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Fråmst handlar det om att frisiälla

kfttsar ånses luddrickan starkt miss' tårnor och ilsknlås. soln håckar pii rall{\nnåd !\ skogsb|uk och därtör mins-

delar av ek- lind- och hasselbestånden,

tu i bagaget kan i början på
juni den lillå nussnappåren finnas i

skog, som .äddar ädellövet från att dö

Mcd lilet

Bland skivlingrr knn niiNnds a(er son

gallhälla och tuvhätta, som våxer på lunden och större hackspelten tycks
mossiga stambåser av ek. Vårödling vara ållersrådes nårvarande. Höstens
och iransski!ling hår hiltåls i omdder, lågelbegilenhet i lunden är nötkråkan,
liksorn purpudbtrd spindling. besk som dd kån hörås skrika eller ivri-sr
vaxskivling, zonkamskivling och haNande hasselDö1ter. Någon uggla
rvavelmusseron. Svalt vårskå1, blek eller annan rovtågel kan övenaska

senom bonhusaning av fråmst gran.
Målsättningen år, att få en luckigåre

och son törhoppningsvis kan

lå
spenörien, vippärten och brudbröder
att åter blomma i Björsbolundenl

grönskål och stenmurkla kan ses redån
i maj, liksom kouehäthn.
t'.

I båck€n törekommer

rikligl

båckmurklin-qen
dnr den växer på piDnår som

i' l.

ligger helt under vattenytan. Etl trevligr lynd gjordes nyl;gen, nännigen I3
sI höstgamla exemplar av kamjordstjäJnA. Ceusttum pectinahm. som
srack upp sina rökbollar ovan ban.

"90-årsdågen"
SNF

bildad*

16 maj

li

1909.

Följdåktligen frades 9Gåriigen
denda då9, pÄ många plltser tunr
on i låndel I Sura hade vi valt
.tt sml6 vid Björsbo vid Läns-

matlan under en av gammelgranarna.

sjöi, dn vi i.bjudit dlhänhet€t.
bl a lö. sårskjld visning av
Bjöabolunden. Eu

Swthöta

A

ner $lö1 upp under
och tog del av vår

skytlda och utveckla

nsturviirdena

,l

köpte nauööck€r och

!t,

.edda att inleda och t'ullfölja rcslaKanjat.lstjäm

Fågellivet

En tidig morgon i måj

sjuoger
svarthåtla och grönsångarc och mån
kån höm kungstågel, rrädkrypåre och

ureringsåtgärder Jbr att rädda ekarna

och andm natur!ärden inom vissa
åvsnitt åv lunden. Vi har i det avseendet inlert diskussioner med måft-

ägarna. Dessa har visa! pos;tivt intresse och AssiDomän har avsat två
kärnowåden sonr nyckelbiotoper,

r':
Ti&unara hitt
OnÅdet w,"otketdts n d A&"kdta"
dz, eSenligd Ajusbotutulen tud sto
t6ldg @ eh, hrd Nh hael. Ondde B
ulAd e nindte kttrnotuAde ned nest
E1MI ttor bdftskoq. Natufldtdo,a tM
besktirs i tppsatsen at Mntade ta, bddo

onfildetu (Ekorcnistt

ta

Kjell och Tom Buidade onl i luidei
@h visadc g.ova idel ldvudd. lun sVi hnde
laven och annrt
också antednins åtl vam slsda @h
IiE i dubbel bcnalkehe, dl nrk-

innesr

åganå AsiDohtu Aa och TuhundE lovat au styddasim dela.

anlråh t907).

Fdn Långsjön ropar vilka nu är undanmgns irån tråmtida
lomen och skränar virtågeln, fisk' rarioneilt sko.ssbruk

korsnåbbar.

@h

ryches trivas pÄ Björsbos gårdstun-

samband

med presentationen av lundområdet. I
Naturskyddstöreningen är vi nu be-

peso-

kanpllj-

nrld, rvnjöt födriskning

rl

Som nämnts tog ULf Malrngren 1980

upp naturvårdsönskemål i

3$l!l

efi.middagea
u6tdlning

2t

Turkiesjön l0/4. Första g.rnsångaren
sjöns vid Lisjö ånsar l/1. 2 ex samma
lokal 2414, Bas!åsen 2214 och v;d Ulvramen m€d 2 ex 2614. Vid Gnien fanns
ett par brunrtrd 3l/3 och ett par årtå

Sett och hört i markerna

6/4. Västersjön raslades
sjöorre 20/4.

av Mikael Lepp.ilanpi

När dettå skrivs,

å! ert plr

i

1övsprickningstid,
har tjäder- och orrspelskulmen avtagh.

