Vad hände iKohagen 1991
Som de

tleita vet hår viunder

l99l ånnu mera engågerat

oss

Såsohqen inleddeg med ått
Tom 5åvström,Jån-lngeTobias-

som gjorde ett jåttearbete.
Den 26 oktober var "Bruks'

ron orh jå9 riålvden 15juni
röjde sly iden rödra delen.
under iuli o(h augusti fonsåtte
röiningen och åttdra ihop ris.
Under tiden 2l juhi- 9 augLrsti håde
Ridklubben 14 håstar på bete i hagen,

vilket innebar att 9rår- och önmårkerna hävdådes på ett bra sått. Dock
kån nårnnas ått hå5tarna ejbetår av

ålgörten som tinns i mångder, ej h€ller
lövslyet.

gånget" och brände rhhögar.

Vivel numerå också ått Kohågent
kvaliteer har gjort ått Lånsstyrelsen
{öreslagit att området skå ingå i€rt
större ländskåpsvårdsproiekt med bl a
Magsjömaden och 6nien. (Finns redovisat i'Odling5land5kapett natur- och
kulturmiljövården, Bevårandeprogråm,
Lst 1991").

Under "Erukets dåq" ijuni ordnade
{öreningen en tipspromenad (120
personer gi(kden). En lyiklig vinnare
fick rnedlem3skap i Nat!rskyddsföreningen för 1991. Vihar vid två
rilllållen i iuli ordnåt guidåde turer t6r

ållmånheten.
Arbetsmöten då viröjt och drågit rii
hår vi häft den 2,4 och 22 september.
De två

ochjag med motorsåg och röjsåg. Den
22 varvilem lamiljer (totalt 20
pergoner)som brånde ris mm och håde
en trevlig nåturdå9.
höidpunkt för mig o(h.lån-lnge vår
den 9 oktober når 5kogslundsskolån
Lrnder hela törmiddågen röid€ och
brände upp riset. Det blev våldiqt brå.
En

l0

våd hånder under'1992 ?

Alltdet arbete vi lagt ner i år skall
naturligtvis fortsätta kommande år.
Restäurerihgen av Kohågen är ett långsiktigt. men också ett mycketspånnande llora- och faunavårdsproiekt.

-

lör'ta tillfållenå körde laninge

Arbetscenterska snickrå ihop
fågelholkar i olika storlekår som
skall sättas upp.

"

lnformationstavlaikå
iordningställas.

-

Kohagen åven itortsättningen får
{örblidet tina naturområde det år.
Gårantier för områdets fortlevnåd

GuidådeturerJörållmånhoiEn
och beslutsfåttare ska ånordnas.
Vi visar gårnå området f0r åndra
organisåtioner, f öretag, skolklasrer, föråldrägrupper etc.

behövs.

?

Ett stort tack till lårarnå, Kiell
Andersson, Verå Henning o(h
Görån Wennberg samt till ålla
de ei nåmngivnå 55 eleverna

i restaureringen av Kohågen.

"

Röjning avsly mm fortsåtter noF
rut, rirhögår och annåt rkräp skå
rensåsbort- Fagning på vår6n.

viska testa olika metod€rför ått
försöka få bukt m€d ålgört€n.
Staketet från Ekängen ner mot ån
ska lagasJörattkunna ha tår i
hagen.

VillDu stålla upp och vårna om och
arbeta med Kohagen? KontåklaJanhge f obiasson, tel 360 34 eller
unde[ecknad på tel 315 32.

o(h så fortsatta påtry(kningår på
kommunen förstås, på Sven-Erik, Kia,
Christina, Else"Maj och alla åndrå, så ått
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Och så några rader om Muren .,...
tivet hår halt sin gillå gång i Muren
1991. Iböriän av maivar det taqninq
och imitten på månaden släpptes 9
djur på bete. En tidigblommånde
gehtiena lånns i €nbuskhåg€n i slutet
aviuni o$ 13 brudsporrar blommade
nvfållan ijuli. Hussvålornå hade ett

s,unga{alskt. Jodå, vihånn åven med
attsvinga lie o(h rä{så.

i

bra år m€d 15 håckande par, lådusvalä

Ylterligareettöntal arbetsmöten hår
hållits med lieslåtter, slyröjning, ris'
bränning, bånktnickring och utökning
av vältrå betet{ållan med "kilen"
långst isöder-

2 par och stare 3 par. Två åvstårparen

tick utsina ungar(3 + 4). Fördet
tredie pär€t inträJfade en trågedi. En
äv föråldrafåglarna lå9 död i holken,
dår två ågg var lågda. Den 18 maj sågs
en ringtrast i hågen.

lårsatsade vipå en rejålslåttertest den
lSauqusti. sverler itrån Farmek
biussåde på rökt lammfiol o(h kunde
khappast görä båtlre reklåm för den
varån. Alla 32 deltagarna njöt i fulla
drå9, åv såvållarnm{iolen rom åvSonia
serrås orh Gård lversens härligä
spelmänrlåtar från helt andra f ioler.
Mariannes potåtksållad kryddäde
rillvaron och Vivi!, Mårtas och Annås
sånqröster{i(k tilloch med tennart ått

ttod lång pråstkragär tillalla som
underåretdrog ett 9trå till ståcken {ör
projekt Muren !
Ett

Under 1992 hoppas vi kunnå lösa

vattentrågan permanent i ö5trå fållan,
genomföra erf orderligå reparåtioner
på ekonomibyggn ad erna

sa

mt g örå en

kra{tanstrångning Iör att hålla tillbåkä
tuvtåteln.
Tom Sävström

Proiektansvåriqa i Muren:
Lennart Karlsson Virsbo 0223-349 47
Lennart Eriksson Ramnås 358 64
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......Ett minne från fordomdags .....

