Från vårprogrammet

På der linå skogsudder ut i
sjön norr

Stora Fl)'ten - Norbyn

fot €tt livsr{m tångr

23ll

I strålarde sol och qnistrrnde
min lssnd€r började vår promerad

vid sjön Avlånge!, i Storå Ftytens
öst.å del. Vi gick no.rur örer sjön
och vida.e genom uDgtatlskost där
ett av väder o.h yind nedbrutet sr![
b€undrad€s, troligen rrin der tideiå
håst€n var skogsårbetrr€ns drr-

på krönet ev etr st€nig morÄnkulte.
DetYmkra väd.ei hade ru öv€rgått i

hård vind och snöfrll, efter ett
snabbt besök

Rudtjärtrs-grottorna
AylåDsens is. En

fyr.timmrrs våDdrirg i latrdskåp€t
mellan Bergsligen och skosståqlandetårslut. mcn lever iirdå kvf i
t.nkå.om natu.och kultur, hos oss

gåmnal !sp. I de timrade åogs"
l.dornr ned nåve.tak giorde vi fytrd
rv sniddå jårndet,tier och €n myrslåclq totalt uldermitreråd rv en
hungrig spillkråkå, väckte vår tö.-

(ie

utrdrnd. I er åkerholme i nårheten
rv gårdrrDs stötte vi på er mycket
skrämd !äv,fångåd i en fitltr.

pro grrmmet, metr rv örnvitrsrr btev
in tet. Åttt prrson€r sick tilt iors och

i

er tkte på skidor, irköpti från
Brödet och Fiskarn4 från uigångs-

länets mest välbeviråde och åtd€rdonligaste kultu.liodskap. Om mår
ftrdas dil ned bil åker man på €n
skogsbilväg son passe.ir igenoh
lnörk barrskog i cr en mit, innan etr
mycket våckert Iatrdskap öpptrar sig.
De fvå gå.drrna ligger nitt i €tr storr

punkten vid gånh Lansrsjö

bruk

Lisjö.båck€n lörgylldes av iskristaller och eft pår sfrömstan., åttlid
trevligr aft se i aktior. En småve$tå
hld€ sprutrgit fdre oss på vågetr, ute
på ltujöfiil.er tecknade sig rågrl
rådjur silu€ftlikt mot snöklädd drrk

är fråd

1800-tålet och mycket välbewråde.
Bostadshuser onges av mårga små

och etr vlrfåsel spånåde från

ekononibygsnader, bl a två sDed-

en

Vid båtplrts€n vid Furträs,
itrtill den fio! rspdrnge4 rösrades

jor. En ffig.t!, rester av gärdee
gård.r, de snåbrulna åkr.rn4

för litrslr fikan. Här lick vi se fem
vrckra korsnåbbår son poserrde i
en grån topp. Krlturmtkertra kring
Bro forstorp inbjöd rill inrressantå
dhkussioner och olöst blev frågan
y.r vällingklockån vid Broforstorp

bel€$ och äogsmarker bernttar om
lång drrkånvändning. Den långvariga hävd€n har givil våxrer som
stagg, darrsräs, junsrrulin, ornror,
slårt€rblomn!.äDgsskrttra och kalt-

RÄTAELSE

I ltujövikens siliisnår

1

I föffa n@et av xergus fdlekd,
sdd "sett dh ttrirt i Mkerna",
q råppolt m hiickning av t!etåig hackspelt i cåsvad. Trwäx! a
feläkrig uppgift, rEckninq ej konstatsad. liilkfålk uPPSavs ha
hiicka! lid Lilla !ålsjön, !ått sjö
ska

vdå storä

Må1sjön,

öWRSEENDE

vi hårrd på att lköra in" @s på
s ny Pclodbs'Ehd1de, vil}e! :1r
mledningen till att Mergus f! o m
detta nl:re! hd fått dervis nttt
ansikle. sittd Du ett @h ffit
stavfel el1er andrå "slåvaok€" be!
vi m övdBeende hiilföt.

hittådes

.€sternn €Iter en död tdgore, slage!
av spanhök ell€r k nsk€ rv d€n vrrfåeel som återiqed visrd€ sie, nu på
betydligt nårmåre håll,

And€rsson

Promenad i Lisjö, 6/2
D€dr! dag hade örn uttovars i

Skitrnskåttebergs kommun, år ett av

skog onråde. Byggrrdemå

i

vlr vi åte. på

När vi nnrmåde oss Norbyn
hördes gröDgölingen ropa från er

Norby!, son ligger

ifråtr

andrålitpprå låndskåp, På våg
tillbåka längs Arlx€ntjärn lrittade vi
lunglåv på en gånnal asp som stod

on Braxenviken grillåd€s

korvårna och tömdes matsåckarnn.
Några kråkor, kungsfåglår, orre ocb
en odinsvili kryddåde niturupplevels€n. Återvägen toss över SöNjötrs
srötnckb is, öv€r Crottudden med
siDå åtta-m€terrerar, gå[tlå ekår och
tållar, Hnr smakade vi på en låv
son våxle på !n rönD och tick full
fdrståeke fdr dess namn - bitterlav.

haft sin ursprunqsplits.

Rikskurser 1994

Liinskurser 1994

En nyh€t är ad man numem måst€ ta ut
en dellagaråvsift. Kursma håller eenomgående en mycket hög kvalibr och vid an-

Ämne, datum och plats
"Stegei fdre" lijr skogsakiva 161714 i Södermanland. (affn 1/4)

mälanbehåndlarsryrelsen €rsåtiningsfrågan. Anmälningar och fttrfiåsnirsar till
Marinne Sviird Nilsson (364 46).

västmanland

Ämne
Miljö€konomi

Datum

Inventeringskws kiirlväner i juni

Plab

19'20/3 Stockholm

Bam-o fm.verksamher 23-2414 Skövde
Ärsens skötsel o vård 28-31, Sundsvall

livei

Vatten år
Skogsbmk o

27-28lE Norilåte

nat.våJd 3-4 /9 Bollnås
Hållbartjordbruk 17-18/9Våxjö
Hållbarttiaiksyslem 1?-18/9

(am

i

15/5).

