den om en murkla. lalla
håndelse r stod l ag inför en nY
bekantskap på ramnåsskogen. lvlen,
hur var namnet ?

Nyårsvandring efter ån (MikaerLlfl

Väl hemkommen slog iäg i go NYlens

svampflora, där fanns den inte. Nästa
möjlighetjäg håde var den utmärkta
boken 'Floråvård iskogsbruket artdelen'. Och si, dårJickjag svaret.
Bombmurklan (5ar cosoma globosum)
fanns beskriven lord o<h bild. Den
anses numera vaaa mycket ovanlig i
landet, också inom målarlandskapen

dården har sin huvudutbredning.
Svampen har indelats i hotkåtegori 3,
vilket innebår attdess våxtp latse r skall
låmna5 orörda av skogsbruket.

lag kontaktade länets svampexpert
HolgerAxelsson i Rytterne och han
verif ierade att det var ett fint fynd.
Tilhammans initierade vi en VLT_
årtikelJör att sprida kunskap om arten
och förhoppningsvis få in {lera fynd-

raFporter. lår år detju ettfåntastiskt
m!rkelår, sårskilt för stenmurklan. så
det kanske årflera som stöter På
'bomben".

.

Söndå9en den Sjanuari. ifintväder, varvi l4personer som vandradefråo Stenhuset
u pp mot Gatstugan. Vi gick förrt till Såtten, sedan över gång bron och no rr u t.
Stopp gjord es vid flera platser. Tom berättad e om som marens blomm or i Ko h agen
och visade matningsplatsan försmåfåglåa och hacksFettar. Oet inform erad es också
om r6jningsinsatser som föreningen planerar. Eertiltalade om naturvårdshånsyn,

t ex5lyröjning för att frilågga hasselbuskarna.
Uppepå tallduhqJhöjden vid Magsjömaden våntådeCarina med barnen, korvgrillning stundåde. Hår d iskuterades en id6åttvi iföreningen böråAeta för att hela
Magsjömaden slyröjes fö. att gynna floran och {aunan på maden. Undervandringen noteradevi: 8 knölsvan (6juv),3 större hackspett, gröngöling, spillkråka, trädkrypare,40 gulsparv, nötvåcka och 2 rådjur. På hemvägen vid bådhuset kvittrade
talgoxen så attvitrodde våren var kommen.

örnspaning, söndag lT februari (uasnusÅhten)
10 personeråkte påJörmiddagen utpå örnspaningstur. Första anhaltvar Gnien.
lJnderdentimmen vi vardårsågs inga örnar. Nåstå stopp blevvid den gämla bottailen invid vågen vid Holmtorpet iLisjö. HårberättadeTom tallens historia (tåndvårk tördes via ttickor över till tållen). Han beråttadeäven historien om Atle-stenen
bortom GlAgården, dår maior Petterssons hund ligger begraven.

Vi åkte vidare till Dalbåcken dår vi hångd€ på oss ryggrå(karnå och gick upp på
förkastningsbrant.n. Hårhadevifin utsilt överLislö. Vigjorde upp eld, griltade
kol' och örnspanade. Tyvå.rsyntes inga örnar, dåremot korp och etttiotal

gråsiskor.
Nåsta steg varatt kontåktä Alf
.lohanlson på STORA, för att utverka
skydd. Alla inhemska, naturligt {öre-

kommande arter skalll'u kuhna reproducera sig i livskraftiga populationer,
inom hela sina utbredningsområden,
så lyder näturvårdens signum !

Ettområde runt siälva våxtplatsen
har nu låmnats orört. Om det 9er
bombmurklan en chans att också i
framtiden vara ett inslag i Ramnäs
svampflora får f råmtiden utvi5a.
Tom Såvströn1

lnnan h emtård stännad e vi vid b ron över Lisjö båcken. Strö mstaren satt p å en st en
ute ivattnet uppströmi. Nedströmsdökdetuppen mink urvattnetmed åli
munnen. Gröngöling ropåde. Vi avslutåde med pfomqnad i Norrsjö!unden, ett av
våraskyddsvårda områden. Örnarna lystetyvårmed sinfrånvaro men turen var
åndå myckettrevlig och minnesvä.d.

