fiiställda, som Fötriid

Björksplintborren uppmärksammad
i Surahammarstrakten
Run€ Widenfalk

Undor nannet barkbonar sammanförs
en del sinå, cylindriska skalbåggår, såsom splintborrar, ,ikta bårkbonar och
vedborår. Mod€rdjuren borår sig in
er barken eller i veden, diir de .nlågger m€r eller mindre komplicerade
gångsystem, olika för vade an. I Sverige finns etl 80-tal arter. av vill€ en del

u

tillhör skogens allvarligaste skadegömre. De angiper såvål barr" som lölrräd
och kan fiirorsaka svår skadegörelse
genom sitt nfingsgnag konor på
ftiska träd eller genom larvemas verk-
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sanhet under barken eller i veden.
Skalbaggama svainnar i reg€l mder
vär€n och försommaren. De angdper
då m€r eller mindr€ sjuka eller av annan anledning, tex. torka för-svagade
träd.

Tom Sävström har berätiat fbr miB om
angepp åv björksplintbonen (Scolyt€s
ratz€bursi) på skadade björkar i Surafi

ammarstakten. Angreppel observera-

des på grund av stårk åktivitet åv
hackspettar (täflst spillkå*an) som ?jr
myckel begivna på bjorsplinrbonens
proleinrika larlet Famförallt urder
vinlem. Hackspettarnå bidrager på
detta sätt verksånt till att stammen av
bJörksplintboren och andra barkbonar
hålles nere.

Hiir följer någla dåta om arten. Björk-

splintborren ä en ca. 5-6 mm lång
s\."n splintbone ( se fig. 1 och i profil
fis. 2). Anen år vanlis på björk i hela
landet. Övervintring sker i larvstadiet,

och skalbaggarna kläcks

i juni.

lor'arlårnnad€

björkar på de nonllindska hyggena dukar tmder för denna insekt. För ått föF
hindra en alltför kanig spridning av
aflen brukar det rekom-menderas att
angripna träd awerkas och barkas helst
mder hösten. Dock bör d€t påp€kas att
då arien va.nlieen angdper redan sjuka
träd, så ä de ekonomiska förlustema
nngå.

Nå-

Fig. 3. Gängsysen, oiöt*splntbone
(Efter Lekande4

i fina kvisMnklar på
fiiska björkar, varefter djuren borrd
sig in i dö€nde eller nyss doda, strmdom åven till s).nes tullt friska slående
ringsgnaget utförs

björkar, liiimst grova träd. Den befiuktade honan gör en vertikal rak, ca.

cm lång s.k. modergång.
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gångens

väggar utgnager hon små nischer och

Flq. 1 . Bjötksplintborc.
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vai och en åv dem anbringar hon ett
ägg. Når larv€n kommer fiam gnager
den sig in i veden, så atl fiår mod€r-

,ffi

gang€n rtstråla lika många sidogångar

som antalet lagda ägg.

Till an

börja

med å{ dessa larvgångar ganska smala,
men ener hand som larv€n växer gnag€r den gånger bredare och bredare.
Hela gångsystenet är djupt inskuret i
splinten och synnerligen r€gelbundet
(s€ lig 3). Et ansrepp av denna skalbagg€ är lätt att upptåcka på grurd av
den vertikalå rad "lufthå|" honan gör i
arsluning till modergången (se fis.4)
Utveckling€n år l-årig

Skålbaggama angriper gäma genom
t.ex. översvaimnjng, brand eller kalär
ning av !ärilslarver örsvagade björkar
och påskyndar hfig€nom deras avdöende. Rätt vanligt iir vidåre att plötsligt

Fig. 4. En dytik .ad snä tunda häl
pä en biötl<stan utvisaL ad den åt
angdpen av bjö*sptktbdrcn. Oe
gä in lill noderyAng och uppgivas

Fig, 2. atörksphnbonen (Scolt'tus atze
butgi) ät en t st'de Sretige atlmän batkbone, ovan hannen, nedan (len slö e
haan, nal, sto .4,5 - 7 rnn.

Enet Tuttgten).
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Kattugglan återfick flygförmågan och friheten

kattuggloma med boslåder har jag giort

tidigare, dä

vi i

SBF satt

ut

ls-talel

holkår i suråhammårsaakt€n.

