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Söndåg 18/8 kl09.00

Slåtter åv vågkantsfloran i Muren.
Fältgentianan blommär nu som vackrast
och iår bjuder vislåttergubbår och
räfserskor och barn på en riklig fest !

Ledare: Lennart Karlsson, Lennan
Eriksson och Tom Sävström.

Söndeg 1,4 kl09.00

Nötkråkor i Lisiö. Hasselbestånden vid
Gryten, vid Dalbåcken och Norrsjön
be5ökes. Förutom få91år ser vi vårärt,
underviol, notblomster, strandlumlner
och trolldruvå.
Ledare: Yngve Pettersson och Bertil
Eriksron.

F edag'18/9 k| 19.00 Suragården

Möte. " Livet i Sångkärrsbacken".
BygdeJotografen goo Nilsson visar
diabilder och kåserår om blommor och
kultur i Djupebo.

Fredag 18/10 k|19.00 Suragården

Möte. Den duktige biologen lngvar
Grånkvist f rån Virsbo svårar Jör
programmet under rubriken "Blomster-
våndringar i Virsbotrakten". Diabilder.

SöndaE 27110 k|09.00

Utflykt. Skrakmorgon. Vi be5ökervåra
klassiska skraksjöar med början vid

GIåpen. KanskeJå. vise hav!örn som

brukår töljå i stor3krakarnås spår.

Ledare: Mikael LeppålamPi o.h
MainusÅhlen.

Lördag 9/11 klt4.O0 i våsterå5

Lånsförbundets höstmöte. Programmet
blir mycket intressant. Pekka Hedin
visa. bilder och beråttar om 'Äng och

håge i k u ltu rlandskåPet' . Pekka har bl
a fått TVs miliörosför sitt engågernang
för att restaurera och bevara Kun95ö15

hagmarker. Vi såmåker i bilar från
Stenhuset kl 13.15.

söndag 10/11 k!10.00

Utflykt. ldag skalldet håndla om våra

mossor och låvår. Vilörlå9ger studiernå
i Norrsiölunden som år ett av kommu-
nens Jina3te oah mest skyddsvårda
skogsområden.
Ciceron: lngvår Grankvin.

Fredaq 13/12 kl 19.00

OBSI i Folkets Hus

Bildkvåll. Naturfotogrå{en Jånos Jurka
{rån Ltldvika gästår Suråhåmmar med

sittfinå bildspel 'Livet vid en skogs-

tjärn', dår 5målommen har huvudrol-
len. Efter bildspelet biuds det På
luciåkaffe.

Söndag 5/1 kl09-00

Utflykt. På begåran trån medlemmår

9ör vi nyåruvandringen långs ån till
trådition. I Kohagen tånder vi riskasar

och grillar korv. Vi tittar efter ström_
staren vid Magforsen.

lntormation ges om målsåttningen med

löreninqens restaureringsarbete i

området.
Ledare: Mikael Lif och Janlnge
Tobiasson.

Fredag t7l1 kl 19.00 Suragåtden

Möte. 'Naturglimtår från året som
gått". Medlemmår visar diabilder. Det
lårsåkert dykå upp en och annan
lappugglebild på filmduken.

vårå inomhusrnöten håller vi (om inte
annät'ånges) ; Suragården som li99er i

Mirsion5kyrkan på Kyrkogatan (mitt
emot ABF). Samtligå utflykter utgår
från Stenhuset, där visamlas för
samåkning.

Fågeltornet vid Norrsiön står öppetiör
alllnånheten. Gör gårna ett höstbesök
vid den finåfå9elsjön.

Rapporter irån markernå (växter, få9lar
mm) kah du låmna tillhågon istyrelsen.
Skriv eller ring en signal. Du kån också

lämna raPporterna vid våra möten. De

li99er sedan till grund {ör vår
redovisning iMergus.
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SöndagsPromenaden

{år du propPat dig mätt och fått en

(opp kaffe elter töndagsmiddagen _

lå känner du välbehov av ett Par

:immars Promenåd. Våd Passar väl

tåttre än lite kultur_ och naturupp_

evelser kring bruksområdet i Råmnä5 ?