"Ugglor i mossen" - lördag 16 mars

(Tom sävström)

lor år spånnand e, !årskilt und er sorkår. Helå 20 personer(vuxha och bärn) vär
till Lisjö 16 r att lyssna efter skogens "sorkfållor' . Det var ktar him mel me n
tyvårr en an ing blåsigt. Vid Fu rnås förs6 kte vi a\,slöjå en sparvu ggla, utan fram g ång.
Två pårlugglor hade vido(kturen att få höra och några sädgåss flög rakt över oss
mot norr. Någon hördevinqklapperfrån en hornlggla. Kvållens höjdpunkt kom
nog åndå vid Dalbåcken kring lan-tn9es mäktiga grillbråsa. samvaron kring elden,
h isto rierna, ko rven och kaffet samt u gglorna i mossen. lng a ing red ienser så kn ad es
denna vårkväll ....
U
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l3

"Sett och hört i markerna"

Mossen iSeglingsberg - vår finaste fågellokal !
kvällenden 15 majhade
föreningen utflykt till TLrrki gården
strax våster Seglingsberg. Hår finns
numera en fin attraktion som qerden
kulturintressanta Seglingsbergsbygden karaktär och liv. Här hat
nåmligen rkapats ett viltvaften eller
fågelpårådis om man så vill. ld6skaParen avdetta förnåmliga våtmarkområde, Anders Runnårus iUlvsbo_
muren, år lned oss under kvållen oah
beråttar med stoltheton sitt verk.
På

Efter att ha studerat naqel6.ten på
kostigen promen erar vi å5en fråm och
hålså! av glutt5nåppant klåra "tiu-tiutiu". skedånder (3 par isjön) lyfter
och flyger på leklullt manårfråm och
åter över vattnet. En blåsand'vissla.'

o(h grön benor spelar. Knipen är lte
och simmär med sinå dunbollår som
hon klåckteför drygt en vecka sedan.
Gräsand, kricka och sothöna ruvar
ännu sina ågg och ettsångsvanspar
tycks vara på väg att etablera sig i
sjön. En svårthakedopping visar upp
sig liksom två vigghannar, och På
kl6vervållen bortom tråsket spatserår
18 ungtranor på ståtligå man€r.
Den mest dom in erande fåg ela rten år
dock skrattmåsen som här har en
individrik koloöi, (kanske 500 par tror
Anders). Troligtvis har skårpans

flyttåt hit. Tofsviporna tumlar
fram ilufthavet o(h hjålper skrattmåsårna att mobba nårgångna kråkor. Vi note.ar också ttorspov, liung_
må5år

pipare, brushanar och fiskgjuse,
medan Anders beråttar om
såmarbetet med markägaren

hur viltvättnet skall
skötasJör att blien ånnu bättre lokal
Magnus Å5trand

-

tör våtmarksfå91år.

Nårkommer{ölsta
Våren år våntansoth längtanstider för den nåturintresserade
vitsippsexplosio'
Gnien-?
spelvid
tiar dårspoven sittforstå
ocnsa
vå
rbrocld
e
ltrond
oftand
nen oah de höggula kåbbetekorna och den smu
iskogsdrarlörbi
mo'kullan
nra,a"r Taltrast itiåde6kogen och
i"air
""
"r"aaä och kno.rände. En hårlig tid, dådet{inns utrymme lor att lamnå
i-net. inisoande
nåsot annorlunda'upPtå'kå livet t ex'
så ut i skogen och söra

t
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Anders håller daglig kontroll över
sjön och berättar om celebra gäster
som smalnäbbad simsnåppa, årta,
smådoPping och rördrom, såmt om
våtnarkens betydehe som kvåvef älla.