En flock på

6l

kanådagåss sågs vid
Gnien 30/12. På Storängen fanns 2

'tropikflyrare såsom rödstjärt och fjällvråkar 20/1. Den 7/3 mstade
svartvit tlugsnåppåre har precis an- ålfågel iGnien.

en

Iänt. De kom under natten och ått vaknå till deras sång är lika härligl varje

"Setl och hön" börjar från l/12 -98,

vi

slutåde sist. Ilnder vintem
uppehöll sig storå mångder gråsiskor
vid våra småfågelutfodringår. Bland
alla siskor sågs enstaka snösiskor och
brunsiskor (ras av sråsiska). RåppoF
ter om sjuka och döda fåelar, till ftjljd

där

av siora ansamlingar kine

l2 skäggmesar fanns i vassen utanör
jordph, Glåpen, 22l,1. En Egelvåtmarker". Den grupp som då
snåskrrke (hane) iänns i Ciåpen och besökle Lisjö ångår (2414) fick se en
Sörsjön 22l.1 samt ett par i Ösrersjön pilgrimsfålk blijagad av b.un kärr2314 och Gnien 2514.
hök. En hona pilgrimsfalk fanns även
Baståsens

vid Gnien 27l1.

40 pärlugglor och 3 slqsuselor ;
kommunen. I början av åre1 upp€höll

vid Lisjö

ångår 2514 och 5 ex v;d
Rålken l8/4. Kanske \/ar det den goda
gnagarfttrekonsten son giorde ått de
drdjde sis kvar. En GIådå (röd) sågs
vid Cnien 2614. Det år det tredje
&ndel från Surahammars kommunl

sig en dovhjort ("spetsbock") inn€ på
bruksornrådet i sura, hur den nu hainnat därl? Senast den obs€rverades vår
i mars och då var den på väg österut

vid Stoång€n. Vint€rhämpling-fånns
med ett 501a1 ex. vid €n linåker vid
C.indstueån l6/3.

En rödb€nå lanns vid Högbymaden
storskrnar sågs sträcka
söderut vid samma lokal 28/4. Den I
maj låg 7 bergänder (3 hannar,4

invåsionstendenser

Muren. I €n villaträdgård på Blåbärsvägen i sura fanns en rödhako 20112
såmt bergfink som öv€rvintrade. Cråspett har selts vid Korpfallet. Virsbo,

2714 och 17

Trådlärka ha. rapporterals från Lisjö
ängar 2013. Cnien 2613, Hovmossen
2713, söder Lånssjön 3/4 och med 2

och sågs med småflockar på många ex. vid Timmermossen i aptil. Den 7/4
plåts€r.9/12 sågs en stor flock doln- sjöng en svart rödstjärt på sura
n€rrar (ll0 ex) vid en åkerlapp vid b.uksområde. Vid Lisjö iinsar såss
råkå 2513. Två råkor fanns vid Gnien

2ll1.

Sp€tsbergsgås och 2 blåsgäss
vid Gnien 2313. Bläsgäss
raståde
3 ex. vid Onien från
sågs sträcka

29/12 och vid Ramstorp 30/1. I 29-3lil 'ned
och I ex. vid Lisjö ånsar
Gåmmelby urspelade sig et drama, då 3|3.
en grÅsp€lt blev sbämd ftån "näsksvål€n" och råkade flyga mot en altan- Snåtterandspår hår setts vid flerå
önster. Spetten låg orörlig en slund rillf;iuen i vår, bl a vid cnien lll3,
men kvicknad€ s€dan till o€h flög till 3/4, 5/4 samt l3/4 och på de överskogs.

Den 2514 rastade 5 ,lfåglar (a hannar,
L hona) i Östersjön och 2 ejd.år (hannat ; Clåpen. En sen fjällvråk fanns

ca

borden,

kom i snösmältningstid.

Tallbiten had€

atl börja ropa. Sammanlagt hördes

svåmmade väslsuragärdenå

4/4

och

ex vid Gnien från 2314,2714.

