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Nlikåel Leppålampi
(såmmånstillåre)

Det nya året började med en nktrg
vinter. Andock övervintrade enstaka
björk/kohrastår och bergfink i
kommunen. Den 2/l sågs 20 tallbit
vid f d Eliseb€rg vid Nadder och
någla hördes locka söder om
Långsiön d€n 2911. Den l0/l
sinlmade en €nsam knip! i en vak
vid suraslussen. En tretåig
hacksp€tt noterad€s vid Felingen
1611. Vårfågeln år €n fågel som s€s

under vinterperioden hos oss m€n
åldrig håckat hår. Bl a fanns en vid
Gnien 2/1, en vid Lisjö ånsar 6/2 och
en sen obs€wation vid Gnien l0/4.
Den 24ll seglåd€ en kunqsörn över

crås!€tt, såUsrnt 9åst t sulah+
turs k(mu. T4kning: T såvströn.

I februari fanns en svrrt svän vid
Hagen i Ramnås. Samma dag såg etl
jåkllag en fjålluggl, vid Riset. Den
42 satt en gråsp€tt hona på talg i
Cåsvad. Storånganu mstades av två
såvsprrvår l2l2. Ärets första
stenfalk kom till lisjö dngar den
l5l3, senäre sågs stenfalk vid Gnien
l0/4, lisjö ärsar 2314 och Cnien
I0/5. Kungsfiskå.e (3 ex) fanns
eaer ån vid sura fiam till trlars.
dairefter har fåglar s€tts spridda efter
ån nonut till Seglingsb€rg.

Kvillen den 17 mårs hördes elt
mårkligt ljud ftån Stinssmossen, då
den mäktige lappugglan satt och
ropade ut sitt revir. I bakgunden
visslade minstirgen, en spårvuggla.
Den 20/3 hördes €n kåttugglr vid
Rå\,nås och den 2613 visslade en

sparvugglå vid Lönnbron i Ramnås
och lvå spårvugglor "h€tsade"
varåndra vid Gatstugan och
MagsJomad€n såmrna skymnings-
kvåll. ll snösprrvar sågs på lisjö
är.E t l7/3 och 37 ex vid
Högbymaden den l7l4. lvlindr€
håckspett har setts på flera platser,

bl a Bäckeslätt 8/1, Nonsjölund€n
4/4, Holmtorpet 10/4 ocn 244,
Spången ll/4, Äs€nlund l7l4, Gnien
26/4 och Tippen und€r maj. Råkor 4
ex fanns med bland kåkfitglar vid

I

LisJö l9/3. vid Cnien iänns.l er den
29/3.

En gamnal håvsörn sfåckte nomri
över vårmeverket i surå ll13 och
samma dag sågs reko.dtidigt e

sddesårlå promenera omkring på
galar vid Skivlingen. Deo 29/3 var
det som mest svar och gåss på
Sioriing€n mellan Raruås och Surä.
Många var d€l som lått och nära
kunde studera dessa {iån 66:an. Den
dagen råstade 370 sångsvån och
bland dem 3 miftlrc sångsvan. l/4
gick det 12 grågåss bland allå säd-
och kånådagåss på Storä,ng€n och
den 2/4 fams dali 2 vitkindåd€ gåss.

En kunqsörn ketsade över
ByggetoQ 3l/3 och den l/4 rltlade
tornfalken öv€r lisjö iulgar. Den I
april sågs hela 3 håvsörnår såmtidiet
över Cnien, (inget aprilskäntl).
Vinterhänlitrq iakttogs också.
Nonsjöns is rastades av en håvstrul
3/4 och i klrkbyn i Rarnnås fånns en
stenknåck 5/4. l5/4 och någla dagar
liamåt ropade en pS ugglå intensi\4
vid Skogsmuren. Den 1614 kom årets
första mirdre stråndpipar€ (2ex)
till västsuras öv€rsv?lrunade gå{d€n.

