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fV"nro,fWar$
föie ngen ser su,.n.^^,,

Ett ljusskimmet genomlyser ångehs grås
tom bugat och dans föt ljummen bris
Dettä år ståltet vi kallade Näs
På den dammiga vägeh gick jag som åvåskit

Nu ät stuga o lada borte
Barc grundstenama ät kvat
Mot t6ta och rcgn kom tåettill kotta
Meh sp av människotfinnt ännu kvat

En rostig lie hittar iag i menshdg sly
och en liten blommigskåNa aven kopp
Saft han h& svettig håt lien vat ny
o.h väntade på ftugans kafle med dopp

Många gåtdat fötsvunnit hat
sen bamdommens avlägsna dagat
Men jag hålat ändå som jag trot det vat
mift i då levande blommiga hagat

MERGUS

Leif Blomkvist
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Skyddad natur
i Surahammars kommun

KOMMENTAREN

ldettå nummer av kontaktbladet bjuder vi låsåren på en riktig "långkörare".
Det år Arne Pe.sson som tar oss med på en lärd längs den smalå vägen
västerut. Det låter nåstan som en äventyrlig vildavästernritt, men det handlar
skriftligen om en intressant resa i tid och rum efter Lisjöbanan. Läs den och du
får en ökad dimension på din nästä cykeltur lån9s banan.

För övrigt noterar viatt Kyrkan (Våsterås 3ti{t) tånker görå Stingsberget till
reservat. Det är glädjande. Viviildock se detsom en början till något som kan
bli mera omfattande. Ett litet stycke österut ligger nämligeh Rövallsmossen
och Stingsmossens myrkomplex.

Det år ett av länets livligaste besökta {ritidslånd (bruksleden}, och de karga
tålldominerade mårkerna hyser ett representativt och intressantvåxt- och
djurliv. Mossarna, myrholmarna o(h kantzoner måsteskyddas I Detföreslår
också lånsstyrelsen i en nyligen genomförd myrinventering.

Samspelet mellan skog och öppen myr är nödvåndig för mångå arter I

Styrelsen

Efter årsmötet den 20 mars har styrelsen
följande sammansåttning:

I

i

I en turistbroschyr som kommunen
gav utför några år sedån uppgavs
felåktigt ått det fanns 55 skyddåde
naturområden i kommunen. I

siälva verket år endasttvå områden
5kyddade enligt Naturvårdslagen, i

form av naturreservat- Det ärfå9el-
siön cnien med omgivandestrand-
ängar samt Färmansbo urskog.

lden hår redovisningen tår viockså
med den natur som för nårvarande
skyddas genom markågarens godä
vilja och där det finns skrivet någon
form åv avtal eller överenskommel'
se. I regel harskyddettillkommit
elter {örslag eller uppvaktningar
från den ideella naturvårdens sida.
Det har fråmst varit inventeringar
åv fågelf åunän och kärlväxter som
legat till grund för naturskydds'
aspekten. På sikl måste också
skyddet för dessa områden
permanentas,

Nedan följer en kort beskrivning åv
områdena och som avslutning en
kartå som översiktligt visar område-
nas läge och hur Du kan hitta till
dem. Den skyddade naturen år till
också för Dig. Väl mött i mårkerna !

GNIEN - en utvidqning av
Kolbäckrån

Blev naturreservat 1985- En av
mellansveriges iörnämligåste f ågel-
lokaler med håvdåde strandångar

som givit förutsåttningar för ett
rikt fågelliv. Viktig rastlokal Jör
sångsvån, gå!s, ånder och vadare.
Håckningslokal för storspov och
to{svipa.

Var beredd på överraskningår, då
och då dyker det nämligen upp
sällsyntä gäster vid Gnien. Har du
tur ser du t ex pilgrimsfalk, jord-
uggla, örn, salskrak, rödspov,
dvärgmås eller får du höra korn-
knarr, dubbelbeckasin, dvärq-
beckasin, kärrsångare eller
flodsångare för att nämna någrä.

