del exemplartanns gråbrunå,
rygt rentimeterrtola 'kulor ". Vid
bertåmningen kunde jag kohstatePå en

"EJteriom mångå gallbildare är vårdspe(ifikä och bara orsakar galler på
en eller några få våxtarter år galler
ett låmpligl objekt vid naturinventeringar. Många intressanta biogeografiska och ekologiikå frågor
belysei genom förekomst eller
avsåknåd av galler på våxter som är
karakteristiskä eller intressanta för en

d

ra, attjag hade funnit taggåpple,
som uppstår hår gallstekeln

Diplolepir mayri varitfråmme. Jåg
blev naturligtvis glad, nåriag upptåckte, att denna gall inte tidigare
var{unnen i Vårtmanlahd.

viss

nåturtyp."

harensamling g.ller imitt
herbarium som ihopsåmlät! und er
mångå år. Kanskejag återkommet
med ldterligare iakttagelser, gamla

Jag

lhgvar Granqvist

Litteratur:

Coulianos - lnomår
Holmåsen: "Galler, en fålthandbok
om gallbildningar på vildå och
odlåde växter'. lnterpublishinq,
Stockholm 1991.

Till sist vill jag.itera följande ur
boken'Galler" o.h då tänker jag
på fynden från Kohagen, Ludvigs

C-C

torp o(h Felinge gården:
,i,,lljt':]']']

,
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199? blev ett d lEt tr
En stor del tv hol k!rnå

II!D

KATTFO'

för staren I ttra h6lkår-

sattes upp under vtren
når stårdrna norf,alt ptburJat stn häctnin9. l/i

pl blttre result.t tonninde tr.
vi_ha. nu tot!li 6; st holkrr för staren, förde'l.de pa fölJånde onrlden.
Ekäng€n-(ohågbn,, !':35 Syggetorp (tadden) t()
C.tttug.n ' ;'ir.!.ri 5 colfban.n
5
slogsnurenir i; l ' ii t0 '
I Kohågei hllc*ade 1p.r (5 US9), boet över9.vs
dock. yid GåtttusanIdXr agsJönaden erbJuder en
fin starblotop, håchde 3 pår ned 5 fty99i un9år
pe. par. För åndra !ret 1 rad ixckade 2-i.h n;d
fra'n9lng I Stogsmuren. Även hör 5 ftygga un9år i
vörderå holken. [åddenursen
Biööetorp och
r d Lrlsebe.g 9åv I par ned.netrån
ftyssö unsar (1 rör_
ä991, llur bodde 2 pår I näturtigå bohåt (asp).
lntressånt var.tt når den filrsta
ktäcttes
vid Gåtstu9ån, 1ödes fUrst, dsget unqen
i
ikog5nuren.
Båda paren I Skogsnuren,'s'nycaåde,' rin._bon under
ruviin9en ned blonn!nde k!ttfot, äv den r6dr variånten
hoppos

sor ör hrnbl onmrr.

sberg et bl ev ky rko rese rvat
produktiva skogsmärk. lngvar Ek
förklarade, att med tanke på att
kyrkan har många små skogsfastigheter ärsitfrån 2,5% en bra procentåndel och tillade, attfler reservat
inom stiftet med såkerhet kommer
att bli verklighet främöver. Utöver
siålva berget skyddas o.kså de 150200 åriga tallarna so m vårer där.
Vid Naturskyddslöreningens inventeringar iområdet har hittats gaflelbråkeh, svåmparna tallticka och
vintertagging samt en hel del intressanta mossoro(h lavar. På berget
trivs tiäder, spillkråka, pårluggla och
nöttskärra. De gamla tallarna utgör
ed intressant skalbaggsbiotop.

Den miljöintresserade har under
året såkert uppmårksammät vårldsmiljökonterensen i Rio i Brasilien.
lnför den ville svenskå kyrkan visa
sitt miljöengagemang och stårtade
under våren en "Skogsbudkavle"
med avsikten attdet inom varie stift
skåll åvsåttas ett, eller helst fler
kyrkoreservät.
På Kristi Himmelsfärds dagen den 28

som nya.