Utgå forslag5vis från Kungshåmmar
('1793) ochtadig nedåtSPången l

åsbranlen lyser 5når av vresros,och

palsterna<ka ser du lite va6tåns Det

nakna gruset hyser gula sedumtuvor,

rockentrav, gråbinkå och ullört' [4ot

lånd,vägen finns den lillå tidigblom-
mande vå&eronikan _ eh an i minsk'

nino vadefter de torrå betesbåckårnå
{ör;inner. Ner mot qamla trådgården

finns en diungel av kirskål o<h nå9ra

präktiga kårdborrar av ullig tYP'

Nu kån du våliå att gå spången ' luta

did över rå(ket iså falloch littå på

sti-nknavan på stenfundamenten - eller

Iänos åsen töderu! på den fina stigen'

oå iommer du in i en mörk och lummig

veoetation med stora ålmar och

iåtiepopplar' D'i 9år törbi kungsljus

och måbår, tkelort och löktråv med

marktåckning åv lundgröe.

En källa siPPrar ur åsen ner mot

Dammen. Hår våxer jåtteexemplar av

ryitåg och nå9rå tuvor knå9glestafi
Dvdftken du leta e{ter näråstranden'
dånfannsdår 1967 Gå ut på revlarnå

N Dammen o(h se Ymnig förgåtmigej'
tuvor av ränkstarr och ltorvuxen
rörflen. Du bord finna frossört o<h

lundelm o(h ivåttnetfinns kal!a,

svalting och gäddnate. Söker du

strapåtser kan du gå bland stenbum-

lingarna iforsen och vissla en 9låd låt

som näcken gillar- Runtdig växer

vänderot, tlenört, akleja och trådgård5-
nåttviol. Kornellbuskama och sump_

fräne missar du inte och itrådskiktet
dominerar jåtlepilar hångande över

fo6en i konkurrens med alm och ask'

Passa på att krama någon hundraåring'

Våluppe vid Spången igen måste du

prångla dig över om du vill betkådå
kommunens enda vitfryletuva. Från

Spången ser du vånderot, måjbråken,
brunrår och med viss ånstrångning
rtrandgyllen. Stinknävå finns lite
varstan5, 3q/vfibblå och vättenmårå
likåså och någon bergdun6rt. Når du
kommerfråm till Brukvågen viker du
till vånster. Eftervågkanten vid gamlå

kättingsmedjan står den sållryntå ta99'
sallåten. Mot Brukets ståket reser sig

krussiljan. lhtill smedjan lyser humle-
luzern och på parkering en fin ns

ullörten. Renfane, gullris och kung5ljus

förgyller $llvaron hår.

I den gamla trädgården s Bruket dår
plommontrådet ttår vildväxer krollilia,
toppklo<ka, pråktlysing och innanför
stångslet lyser en skår malvå Långst

söderut finns något 1o-tål rödfibblor
tillsammåns med kvastfibbloroch i

vågslånten motån lyser det alldeles
rött. Nu har du gått{örbien
vågkantsbård av pålsterna(kå och några

bestånd vällört. Röd kämpe finns mot
kånalbron.

Vandrå tillbakå norrut och 5e hur
gulsporren lyser under ikylten Remniis

AB. Snårvindån kan du knapPåst undgå
att 5e men misså inte sköldbladsmöiån i
damften N Spången, nårdu åndåär i

närheten. små vita blommor sti(ker
upp en bit ovan vattenytan.

Tåg åv en liten grusväg 5 Lancashire
smedjan oah omge dig åv ttorvoxnå
ålg9rås och hållonsnår. Tre meter höga

krustistlar lyser i djungeln Gå ut{ör
tippmassorna mot forsen intill

disponentbostäden (Iersmeden). På

den lilla rikblornmande udden bekantår
du dig med besktötå, strandgyllen, lök'
trav, vasstart, 9årdsskråpPå och mycket

annåt ramt plockat en nåve smultron.

