firkgjusehå<kning föreliggerNågrä obsar åv brun kårrhök. lårkfålk
o(h tornfälk har inrapPoneräts.
En ny

boet överspolat åv vatten under stormig

iuni hördes kornknarr
vid Våltsura,lvlagsiömaden o(h vid
Framnås iOlberga. Senare en vid
Skommarpelle3. Vaktel vid Rålken.
Rördrom iVåstersiön- Kå,rsåhgarevid
pumpstätionen vid SöEiöfälten- Flodsångare rapporterai från tiPPen,
Ståltorp och Magsiömaden.
Nåtten till den

vid Gnien haai årtvå par Svarttårnor
hådat medframgång. Eh rörhöna med
unge igöl påtippen, Suta gruk. Ärdet
enda hå(kningen av aaten ikommunen ?
Minskartroligen i takt med att skrattmåikoloniernåfödvinner. Glädjandeår
sothönans nuvåtande ökning. 5 par i
ojupen,2 par i Norrsiön. Ses också i
Värtersiön, Gnien o<h Moslen iSeglingsberg. I Diupen har gråhakedoppingen
håckät. (Senast arten hå(kade hot oss
va. på 50-talet ijurt Djupen). Honön
sågs ligga på bo o(h r!va. TYvärr
spolierades häckningen, troligen blev

nr-of"aar*
föieningen

od regnig natt.

sBF

suahammar
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Endast en spelande

MERGUS

nåttskårla

räpporteras från Acktiärnsåsen i mitten
avjuni. Från Hovgårdens grustäg
noteras 30 ba€ksvalebon. På Sura Sruk
har i år håckåt 6 par mindre strandpipare

i

och 5 par fisktärna.
Samnans

täl

Tom Säv

s

I

t

tröfl

av

I defta

nudner

bl a:

Höstens progtam

tsq)u <X<?.rå< a

Flera sornarobserv.rioner .v brun körrhöL fö.et jEger.
Är 1990 håckåde e!t pa. fö. fö.e!. qtngen (vad vi känne. !il l) i 5urähaM..s kdf,nun.
lecki i n9 Mikael Leppäfådpi,

Kohagen
Åtet5 nya växtfynd
Sett och hörl i mårkernå
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Lyckrda blomrt.rvandringar
Naturskyddsf örening.n

hlr inte legat

isommar. Vtrr blomstervandringar ijuli drog my<kct lolk. I
(ohagen följde 22 personer mad o(h
likå mån9a vår nyfikna på våxternr
kring Ramnäs Bruk, visningen åv
Bruk.ti blom3tar i Sur. uppmlrksåmmadai med rcportlgr iVLT!!mna d!9.
På kvållen d€n Sjuliinvåderåder
bruksområdet åv helå 75 blomsterintreiseråde kommunbor o(h nå9ra
kom utiocknls ifrln.
på latsidan

FIera ihtressanta fynd gjordes under

vandringen på Surå Bruk, bla
getvåpplinq och två nya kommunfynd
(se rårskild årtikel). Efter vandringen
som blevsvettig hettån, biöds det pl
förf riskningär vid Källbå(ks5tug!n,
Bruket stod för {ikåt.
Oe ly<kade arrangemån9en, soln vi
kanske i nå9on form återkommer till

nä5ta iommar, genomfördes

i

samarbete med socknarna5 hembyqds-

föreningar.

Vld sten husets tem autstålln ln I ijuli,
'Vathn", deltog Jöreningan med n

dår vi bla Pekade Pl
våtrn.rktdlkninqarnäs ne9!tlvl lff ekt
på flora och launa och {6r
vattenbalanlan I naturen.

sklrntr

Elterlyinlnl

Föreningen har isommar också håft
utstållning på biblioteket i Sura. Tema
'Fagra ångår och hågar i Surahammar"

I

Tillvårt kontaktblad vill vi 9årna ha in
material. Alla medlemmar är välkornn
aft medverka i Mergus. allt om natur,
ksltur, miljö, flora och fauna år av
lntra$r. 3pånnvldd.n å. enorm.
uppsåts.r, dlktar, t.<kningar och
år vålkommet, Ltmnå måterialet till
någon i redlktionen, Hårdu
{undarlngår slå en signal.
Radåktion: Tom Såvström 337 29,
Lilikåel Leppålampi 315 24, Mlgnus
Åhlen 313 81.
så hoppås viatt hÖsteni ptogram sk{
tilltålå Dig som medlem. Dr flesta
utflykternr år lårnPliga för hela

{amiljcn. vål mdtt

utställniga.