. rr i.r tiri,i,_,

N ä r Sti n g

Ton sävströn
I6

maj såmlades ett tjugotal intretserade på krönet av Stingrberget i
Råmnässocken och efter en enkel
ceremoni var berget förklarat som
kyrkoreservåt och dårmed skyddat
förfrämtiden. Med den nåmnda
budkavlen, som isig var mycket fin,
följde en vattenilaska som rkulle
fyllas med någrä droppar f riskt

Naturskydds{öreningen i Surahammärvar sårskilt inbjudna ätt medveF
ka vid invigningen och ordföranden
Tom Såvström övedåmnade 3om

vatten från vårie reservat. "Min
källa" kom hårvid vältill pass.

till stiftet en fototavla (motiv
pärluggleungar) och hoppades att
låglarna kunde hörå kyrkans förkunnelre, att skogen på Sting5berget år deras nu. - Det kåhns brå att
tler och ller inserdet viktiga i att
skydda känsligä biotoper och bevarå
den biologiska mång{alden iskogen, f rämförde Tom Såvström, 5om
också hoppädes attden hya skogsbrukslagen, som antar av riksdagen
1993,9er förutsättningar lör ett
gkogsbruk på nat!ren5 villkor. Den
lagen kommer att påverkä vår skog
under lång tid framöver.
gåva

till ära
överlämnades b!dkavlen av Gösta
Den hår solvarma dagen

stifttill kontraktsprost Asta Matilainen-[ecklin,
som isin turskulle{öra den vidare
till växjö stitt. Stittjågmästaren
lngvarEk gav de samlade åhörarna
litefäkta om de planerade reservaten. Ett 30-tal interna naturreservat
kommer på detta sätt att instiftas
under 1992. Sju avdessa kommer
ätt liggä i Vårtmanlånd.
Gerdin {rån Stränghås

Reservatet Stingsbergel år 13,3

hektar stort och totalt kommer att
avsättas 900 ha (2,5%) av sti{tets

Magnus Ählen
'17

Lien kan rädda våra rikaste marker
Sedan några årtillbaka bedriver
som bekant Naturskyddsföreningen
ångs- och hagmarkssköt5el vid
Skogsmuren och il(ohagen. Lieslåtter ingår som en viktig del i skötseln. I styrelsen hår vi diskuterat

Visst är såpa ett
universålnedel, I nte bara
mot fläckar. slpa är skonsant för hälsa och nitiö.
Bra till rengörjnq av qotv,

Eål ade

Etler

vtor.

o.li...

bådr!m

rarta nunaterc i
sk.jver j boken iKotberH tr!.r - aBFl9 7q ---"Vi
PÄ pannan (kaffe) för ait sedan kunnä tvSttå bort soret
från der öppnå e 1d ei,,.
son
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. .ykh t3tå etfö.att åtå
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bdcksdålen
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3t5
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364
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90
60
40
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möjligheterna att stärtå liknande
projekt på andra låmpliga platser.
Områdetskä vara intreisant ur
flora/ fa u nasyn punkt men behöver
inte vara så stort arealmässigt. Det
kan rörä sig om några tiotalkvadratmeter,lagom ätt man orkar hävda
det på egen hand eller med hjälp av
några kamraterellergå ihop några
familjer. Olika föreningår o(h
skolklasser kan o(krå hjälpa till.
Varje blomsterång åren klenod

Surahammårs kommun kånner vi
till många små, men mycket botåniskt intressåntä områden som, om
inget görs, kommer ått växa igen
eller skogsplanteras. lgenvåxningen
täpper till, stånger ute, skymmer,
förmörkar och utörmar. Detta drabbar inte bara våxternå utan isin rur
o(kså insekts- o(h tågelfauhan. Hela
2/3 av vår däg

fiåril,fåuna är knuten

till olika typer

av gräsmarker.

som måste bevaras (artrikedomeh.
genbanken, kutsrarvet) och den år
en skönhet{ör ögat. Men detår
fullt tillrä(kligt att stårta ängsrlåtter
för attdet gerois kunskaper, arbets-

gemenskap o(h hembygdskånsla.

Slåtter i de markervihävdar idag
har mist sin ekonomiika betydelse
men år oerhörtviktig förfloran och
fäunan. Dårför ska vigöra den

Iå6k?

iiil5."å"TH'ifroÖ*r'H":ffibudrdb;hå;d;rh'rrn*o!r'rri.t'!krpEr'.lkorpB..rrrör
5,. Sku.ll€ hr. Dlr kuMa 6. tll..tr
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sr år8e

årliga slåttern
och god mai.

