
Fem fynd av "kameleonten" Och så till den tredje i ra-
den"' "Växt-Nytt"

Undet den h(ir tubtikekspeglat ri nyhetet ach andta intessakta
observdtionerftån vtttriket. Hat Du hittat tuågot spdnnande i skag och

nark, i tftidgå en, narnsta grönonåde e et annorstödes, så tat ri gt na
enat rappattet Ut i markena och Iynda och dela med diE al)

upp!öckarglli.lj en!

Berydligt ovånligare ån näftickan är
kameleontporingen C vizdarr. Svam-
pens latinska nåmn (vhidis=grön)
kommer av alt den grönf:irgas flåckvis
vid intorkning, speciellt på berörings-
i'läcka.. Men den kan också visa upp
åndlå nirgnyanser, t €x viq röd,
rödbrun, beigebrun, lila och rosa. Den
växer på tåmligen murken mark-
liggande v€d och är vanligast på åsp.

Som mångå andrå resupinata tickor år
den duktig på att gömma sig. Arten är
ovanlig men sannolikt lörbisedd. Att
vrida och vända på lågor och g.enar
brukar ge resulta!. Då fijrst märker
man ocksä all praktiskt taget varje
vedpinne och liggande träd i skog och
mark är angripet av svamp, ofta ticka
ell€r skinn. (Det bör dock påpekas i
sammanhånget att man bör ålltid
vändatillbåkå veden, au inte ohänunat
rumst.e.a om i naturen).

De lokaler där jås tunnit kameleont-
porinsen i kommunen kan samman-
fatlas som öltrikal€ löv- eller bland-
skogsbiotoper, i ett fåll (Kungs-
hammar) i b€Esmårk m tall, gran,
björk, asp.

Lokal Da'um Substrat

Puryurtickn C putpurea är v^cken
purpuröd med en någol liusare och
filtartad kantzon. Den är uppen-
barlig€n sällsynt ftirekoomånde i tuk-
ligå miljöer (standskogår, känkanler
etc), där den fiiredrar att våxå på
klibbai, frÄmst på mårkliggande ved,
nera säll& på kvarsitiande grenar.
(Finns på bild i Rymans, sid 142).

Enda tndet hinills i kornnunen av
purpu..ickan gjordes den 1619-99 i
örlrik strandskog med björk, klibbal,
salix och enstakå tall. Lokalen ligger
mellan åiervinningsstationen och f d
Sågen på bruksområder i sum.

Men var linns den {iärde...?

Ja, den år ånnu ej påträffad, rosen-
poringen C dceka, sällsyniast av de
fyra, rödliståd som den år, (H 3).
Rosa- till rödlila i fdrgen, viixer ftämst
på töwed, björk, bok, klibbal, salix,
asp m fl. Sällsynt på rall. Vi åter"
kommer med närmare presentalion i
Mergus den dagen vi avslöjat rosen-
poringens hemligheter!

A.v vtua pyrcla-xter är björkpyrolån
den i särklass vanligasle. Merå sällan
träffår man på vit- och grönpyrola.
Vitpyrolå noteras under 1999 på 4 lo-
kaler, strax NO Dalskogens villa-
område i öppen gräsmårk med sälg,

Smånyra i örtrik blandskogsdunge i
betesmark, söder crindstugan i kaft-
ledningsgata och Skogsmuren i kånten

av skogsbilväg.

Ögonpyrokn är sallsynt i kommunen.
1998 hinades den nellan Dalka$rorp
och Viistströmstorp (väster om Hov-
g&dens crossbana) samt på skogen
mellan Vikmuren och Slåtfållel. I små
skogskårr, my*anter och sumpskogar
träffar vi då och då på orkidån
komllrot. Under 1999 roterad på 8

lokaler: söder och nordvä$t om Svån-
muren, Källfallsberget, intill Trefal-
dighets källa vid Nybron, NV Mad-
mossen, Lasse Linds :ing, Murmossen
samt Slätfaller. Blommande exemplar
hittades mellan 5/6 och l5/8.

Dvärshärört€n hinades invid bäcken

som .inner ftån Slätfallet och ut i
Cnarpviken. Häggmispel är en fijr"
vildad bårånde buske, (spridd av fås-
lao. som börjar dykå upp i skoesmark,
€xempelvis vid Nybron och mellan

Oxhasen och Klingbo. Benved är en i
våm rakter odlad buske (sällsynt) som
ä kvarsrående vid f d bruksskolån i
Sura samt på gammal trädgårdsripp
stmx norr om Vifsbo.