- ett värdefullt

Kohagen årett omtyckt o(h välbes6kt
st.övområde rned hö9a naturuården,
H it fö rlåg9er skolklasser och förskolo.
ofta utflykter och studier. Områdetsom
ågs åv kommunen ingår iettstörre
friluftsområde. Hår trampar besökåren
gåmmal kulturmark iform avångar och
fd åker. Skogen årnröwånlig och
uppvisar till stora delar karaktåren av
nåtursko9.

Ändra intressanta inslag år stagg,
tu6tårr, piggstarr, gul svårdslilia o(h
jungfrulin, len glänta våxer 9rönkullån,
en av våra oahsenligare orkideer. ivarje
fällvad gållertårgen då hel. växten år
grön, lskogen hittarvi bl a nattviol,
o.mbär och håsslebrodd. Ängsskäran
finns i ettfint bestånd.

lnom områdetfinns en rad olika
biotoper, (våtång, torrång, blandskoq,
hassel, översilningsmårk samt l6v- och
enbuskhagär). Ängarnå iom sluttår
va(kert ner mot Kolbåaksån harsedan
lång tid tillbåka håvdats med dårter och
bete, vilket lagt g.unden tilleh årtrik
och av hahdelsgödsel opåverkad fto.a.

Lövin9lage! iskogen år rikt o(h förekomsten av grov asp lo<kartill sig hackspettar som isin tur skapar hem åt
ändra håltrådshäckande fågelårter o(h

Därdetfinns en mångfald av blommor
finns också ett myller avfjårilåroch
endra insekter. Hårfladdrar de omkring
iallå dess färger och former; auroråfjårilen, blåvingar, citrontiåril o(h pårlemon tillsammans med humlor och binVanliga o<h ovanliga våxter

!

I Kohågen finns ålla våra kära och beMed detta nummer av Mergus öPPnat sjungna ångsblommor; pråstkrage, blåvi grinden o(h ger oss ut i höstliga bår klockå. 9ökärt, ångsskallrå, humleoch svampmarker. Nu mognar natule blomster, johannesört..... Torrbaakarnå
hFer kattfot o<h låsbråken och i
skafferi.-...

Styrelsen

fuktången ståtar jungfru marie nyaklar,
slåtterblommå, ormaot, darrgrär.
myskgrå5, plattstarroch 9ökblomster.

Ha<krpefiar och andra fågla.

fladdermöss. Gröngölingen, spillkråkån
och 5törre hackpetten hå(kår i området. Den mindre häckspetten bor vid
Såtten och mera tillfälligt ses den tretåiga på nåringssök inågon torr gran.
En vårkväll i Kohaq'en kan en fullåndad
trastkör nåstan vara öronbedövande.
Vå.en 1991 håvdade eh sparvugglå revir
o(h und€r gnagarrika år håckar hornuggla oah kattuggla. Den ovanliga
nötkråkan dyker iblånd upp på jåkt
efter de be9årliga hasseinötterrta.
Grönsångåren trivs i blandskogen och
från det övre löwerket hörs ständigt
lövsångärens sp röd å och sköna strot.

Nåktergå1, f!odsångare och kungsfi.kare årtillfälliga gårter och trån Hovgårdsgårdena kan mån med litetturhörä
vaktel. Vintertid år strömstaren ett
såkert inslag vid den natursköna

-l

Tama och vilda diur
De senaste årtiondena finns

lu(kor i

beteshåvden. vilket medfört ått sly od
bårrplanto. slag it upp på ångsma.ken
och hotätatt kvåva de rara ångsblom_
morna. ldag betär ridhusets håstar hår i
julimånad. För att få en gynnsammare
och effektivåre hävd måste betestry.ket

öka. Varför inte komplettera rned
kvigorfrån mitten av mai o<h fårbete
på sensommaren ?

Förmodligen är Kohagen det idag
största skogsbetade området ivår

f"1

komm\rn.

öt

Speciellt iskymning och gryning är de
vilda djuren i rö.else i Kohågen. 6år du
tyst och försiktigt kan du stå öga mot
öga med råbocken eller se Mickel råv
dåsa på eh sten. Såkenstöter du UPP
någon tryckand e fålthåre' Oe rikliga
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matplatserna med skalade grankottar
röje. eko,rens nå,varo.