En lrppspsrv sågs den l7l4 över
Högb),rnaden. l8/4 falns 50-tal

Bland lisjö änga$ alla änder låg ett
skedåndpår 2ll4 och en
svartbåk€dopping 23/4. Natten till
den 2214 stråckte måoga
sjöorreflockar över vår konmrn på
flykt upp till sinå bäckningsplatser
vid nona ishavet. Låppuggla hörs
ropa non om Felinsen den I l/4 I !'år

har ågra spellokiga tjåderiuppår
rppträtt i markema. bl a vid
Seslingsberg, Avlången och L
Vallsjö'r. Den 25/4 tutade återig€n
rördr0mm€n liån Väst€rsjöfl s vassar
där också våtterrållens grymtningar
hörd€s 28/4. Två smålommar Iåg i
V;sbosjön den 2714 och I €x i
Sörsjön 8/5. En ung håvsörn kom
insvepandes över Flirmansbo 2914
lätt uppvaktad av någla kåkor. Den
h?ir dagen sågs också en snått€rrnd i
Gnien.

I maj var den svårta rödstjärten
tillbakå vid Sura bruk efter
vinlervistelsen i A-trika. 6/5 låg €tt
grigåsplr i Djupen. Paret låg kvar
under er veckas tid. Kanske blh det
håckning nästa år om gåss€n
godkånner sjön, isåfall komnunens
förstal Cråhrk€doppinsen lås lång€
ensam i Djupen och lockade men fick
till sist lag på sin hona och bobyggei
kund€ ta sin böiar. Den 8/5 blåste
det so-vindar och med dessa kom
hela 26 ex dviirgmåsår till lisjö
ångar dår de raslade under en dag -
r€kordl. Samma dag fanns också eo
rödstrupig piplärkå på iingama.
ll/5 sjöng första rosenfinken och
gräshoppssångaren vid Västersjön.
Dår jagade åven hå svarttåmor
insekter över vassama.

De8 I 3 måj var det mycket vådare på

Hörbymaden, bl å 416 grönbena,
212 brushåne,2l ljungpipåre ocb 6

rödbenor. 2315 fanns det 21

mosnåppor och 2 smalnÄbbåde
si'nsnäppor, 2615 en nyrsnäppa,
2715 €n smalnäbbad simsnåppå,
29/5 I större slråndpipåre ocb 2



mindr€ strrndpipåre o"t, -lOrS .n
lällpipåre på den lönlällliga
våharken, dår också skedrnd,
smådopping och åda troligtvis
håckar.

Den mindre fiugsnåpparen sjöng
vid Bjorsbolunden i pingsthelgen,
den l4l5, och hördes där återigen den
23/5. Den l1l5 hö.des nåktergalen
på Tippen. D€n l4l5 flög två
svrrttämor nere vid Gnien och över
f d Surtorpel flög en lärkfålk d€n
20/5. I kmlcn nv surN sollb.rn salt
€n kjirrsångrr€ och sjöng 2715 och
slutligen sågs 6 steglitz på sura bruk
d€r 20/5 och 2 ex vid Äsenlund den
sisra maj.

Rapportema bygger på rDpgifler
liimnade av medleomar på möten,
tel€fonkontåkter och frfu anteck-
ningar som görs ute vid olika obs-
platser.

biilsv. 8, 73s 37 slrah. 0220-
315 24.