Rundå ett par långor oah du år{ramme
på gårdiplånen mellan smediån och

brukshotellet. Denna öken hyser nå9ra

ovånligåre årter. lärnvågsvåxterna
småsporre och sandtråv, röd5Pårgel och
grurttav samt åkta iohanne5ö rt bör d u

finna liksom knytling. Mellan spåren
finnstraktens enda lokaler16r ba(kdun_
ört och vildpertilja och strax intillspåret
våxer sparwicker. På Planen framför
S<henströmskå herrgården kanske du
hittar sparvnåva och förbise ej ått
begrund almenJ ömma tamntåg På det
pråkti9a jårnstaketet.

På disponentbostadens gräsmåttå mot
skårpan växerfåltarv o(h piggstärr. Vid
piren ser du ymnigt med renfana och nu
på höstkanten lyser och doftar gulmå-

ran. Äkervådd hår och dår. rödklint,
stormårå, fetknopp och backtrav
lullkomnar blomsterprakten Få denna
vackrå plats. Man kan sen göra en

avstickare mot 9åmlå Stolpgropen och

titta på låsbråken och ånnåt rart men nu

vill du välsna.tha eftermiddagskafte,
så vik runt hömet upp motÅstrands
ladugård. Nåra de Pråktiga grindnol-
parnå mot låndsvägen finns rikligt med

backlök. Piggstarr. ångshåverrot, bock_

rot och åkervådd lyser hårligt. Gå åtryg-
gen norruttills du är mittenot magåsi_

net,

rt



5könt lysande röd backneilika, lågvuxen

vårstarr och ett partuvor ångshavre
samttlårblomrter finns på dennå torr_
båcke.

Strax intill rnågasinet hittardu några

erern plar vårveron ika o<h vid cykel_

banan lnot fotbollsPlånen står ytterli
gare nå9on taggsallat.

Utanför den va<krä ladugården våxer

rikligt med den ovanliga vågsenåpen

o.h i SV hömet stå. lite lungrot o<h en

och ånnån ryssgubbe.

Kasta någrå kardborrar På din med_

vandrareså hjälperdu till med frösPrid-
ningen !

lnnan du går hem och slånger di9 i

hånqmåttan, kanske du orkar med en

tur iden vildvuxna trådgård en bakorn
Kung5hammar eller till Kungshammar!-
backen för ått se ilavfråken, men det
kanrkeiaq beråttar mer om ien annån
historia.

BenilErik5soir

Tög9sal1!t

iS{ -st

Når{lodsånoaren siunoer

Lördå$nalt i suråhama.
sommarnått

9årutpåtråppån

Vindnillå

Bryg9€r€n th€mos kaffe
iar utcykeln

nåttfågellysthi69

Vem hör nåkl€igålen vidtrödgår'n ?

Tipp€n nåstå
burkmårker

måttåd€ dofter, mygg$rr

lörbannåde svidknon !

Skrått od dunkände musik{rån villåtun
en rivnan f.ån Köpmanqalån
sknbnde dåckliud mot åttålt

Silbrui

Flåkrar{rån Eruk€t
plörsliqt vibrerar luft en

skyttlånda vånbitårliknande

Locunel16 tluviåtilh prdenteråriig

Allt annåt i vårlden ör
för nunden €n bisak

(Av rotr sävs trön )

såvsparv öster om 5iön, rördrom i 3ödra
viken, 9.åshopplsångare vid Rönnings-
torp o(h norrgm sjön. (attuggleunge
vid Västlura o(h nåktergal norrVåstsura
gård.

16juni Norbergr kälk- och gruvmarker
vid Klåckberg. 14 deltagare från krets-
en,8från en studecirkel iNorberg såmt
en int.esseräd botanistfrån Ludvika del-
tog underArne Perlsons ledning.
Mycket intressant och spånnande rned
bl a varEtörel, rnaiviva, tätört, håBtarr
och murtutå.