Gaffelbräken växer i blockdkt bergs-
parti vid Nåddrorpet (1998). Skogs-
klockå upprädde med 30-tal ex.
mellan motionsspåret och banvallen
väster om golfbanan. Lokalen år an-

siv€n i Malmsrens flora redan 1982.

Konkurerar på växtplatsen m€d ston
lupirbestånd.

Vitblommis brunört stod ått finna i
bäckavinen med klibbal, hägg, björk
och gran i västra delen av Turki gärde

i Seglingsb€rs.

Lindkullen.Vålbo 910915
UGjötorp 9E0708

>,K.u,l
990828
990905
9909t8

Nlysknalvå, sktttblomnig. sägs 2ll7
på ödetomt väsler om Klingbo.
Stråndklo uppträd€r ofta mralig i



nmpskogar, åkanter etc. Rapponerad
trån kanålen söderut i Seglingsberg,
Illyrskogen, sumpskogen våster om
jv-statjon i Ramnäs samt norra delen
av Rävnäsbällen- Invid valtenbryner
på sistnämnda lokal blommade lånd-
lormen åv vatteopilört. Den 2a juli,
vanna sommarcn 1999, hirtade Ame
Persson halvdussin€! stånd av blom-
våss i bäcken mellan Catstubron och
Nlagsjön- Är det örsta rynder av anen

Plattlummer är ovanlig i torrare ban-
skogar. Senaste året hitrades ett fint
bestånd m€llan Klingbo och Lundbo
såmt söder om Trapphällsmossen.
1998 rapporterades den från en körvåg
mellan Skogsmuren och Sand, nära
kommuogr:ins€n mot Lövkärret samt
strax nordväst om skinnanorp.

Svedjenåva v:ixte i ett fini besdnd i
lraktorspår och på bränd ma.k vid
Rönningstorp, dår d€n noterades på
sensommaren -99. Cråal kan ntumas
från e$ o'rråde mellan f d Eliseberg
och Ntlorp såmt vid Sångarbo dtu den
växer i och i kanten på ca 40-årig
granplanlering.

Som bekant har den vita sötväpplirg-
en en jättefijrekomst på bruksområdei
i sura. Spridd lalngs vissa vågavsnin
örekommer den i ex iKIingbo.

Backmörblomma växte rikligt 1998
i Aspbacken i Ramnäs, samr i €khagen
i Västsura. Ett nrycket stort exemplar
av art€n växie samma år i gruset på
banvallen invid Muggbo håssellund.

Så en rappon om gollpudr.r, som
hittad€s i en mycker iin källpåverkad
sumpskog vid Källfausberget dår den
våxte med bl a spindelblonst€r och
besksötr, samt där den växte mitt i en
kallkäila söder om korsoingen väg 66
och väg 233 i Ramnäs. I samma om-
råde hittades gräsullen 1ör nägor år
sedan. 1999 fanns där l0 fenila exem-
plår av de$a stårliga men sällsynta
halvsräs.

Spih.l.lblonstq
TeckninAat: Totu Säyetud

Till sist en rapport från fd Vretbacken
vid Djupen dza del växer backviat och
båcklkåfting. På den numera berade
strandången vid Djupen har roterars
strandgyllen.

Ett mycket finr botaniskr rynd giordes
1999 av Lars Bsenko, då han var ute
och inventerade svamp i rrakten av

Baståsen. Våd det rör sig om avslö.iår

vi fitrst i nåsta nummer av lvlergus.

OBS! Detta u€ör €ndast et axPlock
åv alh som noteras i våxtväg under ett

år. Alla inaessanh rynd låggs in i vår

öppna ekhagar. Den tir sällsynt och
rödiistad (holkategori 3). En ftukt-
kropp hittades den l0/9 på en stubbe i
den fina beteshävdade ekhagen i Våst-

dålabas m€d noggranna uppsifter.om OpalpOring
lokal- koordinater etc. Med ökad ^iffi]i", ää ;;.,. a.å. .r"- Påystsporin s vireus
losiska krav etc. kån vi vara med och Försh ryndet i Västmanland åv denna

stiaau. int. bara anen i sig. L,tan ovanligs ticka Den Påkäffådes l2l9 i

ftrhoooninssvis hela den biotop i en mvcket fin s k nvckelbiotop i

uittenieniarsin ft;rekomst. Vem-ska Hagen. Ramntu. En delvis sumpskogs-

fttra växt€mas talan om inre vi i artad lövlund med bl a ask. Den

Naturskvddsfitreninqen q.ör detll &aperade en hel slubbe och växle ul- på kingliggande fdma. En myckel