Den täta grässvålen. våra rikaste
marker. årskapade och formade av
bonden^orparen och kreaturen. Det

tillenfest med musik

Vi kän inte iddellt klara att hålla alla

betyder isin turatt dessa marker utgör ett kulturarvfrån våra fåder och
mödrar. Nog borde vikunna göra
en liten årlig kraJtanstrångning för
att bevara ett litet stycke avdettå

vårdetullä marker öppna med lieslåtter, detår helt otånktbart. Men
våra insatser iföreningen kan bliett
i.ke ovåsentligt komplement till helheten och bondens mera rationellt
driti{ jordbruk.
I9

Det årliga årbetet består i att träffas
en gån9 om våren,låmpligen islutet

plocka ihop grenar och kvistar. Det
gynnat växterna och underlättar

gamla kartor visar ån9årnas utbredning törr. Om vivill kan vi klarå den
håruppgiften. Detsom kråvs är
kunskap, engågemang, många
ttarka armaroch en heldeldj-lar
anamma, Det är med andra ord
någonting för oss i Nåturskydds-

slåttern.

föreningen.

lslutetavjuliellerbörjanavaugu5ti

Det år hår vivänder oss

av april når vitsipporna blommar.
Då gäller det attfaga eller röja
marken, dvs råfsa borttorra löv och

är det slåtterdags, Resten åv året

innebär besöken att njuta av frukterna, från blåsippetid till höstens
ängsvådd och ögontröst. För att
9öra Din lilla ång trevligare snickrar
Du ihop en sittbånk och såtter upp
några fågelholkar i området- Efter
hand lär Du dig vad våxterna heter
och Du ska finna att Din insats är
viktig och känns meningsfull.

Detfi nns många rika markersom
väntar på vårdare. Vidfd Etllsbo,
lobsbo, Våstsura, i Olberga o(h i
Lisjö, iVirsbo o(h Rämnås. Ska vi
låta skogsbolageh hinna före med
granplantorna ? Vill Du se eflekten
av grahplanterade ångar f inns
mångå skogstorp ätt beskåda,

till

och
hoppåspåjustDig. Skulle Du vilja
bli "fadder" över en liteh blomsteräng, håge elier kanske en liten åkeF
ellervå9ren ? Varför inte en ruta i
en slåttermyr ? Vi hjälper till med
markågårkontakternä och andrå

praktiska detaljer, nödvändiga för
ått komma igång.

Lite lieteknik

intresseJinns ordnar vi kurs i lieteknik (inkl. slipning) i samband med en

Rått vinkel på liebladet iförhållande till orvet (skaftet).
Viktigt för att eggen ska skåra
- inte slå avstråna.

slåtterdag nåsta år.

Eggen ska vara råttslipad och

Att häntera en lie rätt kan viinte
lära ut skri{tligt i Mergus. Men om

Ett år såkert. alla kan låra sig teknikeh. Sedan behövs det mycket tråning för ått hitta den råtta rytmen.
Det finni många Aoch Olör att det
ska gå lått att slå och för att det hela
skå kånnåsbrå. t ex:

Bryna ofta och på båda sidor.

Anvånd brynsticka.
Det

ska

vara dagg eller

regnvått igråset. (Torra strån
blir som järntrådar).

Personligen trorjaq det kommer
att vara "inne" om några år att våra
ängsvårdare. I Naturskyddsföreningen år vitöregångare och visar
vågen !
Tom Såvström
Fakta
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I Varlöriiktig

Prisvård lie I

!

Bra liar med smidda blad sälier
surahammars Jårn aB (De enda
lieförsäljnarna i kommunen).
Priserna gållerför augu5ti 1992.

Om Du hänterar lien fel kän den
vara ett livsfa.ligt redskap. Lågg
aldrig ifrån Dig lien på marken (tånk

på barlota barn),luta den aldrig
mot en sten eller ettträd. Vid paus,
hång den ailtid överen 9ren, högt i
ett tråd. Bår lien vid förflyttning på
axeln som bilden hår intillvisar.

8lad,65 cm
Orv, stålrör
Brynstickä

ll

268:- kronor
115:- kronor
27:- kronor

En

"Sett och hört i markerna"
Som vinog alla minnsså varperioden maj, juni, juli rekordvarm med
mycket soloch lite regn. Detta bjöd
oss givetvis på många tina observå-

tionerfrån markerna.

Här ett ax-

plock av tilltållena.
Redan den sista aprilsjöng rödsgärten oah svlv tlugsnapparen! en ve.ka tidigare än normalt och den 3 maj
hördes 96ken ropa. Smågnaqarförekomsten !nder våren var dålig vilket
medtörde att endasttvä kattuggle.
kurlårhördes, vid Lisjö och Olberga,
samt en ,ro4ruggrekul, vid cnien.