Men det är inte de sällsynta gäst-
erna som är tjusningen med ett
besök vid Gnien. Snarare är det
mån9den av fågelindivider som
rastår eller sträcker förbi en vårdag
som är den storå behållningen.
Storspovens härliga vårspel, vipor-
nås llygakrobatik, beckåsinernås
"brummanden" och sångsvånarnas
lurtoner. Ja, våren vid Gnien är ett
enda stort skådespel, utan regissör
men med otaliga aktörer. Häng
med som åskådare I

Fågeltorn Jinns på östra sidan som
lätt nås på spångåd led genom
Myrskogen. Fina utsikt5punkter
finns också på den våstra sidan.

Tom Sävström, ordf
Marianne Svärdh Nilsson, v ordt
Mikael Leppälarnpi,sekr
LeifÄhl6n, kåssör
Magnus Åhlen, ledamot
Jan Pettersson, led å mot
Kjell Andersson, ledamot
Mikael Lif. suppleant
ian-lnge Tobiässon, suppleant

337 29
364 46
31s24
360 s4
313 81

303 34
337 31

315 32
360 34

OIVISLAG: Rådiur

Viniettbilden hår ovan visar
storskrak, Mergus merganser.
Fågeln som givit kontaktbladet
dess namn och vem kläckte
namnidån om inte Haratd

Båda teckningarna äv Mikael
Leppälampi.



[.,strängsbo
My(ket intressant by med qamla
anor. En av landetsfå ellösa byår.
Variationsrik natur med värdetulla
ängs- och hagmarker. Restaurering
åv kulturmarkerna pågår genom
avtål mellan mårkägarnå, djurhål-
laren och Ramnäs naturklubb-
Håvdformer som slåtteroch bete.

Rik flora med bl a klasefibbla,
grönvit nattviol, backsmörblomma,
vårstarr, svinrot och skogsklocka.
lntormationstavla f inns uppsatt.

Kommunen harsatsat runt 80 000
kronor för att bevara det värdef ulla
kulturlandskapet. Ramnås lantbruk
är djurhållare och markågareår
Birger Bovin, Erik o(h Evert Barring-
son och Domänverket. (Reservation
för åndrade markågartörhållan-
den).

Den ållmånna vägen som slingrar
genom byn utgör lämpligt
promenadstråk. Tag hånsyn till
boende och sommarqäster !

Sångkårrsba(ken
Ett cä 3 hektå r sto rt ängs- och hå9-
märksområde horr om byn Diupe-
bo. Oomånverk€t år markäqare
och skötselavtål harskrivits med
Ramnäs naturklubb. Lieslåtter och
lårbete. Skötseln år inriktad på att
bevara den hävdgynnåde floran
och taunan.

Här växer årter som vippärt,
slåtter{ibbla, kåttf ot, låsbräken,
lundstårr och backsippa (plante-

rad). Buskmus har iakttagits. Vid
Flygar-Villes ång våxer den grönvita
nattviolen som bevaras genom årlig
lieslåtter.

Vid 5ångkärrsbacken f inns informa-
tiohstavla uppsatt.

Vålbo tall5kog
Området omfåttar knappt ett
hektär och består av mycket gamla
och resliga tallar. I det mjuka
mosltäcket växer orkidAn knårot.

Markägare är Snefringe hårads
allmännin9, som på eget initiativ
beslutat att bevara det gamla tall-
beståndet. Området år markerat
!om reservat på snefringe! skogs-
ka{or.

Hur starktskydd har området ?

Mergus stållde frågan till Henry
Bergkvist, skogsinspektör på
allmånningen.