Avskedet

Niir våren kommer börjar det
saker

Tom Såvstöm
Någrå dagd före jul fann min grarme
Roger Börj€l en kattuggla sifland€ på

markel undfl sin carport. Jag
"lårmades" och efter att ha inelngat

ugglan, som var oförmögen att flyga,
misstaikte vi att enå vingen !?r bruten.
D€t rädde ingen tvekån om jag skutle
6rsöka hjålpa denna varelse eller ej,
det råckte med att möta blicken från de
stora svarta ögonen så var saken klar.
Hon fick bo i fönådet.
De litmta dagama fick jag mata henne,
(tror det val en hona), med kötti:irs och
grrlbitar av nötkött. Av veierinä Nils
Håkansson på Regiondjursjukluset i
Strömsholn fick jag lä.ra mig aft ge en
nwa kalanjöl på varje köttbit. Nahuligt får de i sig kålk via möss och soikars skel€tt, uian det tillskottet dör dc

inom några veckor- På SEömsholm
att vänster vinge var
brute[ varvid denna "stiftades". ln-

i förrådet, inte alltid på utlagt tidningspapper.

För ått störå herure så lite som möjligt

inskrhkes minå besök till d. titfulen
då mat överlåmnadcs. Matade jag på
ljusa dagsn satt hon på fåvoritplatsen i
bokhyllan och plirade med ögonen. var
det mörkt ute \,"r hon mera aktiv och
dök genast ner i något skr),rnsle och
gömde sig. Det hånde att hon i rådslån
till och med flög mot fönstret. Ilon visade inga tecken på att slåppa sin
slcygghet, tack och lov.

För att göm d€t lie mera ombonat fur
min gåst stiilldejag in en kattuggleholk
på ett bord, men hon tyckes inte ofta
sittå dåri. Genom att ha tillgång till ett
fönster inbilladc jas nis att hon b€höll
en viktig kontakt med "utelivef'.

konstaterad€s

lånnaren av skadad fågel måste sedan
sjålv ta ansvaret ftjr den fonsatta vården.
Snart

rcg bödade hon

åta på egen hand

I mitten av februari tog veterinärren bort
stiftet och Stsix aluco förklarades tullt
Fisk, varånde vid gott hull och tull av
energi. Trots att jag kånde en viss tillfiedsställelse över att ha lyckåts hjålpa
en utsatt rovfågel, började jag också
käma en ångdan 6r h€nnes fortsatta
liv. Men så mycket mem ån ått ge hen-

ftllor tillsågs att i husmanskost€n ingick markemas smågnagar€ då
och dÄ. Hon blev allt piggaie, stötte ne flygförmågån och livskaften tillbaupp spybollar och sprutåde skit hej vill ka kunde jag knappast göra. Hjålpt
och via
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hända

huludet på en kattuggla. Nu

våntade vi bala på vårmen och någon
vecka in i mårs kom åntligen det efterlängtade !åderonslaget. Den 23 mårs
var det alags ått la avsked. På dagen
satte jåg upp kattuggleholken i den fi-

naste backen i Elihgbo och slångde
någIa köttbilar i den. I skynningen bar
jag ut ugglan och stoppade in heme i
holken, tog min stege och åkte hem.

De ntumaste dygnen gjorde jåg någm
besök på plåtsen men hon tyckes inte
ha stånnat vid holken. I påskhelgen be-

fijr mig att håIl sett en
kat$gglehane öve.lämna en sork till
sin hona, vilket skedd€ i nårfi€tm av en
holk, inte lhgt ftån Elingbo. Det var
nog "min" uggla, nåt amat vill iag inte
tro!

rättade Mkael

Kaduggla TeckDing: Mkaet Lep)pälanpt

TACK vill jae riLta till rtersonålen på
Strömsholrn som välvilligt och engagerat stållde upp vid mina wå besök. Till
Lennärt Eriksson som sin vedbod
fångåde sorkar ooh möss och i högsta
grad bidrog till ugglans väl och ve, och
till familjen Linerstad som tilhandahöll

i

ett antål sandekoriat,

PS. Gunnel tackai ugglan ftir att vårt
föfråd nu blit skurat och äntligen on-

målat!DS.

Spåren i snön berättar....
Vid 6n långlur på skidor undor sonvinl€m över Klysen och Stora Flyten

tlllsammans m€d L€nnarl och Mikael(vllk6t bllvllllådilion) giods vinågta
lntrossantå låkrtagolssr. Någrå hundra m€i€rnon Klysen lilldrog slg €n orådd
ljådonupp vårt intr€ss€.
Nårvlsall och likade på €n mytholm6 svepts €n kungsöm törbibakom
os6, lågt öv€r skog€n. Kansks var dot ljåd€nupp€fl, som satt öppel i€n
talltopp, örnen hado I slkle.
Ura på det öppna myrplanet såg vispät isnön eft6r smålåglaroch spåren
var koncentrolade lill dg ur snÖn uppslickande luvoma av vilåg
(Rhynchosporc abel F&modlig€n val d€l en llock gtåsiskor som sökt
omvåxling lrän sm båslöda, som så hårårs ulgöG av bjö*. och klibballrön.
All€handå ogdslrön ing& också id€sså tåglats töda, dockvarvitagens
lrukt€r ide e sammanhang löross 6n ny kunskap.
Tom Sävsldn

