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sångare, de gömmer sinå bon på mark€n, g?ima i skydd av någon täl gräs-

Tippen- ett fågeleldorado på 1950-talet

En art som spelar intensit över grås-

Oörun Lundqvist (1972)

mafkema våJen igenom

år

e kel-

beckasinen. Om den inte "brunrnar"
i luften, så sitler den på backen, på en
staingselstolp€ €ller på ladugårdstaket och utbringar sitt ljudliga tick-a
tick-a. Hon bygger sitt bo omsorgs-

Vid nordöstra delen av ÖstenjöD i
Suahammar, und€r sydligaste delen
åv det expaderande bnrkets schåktmåssor, låg en gång Suahammars-

tullt skyddat under en nrva, m€n
huruvida hon klarar der mor bet€sdjurens "stömingaC' år nog som elt

trakens fimste rastplats för fl)4tande
vadafåglar. Bi.ger Andersson har
ågnat en stor del av sin ftitid fbr
att udo$kå dettå etr grng så storslagnå ågelonråde. Alla uppgifter

lotteri.

Viktig fåg€lbiotop

grundar sig på hatrs iakttagelser.

Det finns flera fågelaner, än vad som
hiir redovisåts, som döljer sira famil"
jeliv i Murens mark€r. Man hör dem
sjunga och håvda revir och ibland

TiI
r Iu.ens enbusloårker linner !örnskar.n 5ln rätta häcbnlnasnl1j3.

iiitta och att de kan {irma god tillgång

skogens djur - och filselliv. Det v€t
du son gåma besöker Muren. Ven

på föda.

har inte sett tranån spatseB

lika viktigt, iir alt biotop€n är

För slaren och svaloma ä
håvden av markema vikljg.

den

belesStar€n

sök€r ofta sin föda i del kortbetade
gräset och svaloma far god tillgång
till insekter i lsnhav€t. Ibland karl

man se svaloma jaga koncenlremt
just till den plats där betesdjuren
ligger eller lungt betar - ddr är in-

i

de

öppna dik€na efter läck€rheter bland
dess smådjursliv, eller ormwåken dä

den ftan någon utsiktspunkt spanat
eRer smågnagare och käldjur, eller
några mörka klot i form av orrtuppar
i nägon hagbiörk.
Det vi dåremot inte ser år pärlugSlans

"Skogsglåntan" nytljås åv inångå

gulsvana ögon om natt€n. Då ingår
Murens gräsmarker hennes revir
och förhoppnings;s skall denna fantastiskt vackra uggla fä k?jffn så i all

gläsmarkema har också en betydelse som
bdosöksområde ftir den omgivande

ration... Som sagt, naturvårdsarb€tet
Muren finter mfuga anledningar.

sektsmylket som tåtasl.

De här öpplla och örtrika

gåmla Hallstavågen

stor råtäng

vama intensilt, men deras bon har ej
noggrarmare efiersökls. H;ir har
fränst fäglamas möjligheter att finna
boplatser b€rörts, men självklan och

i

ftamtid,

i

generation

€ft€r

gene-

i

rcr

till

sjön, en

som brukades som
slåttermark. Men år 1918 bödade
Surahahmars Bn* att tippa slagg ut
mot sjön norri&ån. Från att ha \"rit

slåttermarkudergickde dirliggande
våtängama

slom fijr:indringår

i

och

med att brukåndet av dessa upphörde, som en följd av den
påbörjade uttippningen åån non.
Ängen omvandlades till en småningom ogenomträ,nglig buskskog.

Två båckar leder ner till viken. Den
ena awattrår skogen och kårrmarkema i sydost, den andra hade sinå

till0ödetr ftån skogama

man bödade slåppa ut kloak böriade
botten att tåckås av slåm och bankar
bildades av d€ttå snterial.

Under några deceEnier

änalrades

alltså biotopen avsevå,rt vid Östersjöls nordösta del. De tidigare våtångama bade e$atts av tåt busklnark.
Denna fitriindring biotop var gyru!
sam för rastånde småfåglar. Dtjrtil
kom att floran på tippningeo !"r
frodig, vilket berodde på att oroddet
också hade bödat anvåndas som av-

i

av

1900-talet vår oIIlrådet nordost om Östersjön, tån
i bödan

Långt tillbaka bestod , vikens botten av sand. Men i och med ati

bortom

Skogslud.Nä detta offåde började
bebyggas ledde man kloaken ut i
bäcken och låt den utan föregående
rening fttlja våttendnget ner till
ÖstersjöD. Deffå skedde någon gång
på 1920-talet.

