uttörliga ånieckningår skedde den
förste inspelning€n ijuni 1956, närma"
re beltåmt den 3:€. Kan det ha sketl
en omlastning avsif{rornå iårtålet ?
Alltnog, redan den

2 iunianlånde Sture
Palmåroch våckte visst uppseende i
den vitå inspelnihgsbussen med stor
terti "Sverlges Radio". Vigjord€ ett
försök vid Diupen redan gamma efterhiddag men det blåste och regnåde

o(h intaltt ljud hördesfrån var$rnä.
tilllålle årtstuderå stures
pårabol, ty hågot liknånde hadeiag
åldrig 3etttidigare. Det variu långt
före vårUd med sådanä ånlåggningar
på vårt oth varannat hustak. Den hår
var ov ånsenlig diåmeter och hade
byggts o(h konrtrueräts avSture siåiv,
!omju varljudingenjör på rådion. Han
demonstrerade anläggningens föF
lråfflighei genom ått rikta in hårkorset
motgårdena på andra sidan sjön.
6enom kikaren hade vikunnat 3e två
små tigurer mol skogskånten, tydligen
ett pårgubbar som höllpå iettdike.
Nu kunde vi tydligt höra d€ras konverration. Jå9 ty(kte ått hår öppnad€ sig
ett skrå m mande perspektiv tö r sp ioner
o(h andra 5kumma element. Men
någon Jågel hörde vi inte.
Jåg fl<k dock

Slure övernattade hoa mig och vivår
uppe tidigt töljande morgon. Nu
hördes visserligen gråhåkens läte men

det blåste fo rtfå råhd e o.h qusat från
vassen giorde ått det låt som brus€t av
ett våttentåll gehom påräbolens
förstärkning och andrä liud mer eller
mindre drånktes. Vi våntade långe,
men blåsten snåråre förttårktes. Nu
måste Sture lortsätta norröver till
åvtalade ihspelningar och elterrom

hån var mycket kråsen o(h ån9elågen
om ett tullgott resultåt, så hän attde

hårfår vita om nårtaåromJåg€lnär
kvårdå. Jag vår nåturligtvk mycket
besviken och tånkte äit ettsådant hår
tillfålle komm€r nog inte åter.
Detvar med stor spånn;ng som våren
1957 invåntades vid Djupen. Så kom
då åntligen rapporter imitten åvmåi
atl qråhåken åter had€ hörts ochjag
cyklade dit för att konstatera faktum.
lag ringde stur€ Palmdro(h han kom
åter farande med inspelningsbil och
påräbolden 30 maj. Detblåste krafligt
på kvållen och vibeslötatt invåntå
gryningen nåsta då9, ty vid den tiden
brukäde vinden mojna. virått hemma
hos mig och pratådeo(h han beråttade
månqa episoder trån inspelningar och
samarbete med d€n tidens 'kändkar" i
tågelskådå15krået, Erik Rosenb€r9

bländ andra.
Klockan två blåsle det fort{arande,
men vistanåde ändå påförsök mot

Djupebo. Det vår meningdört. lnteett
ljud hördesfrån vässen och detbara
bl&te och ven. lsin sysslolöihet spå nade sture m€d kikaren runt sjörlranden
och lick syn på en sånglårka, som sätt
på en sten. Han riktade in parabolen
och ville spela in upptakten tilltången
just som lärk.n steg tillvådert. Det
lyckådes mycket bra och det ården
inspelningen, som finns på Sveriges
Radios skiva. Men beträffånd€ gråhaken mårte vitillsistge upp. Mycket
mod5tulna antrådde vi återfåIden.
Når vi kom tillBaståsen på återfården

böriade det duggregnå

så

3mått. och

plötsligt såg vi på trädtoppårnar De
rördesig intelånqre: Det hadelugnåt
på. Nu bl€vdet en hastig vändning så

gottdet gick på den smala vågen och vi
{ortillbaka iråsånde fårt- Nårjåg
vevåde ned sidorutan ihöid med
Diupebo-alberts hördes ändå dit
högljudda bråkanden nere ifrån sjön.
Aldrig i mannåminne har någon
färdats m€d sådan hastighet genom
Medinr grindhål och ut på kärrvågen
ned

till!jökanten.