Sett och hört i markerna
Mikael Leppälampi
Isen har just släppt ftån våra siöar i
början av måj, efter en snöfa$ig och
kall vinter. crurda sjöar har fått swe-

Den I/4 hittådes €n död kattuggla i en
lada i Kungshammar. clådjande år den
Berguv som ropar i virsboskogama.

bnst på grund av den tjocka isen och i
Lisjöbäcken kunde man i rslossningen
r?ikna döda fiskar i tusental. Fl),ttfåglama som kom i början av april har haft
problem att hitta öppet vatteo. cåss
och svanar har setts rasta nästan på

Gråspetlhonan vid Målarbacken fanns
kvar tiu mitten av mårs. Den mindre
håckpett€n .apporteras då och då,

vai.je gårde där det tunnits något ätbart.

Hiir följer en

bl.a. från NorNjölunden 2011, Målarback€n l0/2. Elingbo 2313 och vid Nås,
Öslenjön 2413. Steglitz vid cåsvad
24ll och 3 ex. vid Lisjö ångar ?/4. Den
2213 sågs l0 snöspårvrr vid Lisjö
åogar och er järpe vid norra Crlxen.
En råkå fanns med i kåkflocken i
Lrsjö 3/4. Hornugglan hördes ropa på

sammaiställning &ån
l/l sågs e duvhök
vid lonmossen i Ramnås. Tållbit
fanns kvar fonfarande vid årets börjar
m€d 20 ex. vid cåsvad 6/1, 2 ex. vaF natlen den 4/4 vid Fumäs, Lisjö ångar
dera vid golfbanan och Bårhrsel den och Baståsen.
l411. 4 ex. vid Skyttorp 1l/2, 2 ex.
Björsbolunden l8/2 såmt vid Stora Den utmzirkta fågellokalen Lisjö ängår
B.jursjön 2413. Bergfink 2 ex. fams har rastats av mycket fågel i april, rrots
6/l i Äsenlund, Ra.nnäs. Varfåseln ljten översv:i.ming. Många "nya" fåhar sets vid Hovgå.ds gårde 4/2. Fe- gelskådare har upptäckt lokalen. Toptr.
liosen 1612 och LisJö ärgar uoder h€la noteringar som 150 sångsvån, 250
vären. Den 6/l sågs ett 20-tal domher- sådgäss och 400 gråsånder kär n?irn13r på lasårdsbacken i Seslinssberg
nas. Åven rariteter som mindre
sångsvån 2 ex. den 8/4 och 3 ex. den
Vid S€glingsbergs kraftslation far s en l7l4, blåsgtu med 2 ex. 9/4 och 5 ex.
brunand (hane) blånd nåera knipor l0/4, spetsbergsgås 2 öx. 12/4 hat
årets börjrnt Den

den l0/2. Vid Norrsjön och Klockarbo

har nöikråka observerats vintem och
våren, liksorn i Björsbolunden vid Pilgrimsfålken gästade Lisjö ångar
Låtgsjö'r. l4l2 fanns 125 sidensvan- med att slå ett blte den 5/4 och wå
sar i Surahanxrar. Pärlugglån har tuvsörnår fick alla ånder ått lyfta
hons på l0 lokaler i komrnunen. Även i l2l4. Amandag påsk farxrs en årtå och
ar \rerkar smågragana ha uleblivit en tidig brushane d& Iiksom en

t0
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Teckn. Mikael Leppal an pi

gås 14/4. Den t0/4 sågs en större
slmndpipår€ dä och en av samma art
vid Lisjö ånsår l7l4 R6rdrommen
tutåde liån lisjövik€n 1114 Der 614
sågs en stenftlk vid Lisjö ängar och en

Efter €n våg vid Rålkcn har en spelgalen ijädcrhönå (l) hållit till.
Nåttema 22 och 23 april stråckte flera
flockar siöorrc över kommrmen D€n
2214 ilög en smålom över Skogsmuren och vid Sk:irpan i Ramnås fatns
den 2314 två snåskrsk. Det26/4 lä8
ert par sålsskrnk r våstersjön SlullF
gen noleral vi lvå skediinder vid Cnien
den 28/4 och en spelande strandpipå_
re på Suraftammars bruksomtåde den

den 2714 vid Turkie gården

2914

stråckande tiällvråk Samma dag fanns
två stenknäck i Nonsjölunder.

har haft en öv€rsvämning där raståde 400 gräsind,
Väslsuragård€na

sångsvån, sädgåss och ell spetsb€rgs_