"Det finns inga som helst planer på
att äwerkå tallarna. Snarare måste
vi vid eventuellå kringawerkningår
spara en utökad skyddszon runt
beståndet, tör ått inte träden skåll
stormfållas", säger Henry Bergkvist.

skogsmuren
Den lillautmårken kring dettd
kolartorpet Muren år en av kom-
munensverkliga "pärlor". Torr-
backarfla och de av handelsgödsel
opåverkade hagmarkerna uppvisar
en mångfald av arter och härfinns
en biotop Gtagghedsäng) som år
ovånlig ilånet.

Naturskyddsf öreningen bedriver
tlo.avård iområdet med bla lie-
slått€r. Den största delen hävdas
genom nötdjursbete, (total åreål ca

12 hektår). Skötseln och hävden är
inriktad på att bevara den unika
floran samt bibehålla det kvaF
varande byggnadsbeståndet.

Av kärlväxterfinns här backruta,
brudsporre, nattviol, iung{rulin,
kattfot, vå rfing erört, höskallra,

fältgentianå, darrgrås mm. Några
ovanligä svampar har hittats.
Nåmnas kån den svartnande narr-
musseronen, slemmig klibbskivling,
gul rödhätting o(h strimnopping,
(1. Bsenko).

lnformåtionstavla finns uppsatt.
"Avsiktsförklaring" har skrivits
mellan markä9aren 5TORA,
Kommunen, Ramnäs lantbruk och
Naturföreningarnå.
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sällsynta BUSK USEN delar utryhmet i Sångkärrsbacken med

hävdgynnade o.nbunken LÄSBRÄKEN. (Teckninq Ton Såvströf,).
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Nils Runnetus Minnesfond skyddat vädefutlt espskogsparti vid lJlvramen
Till minnet åv f d jäqmåsiaren på
Ramnäs Bruk, Nils Runnerus bildade
familjen, efter dennes bortgång, en
minnesfond - "Ramnås Natur". Den
inbringåde närå 30 000 kronor och en
fondkommittd bildade5, i vilken ingått
Görån Asklöf, Al{Johansson, Erik
Ruhnerus och Tom Sävttröm.

Det skåll framhållås att Nils verkade
under många år på Ramnäs skogar och
skaffade si9 dårmed en särskild "hem-
känsla" fördensamma. Känslantill-
sammans med naturintresset och
kunskapen om floran och launan
återspeglades bla på attflera små
oaser låmnades orörda eller gallrades
försiktigt i sambånd med slutawerk-

ningår- Hår kan nåmnas Björksnårs-
råvinen med lindlunden, "Runnerus
dunge" vid Abborrtjårn, aspskogårna
kring Ulvramen, grånskog vid Lasse
Linds äng m flplatser.

E{ter ett antål tråffar i kommitten, bl a
ute ifält med Svånte Kling.tocusera-
des intresset till åspskog en öster om
Ulvråmen. Under hösten skrevs elt
avtål med mårkägaren STORA, som i

sinå huvuddråg innebär ått ett ca 3 ha
stort område låmnås orört i 40 år.
Därmed skyddås ett mycket värdefultt
skogsparti (s k nyckelbiotop) för
hålhåckånde {å9lar och med riktig
förekomst av blåsippa.

Tom Såv3tröm

I5<0CAR^I TRING.LvaA'1FN riixe..ik.9r ned asp - rdc.sperta.na<
rdvor tbor.åd. Hårtrd-kd. å-l'qel S0itt(qr/l[ - na-u-e1s '1lcte]-a.t" numner ett. Vår största hackspett skapar "hem', åt uggtor,
nård och andra hålrrijdsberoende arter. Utan ganta och gröva t;ädinga spil'lkråkor, utan spillkråkor ingd p ii r I u g g I o r . . . . . .

Teckninq- piirluqqlan Mr lael Leppiilah0r.
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I SURAHA14iIÄRS (0llllU fidns nån!a
skyddsvårda naturområden. ln ynkligl
liten del är skyddad åt fraiiliden i

dkad na!urhänsyn i iord- och skoqs-
bruket råni fl erå rer-"rvåt

nåste til I on vi ska klara
.ilsdagens beslut - "ått be-

va ra den bioloqiska manq-

falden ö.h den oeneti s-
ka våriationen i vår
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Tjäderspelet
april månads höjdpunkt

Att missa tjäderspelet under en vår
är ingen vår för mig- Har man en
gång varit med i ett gömsle och sett
skådespelet är man las't, det lovår
jas.