Vid direkr frisst nke, dng 1
.ta händ Folis eller r4ats Eo!6-
lund ter. 02261700 50 el1er faE
a?26naa 22,

i apri1, reckning: alikael I€pFllånlpr
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Ilora- och Faunavakten
vitl uueda dfattnrngen åv den
illegdlä hånt€rirgen av bland
an@L orkldear mh r@fåglår,
ser du nåoot russi;nki sk.,v 6r l
rinq till 4ikael t,ep*ildrpi, BIå-i

virkindåc aås rasrade på srorånqen

Från vårprogrammet

Fåglår kring ån 20/2
Vi var ett gäng som samlad€s vid
Slenhuset och stegade iväg ner till ån
bakom bruksmuseel, där vi såg den
fdrsta strömstaren dyka i det
strömmånde vattnet. I kraftstationens
nona fasådv:igg kunde vi stldera
slenama elier det gamla brovalvet. På

efl skyh inlill står att låsa följand€

"VALVSTENAR I LANDSVÄGS-
BRO ANLACD VID LANDS-
HÖVDTNG AF UGGLAS SLUSS I
S TJRAHA]\tr!,1AR ÄR 1787 IJNDER
GUSTAF DEN IIIIS REGERJNC
BRTJKTTS FÖRSTA KRATT.
STATIoN UPPFÖRDES PÅ
SLUSSENS GRUND ÄR 1897,
NYBYGGDES I927."

Vi fo$atte upp över Sälten till
Kohagen och noterade ytterligare 3

strömstarar och vid magforsen visade
sig en mink på motsatta stranden.
Efter kongnllningen besökte vi en åv
Kohagens wå kallkällor innan den
bitand€ vindenjagad€ oss tiubaka till
ulgangspunkten.

Tom Sltrsttöht

Ugglekvåll i Västsura
Lördagen den 19 mars vår del så

återigen dags för föreningens årligen
återkommande uggleutflykr, denna
gång förlagd till skogama krirrg

västsura. Där hade kattugglån höfts
ropa tlera kvållar und€r vårvintem
och dårför kände vi oss ganska satka
på att få höra någol även denna kvåll.

Vi var ell tappert gång pä åna
personer som hade samlats \,id
kolarplatsen nära skolan denna kyliga
vårkväll. För att få upp våmen gick
vi en runda genom skogen intensi\t
lyssnande efter 'toand€ ugglor
.....nren lyvärr.....inte elt rop Vi
åtewånder lill kolarkojan diil Jan
Ing€ ordnar en härlig brasa ocb där vi
åvshfar kvållen med Brillning, fika
o€h trevlig sanvaro.

Några avslutar med en bilnnda runt
Djupebo, men också dår år uggloma
lysta.

lr'l ff ia,ne Svlir d- Nilsso n

Vårtecken i Lisjö ,{/.1

17 dehagare var med till Lis.iö för at
titla på låglar och an&a värt€cken.
Det var soligt och fint våder. Första
obs'punkten var de översvåmmåde
våstsuragärdena, drir 60aal
sångsvånar rastade och nyss anliinda
sädesårlor trippade på jordliltomå.

I Nonsjölu'rden sjöng gijrdsmyg och
en mindre hackspett furrmade och
ropade. Fortfårånde låg en hel d€l is
pÅ Norsjtlr där några svaoar, öoder
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och tranor sågs. Hägrama fanns
också på plats.
Vi fortsatte till Kållmora dår vi hade
utsikt över ångama. Nåstan 200 gåss,
mest kanadicker, gick på strbbåker,
sädgåss och enslåka grågås fånns
också med.

Plötsligt kom en slor mink
springande över stubb€n och
försvaim i ett dike. En del tranor och
ormwåkar stråckte mot non.

Mag usÅhlen

Fagnins i Mur€n, 2414

Jag började morgonen ute i Lisiö
tillsammans med en trevlig grupp liån
väst€rfuk€lsen under mottot
"Vildmarksmorgon". Pangväder,
onspel, en mindr€ hackspett på
rikligt nårtåll och fikastund€n i
Holmtorpshågen blev morgonens
behållning. Dennå årstid missar man
inte nagelönen och backtraven på
den tora och mågra lisjöbanan
intill.

Däefter for jag ivåg till Muren fbr
fagning av slått€rången. Atta
deltagare råfsåde löv och plockade
bort nerfallnå genar ionan vi
avslutade med fika.

