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Med fiskebåt i Norrtälje skärgård
lJpplev skärgården när den är som vackrast !
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MERGUS

Hävsfåglar, stråndhugg på blomrterskär med orkideer

Söndag 6 juni med buss från Stenhuset
kl 04.00 (Beräknad hemkomst ca 18.00)
lvledrå9 rejäl måtsåck, varma klåder o(h regnstall.

ilå9rå platser kvar. Anrnålan (som år bindande) senäst 23 majtill Leif
36054ellerMarianne35446. (Kostnad 150krförvuxna, 50 kr{örbarn
under l5 år - betålas ibussen)
Arne Persson 333 79
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KOMMENTAREN
Hoten mot biologisk mångfald år

Biologisk mångfald är ord som vi
allt oftare ser dyka uPP i olika
sammanhang, så också i lvlergus.

många, men vivillförsöka se åven
möiligheterna. Mångfalden kån

Det är ett uttryck 50m vi i Naturskyddsföreningen gårna vill 9e ett

innehåll.

Att bevara den biologiska mång_
falden iSurahammars komnun är
en fråga om, atttråget väga in
hånsyn till naturtyper och deras
våxter o(h diur ialla beslutvifattar
och alla verksamheter vi utövar.
Det år att vårna biotoper oah arter
på lån9 sikt och med respektför
våra bårn och barnbarn.,.,

dårför karakterisera vår förenlngs
naturskyddsarbete. Från att hållå
ett väkande öga på den lillå
nagelörten i Elingbo backår tlll ltt
påverkä valet av tvättmedel tlll
ortens hushåll.
Mångfald villviockså bjuda På
det här numret åv Mergus.
Trevlig Iässtund
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Styrelsen

il atu rskyddrlören ingens styrelse:

29 Magnus Ählen,ledamot 31381
MariannesvärdNilsson,vordf 36445 Kjellandersson," 33131
360 34
315 24 J-lTobiasson, "
Mikåel Leppälampi, sekr
319 38
Broliden,
Johan
suppl
54
360
Leif Ählen, kassör

Tom Såvström,

ordf

337

lnnevarande år slår Naturskydds-

föreningen ett sårskilt slag för att
rädda vårä ängår. lvlånga lieblad
kommer att vina över 9råssvålen och
föra tråditionen med ängsskötsel
och lieslåtter vidåre. från skåne till
Norrbotten. Ängens dåg den 8 åug.
blir Sveriges störstå slåttergille.

selarbetet. Därtör att vi tror På
ungdomarna 5om ängsskötare och
för att vi därmed borgår för en
f ramtida kontinuitet i ängsskötseln.
En riktigt skött äng tillhör en åv våra
rikaste biotoper, men också den
mest hotade.
De arealer som vi hävdår i Muren år

lntresset för än9sskötsel ökar glådjande nog och om inteviiNåtur
skyddstöreningen 5låss för ångens
bevarande är den om några år ett
minne blott. I vår förening är vi nu
någrå entusiaster som funnit det
meningstullt med den arbettgemenskap och tillfredsställölse som ång!'
skötsel ger. Första året var det rått
jobbigt, innan man fick in den rättå
snitsen och "svin9en" med orvet.
Andrå året var det tre gånger så
roligt. Tredie året sex gånger roliga-

tråd- och buskbårande hårdvållsäng
En hårdvallsäng kan också vara helt
tråd- och buskfri. Nå9on större
rådan ursprunglig äng finns tyvårr
inte längre kvår isurahammars

Sedån finns det s k sidvåll5äng,

strandän9, Jlåttermader (som vid

cnien), som är våtmark och som får
sin nåring genom det slam som vårflodens översvämning {ör med si9.