N o rrsj ö n

"lo,därcn
om herrn

vid Norrsjön iLisjö hår för€ningen ett
fågeltorn. plåcerat inordöst med fin
överbli(k över5lön och den intressantå
Lånqdalsviken. Hår hår bedrivits f ågelstudi€rsedan tidigt 60-tå1, tråmrt då
und er vårperiod ernå. De gamla
be3öksböckerna har mycket ait berätta
om lågellivet i o(h omkring siön.
Lisiöarnå (Norrsiön och 5örriön) Iiqqer
strategiskt i landskapel, sett ur flyttfåglärnåa perspektiv. Ett intensivt vårsträck passerar över isv-no riktninq.
Detta medtör att storå skaror flytt{åglår (trånor, gås3,svanar, ånder m fl)
råstår i området. tydligart utmärker tig
nog sångsvanårna,som samlas i stora

flockar i åpril. våren 1991 rastade helå
700 svanar samtidigt i Norrsjön under
€tt par intensiva stråckdagår. Vilken
upplevelse för €n tågelskådare !
Vattensamlingen på de stora Litjöfälten brukar i åprilsjuda äv liv. Litiö Gårds
satsning på våtmårk blir mycket gynnramt förfågellivet. Misså inte Lisjö i

vårl

(se utflyktsprogrammet).

lvår {örsöker vidra igång en mera
organiserad råkning av flyttånde och
råstande tåglår i l-isjöområdet. vill Du
varå med ? Ring undertecknåd.
Maqnus Åhlen(tel 313

8l)

så

D€ttå Iånrik Ståls yltrånde, oJta citerat,
rinner för mitt sinne når jäq sitter och
läser den kortfattade beskrivningen tjll
en äv kåsgetternå idet stora verket "A
field guide lo the bird songs of Britain

and Europe".
Dår står det:
Podiceps grisegena. Red,nacked

Grepe. Gråhakedopping. tong wailing
neighing "song", then 'keck" ånd
"cherk" cålls. Wild, Sweden, June
1965, Sture Palmår

tor Sveriges Radio.

Det var så hårdet började. Den

kustland. På grund av dennå delåde
ulbrednjng vär således vår dopping en

till desta låten höll

sig väl

dolt i vassen,

men vi höll naturligtvi5sjön under
uppsikt de föijande dågarna och vi
skymtåde då en lågel med typirk
doppingkaraktår. Erik Rosenberqs
"Fåglår iSverige" hade redan
utkommit tlerå upplagor och blivit

HARJULA

Tuppkärrsskolan
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Måsårnå och vattenspeql ln9rrnå fitr
rornsprå1,, 5vänen å. förqylld rv

samma

solen5

slsta strålar. Fin stånninq,

överträffa gråhakedoppingen i ätt
förå så kållat "oljud". Grova och hårda
qrymtninqår o.h keck-anden höras
tommaren över, men under påminqslekarna, som i övrigt likna skåggdoppingens, formligen vrålår Iå9eln.
Det böriår med ettsnåttrånde, så
komm€r ttötvis ett hö-hö-hö, som ökår
istyrkå och intensiteto(h påminner om
en tölunqes 9någgsk.ik. Tillslut
övergår stötarna till utdrågna grisskrik,
som så småningom dö bort.' Det vår
ingen tvekan om vårfågels identitet.

södrå 5veri9e, dels iNorrbottens

och vårsnårt öv€rens om att något
liknande håd€ viåldrig hört. Upphovet

AIlE'T€

vill,tyjag vat med.'

Jö,iag varm€d,även om det inte rörde
sig om sådåna bedri{ter som den årriqe
krigårens {rån Finskå kriget.

strävsåmmå lantbef olkningen i byn
Diupebo håde under våren hölt
underliga läten från våssårna iden
nårbelågna lilla siön Djupen. Det här
måste törstås undersökas. laq och
någrä likasinnade cyklåde dit en kväll

slngsv!n, 2:a plats

kan jag ge besked

någotåvlågelskådarnas bibel. Dår
stod d€t med förlattarens typiska
målande beskrivningi "lnqen av vårå
vattenJåglar utom lommaha torde

Bero€nde på olika invåndringsvågår
fannr gråhakedoppingen då deh i

sällsynthet för mellansveriqe och en hel
del besökåre kom färande för alt hörå
på det sälbamma låtet. Tyfåqeln siålv
visadesig sållan.

Ryktettycktes hå 3pritt rig åndåtill
Kungligå Huvudstaden ty en dag
ringde Sture PalmEr från Sveriges
Radio. Ja9 hade aldrig tråftat honom
men håde höd ått han tysdade med
inspelning av fågelläten. Nu saknåde
han gråhakedoppingens låt€ isina
samlingår och ville kommå hit för

komplettering.
Här skilier tig tidsuppgifterna
påtagli9t. Den engehkä texten till
lassetten anger att inspelningen skulle
hå gjorts "lune 1965". Enligt minå