fallsplats lbr det i samhiill€t viixande
villaområdets trådgårdar. Mårya av

våra nidgardsv:ixtq vtixle

hair

rik-

ligt. De bildade slåmbarkama drog i
sin tul till sig vadårfåglar av olika

slag. Dessutom skapade man i bör-

jan

av so-talet bort det öve$ta

mat

jordslaget på €n del av den tidigare
slåtternarken. Denna avsloapDing
kom att tidvis vam vattenryld och
hysa miinsder av smådjur, vilket
giorde att många rastande vadarc
gick dringssök åveD hår.
Tippens vegetation wr som lnDls
mycket iodig. Myckenheten av kul-

v3r en orsåk till detta.
D€ssutom bidrcg de omnihnda
kloaLntslåppen i sjön til att ftiimja
turvåxter

vattenvä(t€mas betmgelser, s:irskilt
då vass och starr. Täta ruggbild-

M

ningär

av

dessa våxter skapåde
sumphöns. En
skattmåskoloni fick härrned också
goda möjligheter atl etabl€ra sig. I
skyddet av vass€n koni också ainder
åv olika slag att bygga sina bon
eller proviantera mder fl]4tningstid.

goda
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tillhåll för

varjust ftir vadaråglamas del
soft Birger Andersson började att
utforska viker på alvår 1952. De
flesta m€dleininama av denna ånDet

grupp \,"r, som sagt, endast tinfåliga

gäst€r

på Tippen.

Men några av

dem håckade också på området.

På grund av de onständigheter som
redogjorts fijr ovan, koft Tippen att
som

figellokal våra b:ist under 50-

tålet. Dess blomstringstid som rastplals för vadare var m€llafl åren 1952
och 1958. I börjån av 5o-talet slaapades, som niimts, matjorden på en

del av

området

bon, vilke.t ju

förbåttsade betingelsema för vadar
I?iglama.

I

På uttippningen av slagg och annat

adallsmaterial från bruket tsivdes
den mindre stråndpipåren. I början
av decenniet håckade den htu med
tre par. Anen är €n av de få som man
fodfarande kan hitta på onrådet. Den
större stråndpiparen råstade endast
under fl)turingen. På våren kunde

slutet av so-talet hade så

man

marken €rölr'åts av
schaktnaskin€ma, att omdd€t kom

kar

mycket

av

ått fitrlora sitt viirde som rastningslokai för vadare

fä se spel av d€n. "Även

le-

på marken utföras, då fåglarna

låta höra sina jolrande och målande
låten, ställa upp sig i stridsstållning
mot varandra, slöla ihop och jagå
vamndm springande". Ja, så beski-

ver Birger Ardersson spelet med
hjålp åv Rosenbergs 'Tåglar i S!€rise".

Av Tringa-artema håckade hår endast

drillsnäppan. Skogssnäppån var
en
grönbcn6n och gluttsnäppån. De
hd sistnilmnda kwde man ofta

ganska vanlig gåst vid sjön, likaså

6nna hiir på sommaren ig€nom. Fjållvårldens svårtsnäppå och våra kusters rödbenå återfanns även de rås-

nen

tande under fl)ttdngstid,
de
hörde inte tiu de vanligare gåstema.
D€ kunde kornma i grupper om upp
till åtta fåglar. Den prålige brushasens spel kunde man bevittna på
Tipp€n. En för dessa traker celeber
gäst uppenbarade sig

var en

rcskrrl

i maj l952.Det

som starnade uPp i

vik€n, för att efi€r två dagar fortsåtta sin r€sa, till för den låmpliga.e

artema var g€nomllyuåIe, men d€
håckade också på platsen. Stjärtån-

lokaler.

detr kunde man se på våren och d€n
sållsynla snattersndeo har varit på

Storspoven håckade på åilg,ama
stsax söder om viken. Den n:irbesläktad€ småspoven kunde msII fil se
flyga över på vårshåcket. Den arkiska myrspovetr sågs var igen 6,ra til
fem gång€r på hösten, men har ålalrig

observerats
sinema

var

på vårsn. Av

becka-

den enkla förstås den

allntumaste. En dag i början av
augusti ett år rastade 70-80 stycken

i viken. Den fanns hår också som

håckfle€l. S€nt på hösten kunde .nar
stöla upp dvörgbecklsincn om man
hade lite tur. Både \rår och höst är

dubbelbeckåsinen iakttag€n, åven

om den inte !år sårskilt

vånlig-

Tofsvipab byggde sitt bo på

ångs-

i söder. Ljutrgpipåren kunde
låta sig beskådas under dess
näringssök i viken under fl)thingstid- Den nordliga kustpiprren har
setts vid !'ra tillftillen. Av de s.k.
marken

småsoåppoma eller gruppen Calidiris

vår kilrrsnippln
de allniinnåst ftirekoinmande. Ett
och småsnäppan

l5-tåI (av

respekdve

an)

kunde

observens samtidiel. Den tunalrahåckande spovsnäppåo kom ofta i
sällskap om två till tre fåglar.
Mosnåppao ialltogs m€st på våren.
Ä.r 1954 var ett "gott år" för denna
art. Då kom tio till tolv nya vade dag
under d€ hd sista v€ckoma i maj
Kustsnäppan har setts oåga gånger

besök vid t!å tillollen. Blåsadden
var etr flyttgäst, nen år 1952 fanns

den

också representeråd som håckfågel med ett par. Skedatrd€n håckade, &ninstone i början på 50-talet,
då man kmde få se dess ungar. I ett
dike mot jämvägsbanken, som åvgånsar områd€t i öster, had€ två par