De ljudsensätio ner, eom där mötte oss

skulledeflestå nog khappåst finna
niutbara. Regnet hade upphört och
genoh det låttä diretlormligen rullåde
skorrningar o(h hö9a skrån. I mina
öron låt det iust då som ånglakörer och
slärernasmusik.Pårabolen monterades
raskt upp på ritt stativ och hårkorset

riktådes in motden högljudda
musikanlen. Men nu uppstod ett nytt
problem. lust i9åmma riktning, m€n
nårmare oss lå9 en srnåfläcki9 rumphöna, vårr busvisrling helt llog igenom.
Jag lick lov ått vada ut så långr 3tövlarna råckte - och litetill-och törsöka
motå bort det lillå kräket. Det lyckädes
bårå delvh. Hån tysinade nårjåg kom
nårmare, men foftsatteså snådiag
återvånde. Virslinqen hörs märkeråt
etl par gång€r på skivan, men det ärju
bara trevligt. lövrigt blev det en idet
nårmaste perfekt inspelnihg med
gråhakens olikå lätesvariänter.

Arten håckade sedän iDjupen med ett
pår fyra år i rad, som den redån långe
boltgångne vånnen Per töfskriver i
Faune och Florå 1959.

att den dårelter

var försvunnen pekår

åter igån på de svåförklarliga orsåker
som tyck3 styra variationerna iden
5ven3kå tåunan.

o(h

så,

tettio

år s€hare, slår pendeln

tillbåka igen. l{jol sågs en ensäm
qråhäke i Diupen. Tydligen en pionjår,
som ville utlor!kå möjligheternå lör

botåttninq. I mai iår anlånde hona
o(h hårle och börjad€ palningsleka,
ropa och drå bomäteriä1. samtidigt
håda en större skråttmåskoloni börjat
etåblera sig i Diupen.

Dennå art är också kånd för att komma
och f örsvinna från håckningslokäler
utan synbår orsak. En svårm skrattmå9

ar brukar lätt kunna driva bort kråkor
och andra åggplundrare och iskydd Bv
en sådan koloni hå.kar 9ärnä andrå
arter- Diupens gråhakar byggde i år
silt{lytande bo ikanten aven vassrugge, granne m€d skrattmåsarna. Tyvårr
spolierades håckningen då vågorna vid
en kraftig storm skölide över boet.
Förhoppningsvis kan vivänta ett nytt
håcknin93Iörsök nåsta år.
Hårald Weddrus

NORRSJÖLUNDEN. skyddsvärt objekt i Lisiö
Ändåmålet med töreningens uttlykt
till Norrsjölunden den 10 nov. var att
ytterligare poängtera lundens unika
vårde, genom ätt också påvisa områdets intressanta ekologiska förhållanden våd gåller "kryptogåmer". Det
finns många skyddsvårda områden i
surahammars kommuh-

Norrrjölunden år ett av dessa.
Bland de idag mest skyddsvårda
biotoperna i vårt område, år de som

innehåller orörd lövtrådsvegetation
med lågor, döende o(h levande
trädstammar i bländning. Orgånhmlivet år dår sårskilt stabilt på grund av

Bland

flera lntressantö arter vi
lLrhden lan sBrskilt nän-

hittade i
"SKOGS-KONTAKT" år ett nystartåt
infoblåd lrån SNF, som satsar rejålt på

skogsfrågorhå just nu. Ett kontåktnät
med skogsgrupper och andra intresse"
rade sprids som ringar på vattnetoch
blådet år inspirerande o(h harlyllt ett

tomrum.

vi i Surå-kretsen kommer

också

att

körå hårt med skogs{rå9orna framöver. På styrelsemötet 1l dec utsågs
Mikael Leppålampi, Mågnus Ahlen o(h
Tom Såvström till skogsgrupp. vill Du
vara med och iobba lpeciellt med
3kogsfrågorna år du välkommen i

gånget.

Vår uppgilt blir att fortsåttå på en
redån inJlagen väg; att hållå en dialog
med mårkägåre, föKöka skydda arter
och biotoper, lårå ut, initiera, intpirera,
inventera och rapportera,

It0ss0R

Vålij-praktnossa,
!!r4-8
Paras

Har Du någotsvampstålledu vill
skydda ? Har du sett något mystiskt i
skogen ? Ring ellertkrivgärna en råd

o.h beråttå. Alltsom berörvårhembygds skogar intresserår oss

Mikael
31524

lom
337 29

I

ldagnus
313 81

kranshåkmossa

jtäg9låv, åspkranslav

_sf4M!

och

Roralltaggsvanp, p J pll ubbsvänp,
skålpllitt och aspnästlng.