\

!'i
llt

,

V
L

v

Mos#allet
Kohågenområdet ågdes tidigare av
Surahammars Bruk. lnvid cämpingvågen ligger €tt f d torp, Mossfailet
(numera DHRs klubbstugå). De sorn
å rrend eråde torpet arbetade vid
lantbruket. Senast bodde därfarn.
Andersson, vars son Bertil sedermera
blev riksdågsman.
6rön9öl i

Råbock

Illustrationer

Toh Sävsiröh

ng

Florevård

Nåturskyddslöreningen startade 1 990,
efter kontakt med kommunen, årbetet
med ått reståurerå Kohågen. Det
innebår att vifråmst genom slyröjning

skållåtarskåpa delar av den årealsom
tidigare varit öppen ängsmärk.
Ängens och hågens

flora-

och

faunavården, det sociåla vårdet o<h
kulturårvet ...Ja, detfinns mån9a skål

att bevara o(h utvecklå natur- och
kulturvårdena iKohågen. Det villvi i
Naturskyddsföreningen arbeta f ör. Vi
hår roligt nårvi årbetar rned näturvård.
Kom lned Du också !
Kontäktmån för projekt Kohagen år
Miakel Liftel31532 o.h Jan.lnqe
Tobiåslon, tel 36034.
Styrelsen

f

Årets nya växtfynd
Föreningens utflykt på btuksområdet i

surå däv öss två nva arter. Still{rö iett
par småvåxia exemplar på rivnings.
marken och ienåre också vid Maqnet_
gjuteriet. En art under minskning. Ökår
9ör dåremot !13!!!y4e, sorn vifann iett
stort bestånd nära staketet. växten har
visat sig våra spridd över hela området.
Den år kålkgynnåd och allmän,
åtminrtone på klipporna vid Ängtö, och
finns undantagrvis på gru5iga ståndofter.

Ramn* bruksområde har oakså gett oss
rlå9rå nykomlingar. På några stråndnåra
platser i for5området f inns !!I3!dgt!!g!
med sina skidortått try.kta intillstjålken.
Lite underligt aft vi såmma år seft dan på
Ft€rli9åretvå plåtser, nämligen Rävnås
och Mä9sjömaden.
Baakdunörten växer mellan 5Påren
utanför Lancashiresmedian. Den hår
nå 9 ra lörek omster iskogslandet -då
{öreträdesvis på löv9öd slad e skogsbergsavsat5er.

Fågeldöden vid Gnien

Strax intillspången på norra iidan bland
Lundgröefinner vi en tuva högvåxt
!!!btlg - redovisad På 19lokaler ilånet
av Malmgren. lnsådd med frö en gång i
tiden och bestående iparklunds'
frå9ment.

Ytterligare en fryle har såkert bestämts
just i år. ElCEllLlg hår konstant förbisetts
och siälv harjag alltid åvfårdat den som
en missvåxt ångsfryle. Ätskilliga plaBer
år nu dokumenterade och sand kån
såBkilt rekommenderas om någon villse
den i gråsdomineråd fuktångsvegetation. Slutligen har vi fu nnit Strandfråi ne,
(känd från Målårens ttränder) ex.vis vid -.
ABF-hemmet och Hö9byvågen. Våra
fvnd tvcktillhöra en variant av annän ,
genettt beslaf{entret anpassad till
to rråre 5tånd orter.

återigen hänt. Kolbäcksån
mellån Ramnås o(h Suaahammar
svåmmar över och drånker skog, ångar
och 1 0o-tals fåg elunga r under stigande
vattenmåssor. Översvämningen i år
varade mellan den l5 juni och 5 juli, då
naturen kryllar av törsvarslöså livSå har det

Vattnet gick upp till Morlings vid vå9
252. Upp tillfågelto.net med en
flytande spång i Myrskogen. Genom
200 meter tuvän9 uFp till aspduhgen
vid Långgrunda. Stora pådiervår
översvåmmade på Råvnåsudden och vid

Magsiön.

löver 20 å. har länsstyrelsens naturvårdåre, Surahammars kommunledning,
Vattenf all o<h Våttenvårdsf örbundet
varit informerade om förhållandet, men
ingenting har gjorts.
Endera sköt5 regleringen av Kolbåcksån
av helt inkompetenta persöner eller
oakså låter man Gniens naturreservat

öve6våmma3 med be.ått mod. Med
tånke på de5sa nästån åriigen

återkommande fågeltragedier i
reservåtet ter sig lånets nyvåckta
naturbyråkrate6 iver att få hugga ner
Gniens björkhåge, torrakor och håltråd,
för att möiligen skydda ett pårfåglar,
som nårnast löjevåckande.
Harald Erikssön

Bertil Eriks5on

!!ersväflning vid Lillån
30 juni 1991. Foto: HE
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