Sveriges ornitologiska törening, SOF.
hade silt åBmöre på Västsura sista
helg€n iåpril. Tema! var "L€vande

Smågnagare fartrts det gott om i
om "bo, skogama j vinter vilket fick ugglorna

år! Cenasl så uppstår kiv
slådema" dår tålgoxen kanske redan
ligeer och ruvd i någon holk.

Stenkniick satte sig itoppen av eu
tläd vid Blåbärsvägen, sura, 23/4 och
vid Snickarberget sågs 2 ex sträcka.
Svarthrkedopping råpporteras med I

honor)

i

Västersjön och samma dag

l

sjöorrår i Öste6jön.
Ri g|dst Teckring ltlikael Leppailanpi
Flera ryod av rirgtrast ftjreligger från
sluret åv apdl. Hela 3 ex (hannat sågs

samtidigt på gårdet mellan GIA-går-

Avsluhingsvis

e1r

litet märkl;gr rynd

som Lennart Eriksson giorde vid
Bäckeslätl den l/5. då han hitlade en

nyss
hade

överkörd dvärgvessle. Djure!

vita

framtassar.

I

litteraturen

d€n och Nonsjölunden den 22l4. anges att endasr ett säkert
&nd lidigTråslarna hödes t o m siunea när de are rapporteråls fiån Västmanland. Det
iblånd satte sig i skogskanten. Vidare iyndet är tiån 1950-tale1 och gjordes
hår fynd ejons med I ex vid Kyrkbyn som bekan! är. av Flårald Wederus.
l9l4, Sörby 2314. Åliden 2314 såmt
vid Skogsmuren

2614.

-'llotiser

-l

"Namnbyte"

Vid

årsmöte! lramlade styrelsen ett
örslag på namnändring, vilket godkändes av mö!et. Det nya iörenklade
namn€t är fodsättningsvis Swahannan Naturikrddslliircning. Fötkoft-

Årsmöte kryddat med
ägretthäger

Liinsfdrbundet höll sin årsstämtna på ningen SBF (Surahammarc bioloeiska
Askövikens nalurum den 7/4. Christer örening) år dårm€d utraderar.
Sv€nsk är föreståndåre fiir naturskolan

som bedrivs där. vilken han inled
ningsvis berättade om. Årsmötet led-

Flohäll 18/4 - i regn oc[
rusk

des av Birgiua La.sson frår riksTre "tappra" persone. fitrenades vid
styrelsen och lill vardags aktiv i
7.]o-tiden på morgonkulan vid SkomSigtuna-ketsen.
marbo norr om Virsbo, drog på sig

Till

regnställen och drog

Efter mötesfijrhandlingamå och det
sedvanliga kaffet drog några av
deltågama ;väg i hållånde regn och på

Seppo Ormiskangas, var det någo{ av

ivåg mot nya och
ordfttrande för Naturskyddsspännande måI. Nya marker var det
ftireningen i Väshanland onvåldes
nämligen ör Mikael och und€F
enhållisr Kiell Eklund.
tecknad. För stigfinnaren ldr dagen,

i markema fanns nysnö och -spåren
Ieriga stigar till fågeltomet, var;från
beråltade att skogshare och råv korsat
den und€r dågen uppdykande ägre$hägem beskådades, liksom någla ängelsbergsvägen under natten. Snart
vek vi av våster ut och påsserade Lillå
Skommarbo innan vi via gammal körväg nådde de småbrutna odlingsmårkema ner mot Halvarsviken. Här
rinner en båck vilken man bygg!

vinterhåimplingar.

Det 45:e årsmötet på
hemmaplan

i

vallar och skapat ett par trevliga

Föreningens årsmöte avhölls i mårs i
Hembygdsgården och santliga i den
gamla sryrelsen omvald€s. Till ny
suppleant valdes Joåkim Kraft efter
Lårs Persson som tidigåre flyttat från

Surahannar. Lars tackas

ör

sina

insatser i fttreningsarbetet.

Seppo Leppålampi visade

viltvalt€n.