förbifarten kan jaq nämna, ått
Sveriges största idag hävdade

kårrängsområde år NötmYran

Omslag: spaNuggla
Teckning, Mikael LePpälampi

Våsterfårnebo.
I styrelsen hår vi målsättningen ått

få med flera ungdomar i ångssköt-

Du kånske har hört uttrycket

i

I

"Äng är åkers moder". det år ett
uttryck som saknår innebörd för de
flestå av oss, men som speglar en
livsnödvåndighet f ör vårå f örfåderFör ungefär 100 år sedan levde ju
över 90% av befolkningen i vårt
land åvjordbruk. För åttjorden
skulle ge bra skördar var man tvungen att gödsla den. Gödseln fick mån
från de betesdjur man hade. antalet djur en gård kunde töda berodde
på hur mycket vinterfoder man kunde producera. Mångden vinterfoder
i sin tur vår beroende av hur stora
och framfdrallt hur välskötta ångar
mån hade. Alltså, bra ångar -------t
mycket vinterf oder----+ många djur
--+ mycket 9ödsel-----) stor odlingsareal--+ mat till många personer.
Livet i ett nötskal !

1992 utökade vi slåtterarealen i

Muren och lät djuren dåretter beta
den slagna ången. E terbetet är
positivt för tloran på ången, där
diuren betår gräset som tillväxer i
slutet åv säsongen (aug - sept). De
trampar också ner frön och blottlägger små jordytor dår nya växter
får chansen att etablera sigDen 8 augusti behövs många starka
armar på vår ån9 i Muren. Då tågar
vi ut på ån9en, med vålslipade
verktyg, kavlar upp skiortärmarna,
svettas och gör vår plikt för kulturarvet och för den biolog;ska mång-

{alden. Vises iängen

!

Tom såvström

ÄNGENS DAG

Söndag 8 augusti
med Slåttergille i Skogsmuren
samling på ången kl 09.00
(Vi brukår vara klara 14.00)
Medtag lie och/eller råfsa, gårna egen kaffekorg.
Föreningen bjuder på sållad åv KRAV-märkta varor, rökt1ådiol,
Jörtäring och andra trevliga inslag.
Musik av

Son ia Serrå med

spelmän.

Vålkomna till årbetsgemenskap och festglädje !
Kontaktpersoner: Tom 9ävström (337 29) och Lennart Erik5son (358 54)

UGGLORNA
M a r kern a s "so rkfä
Sverige håckår tio arter u99lor.
Den minsta är sparvugglan, inte
större ån en domherre, den största
år berguven, hela 70 cm hö9. Alla
tio här de någon gång setts eller
hö rts iSurahammars kommun.
Nåmnas kan att minervaugglån
håckade tillfälligt i Skåne på 1940I

{
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talet o(h atttornugglan är
försvunnen ur vårfaunå s€dan ett
par år tillbaka.
Kännetecknände för ugglornä är
det stora huvudet. den korta hålsen
samt ått de år rov{åglar som
huvudsakligen jagar nattetid.
Fjäderdråkten är yvig och
mycket mjuk, vilket medför
ått de flyger helt ljudlöst.
Honah och hanen ser lika
ut, meh sistnämnda år iregel
något mindre. De platta,
runda eller hjårttormade
ögonkretsårna täcker de
mycket stora och känsliga
öronöppninqarna.
Ögonen,som ärfråmåtriktade, är ej rörliqa.
För att kunnå se åt oiikå
håll, vrider ugglan hela
huvudetBytet utgörsfråmst av
smågnagare
(sorkar och mö5t

IIo

r"

men också {å91år som sväljes hela

eller i storö stycken. Antalet ugglor
vårierår starkt med tillgången på
töda. Just ; år verkar det varå ganska gott om smågnagare i markerna, våraör man kan hoppas på en
eller annån håckningrf ramgån9.

för att lyssna e{ter
ugglor år under vårvintern, helst en
vindstillå kvåll med fullmåne. Men
också nu iapriloch majkan devara
ropåktiva, så en vårnatt iskoqen är
Bästå tiden

en {ascinerände upplevelse, oåvsett

ugglerop.