i slutet av
tidig o(kså 1 991 . Fö.sta vårfåglarna anlånd e reda n
.
underapnl ocn mal'
februari. Hä. speglår vi dock ikorthetvåd som tilldragitsig
April blev normal;år men maihar mestva'itkylig o<h blåsig'

Nåvå|, våren blev

rapporteras'
örnaritrakten måstenåmnas. Spånnandesena observationer
platser
ryttlar.
På
3-4
?
på
vågtillbåkå
*"*år" tit" a"i ro.ai. Ärtorn{alken
-.
fåolarnu isluiet av mai. Lårktalkenanlåndeden2TaprilochimåjnotlrasångsnoK
ini."i äii^. eiariås, rmåsPov, Arta och 1 2 svarttårnor - också från Gn ien' dpåår
"]i
oubbelbe*asinendrog någraspel
)ir"iårnorr"tät".r"Lli".t",tpaåtI.ul
-a
vid 3iö n'
en I r ."1. Fyra d ag år tidiga re siöng nåktergalen

Vårens

oen goda id€n att åteGkapa detfina
viltvåttnet gav Andersförsta pris i
Svenska Jä9åreförbundets låndsomfattande viltvårdstävling för något år
sedan. En vårdig förstaprigtagåre,
ty(kte vi nio som trotsade majkvällens
ruggiga väder.

ieniuatten

NorBiön F rån d et alltid spånnande
gås,
rålskrak' årtä' ttorslårv och iGrvten
vidare virkindad
Ojup en Mlno'e$rano_
ett pär slnåskrak. Dvårgbe*asinen ha r sPelat ocklå vid
Bruks industriområde och på golfbanan'

laoril rastade helä

?00 3ångsvan samtidigt i

tiio"tiji"ir"oo"n*as
pipi*i-r""a, rv.*",iir

Få surähammars

Lillå GårdsRindtrast har setts vid F€lingen o(h Skogsmuren Mindre hacksPettvid
på

och
i"."rl.--fl oåtl, iilJoo fr-pa4octr uiaiatten Den 7 mairopadegöken
t"iiii" ååii,ä tagi lz tå;iur;(h 4 ålgar på stormdsen i Ramnås' Tvvårr hotås

Sto.mossen, det

(Skrattmäs, Lar!s ridjbundus)
Nåmaas kån attförvaltaren på Lisjö
Gård, Då9 Edeen, planerar ått anlägga
ett Iiknande vatten på Lisiöängarna,
vilket Nåturskyddsf öreningen f råmförde önskemål om ih6stas. Tidigare
torrlagda våtmårker i odlingslandskapet behöver naturen få tillbåka.
artfaftiga granåkrår vill vi nog alla
helst slippa se-

gåtta goda viltstållet, att granplanteras' Tråkigt

maj och nu kan också horn_
KattuEgteunga. var ute och mattiggde vid Såter den l3
noterats(boaråd asp)
uggte-killarni rarnas om natten. En tpårvugglehådning"har
saät enstaka pårlugglehå.kningar i natu rlig a bohål sålårviinte-glömmåden
-på vrrsboskog'
tidioa uoolevåren. ivå avföreningens medlemmar {ick en marskväll
p
p
I
levelse
u
i"-i'"äii.,lni',rti"l ilir rt"rnuggla'-pårluggla och berguv En {antastisk

för _ labb vid virsbosjön
Vårens håftigä5te obrervationer svarar no9 virsboskådörna
såmt hårtågel. GrattisVirsbo !
gränsen har en bjölnhona med
Och så nårmarsig Nalle kotnmnunen lnte långtfrån

två unqar iakttagit5.
Hå!lstövlarna leriga och ha en trevlig sommårinaturen
Såmmånstållt åv Tom såvström

Tom Sävström
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