Som sast. elöm inte anleckningsbok vacker oj&nt knölig tickå' vitröE e

".r. ".i,^-.ii' Du ser dic ut i Porema iir runda till kantiga, vitaktiSa,

matema. cor .n no,"iinc o,; 
"n"n. 

med ett svagt grönblåR. glasanat

örekomst- kon biotooi€skivning, skimmer' Substralet var svån an av'

lokalnamn etc och lamna in d söra, björk eller klibbal. Sydlig ut-

"Viixt-N),tr,t b.edning i Sverige,

?ol'l ,S.ivrtan har svårat ftir
sammanstållningen Liten tickmussling

Antrodia ramentacea

"Flera nyheter på tickfrodtenii vad jag vet tu denna art ej tidigare

Under l99i har hittats o€ra inrressan- rapporterad ftån V:istmånlånd Den år

ta tickårter i vtu kommun. Nåsra av vanligwis lite& enårig och kan bilda

d€m hd inre ddisare raooonerais ftån små hanar eller vara helt r€supinåt.

vå$tmanland. 
- " Porema ?ir kantiga dll utdragnå

(l-2lrnm) och fä4en år vitgrå lill

Brödmärgsticka halmfiirsad'

Perenniporia medulla-panis. sydtig an som våxer på ra . MiR fnd
DeMa an har man kanske h*d gj*a!, lll0 på en sågad tallropp
Iörväntat sig arl_finna i !årå tråker' ;ed bårken kvarsinande. Biorop€n år
Resupinat, seg, korkanad konsislens. en mossig och tuckig åldre raltkog
Vitå till ockalargade porer. Fterårig mellan Tiikren och Orrmossen, öster
ticka. Den upptäder speciellt i o. gu.r1ru*rl*.
håligheter på gamla, tämligen nur-
kna och barklösa ekstubbar. Kan hil- Tom Sdvsr:öz.
tas i sä väl sluha ekskogar som i



I
Omkring Sura gamla kyrka

Swa sarla tulttkd tt ., sänE qbjuden Ska6en i go.ktoln', net elv .a
ditprt tring beldlningen o rc.hagingkNttud.md sk trlad* Sdtoplare a.

Så.Lrjick std br@ dat.lea sö alrs.dak 1671.

Teclotine: Be il Ktnlien

I sin "Beskrifr ng öfver Västman-
lånd", utgiven år 1754, skriver OloI
Crau bl a angå€nde kltkani "Ar 167l
blev den nybygsd. Den garnla k,'rka,
som stod där fttrr, säges hafoa varit en

så kallad offerklrka i fomå tider, tiu
vilken de örbiresande givit penningar,
och andm fijrsamlingar härornking
låtit bedja ftir sina sjuka, vilk€n vid-
skepelse även i nyare tider varit öflig
(vanlis, bruklis) av eemene man, mer
nu tämligen avtagit".

Västmanlånds Fomminnesförenings
årsskdft,2ra årsången, år 1879 fon-
säner publicerandet av doktor Hermån
Hofbergs inventering i västmanlands

socknar om "Fomliiirmingar och
Midnesnrårken", vilken börjas i fdr$a
årsskiften år I 874. Om Suta kyrka har
jag diiru giort fitljande utdrag.

J'Stället där k rkan tu belågen, har i
äldre tider ansetts sädeles heligt.
Ända tills i börian av 1800{alet on-
safs kyrkan i stillet ör stenmur av
timrade lgrkobalkar, med höga 6ver-
byegda portar. I kyrkbalken fanns då,
på vå6tra sidan om kyrkan, invid
landsvägen ett inbyggt träskjul, i
hvilket stod ett offeråltare, till hvilket
valf:irdande konmo från aflågsna
oner, fdr att dediägga sina offer fiir
afvå{ande af sjukdomar, fttr lycka i

)
,l

I
I

rilhänkla företag. ftir god årsväxt o. s.

v. vanligen aftåljde och hemörde
dessa vallfarare af kyrkans spån-

beklädnad små träsplitsor, hvilkå an-
sågos särdeles helsobringande fdr
siuka al! intasa och synnerligast lijr
den, som ledo av långvarig frossa.
Dels fttr att eöra ett slut på den vid-
skepelse här ötuades, dels ock derfijre,
att de gamla uppruttoade kyrko-
balkama behöfde ersåttas af €tt nyti
ändamålsenligt stängsel, blef det
ganla offerskjulet bontage! och en

stenmur några tu derefter lågd om-
king klrkan. V6rdnaden litr Slrra

kyrka qvådefv€r likvål ånnu iden
traditionella seden, att här låla bedja

fdr sjuka ftan angränsande socknar".