För att uppleva ett spel måste man
hä ettgömsle. 5jålvharjag ett som
år så pass rymligt attjag kan liggå
raklån9. Höiden på tittgluggårna
hårjag anpässät e{ter ryggsåcks-
stolen för att 9öra det så bekvämt
som möjligt.

Att försöka smygä på ett spel är
dömt att missly.kas, Jör tjådern år
skogens mest skarpsynta fågel. En

skrämd tjåder brukar i allmänhet
flyga en kilometer innan den landar
igen. lgömdet bör man vara
kvällen innan, senast klockan 18.00,
för att inte skrämma tupparna som
kommer senare på kvällen till spel-
platsen dår de övernattär halvhö9t
itallarna. Låmnå 9ömslet tidigåst
klockän 11.00, så tiädrarna såkert
låmnat spelet före diq.

Sista veckan i april kommer så

hönsen till spelen. Tupparna spelar
då även en 5tund på kvällen. Mån
brukar kalla den ve(kån för
"hönveckan" och spelet år då som
intensivast under hela såsongen,

Spelet börjar redan på nattkvisten
vid törsta ljusningen iöster, tio
minuter eller en kvårt innan trastar

o(h rödhakår stämmer upp. Spel-
stållningen intages med uppsträckt
hals o(h nästan uppåtriktad näbb,
något hän9ånde vingar och i sol-
fjåder uppspänd stjårt. Detfdrsta
man kan se i gryningen är den vita
vingflåcken och den liusa näbben.

Tuppens5pel börjar med knäpp-
ningarsom a(<elererar, sedan kom-
mer en klunk och sist sisningen. När
spelet 9år faller klunken var 7: e

sekund. Efter en stunds spelånde
lämnar tupparnå nattkvisten med
dunder och brak {ör att fortsåtta
spelet på marken. Där ersåtts nu
ofta sisningen ;spelet med ett luft-
språng med vingbuller, två dova
buller med en liten paus i mitten.

I so uppgångeh tar tupparnå oftast
en paus för att vila och äta. N4an

bör ha tålamod (Jnder tiden. Har
man tur så kommer spelet igång
igen och kan fortgå hela morgonen
med bra kameralius. Tuppårnas
osynliga grånser eller revir på en
spelplats kan liknås vid en tårta,
uppdelad i bitar, dår varie tårtbit
hår en tupp. Tårtans mitt blir
tjåderspelets centrum som o{tåst
brukar liggå i ett litet risigt kärr.

Hårda slagsmål utkämpas där när
tupparna brakar ihop med näbb-
hugg och vingsiag. Tuppen kan
väga ånda upp till fem kilo, så ett
slagsmål hörs ljudligt i hela skogen.

Antalettuppår på ett tjäderspel
brukar väriera från 2 - 10, beroende
på hur stor skogen är. len större
sammanhängande skog kan det
fin nås llera tiäd erspelip latser och
då så pass nära värandra som {em
kilometer.

Tjådern brukar sluta spela {ör
säsongen när björkens löv år stora
rom musöronellerdå rönnens löv
år stora som tjåderns fot.

Tjädern! tillhåll är åldre barrskogar
i ursprungligt skick med gåmlå
furor, bårrika kårrmårker och ris-

myrar. sådan skog huggstyvärr ner
i ållt raskare takl och följden blir ått
tupparna skingras och inget riktigt
koncentrerat spel kån ske.

Känner Ou till ett tiäderspel,
anmål dettill markägaren och till
lånsgtyrelsen, för attförsöka få det
skyddat.

Mikael LePPälamPi