Eerguver är vår största uggla. Den
var nästan försvunnen från vårt land
förtio årsedan. Men efter många
å15 fråmgångsrikt arbete med
uppfödning och frisläppande, kan
man nu åter få höra berguvens dova
hoanden från reviren. Runt Virsbo
är kanske de såkraste platserna att

Jotdugglan år den vanligaste
ugglan norrut i landet. lflykten år
jordugglan långvingad, 9rå9ul med
ltort "åvskuret" huvud. Ansiktet år
liust med tvårt kring de gula ö9onen. Hon tycker om attjaga över
ångär och andråöppna platser. Har
man tur kan mån få se henne iaga
på dagen. vid Gniens öppna strand-

få höra uven, men den kan iltort
seft dykä upp var som helst. I
städernas hamnområden brukår den
dra uppmårksamheten till sig.

Lappugglan är nåstan lika stor
som berguven. Den har stort huvud
med tättsittande gulringade ögon.
saknar berguvens örontofsår, Trots
sin storlek våger hon bara ett kilo
mot uvens tre. Hon jagar 9årna om
dagen och är mycket orädd. Lappugglan är en norrlandsfågel men har
på senare tid spridit si9 söderut. I
Gunnilbo häckåde lappugglan 1991,
tör första gången i Västmanland.
Det år den sydligaste håckningen av

arten ilandet. Vid årsskiftetsågs
denna pampiga ugglå vid Felingen i

Fiä ugglan är den enda ugglan som
vit. Sitt tillhåll har den på fjäilhedarna, högt ovan träd9ränsen. Periodvis kan man se fjållugglan om
vintrarna i sydligare trakter, när
låmlårna i norr tryter. Få observationer finns av den i kommunen, den
senaste 1987 vid Gnarp iVirsbo.
är

ängar brukar hon

ses

iminiatyr. Hornugglan,

som är en

flyttfåg€1, tillbringår vintern i

Mellaneuropå. Om vårnätterna kan
man höra hanens dova. entoniga
stötande "oh" från talldungar och

slagugglan är storskogens och

sedån.

i

{örsommårnatten är också lått ått
kånna igen, en sorgligt {allande,
ståndigt upprepande vissling, som
hörs bra. Säkra plötser att höra
hornugglan på år i Lisj6, vid Gnien
och Felingen-

varie vår.

Homugglan trivs båst iiordbruksbygd med omvåxlande slätt och
skog- Hon år lätt igenkännlig med
sina långa örontolsar, likt en berguv

myrmarkernas uggla. Hon ser ut 5om
kattugglan, m€d svarta ögon, men år
betydligt störr€. Trakterna kring
lvlöklinta och södra Dalälven är slagugglans nårmaste tillhåll. dår den är
trogen reviret året om. Håakar i
gamlå hö9a "skorstensstubbar", men
9år gårna i stora holkar, sårskilt som
det börjar bli brist på högstubbår
genom dagens högeffektiva skogsbruk. Revirlätet är dovt berguvlikt
"vo-hå--vo-hå", med en kort mellanpaus. Vid stora Flyten iVirsbo hat
man hört slå9u99lan för några år

skogsbryn. Ungarnås måttiggarlåte

med sitt åskgråa änsikte
'(attrrggra,
och svarta ögon trivs bra bland våra
herrgårdår och torp. Där kan hon
hittå gamla ihåli9a tråd att häcka i,
men godtar också holk. Låtet är ett
nåstan vibrerände hojtande, håååhå-hå-å-å-åå". Ungårnas tiggårläte
är ett 'psit" som hörs med några
sekunders mellanrum, då de år
utflugna ur boet- vid västsura, Lisiö
och Seglingsberg kan man höra
kattugglan.

H6ku99lan är dagaktiv och häckar i Norrland. Hon har ett ljust ansikte inramat av
svart kånt, ett höklikt tvårbandåt bröst och
lång stjärt. Om dagen sitter hon ofta på

utkik, välsynlig itoppen på eitträd. vissa
år kan det bli invasion av hökugglor i vå.4
tråkter- 1983 upplevdevien sådan, utån
5in like. Många ugglor stannade kvar,
etablerade revir och skred till och med till
håckning. Ett par håckade så nåra Sura
som iden finå talldungan vid Gatstugan.