I

dessa fanns något gläsandpar och knipa och pä varknrylld
slubbåker vilade lo-talet kånadagäss.
På nåmnda slubbåker spatserade en

Ute på Uddberget hade v; fin ulsikt
över Åmänningen med Långöama och

eu

uppskatlat prosmm med diabilder från
naturen i surarrakten under 1970-hlet

övriga holnar. I sjön noterade vi
häger, storlom. smålom, gdirut,
skJallmås, fisknås och kanadagås och
platsen var väl vald fttr en vårmånde

Nndade udden och stu- morna vå. dock nyutsprungna - vitderad€ någ.a makliga strandnära furor, sippa och vårfryle - den sishämndas
skönhet granskad ilupp. Det ihopoch på €n av dessa växle tallticka.
räfsade risel och lövhögama eldades
upp och på backrutelokalen genonpå
Nv-brant
Slupbergets
Nyfikna
drcg vi oss dit och fann bl a ;nslåg av tördes en försiktig gdsbränning.
spännande blandskog med gran oclr
åsp. Elt fint svanprynd gjordes här. För övdst kan nämnas Lasses o€h
kaff€tår.

om

Vi

än höstgåmmalt sådant,

nämligen

Fmnks grind, dagen

lill

åra

i srabilare

koralltaggsvamp HeticitLh cora o- "fomdesign", som nu hängdes på
ider, växande på en "hängande" asp' plals.
låga. En gånska grov ask hinade vi i
"Den blonstertid nlt konnet. ned lust
ett mindre sumpskogspard.
Den regniga promenad€n tog sin fortsåttning övel ganska oländig lerräng

söderut t;ll byn Flohåll, som mest
bestod av sommarslugor, tätt placerå-

och fdgting stot". Ja, nu äre$tÅt b^ta
vän1an på mångfalden och spånningen

k.ing fiågor som - hur manga brudsporrar blir det i år, poppar violettå
fingersvampen upp igen...? Den som

de i €n stugby.
Tom Sövström

Matsäckarna iömdes vid åmynn'ngen
där ett par knölsvanar flög lågt över
va$en)4ån och där

vi

bestämde oss fdr

att sludig€n besöka Väster Mursjön.

Mård på visit

Vid sjön. som var fågeltom, hade man Art en må.d tar sig in i etr iättbebyggt
nyligen awerkat ett större hygge. samhälle hör inle till vanligheiema.

Sisla biten mot bilama blev iung och Det annars mycket skygga djuret uppvätan började göra sig påmind såväl €nbarade sig emellertid ftir €n tid
"utan- som innanpå". Men som sagt, vi sedan inne i Surahammar. nå.mare behade bra kläder och då finns ju som stamt vid Ekängsvägen, dit den tro'
bekanl inger dåligt väderl
ligtvis kommit nonifrån utmed KolTom

Sötrtfin

Fagning i Muren 2414 en insats för ängens
mångfåld!
Även om det denna soliga och varma
dag inte gick att fiirnimma mycket av
slåtterängens biologiska mångfald, vet
vi at1 om några veckor den bjuda på
fag€r blomslerpr.kt. De första blom

bäcksån.

B€ngt Jonsson var påpassligt framme
m€d kameran och "tåneade" mården

i eti träd vid
blivii uppskrämd av

sedån den klättrat upp

åkanten, dir den

"-

L

'1...*.

tradilion. Det som från början lockade
rmnor hit i s!örre mängd var de jätteodlingar av potatis som då fanns i om-

Hornborgasjön i april - dansgala
med tusentals deltagare
"IJtblick"

rådet. Odlingen hörde ihop

S;sta bränneri€! stängde i bödan av
1970-tatet och potatisodlingen upp-

"Om sto.ken kom med lasten. så var saml åvnj tit lunch på Billinge Hus i
val tanan där steget löre". Kånske var Skövde. (Deltå ingick i resans pris på
det så ftir hånån

'

mytomspunnen och

som bland djuren tått framsd

490

k.

årrangerad

av MIX

&i

000

tranor

betyder ari man stoppar undan ljus och
talgdant ar och lågger sig när det iir för
mörkt att arbeta. För att få tur med
skörden ska man "springa trana". Hela
gårdens befolkning, gammal som ung,

kulnen. då normalt 6-7000 Iåglar
finns på plats. Och vi hade tur, i år var
de! någo1 tidigare och vi kunde se in i

vara trankort, ritade av båm€n i bygden, som helst ska släneas ir genom
det öppna fttnstret hos alla Crannar i

våg 184.

ett grått håv av 6000 tranor. Plåtsen
där skådespelet kan upplevås ä vid
springer baklånges lre varv, runt gåF Naturun Trandansen i sjöns Sv del.
den. Uran kläder och barfota - det ger Anläggningen har byggts av Vägverbäst resultat. Och oln påsken ska det ket som en exklusiv råstplats uhed
Restaur€rad våtmark