den mångfacetterade o(h artrika
Iloran och faunanNorrsjölunden år förmodligen ett av
surahammars kommuns innehållsrikaste och viktigäste skyddsobjekt vad
9åller tickor och övri9ä vedväxande
arter, vilka av lättförklarliga skål
numera inte platsar i det moderna
skogsbrukets policy.
Det år min förhoppning att intresset
inon töreningen för våra mossor, låvar
och svampar (som år så viktiga indika-

tionsgrupper i nåturvårdshånseende)
skallöka.

populationen efter år 1962. (Arne

Tornfalken - giftdrabbad rovfågel

Persson och Yngve Pettersron). Från
de senaste 20 åren f;nns totålt endast
7 täkra håckningar regittrerade

lalk mot den blå himlen. stånnar
plöt5ligtupp ilulten och böriår
"ryttle". En tornfalk ! Som !pphångd
i ett snöre, iki(iligt manövrerande med
fladdrande vingar och spretande
stjårtpennor, 3Pån ar {alken efter
gråsmark€rnas smågnagåre, grodor
eller itörre insekter. Lyckås han fånga
en rork,llyger han ivåg med bytet
hångande i klorha, mot närmåste
träddunge för att där avspitå sin
inåltid. ltt kikarspana på en jågande
torn{ålk år en fin fågelupplevels€.
En

Tornfålken (Fål(o tinnunculus) år en av
de {ågelärter som drabbades hårt till

lölid åv kvicksilveranvändningen inom
jordbruk€t under 1940- och 1950-ta1en.
Likåså fröätånde 3må{åglär (ex. gul
spårv), ringduvor, fåsaner och t o m
duvhök hitlådes benförlamade och
döende av det metylkvicksilverbetåde
utsädet som spreds på åkrarnå

Det var ornitologen Erik Rosenberg i
Örebro som nog lårm om foljderna i ett

radio'program våren 1963- 1957

boddetjugo pär torn{alkar kring
Kvismaren, 1961 fanns bara två, 1962
inte ett endä som vår fast bosatt,
beråttade Rosenberg ut i etern.

Tornfalken hade lörstås inga större
problem ått Jånqa benförlamade
sparvar på åkrärna Det är heller inte
svårt ått förstå, att den inte behöver
många rådanä byten Iör att eiälv råka
illa ut Precissom månniskan ttårju

tornfålken påtoppen åv nårings_
Under 1950iålet sågs tornfalken i
våra träkter, lika allmånt eller frekvent
som viser ormvråken idag. Men som
vid Kvismaren intråItade o(k5å här
hemma en mårkbår nedgång i

från

Surahåmmars kommun, {Ramnås

oet båsta häckningsiesultatet (på
flera decennier){ör arten i
Våstmanland noteras från år 1988,
med 14 par, (Lrks årkiv, VoF). Men
vartör hå.kår inte {lerå pår i
Surahammörs kommun ? Det råder
knappåst brist på boplatser. tämpliqa

naturklubbs års-skrilter). Desså
fördelar sig enligt töljånde; 1970
häckade 2 på. i Ramnäs (Kyrkbyn och
Sörby), 1971 1 pår i Ramnäs (Kyrkbyn),

håckningsbiotoper bör kunna vara t ex
Oberga/5tåltorp, Våttersjön/ Väetsura/

Seg

1977 2 par och 1978 1 par i
lingsberg såmt den sen aste I 990,
då I pårhåckade iLisiö (hyg9e).

Elingbo, Lisiöområdet. Gnien^torängarnå, Seglingsberg, Hökebo/Nås,
Felingen plus någrå hyqq€n.

Tornfålken år, trots sjtt lätr igenkändå
ryttlånde, en gåntka svårinventeråd
fågelart, va{ör håckningar kunnat

Und€r år med optimålå födoförhålländen borde ett 10{ål pår kunna

{örbhetts. Någon riktad inventering
äv ärten hår ej gjo*r i kommunen.
Är

1987 genomfördes en inventering
av tornf alkens f örekomrt i 5verige,

{Thomas Kårlsson, Åke Abråhamsson).
Arten förekomm€r håckande i

samtliqå lande$ 25 landskap. De
flesta påren råpporterades från
oålarna (54), Skåne (44), Nonbotten
(39), och Hålsingland (30). Från
Våstmånland endast 6 pår.