Lorenz Ludvig Lorichs, patronus på

Bemshammffs hengård i Heds&öns-
dalen och förfaltåre av bl a många
väd€tulla sockenbeskivningar, anldr
i sin fu 1932 ulgivna "Vågar o€h gäst-
givdegårdar i Vtutrnånlånd" på d€ss

8l:a sida under rubriken "Mårkvair-
disr" om Sura kyrka bl a följånd€:

-'Har i foma dagar vadt offerk,*a.
Av de san a *ikninsar som dock ei
finns längre tillbaks ?in 1656 finnes,
att avlägsnåste folk här låti! bedja fitr
sina sjuka och man finner sådånt
antecknat fttr tuen 1740 till 1749 iftån
Upsala, Fahlun, Nyköpins, Borås,
Carlstad, utan atr n:imna när- mast
beläena oner, vårvid betydande

penninginsamlande sken. Det hiind€r
ock än idag, åd ftjrbir€sande ok?lnda
personer avlåmna penningar fdr åre.-
vunnen hälså, fastän hit ej bedes Itir
andra än inom socknen sjuka".

En slåt s!en),la i nuvarande bogårds-
muren nol landsvågen bär det in-
huggna årtalet 1824. Den som möj-
ligen fiirdas långs Indålsälven bör ej
glömma Lidens gamlå kyrka, där en
timrad stigbod finns kvar, medan den
anslutande timnde lcyrkobalken nu-
mem fått ersåttas med en granhäck. En
liknande bod, varigenom man trådde
in på kyrkogården fanns på sydsidån.

Konmenteras bör kanske ordet ftossa,
som är det samma som malåria, som i
vårt lånd vid mitten av fdna år-
hundrådet skördade mer iin 3000 offer
årlisen.

Eftersoin en stor del av v&a med-
lenmar har ett brett L:ulturhistoriskt
intress€, utöver det "naturliga", har vi
vågat oss på denna artikel.

l2



B r u dsp o rr e och fiiltg entiana

i ttnorbergslinja"

Når man år ut€ och letar efte!

botaoiska höjdpunkter att fdrgvlla sin

vardag med, och om man då inte har

allt fitr bråttom, brukar det i ållm:in_

hei dyka upP en och arulan över'
raskning långs fårdvägen. M€n att

finna en nY vlixtlokal m€d fdlt-
cenlizna, rcentianella canPestis),
åer ar vel något som man endast får

drömda om, har jag inbillat mig. M€n

drömmar kan ju ibland bli verklighet.

Det var något jag fick erfara, en av de

sista dagama i juni 1999' då jag var

ute i skogama NO om Seglingsberg

Längs skogsbilvägen, som leder mot

Guckufallet, fanns årtrika avsnin med

"äncablommor", såsom ormtot' pråst'

krage. ångsskållra. liten blå{docka'

käringtand, gulvial m fl.

Vek så småningon av mot Lasse

Linds äng och jåe not€rade lackicka
v:ixande på murken björksubbe. årets

Iitrsta srönkemlå, nicktån, knaggle-

starr, klolpyrola, blåsuga m m, irnan

iae på en bergshöjd avnjöt nedhavd
lunch, (ris och srroganoff med PriPps

Blå, klass l). Till efterrått serverade

naiuren några tidigt mogna blåbif.
Cissa oln det smakade!

Efter "kaffe på maten" drog jag vidare

över hysgen och genom ungskogar

råkr vihterut moi Crindslugan. På

hygget passerades oroliga fågel_

föråldrar, buskskvåtta och tömskata

"våktade" ivdgt sinå ungkullar. I utt

ungskog sötte jag en ålg som tagit sin

daglega i ganmål lerig brunstgrop

Följde sedan bäck€n som m)'rlnar ner

genon sydligaste delen av betes-

narkema vid Grindstugan.