årtå sina bon.
Bland gruppen "sumphöns och rallår"

ånns ålla d€ &ra, i Sverig€ r€gelbundet Arekommande (håckande)
artema, rcpresenterade, sannolikt
håckade ålla de 8ra årt€må, altså
vsttenrall, smånickig sumphöDå,
rörhöna och sothöm, på Tippen. En
vårkvåll var det "massor" av små-

flåckiga sumphöns omkring mig i
gråset, beriittår Biger Andersson.
Det rörde sig då givetvis om flyttade
fågiar som gått ner för rastning. Den

gruda vik€n hyste

saikert mycket
åtban för den grå hägern, som ofta
kom fttr att proviantera. Den iakttogs
mesl på €n€rsommaretr och de flesta
individ€ma vår unga fåglar.

Gråtrut€! kom till sjön 1942. Sju år
tidigare blev skrattmåsetr häckfågel.
Den förekom i böian rned bara sju
til åtta par, mer på 50-tal€t fams i
viken cirka hundra bon, i rest€n åv
sjön lika manga.

på höststråcket.

Av stdckande
Änder, mvlåglar n.fl.
iinderna var förstås gråstnden
och krickan de var igaste. Båda

Av

rorCågel sågs bland

an&a blå och brun kirrhök. Stenfalk och lnrkfrlk. Dagligen hmde
man se tornfllken jaga över hgama
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och fiskgiusetr provialterade i sjön.
Hornugglm vår ädig håcltrlgel i ett
gä.mmalt kåkbo på den irliggsnde
hossen fråm till 1960{alets början.

Äi

1966 håckade den Ater. SarDma är
kunde mån vid flerå tilliållen åven se

den nonltlndsks iordugglan jaga
över ilngama.

I

börjatr på so-talet håckade ett pär

av rapph6n.. Matr kund€ årligen, i
backama söder om viken, finlla en
kull av dess ungår. På timotejålGma
och de saDka markemå vid mossen
kunde och kaD grlshoppsldgrred
låta h&a sin entonigt surraude sång
under ljutrlma försornmarkvållår. Den
iåkttogs för f&sta gången 1954. Tre
fu däefter hördes tre siungende ha-

når och 1963 hade a ålet ökat till
sex. Bland de tåttingff som endast
0yttade förbi, och starmade upp ffjr
att rasta i de skyddade buskagen, kan
nåmnas snöspsrv, bcrgfitrk och

ningsmässoma allt nåmare

iryå

de

ännu inte exploaterade delama av
området. Diir kåtr mar], om nan har

tur, få höm komhårren någon se!
försommårkvåll. Näktcrgtlen bar
också iakttagits vid enstaka tillGllen

och gråshoppsåtrgaren lår Ioåppåst
ha minskat sh nuneriir. Homug€lan
h,r åven på senare Ar setts jagå i
kaden av mossen. Många av de förbiflj4tande tåttingama, rovfflgbma
och ånd€ma kan kanske fortramtrde
iåkttås på offådet, men den omitologisk intressantaste delen är eD
gång litr ålla borta. Under TrppeDs
glansperiod gjordes ftjrsök att tådda
området fråtr exploateringens dystsa
öde. Nårheten till sa$hållet, en dryg
kilometer frän Sualaomars cetrtsum,
giorde att det kund€ ha blivit en tillgång för samhtilets nåneB mtui- och
fllgelintressemde men Bnåfl vårderådes inte desså aspekte. lika högt som
d€ ekonomiska.

vitrt€rhädpling. Dessa sågs vånligen i flockar. Blåhåken våI var ig på
hösten meo ä uder vårfl'ttningshd
bara sedd en gång på Ttppen. Son
sårskilt celebra gåster må nilmffs

En iamstiillning som dema tenderar
lått att bli en smula sakligt torr och
tr&ig. Dårför härvisar jag till Birge.
Ard€rsson som jag vct har e! hel del

soBmr4ylling, svårt rödstjärt och
sn&bkå. Ovånstående fiafistålning
år långt iftån firtlståndig, men jag

ints€ssant utöver detta att beråtta.
Dessutom rekommenderas den ögotrvittnesskildring som Harald Wed€rus

hoppas ändå att den gett låsaren €tt
hum om vad Tippen ur omitologisk

rnanland". Det år en expressionistisk

slarvinkel eD gång hade att erbjudå.

och

on de tidieåre fömihliea vadama*ema, batrkam4 ou ligger

mårsaakteDs finaste åcBllokal tedde

Åven

gömda under grusmassoma, kan det
löna sig att göra ett besök på platsen.
Mossen med intilliggande våtnarker

iir fortårande i stort sett b€vamd,
men lör vuje år tränger sig ry -

ger

i

s'nlirgsverket 'Natur

i

Våst-

liltrll fianstållring som hjålper
€r att förslå hur en gång sutåhanrsig.

Med Tipp€n tit$& i.lc b&å sjdva tiPpninse4 lltd också viken och mosso med
indllisgdde vÄlndker