Speciellt tack till de tre våsteråsamå
som följde med och hjälpte oss ned
fagningen. Vi hade också glådjen att
få hälse årets första lövsångare och
bussvala vålkomna till Muren. Och
solvåmen hade lockåt ftarn de i/ra

[ärilsMema, påfitgelöga, citron{fi l,
nässel!äril och sorgmantel.

Cökott"n, 8/5
Elt femtontal personer ville höra
göken ropa i Djupebo. Denna önskan
infriades också snan. Dagen böriade
i Sångk?insback€n d& kattfotens
röda honplåntor och vita "hån-
plåntol' våxle bland elåfibble-
rosettema. Kaflfoten som är
hlturgynnad finns på flera platser i
Djupebo.

I backen norr om f d torpet
Vretbacken lyssnade vi till Ame
Perssons intressanta synpunkter på
jåmåldersg:avåma, som ligger högt
på kullen norr om torpet. Dår farms
också don försla lickan som tilldrog
sig ett visst intresse, en Ceriporiopsis
resinascens, på ett gamnalt
äppeltråd. Bland skattmåsar och
sothöns i sjön Dj pen syntes också
gråhåkedopping och gdgås.

Den stom ganen söd€r om sjön
uppmåtl€s lill dryet 3 m i ofii(rets
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och ca 39 m i höjd. En imponerand€
$ån men åndå en bit från
rekordganama i Sverige. Den
gövsta måter 4,86 m i omkrets och
den hössta 44 m i höjd. Cranen blh
ju högst av våra tråd ocfi växer med
nya toppskott hela livet igeoom. så
om Djup€ngranen får stå kvar så
kanske...

Efter att ha passemt i kanten åv
Djupmossen med talltickor på
tiltvänlig höjd och tu\tllens gula
vårvippor på stigen, blev det kafle i
en moriinbacke, med utsikt över
grova aspar och öppna mafker upp
mot gård€n i Djupebo.

Långs Vålbäcken som meandrår sig
ner mot Djupen, så det ser ut som
den rimer baklånges, kom vi upp på

bwågen. Dä den lilla isåhs-
avlagring€n, föranledde en teori om
att den kanske tillhör samma stråk
som Baståsen och åvlag.ingen på
sjön Glåpens västra sida.

En fitmiddag i maj i d€tta
välbevamde ålderdorniiga kultur-
landskap i Djupebo ge. nångå
upplevels€r.

KJell Ande6son

Jubil€umsnötct, l8/5
Det kom 30 personer till Kåll-
morågård€n fdr att vara med vid
Iörening€ns speciella 40-års-
jubileumsmöte. Hedersordföranden
Harald Wederus var i fin form och
kåserad€ om fågelskådning på 1950-
talet, om föreningens tillkomst och

om andra allvarliga och roliga
fiärdelser i tureninserrs li"da. Ardra
und€rhöll 

'ned 
dikt och po€si medan

"åroC' såldes och priser utdelad€s.
En smörgåståna av sållan skådat
slag, lika god som d€n var stor,
avnjöls under k-vållen. Från
H€mbygdsföreningen, som !ff med
oss under kvällen, fick föreningen
mottaga en icke föraktlig
penninggåva, överlårnnad
ordöranden Gösta Berg. Några
svartvita foton fiån l950"lalet, ('r
Am€ Perssons album), utlöst€ glada
min€r och ko(unenbrer, orsakade av
bildema! prov på dåtidens klådmode.

Undertecknåd tackade varmt och
avslutade det trevligå mötet med att
ftamhålla de firla verksainheten vi
har i fö.eningen idag ooh hoppas pÄ

ftamgångsrika och livaktiga

Tom Stusttö,

Trefaldighetsrfton i Billsbo, 28/S
Trots orovåckande mörkå moln på
himlen stållde mångå dellågare upp
på cykclutnykt€n till Billsbo,
samanångemanget mellan natur-
skydds- och h€mbygdsöreningen. Vi
slånnade till vid de torp son ligg€r
eftef skogsvågen och fijrsl på h]r var
Slora Länglallbo eller Sfugarbo som
det döples til då suras sång- och
musikförening höll till där. Nrunera
sommartorp som Ake La$son rustat
och gjort mycker idylliskr. Till detta
torp hö{ ett svalloft, byggt ovarpå
jordkållaren. Odlad och spridd kring
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torpet vlixer den vackert mörkröda
blodnävan.