UEn en anilg om att jag snart skulle

stÄ infijr ett "klimax" fijr en botanist,

tog jåg sikte på €n höjd med några

stola enbuskar, som vilxer under den

kraftledning som h?k stsåcker sina d_
dar cenom tåndskap€t På den stedga

moåUacten stod jås plörsligt inför
en blordnande brudsporre. Ett exem_

olar! Efur att jag fijrvissat mig om an

äet verkligen vår en brudsporre, vid-
tog genast letåndet efter flera.

lstållet fam jae slåtlerfibbla och stor

blåklocka bland piprör och ömbri (en.

Jas listade vidare i arteckningsboken;

liliekonvalj, blekstan, hirsslarr. gök-

årL kruståtel, blodrot, sleobår, grå-

fibbla, stagg, ångsvådd, vårbrodd,

pillersrarr, ormrot .. Här och var fanns

överblomnad kanfot och sköna mat-

tor rned jungftulin. Och så stod den

barå där - en liiltgentiåna! Son blev

till 35 exernplar, minst lntill växte

nattviol och Jungfru Mari€ nyckiår.

Centianoma srbd i full blom, vilke!
ryder på att der rör sig om den tidig-
blommande varieteten. som ibland av-
skilJs so.n Centianella canpestris vat.

Fåltgentianan och brudsporren gynnås

av slålter och bör dånned kunna
utvecklas på platsen- Rö.jning och lie-

Visst var de här presenterade fynden
en överaskning, men jag :ir säker på
au det finns nycket spännand€ kvar
ax uppläckå ; "suraskogama". Hur år
del vi b.ukar säga? - Jo, det är tim"
mama i tål! som är avgörand€!

FöLg.atiaha

Fdltgentiandn i Sur.t-
hummars kommun

I Mereus ff 2-94, presenterade jag
nårmare de Iokaler i Surahammars
kommun som hyser litrekomst av
f?iltgeniiana. Dessa lokal€r, 4 st till
antaLeq är Uggelbo, Sångkärrsbacken,
Skogsmuren och Sandlorp. Lokalema

håvdas med slåner i tre låll och nöF
diursb€te och slå(er iett fall (Muren).

Det är känt att iähaentianan är på sh.k
tillbakågång, genom alt d€ss vä\t,
miljöer töBvinner. Den en syrnbol,
blonma fbr brukade ängs- och hag,
marker. De lokaler i våra trakter där
denna klenod våxer, rillhör de finasre
och mesi skyddsvärda markerna i

Kruf edningsgatorna -
sp ii n na n de b I o m st ema*e t !

Kraftledningsgatoma iir en biotop som
ur botanisk synvinkel bör ftrras fråm i
rampljuset. Jag har på mioa strövtåg i
skog och mårk ofta löljt dessa "riida"
gator i landskapet. Hår och var srår
finå blomstennark€r ått finna, såsom
mossår och k?irl, översilningsmarker,
toffare moränbackar och ängsliknande
partier med ödrikt fdltskikt.

Dessa marker tillåts ej våxa igen
niinnvärt. De småtråd som växer upp
röjs kontinuerligt, ned vissa års inter-
vall. Kvå! blir oftast ert buskskikt med
bi a enbuskar och sly av diverse
lövtr:id (björk, rönn, sålg m m).
Växtlighe!€n visår stor variation, be-
roende på mårkldrhållandenå.

Dessa bioioper blh åttraktiva fijr
vilt€t, (hare, rådjur och ålg), som
trmpa. och betår av såvål fiilt- som
buskskiktet. Vissa av de viltstigar man
kan se h& och var i linjegatoma år
måhända "minnen" från skogsbetets
tid. Stignåtet i skogen var s:ikerligen
tåt, som i spindelns väv, trampåt av
iamboskapen, som betade frirt på



r.mboskapen, som belade frh! På

skogen ihtn lil I 1940-50'lalen?
Naturligr har det sedån blivii tör viltet
an fonsätta tlampa dessa sligar'

"Startmurslinjs" - efl exem'
pel

Den kraflledninesgata som sträcker

s;g från norrå delen av Turki gården i

Seglingsberg ftjrbi Manlmoss€n,

Svånmuren och vidar€ norr ul, är elt
exemp€l på en str:ickning dåf nånga

fina smäbiotoper dyker upp Arter som

slåtterfibbla, kattfot, låsbdtken, stor

blåklocka, s!åtterblomma, skogs-

vicker, iibast och nattviol står att finna
längs denna stråckå. Dessa marker har

också visåt sig våra intressanta ur
svampsynpunkt.