Totalt räpporterådes 364 häckningar
och 104 troliga håckningar. Efter en
speciell beräkningsmodell uppskat
tådes h€la den svenskå häckning!po,
pulätionen 1987 till 3047 par, (exklusiv€ fjållområdet). Eoplatsvalet rapporterades trån 270 håckningår och f ördelade sig i % enligt följande, risbo
(a3), holk (22), stubbe (18), bysqnad
3), klippa (4). Häckningsbiotopen
(trån 283 par) i !,6, gråsmårk (32),
åke(30), hygse (26), ind-omrruderat
(1

(11), myr (1).

håcka med framqånq. Verkliqheten

virardocl ättdet med råkerhet finn,
llera fåktorer som ramverkår och gör
att vitycks få våntä på tornfalkens
återhåmtning Iänkbarä f aktorer kån
vårå blå ett alltför råtiönellt drivet
kemikalieiordbruk, riskf åktorer under

flyttningen och på övervintringsområdenå, konkurrenr från andra arter,
våderIörhållånden, nörningår etc.

ndskäpet Våsrmanland är det
vårt att under 1990-talet följå upp
Fö r lä

beståndsutvecllingen, inte minst med
tanke på omdaningen åvjordbruket
somstårfördörren. Iill sirta hoppas
jag den hår ånspråkdösa artikeln kän

"skårpå" vår uppmärksamhet på tornfalkens vidåre öden o(kså iSurahåmmårs kommur'. Såtta upp holkar och
bygga risbon kån viju älltid stå till
tjäntt med. Sedån får vi hoppas att
Fålco tinnunculus också i

fråmtiden

ryttlar över öppnå odlinqdandekap

I

Tom Sävnröm

lnom vhsa landskap o(h regioner

råpporterar ornitologerna att torn,
f oltf åråndo minskår

talksbeståndet

?.1

Ett möte i markerna med vår största
uggla - Berguven
Det var en kvå ll i dutet av sept€m ber
'91. .lå9 varute på en av minå mångå

Ute på hygg€t har skogsbolaget
låmnat en endåste trötall kvar och där

ålgrundor3å hår års. Minä måldenna

rätte sig uven igiluett på den nedersta
grenen. Båkgrunden vår en rödsolnedgång nården år som allra våckråst.

aftoh vår Seglingsberg och Näcksjön.
Norrutfrån log€n vid Turkiångar kundejåg re €n ålgko med sinatvå kalvar
o<h ån pinntjur rom var klåIt intreslerad åv kon. l(on i!in turverkåde mest
var. irrite,ad ev tiureng närmanden.
Hon kånde råkert tillåttdet fanns
grahnäre'orer" i hennes omgivning.
Senaredrog sig familjen in ien tåtning
ochiåg lortsatte upp mot Nåcksiön.
jåg kommerupp påhöjdendår
rkogsvågen delarsig mot Nåcksiön och
Ulvrbomuren fårjåg syn på eh konslig
klump på toppen av en telefonstolpe.
En tnabb grånskning genom kikaren
bekräftår mih mhstanke- en berguv !
A$tåhdet år endait 50 meter och iåg
kan tydliglie hornto{sårnå då uven gör
en huvudrörelse{ör ått spånå av
hygget. Plötsligt slår uven ut vingårnå
Då

Försiktist tog ias miq urbilen förått
dokum€ntera håndelsen med tilmkamerån. Dåja9 höllpå o(hfilmade
rom båst ljöd etl genomtrångände
llust, skållande läte vid 3idån om mi9.
Jag tittåde upp o(h dårsatt ånnu en
berguv i toppen aven gran. H€lt
otroligt, två berguvar såmtidigt ! Det
här måste varä min linåste upplevelse i
markerna någonsin.
Efter cå 10 minuterfick uvparet nog
flykl ner mot Nåcksjön.

och tlög irak

Mikäel Leppålampi

och sveper iväg. ld€n lugnå{lykten
kan iag lågga märke tillde bredå,
lån9a vingårna och det påtallande

stora huvudet. lntrycketvar pampigt

!

.I;

"Sett och hört i markerna"
När detta skrivs (på nvårsdaqen) tvcks vi 9å mot €n nv hild och
grön v inter. I så fal I den femte i rad. 0et är inte för !tan .tt
ti börJar 1äista efter en normal vinter. Hö3ten hår vi lännat båkor
oss ocfi ned d;n en h€l del finå ninnen från narkerna. Hdr r€do_
visar vi nå9ra av den.
dÄcRAR ser vl allt ortö-e v'd våra sjöar och 1ä'9s kolbtck(ln, här
kan närnas 6 e( våste sjijn 8,8 {Yoe), , e( No_rsjön i0 'l((ra).
l€x usLe.srö" l6ll? {-5å) 0e1(luLe).
"5/'0 krrde hela'50 s 0cskqat
Den'7 lr "i<taoe 60 GqrSA ND
ll SALS(RA( studeras i Clåoen
till'åridns
i Xagsjör lISlt) oca det 21tl) 40 e( i ån vrd Ä'iden
5 l(NIPA (LEr).
Son ett led r orolelt !FN--2 hålle.0åa.5s nöturllrbh en åtel r
slöktdvfåll 'oå"q ulder "'nrern, (konnLnel lärna- eko4oalstL st ud
tlll mätninden)- D-aL här oö. ölt nåorå örnar stå1na" i tråll.e.
ses stry\å ;nk.lnq. l-IV'dFN lote'ås-frå1 L'cjö så tldigt son l/ 9