Men Homborgasjön

iir inte båra

tranor. Det urgamla sanspelet mellan
Ja, om tranan och mycket annat människa och den natur som omger
trevligt gick "snacket" i bussen till henne, är här uppenbar. Man kan ldlja
Homborgasjön den 9 april i år. För våra forspår t0 000 år tillbåka i tiden.
iörsta gången skull€ vi, eit gäng på 25 Månniskan har iasat, fiskat och brukat
lågelintrcsseråd€, de flesta varande i jord€n. Vi kan s€ vådan av å!t fdrsöka
den högre vitala medelåldem, upplevå manipulera en ömtålig nåturtyp. Homden så vitt omtalade tå.dånsen me.l borgasjön hölL på att heh ftjrsvinna på
tusentalet tåglar i ilockama. Innan vi grund av flera sjösiinkningår som
var iiamme vid Hornborga NalLrum gjordes ör att vinna åkermark. Efter
hade vi bjudits på kaffe och lralla på sista s.jösänkningen exploderade vasAskersund

potåris

lo-tal år däreft€r nen blev

lonskodd öv€r sjön. Nu, efter åråtalav

övervinlrar i Extremadura i sydvåslra
Spanien. Som bekat åleryänder d€
I Västergötlånd har den en stårk ståll- örsta redan i mårs och det är oftast de
ning i folklive!. Vid s;n ankoms! på tranor som häckar i området. Kring
våren "bär lranan ljus i säng". Det den 10-12 april når antalet trånor s;n

bvn.

€t

ftir a.betskavande och dyrt.

alla h:indeLser denna Homborgåsjöns 10-12

;

skedde

som

slåtliga och pampiga fågel.

Hotell Nedre Vänern

hörde. S!ödulfodring med

Resor,

symbolen 1ör kärlek och fruklsamhe!.

Omholdad

med

brånnvinsbrånningen på de båda slotten strax intill, Dagsnäs och Sbra
Bjurum.

sen och om sommaren kunde man gå

restaureringsåtgzirder, är sjön räddad Idåg är potatisen ersatt med såd.
å. eftervärlden och utgör en av värl- fråmst korn, som Naturvardsverket
dens viird€fullaste våtmarker för mg€l- sprider ul på strandaing€n vid den

liv€t.

nämxda Naturum Trandansen. Därmed
får rraktens bönder ha sin vårsådd

Hornbo.ga Naturum
ifred fijr fåglåma. En tranvår körs
Vi börjåde vårt besök vid Hornborsa minst 70 ton kom ut, allrså mellan t-2
Naturum nitt på sjöns ösrra sida, efter ton per dygn. Komet sprids på kvållen
att ha svängt av mot Vamh€m. n:jr fåglamä lämnat matplatsen ldr a!!
Naturumet drivs av Naturvårdsverk€t bege sig ut i sjön ör ått sova.
och utgör en fikånr byggnad ned
utsiktslom, cafeteria, guidningar, bild- Till sist; Homborgåsjön har en inspel, örsäljning av litteråtur, holkar, tressant natur- och kulturhistoria,
(mycket rikt på fornminnen, ex. 290

gångerifter i trakten), och myckel
Vid vårt besök utmärktes två av sjöns spånnande atr bjuda besökaren. På en
karaktiirsfiiglår, skatmåsen och sor- dag hinner man baru skurffna på )tån.

i

hönan, som fanns stora åntal. Tur
hade vi också, då vi fick se ett par av
den svånhalsad€ doppingen, en ar!
som fanns håckande vid sjön med I l0
par 1998. Noterbarl vår ått grågåsen
var ållmän vid sjön, medan sådgåsen
saknådes,

Men besöket var

ju ftämst inriktar

på

tranorna och där fick nan sitt lys1"
mä!e. Det hånde inie så mycket bland
tranoma, de åt mest, och efi€r ett par
dmmar blev det en åning långtråkigt.
Dessutom missåde vi det stora "tran-

iyftef' när fåglama brlrer upp ör

övemåttning. NåväI, nu har vi i alla
fall sett det som man hön talas så
Tranorna våljer Hornborgasjön för all myck€t om. Och som fågelintresdär finns got! om mat. Som matplals seråd bör man kanske hå sett den stora
hår den troligen en flerhund€-årig "dansgalan" €n eång i siu liv.