" Kr af e dningsn iilets- oc h
gatomas lillkomst"

Det ?ir inte sp€ciellt tinge sedan som

dessa linjegator ("linja" på "BGK-
språk") drogs ftam i det sv€nska land-

skapet. I Bergslagen bildades BCK
(Bergslagens Semensamma kraftfdr-
vahning) år 1918, fijr att knla sam-

man elnätet i Bergslagen De åldsta

linjegatoma i våra trakter tir iån
1920-tal€r (se karta här intill). Nor-
berss- och zuddårh)'ttelinjoma hör lill
de örsta som byggdes. Det är i
"norbergslinja" som fiiltgentianan och

brudsponen väx€r.

I BGK:S bolågsordning, som iogs fram

sedan styr€lsen konstilueråt sig l9l8'
stod att läsa: "Bolagels verksamh€t har

lil1 Rtremål, alr säNkilt tör tillgodo-
seende av bebovet av elekbisk energi

inom Be.gslågen p.oduce.a, inköpa
och distribuera dylik energi. Elt
huvudsyfte för verksamheten skall
därvid sårskih vara att anordna ör-
bindelseledninsar och samkörning
mellan delägamas ledningsnå1."

Isqk iktas iill Ade Eriksson, Rmn&, fdr
uppginer od BCK och l€drin8sgllor. Skif-
ter, ö rvålln ingsbe rårle lse. etc.

KRAFTLEDNINGAR
ÄR 1943

Ko a n slaLlten: AKTIEROUCETS
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Sett och hört i markerna

av 'llikoel Leppdlanpi

Det är mitt inovember. Cråtl och
disigt ute. Från mitt ftinsler hemma ser
jae hur småiåelarna kivas om fröna
från uttbdringen. Eostaka bo/bergl'l nk
och kohrast finns med. Arl'lars hår nog
d€ flesta flyttfåglåma vid det hiir laget
nå!! vinterkvaner€n i varnare och be-
hagligare länder. Sommarvädret 1999

har varit ståbih och varmt. Häcknings-
mässigt mycket lyckat! Sp€ciellt gläd-
jande är alla de skosshönskullar som

"Set och hört" fo.tsälle. dit jae
slutade sisr, vid l/5-99. vid cnien
mstade 65 glutlsdppor o€h en

dvårgmås (lk) 5/5. En rördrom
hördes tutå frän Västersjön 6/5 och i
Östersjöns mitt lås de! 2 sjöorrar 8/5.

Skedånden visar tendenser att öka. 6
ex. sågs vid Lisjöånsar 8/5, 8 ex. vid
Högbymaden 9/6 och 20/6 6 ex. i
Turki€sjön. 3 småspovar srråck1e över
Norrsjön 8/5 och vid Gnien rastade 6

ex. ll/5. D€n 9/5 sjöng trädlärkrn

Svårttänor har setts med 2 ex. vid
Sörsjön l2l5, vid Gnien 4 ex. 2715 och
5 €x. 7/6, samt 2 ex. över Lisjö l8/7.
En ortolansparv sjöng f.ån dunsen
vid Turki€ ängar l5l5. Sanrma

dag tåsl i skymningen hörd€s hela i
spelande dubbelbeckrsiner tiån
Säterångårna, Onien. l6/5 fanns et
60-tal silvertärnor vid Sörsjör.
Härmsångåren sjöng med 2 ex. vid
Surå kraftstation 20/5, 2 ex. v;d
Norrsjölunden l/6, 2 ex. vid is-
hockeyhallen och t ex. vid Näs 5/6, l
ex. vid Maskingatan, Sura, 6/6 saml I
ex. vid Magfo$en 4/7.

Sammanlågt 9 nåktergålå. har hörts
sjunga (bl a 3 ex. vid Tippen, Sura).
Den 2615 säss en åftonfalk (hane, 2k)
vid Cnien. 13 ex. rödbeno. rastade
Alderudden, Sörsjön, 2715. Ett
snåtteråndspår fanns vid Högby-
måden 3l/5. t/6 sjöng €n busk-
sångrre om natten vid Lisjö bruk.
Under sommaren har två svårtå röd-
stjä ar hörts sjunga vid Virsbo Bruk,
I ex. vid Sura Bruk och Skogslunds-
skolan. 2 juni sågs 3 årtor (hanao i
Djupen och vid Högbymaden 4/6 6