Hanr Kådsttöm

lc

Från vårprogrammet
MåletJörvårens hemligå resa (26 mai)
var den fl oråintrersånta 8jörksnarravi'
nen. Trotssen blgmning fanns mycket
att se för de 26 deltägårna. Ask, tibast,
vårårt, kamb.åken....

8juni Nattfågellyssning, som gick
Våstersiön runt. De serdeltågarna
utrustade med cykel och.egnklåder
hadevål inte några ttörre förhoPPning-
ar att få höra någon av de ovanligäre
nattsångarna. Förårstiden var det kallt
och regnigt, vi noterade näktergal vid
handelsträdgå.den, varnånde storsPov
på våstsuragårdet, nåktergal och



Sett ocå hört i markerna
rån sommarmånadema juni och iuli
ört!ätter vi här vår kavalkad av vad som

illdragitsig på fågel {ronten i

.onnmunen. TACK till alla medlemmar
om hjälpt till och låmnat rapPorter !

univar ovanligt kylig o.h regnig. liuli
rom så äntligen sommaren - med
)esked- Värmebölia såvål ibörian som i

lutetav månaden, med drygt 30 grader
skuggan. 5å värmt har vi inte haft ijuli
edan 1930-talet.

iommårminnena lrån mårkernablir
/iktiga att plocka fram under mörka
löst- och vinterkvällår. Kå6ke kan det
,ara ätt stå inför en grupp bugande
igonlius elle. att en midnattfå lyssna

till nattskärrans spinnände från tållsko-
gens lavklåddå hällmarker. EIler vårför
inte den verkliga solnmarbilden av kvit-
lrande svalor på insektsjakt över idis-

slande djur i den soliga beteshå9en.....

Den stora tilldragelsen på fågelfronten
har nog varit lappugglan vid Felingen i

Virsbo. För den fågelintresseråde år
kanske ett möte med lappugglan en

dröm. siålv harjäg minnet av natu._
{otografen Hildirlg Mickelssons pång.
bild av den antallånde laPPugglan
flygande rakt motfotogråfen. Nog
hade jag inbillat mig att lappmarkernå
iNorrbotten måste besökasför att få 5€

denna märkliga och vackra u99lå. Men
som Jå9elskådåre bjuds mån årligen På
överraskningar och Mikael Leppålampi

hörd€ju en låppuggla vid Toften {ör
någotår sedan,så vårför inte -...

Magnus Åhlen ochjag gjorde ett besök

vid Felingen och hadeturen att få se

den. och visst var hon fascinerande.
lnte bara storleken imPonerade-
Kanske mera detsåregna utseendet, det
ltora runda huvudet med devida
ögonkretsarnå med tunna svarta streck

och deförhållandevis små gula ögonen.

Till detta kommer åttfågeln år orådd
och släpper inkr:ffaren mycket nåra
utån atl den flyger undan. Tvärtom fick
viuppleva hur hon nonchaläntvånde
oss ryggen och slog efter sork framfö r

fotterna på oss. Idet höga gräset k'lnde
ugglan knappastse sitt byte, hon tyck-
tesfrämst lita sig tillsin skarpa hdrsel.

Flykten år också hosdenna u99la helt
ljudlös. Detår mest låtta dun och tiåd-
rariom far genom luften. En låppu99la
väger endast ett och ett hal$ kilo. Titä

Grå från Felingen kom nära nog att bli
rik5kändis.

Kattugglekullar rapporteras f rån

Värtsura, Kvarnfallet, Hovgårds gärde,

Småmyra o<h Seglingsberg- Horn_

ugglorna hartillsynes inte haft den
håckn ingsfråmgång vi förvåntat oss.

Tre kullar iVi6bo, en iUsiö, Nordströms
vid Gnien.två iSURA. Vid Sand håckade

eft par igammalt skatbo i Knuts äppel-
tråd. Ännu en sparvugglehäckning
(Virsbo), botråd gran. En berguv har

setts på Acktjårnsåsen o<h ibörjan av

augutti fotograferadeAlf Bakteman en

berguv som satt på en sten vid Gnien.
Teckning Gabrielsson