Ängsvård i åugustii
(ånin 2s17).

Våstm land

Lövskossekologi 10/9 i Strömshola
(anm 20/8).
'Naturskyddsfdrening€ns hemli ghet"
8-9/10 på Ridön (.tm 18/9).

Göt€borg

Skogsbnk o mt.vård 1-2110 Våxjö
Hållban Svdge
15-16/10 Slock|olm

--%ffi*

Ldnskursema dr mestadels

a!gitu-

ffi

:8
29

Sett och hört i markerna

Viistmanlunds
liins natat

nr5
Rappodema från hösten l99l inleds med en fin observalion av en
gamnal håvsörn över Öshrsjön i
siutet av sept€mber. Spårvoggls
bar iakttagits vid Trånsjön i Virsbo

l1/9, Felinsen 19/10 och

Biltsbo 3ll10. Den 18/9

upp€höll sig över Sloraingen den
2619.
r

Tallbit har höns vid F€lingen

8/10 och Öketjäm 29ll L

Den 24110 råstade mycket ågel på
lisjö:ingåma. Bland 60 sångsvsn,
30 sädgås,50 ksnadåsås och s0
gräsand låC 7 bläsgås och en

vid

håde

UlvGmens sångsvånspar fyra flyg-

stjärtand. Ett nytillskott ivåra marker ärskåggm€sen som sågs iNorrsjöns vassar Iijrsta gången 1992 och
senast 4/11 med 4 ex. Skäggmesen
kan ff 3 - 4 kullarper år och årsunsar kan häcka redan såmma år.

Den fdrggranna stegliten har setts
på fijljande plats€r: 9 ex. vid Lövvikstorp 2/10, I ex. Fel;ngen 30/10,
7 ex. sura bruk l/11, 2 ex. Täppan

Ramnäs kyrkby 7/11 och
Ramnäs bruk den l5/11.

I

ex.

i

vid

NrtuBkyddslörenin8eD i lånet hrr
utkommit ned en å.sbok, den fente

Om ängs- och hagm.rkernas fåg€l-

liv beråttar Thomrs Pett.rsson,

Eden, den!. gårg med Ärg och
Hage som temL "Nnturllgå slåtteroch betesnrrker h,r höga biologiskå/ekologiskå likom krlttr.histor-

iskr värd€n, bl s s€non

dess

svånpflori t$ upp av Holger
Axeklon och om skogetr som
fodernrrk berättir Kj€ll f,kluDd.
Du får firlji med Per Jofsson pt

i

vandring

sin

årtrikedom och sin betydelse tör

i

cråshoppsäns€r

och

Ädar|l Hedin på hvitrverte.ing. OD
lövången på RidöD beråttrr Karl-

lltNtåelseD åv måtrnisk,trs odlirgshtutoriå".Det nenår ftjrenirgen som
på bred front årbetrr fdr ltt be vrra

Axel

Petl€.ssotr,

Tom

Sävströdr

beskriver det kommunåla Dåltrr-

reservitet Kohrgen samt Skogsnur€r. Bo Eriksotr beråftar orn
iniressanta fågelmi.k.r på hävdåde
fuktångrr i övre SvartådåleD och
Rune Wld€nfålk beskriver nåBrå

lrtrdskåpet. ?€kk!
Heditr besk iver inspirer ånde hur
d€sså kl€noder i

mån ka! r$tåureri åtrgar och
hrslr, vilkå befinner sig i olika
igenvåxningsfrser.

Itns fynd ry praktbrggår.

Områden rn€d ovårdad "lövskråpBoken år på närå r00 sidor ocb Ined

skog", som är livsvikliga fijr manga

vrckrå illuslrationer i filrg ocl

Iågelart€! tninskar i alltftir snabb
tak, speciellt d€n nindre hacksp€tt€n har Iått sitr livsrun krympt
och minskår i hela landet. Under

hösten sågs den

svrrlvitt.

vid Täppan i

Hela tr€ krngsfiskare fanns efter
ån vid sum bruk i oktober. Denna
exo riskt ftirggrarna fågel hår i
vinter också setts vid Åliden i

öNkardu köpa bok.d - kontakta
oss i strelsel.

.åson åv

Kjell ADdersson

l. Snösparv
vid Felinsen den 5/12.

Rulltorpet den 20/l
såCs

Slutligen denna snörika vinter, en
övew;ntrande rödhake i Ramnås
och 2 såvsparvår på Storängen.

i

Segl;ngsb€rg. Den 1l/9 sågs jä.pe

vid

Transjön och en sent
kvardröjande morkulla vid
Felingen l8/10. Två

dll beyrrrtrd.t av nngs- ocL
hrgnirkerD.3 skönh€tsvärden och

Den 5/11 fånns 2 gråtrut,3 hågrar
och ett 20-tal gräsand efter ån mellan sura bruk och Kohasen. En promenad längs ån vini€rtid brukar oftåst vara givande ur Iågelsynpunkt.
Eu 20-tål sångsvan rastade i ån vid

3t/t2.

och vid bron

årvård sitt p!is,75 kr,

stöd

kyrkbyn 4/9, kanalen vid sura 5/l l,
Kohagen 26112 och Nonsjölunden

Ramnäs

Den

och genom ått köpå d€n ger du ett

T*knind: Ädd

ljällvråkar
SANLA\J
30

31

Hedin