(uÄh), aant 26l9 (kLi). K! GSURN har setts vid bl .5t vå11sibn
22/12 ll(a) och vid usträn9sbo och uren 2 ex 29/12 ltEr)'
Der 5/8 iras Fr ersar tUq\DLva pl Sko galan (tpe). Er decetrber_
ln.pDt
rorson vid fyratioe. rrodde tlä1s kubllcl^ek i vällingby
öqoi dl håi LitLåoe uL q.nor sovrutrs'önstret på barkoi9.åclel
tar en ptnprq BERGUv och plirå" red ögone4 son sagt vå", det
fl.r 3on hår tur med !v.
I lul I slos ett Dar LÄPPUGGLA norr on Lrlcsiön {GJo) och I e' i nErheien !v qrrsjöh 9/8 (KL', Joe), I ex vid SLenraasfly 23/9 (I5ä).
LaDDUaol.n bla{ 199'rvtorllna i den Väslnån1ändsta häckfå9elfaunår
rrån
{eii iir t s I I n c s t a r t e b e r q ) . ipAevuGGLA och vaqF{GEL.dpporL..as u.der
flerå olttser. De. 10/11 iarns oe bådå I Kohaaen, dUr varfaseln
nrrn!3i h J H r t s k ä . a n d e . I r i I öttackeråde dFn lilla u99ran (Iså).
En fin obs v.r den NÄRrÄGEL son under en daq i auqustj vände tomockor
i hraen vid frohrto-pel, (vBe). lnqve Pettersso4 år en sa'n få9elvän'
h!. irrtår der r'arle vi"Le. i Lisjö. 0c'så denn. vinte' hår Yn9r'e hart
en 6RÄSPETT (hona) som matqäst dei 8/1?. 0ef, TRETÄlGÄ HACKSPETTE haT
vid Fållet i Virsbo ?3/ll (L(t),
blivit en rdritet i vlr koiimur, I ex
1 ex norr on Trundhe6smossen 21l9 (Tsä). Ei tllNDRE HAC(SPETT på
TJpper den l9/12 (Tsä).
vldare noterar vi tv! RUDSTRUPI0A PIPIÄRKoR vid cnien 12l9 (iLj, JP€),
IiUTKRÄK0R nela 10 ex vld orrsjön 29l8 (liÅh), sent sjungande FL00_
SÄNGTRE (biirjå1 på sept) vid sJö.istusev (l(!.)! B0FINK '9/12 TipPel
(ISli), STENKI!Cl( i seqlirqsberq ?6/9 lvrh), STEOtITZ 3 er 4/9, l5 e(
21l11 och l8 ex den I8/12 på Sura bruk (YPe, ISö), vlNTERrlÄl4rLlNG
S ex vid cnien 3ll10 (LEr), TALLBIT och LAPPSPÄRV på Llårsboskogen
den 1al9 (MLe), lALLBIT på l4orsJöås€n ??/9 (rSå).
En riktiE sköihet så-os i Kyrkbyn i Rannäs den 5/!0, ei A InALFJÄRIL
(LEr). För att lnte tala om dei s0l! ARGYILING son tlöJtade vid Cronblads l0lber!a i juni (8Jo), eller den ståt1i9a l0-ta99aren son
vjdeofiln.des vid !antnossen den 24l9 ( Äh, I5ä1,
Från följande personer har vi denna gåig inhäntat räpporteri kAnKje11 Andersron, HBe-l4artin Sergius, LEr-Lennårt €rlksson, 8Jo_
genqt Jo.sson, GJo-Göre Jotsansso., L k a - L e n i a r ' ( a r l s s o n , flL€14'kåel Leppäranpl, kLl-(ia Llll,
JPe-Jön oette.sson, Ype-Yn9ve
P€ttersson, TSå-Ton SåvstrBn, llÅh-fläqn!s Äilen. Vi t!ck!rl

TSä

Le

t3