N?jsla torp vi stannade vid var Evald
Stridhs Lilla Långtallbo, också det
sommarstuga, där hrplnenra knopp"
ade. Näsla stann gjordes vid
Långsjö0, d:tr vi kikarspaoade efter
storlomme'r, mefi endast såg några
ftitidsfiskare på strandhållanla.

Väl framme vid Billsbo b€undrades
den torra eken vid vågen innan
sållskap€l samlådes vid kållan. Hår
vidtog en livlig diskussion om varför
och hur man ska "dricka källa", och
ur vad man ska dricka. Riktig
triimugg ska det vara, €n uppmaning
riktad till alla med medhåvd
plastmugg.

Samling skedde sedan på gtudstunet,
innån vi gick ner tiu de gåmla
skrovliga och ihåliga ekåma i
skogsbrFel, dtu det fikades och
skroderades. Vid ekamas fot
blommade den hfuiga skelörton. Efl€r
att ha awerkat hela ekstigen for alla
iväg hemÄt i högt l€mpo, bero€nde på
ihålland€ och tilltagande regn.

Ensom blev genomhlöt

Tidö Lindö, s/6
Vi som denna söndag for ivåg till
Mälarens omgiu ngar visste at
något spånnande viintade oss. Och
vilk€o upplevelse det blev, att
promenera i Tor€ wadeofalks djmsel
av magnoliatråd och rhododen-
dronbuskar. Alla Sirg€ma och
fonn€ma och inte minst doftema som
berusade oss. Tor€, entusiåsten och
iDspiråtören, be.änad€ kunnig och
med inlevelse om sitt livsverk, twårr
delvis hotat av den framryckande och
&uktade mördarsnig€ln. Vi fick se
lråd och buskar fiån några av
v?irldens alla höm, testade mot
Målarens klimat, med gott resultat.
Enligt Tore har traktema kring
Målaren den högsta årsmedel-
lemperaturen i Sverige.

Trevligt var d€l atl Ee personer fiån
våsteråsketsen deltog och som
avslutning bjöds vi en intressant
guidning av Chister Wagenius i det
nyligen bildade äldellövskoss-
reservatet på Fullerö. Det vår bara att
suga i sig av mångtalden; skogsbingel
(växten som fims på värå 100-
lappar), vårärt, nåstrot, trolldruva,
myskmadra, underviol, getrams,
stenlnäck, $ktergal
korkrnussling........

Tom Slivströ
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Dox igen för årets
evenemong!

Mi 1jövänIiga veckan genonfö!s
I år för femte ålet I rad.
Ärets tena år nat. vi ska1l
tnsptrera fler at! våljå eto-
Iogiskt odlade livsnedet. Där-
lgenor gynnar vi ett Jordbruk
!'ed biol.ogrsk mångfå]d, fri!!
från konslgödse] och t€nl ska
b€känpningsnedel, ulan över-
gödnin9 och kaclDl.u!r6p!idnin9.

Nårproducerade livsmedel är
bättre !ör niljön än na! sor
konmer 1ångvåga i lrån I

MATEN
ocH

MIUON
Når vi eft

genombrott för
:::':;, "I.:::Rå: 

j;::,;å"-ii:::;. ekologisk odling?
informalör, !roj ekt ltanclla rttil-
j övän1i 91.
saga 1026, 735 91 suråh. 0220-
364 46 -

MiliöVönlioo Veckonr+.rt*' reer. 11L-. *or*;
vcJ roh h.r.r !c. håndo!