Pärrlgglan är stor som en björktrast, har
stort huvud och gulå ögon. Fjäderdräkten
år brun och beströdd med vita fläckar,
"pärlor". Hon år en utpråglad skogs- och
natt{ågel. Lätet är en stötande ramså "popo-po-po...", som kan upprepas i timmar
med korta pauser. För sin håckning är pårlugglan beroende av riklig smågnagartillgång och spillkråkans bobyggarkonst.
Finns det ingen mat hoppar hon över
håckningen.

tillhö r minstin gen bland
ugglorna och kan ejförväxlas med någon
annan. En 9råbrun fågel med svåvelgula
ögon och blott 16 cm hö9. Den är aktiv på
dagen och sittergärna högt inå9on topp
och viftar med den bredå stjårten. 5måfå'
glar i omgivningen brukår varna ljudligt
vid åsynen av den lille men skicklige jågaren. I gryning och skymning kan man få
höra sparvugglåns rop, en kort vissling som
upprepas hela tiden. Häckår +öretradesv s:
qran eller åsp.
Vid Kohagen, Furnäs och Felingen brukar
"den lille" ge sig till känna.
SpaNngg le n

Mikael Leppålampi
Text och teckningar

Aspbacken
Efter "pensionårsintrådet" 1977 hat
jag ägnåt mycken tid åt historielåsning oah undersökning omkring
dettå område, biå hit,dläget och
gråvskicket under olika tidsskeden.
Efter attjå9 fått 3e den mäktigå
stensträng om ca 50 meters längd,
vilken löper i nord-sydlig riktning
genom backen, varjag ibörjan av
8o-tälet på det klara med att hår
fanns gravar trån åldre tider' En
sådan stenstrång kan förekomma
lite vårstans vid hedentida gravfält,
jåmför de kristna grittegårdarnas
bogårdsmurar !

höstmorgon med frosttog jag en
skärvsten från kanten av den större
kullen ihanden. Den lyste så vackert
och gnistrade merän dom andra.
Jag antog att den tidigare varit ut'
sattJör stark vårme. Helt omedve'
tet, nårjag höllstenen ihänden,
slog det mig att det rörde sig om ett
gammalt bygdegravfält. Jag kånde
mig helt säker på detta och kallade
därför åter på min kontakt vid Länsmusdet. Han kom men hölllast vid
vad åndra hade skrivit, att i Råmnås
har istort sett ingen bebyggelse
lörekommit töre brukens tillkomst.
En

Två varma julikvållar 1985 9rävde vi,
några medlemmar {rån hembYgds_

föreningenpå ett stålle dår metall'
detektorn qav utslå9.

i Ramnäs
På

markytän {anns inga åntYdning-

år om någon 9rav. Men genåstvi

böriade gråva kom vi På större och
mindre stenar. Vi kunde mycket lätt
{ölia gamla schaktkånten av en rund
grop. Diametern imårkplånet var
omkring en meter och åWog nedåt.
Vi måste avbryta grävningen första
kvållen på grund åv en tör 5tor sten

Andra kvållen håde vi ett block med
oss. Då fick vi uPP den dår stenen.
Vitortsatte att grävå her omkring en
ännu större sten. Från foten av
d€nna, på ca 80 cm diuP,fi(kviuPP
slagg efter lågteknologiskt framstållt iårn. Detta måste vi tolka som
en hälsning från de människor som
ltfört 9råvsåttningen samt som
nedlagda offer till den döde.
Stenen, Jom hade en Plan undersida,

att vi endast kunde vicka
påden ochta ut liteavaskån, som
fannsunderstenen. Askan lådes ien
påse. Därefter ladesstenen tillbaka i
ursprungligt låge och återfyllningen
giordes provisoriskt. Vi trodde att
någon skulle anlitas tör en tackmåssigt utförd {ortsått utgråvning Så
har inte skett. askån och slag9en
har överlämnats till Lånsmus€et,
enligt överenskommelse.
var så stor

År 1989 fick iag kontakt med Robert
5jöö, då arkeolog vid Lånsmusöet,