Kvällen den 17l5 spelade 2 dvårg6eckasineröver ängarna. I Gnien
rastade 2 rtiärtårderden 3/5.
Kommunen! två störsla sklåttmäikolonier hade vi vid viltvåttnet,
Seglingsberg och i Djupen. lskydd
av dessa håckar gärna ånder o(h
doppin gar. Grååaledo p p in gpa r et
paradesig vid Djupen den 24 maj,
men sågs utan ungar

Mellansveriges kanske {inaste råstlokaljust nu år Högbymaden söder
om Gnien-grånen. Ett område som
varit översvåmmåt under helä året
och ett eldorado lör rastånde fåglar.
Eller vad sägs om detta ij!li månad:
245 tofsv ipa, 7 2 svartsnä p pa,
my tspova L ku sts nä p por, röd be no t,
smås povat, spovsnä ppor, stöft eo.h mindre strandpiparc, smäl
motnä ppo t, bt usha nat, 50 g rö n.
benoL dv*g mås, häckande åläsand
(för törsta gången ikommunen?),3

riktig raritet var burkJingaren

vid pumpståtionen, Lisiö ångar dår
han slöng itio nätter från den 7/6.
GurJångaren hördes siunga vid
Gåsvåd och Sätten, kå1r5ångaren vid
lisjöviken och reningsverket. l,/åkte.garen har ökåt i kommunen last den
konstigt nog gårtillbaka ilandet. 4
ex sjön9 vid Tippen, likå många i
Lisjö o(h en vid Gnien.

i5lutet avjuni.

Den l0/51åg det 2 parivartåakedopprngar i viltvattnet i Seglingsberg och den 29/5 en rörhöna och

snatteåndet,

Heden, Seqlingsberg och eh

tta.rdik?ta stråckte öve. Dammen,

Surå den 27ls

Itädtårkan som var vanlig förr
spelade nu endast på två platser,
skennaren och Timmermossen. Två
,årkfalkar sågs över Äsenlund, Ramnå5 den 28/5 och den 10/6 rapporter-

till mitten

ades de förita utflugna starungatha Dubåelbeakasrrer spelade vid
reningsverket, Sura den 1/6 o(h den
1716 sågs en blå tårrhökshåne,agå
över Lisjö ångar. En prutgås vid
Öbiörkeh den 10/6 och vid Värtsura
skogsbruksskolå fanns då 2 itenktä(*ar i ett körsbärsträd.

ängarna. Då våttnet fortfarande
fanns kvår rastade bla 40 grönbeno L 10 g I uttsnä p pot, sva rts n å p por,
15 bruiåanarsom också sågs spela,
käftsnäppa, strandpiparc, 2 skedånder och ett 50-ta I iångsyanar.

Den 19/6 sprang en Dård på Hedvallsbron. På tre lokåler kunde mån
höra frodränga.ens skyttlande sån g
under sommarnätterna, nämligen
vid Sätten. Magsjömaden och
Hästlöra.

!är.-snsppa ( iat.j;ri
rec I

n I

r

atDrnä

I 9. 11r_!a:el:Lsppäl

Lisjö ångar var eh

a

;tr

)

-

lin rastlokalfräm

av maj då ma.kä9aren låt
pumpa ut vattnet 50m översvåmmat

svatttårnoL

rör

ping, skedand,ängshök o.h 2
låbbar. Riktigtlina höidare, tåck
vate Söten Lätlson, vår den ameti
lanstå tundraprparen ibörian av
julioch my6n6ppa och den
svärtbenta slnndpipar€n i början åv
augusti.

ett parårle. En kungsfiskete
obscrverades den 10/5 efter ån vid
f

16

höna, t mådoppi ng, sv attha ked op -
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att Höqbymaden kan bevaras på detta sätt, så
den kan bli lika Iin framöver {ör
ånder och vadare. Detserju förhoppningslullt ut då den nuvarande
ägaren av Sörby, Per Stråndberg,
kän tånka 5i9 "producera" tå91år på
den gamla invallade åkern.Slutligen
noierar viatt den ovanliga våJssångaren siöng i lisiöviken den l8/7
och att en brun tåråö*slog en
skrattmåsunge iDjupen den 19/7.

Jag hoppar verkligen

H

I

bi

D€n 6/6 ropade smätlå.kiga sump'
hönrn lrån Norrsiön. Komknaften
hördes 'snerpa" på flera platser,
såsom Håstlösa, Magsiömaden, reningsverket, usträngsbo och Gnien.

Hå9etn häckade vid sothällsviken,
(Nadden) och iår igen vid Lisiö. Fyra
rmårkrak i Vågsjön den 5n,lårkfalk
en jagade trollsländor vid Djupen.
Norrsiön och Gnien ijuli. Yåkt€,
rapporterådesfrån Lislö ångar den
5/7 och Gnien den l2t. Den6t
sjöng den mindre frugsnappareh vid
torvgravarna, Skyttorp. Vid Furnäs.
Öbjörken och på Morsjöåsen har
nattJkårran spelat under sommaren,

Jag vill tackn ållä som lämnat in

bidråg till den här sammanstållningen och hoppas att ännu fler gör

det ilorträttningen.
MikaelLeppälampi
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