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Kotrtaktblsd liir

Natu8krddsJiiftning

Mergus ulges med I - 3 nummer p€r fu och tu gmtis för medlemmdna Bi&ag
(uppsatser etc) mottåges tacksamt Aalress: Mergus c/o Tom Såvsfijm, Sten_

bovägen 12,735 34 Surahånxna\Tf 0220'33729

flora- och fsunavård. I ftjreningens regi och i samarbete med andrå in_

tressenter b€driver vi flora- och faunsvår&projekt i Muren, Kohag€n, Sand m

fl. platser. &betet går ut på att bevara vårdefulla nåtur- och kulturoffåden
med dess våxt- och djurliv. Förening€n :j'r remissinltans till korununen i
vikiga naruF och miljövårdsårenden.

Strleken:

Yid freningsiiE den ' kontaha
göna någon i ttyrelsen.

lom savsFom J.J / rv
Madanne Sv&d 302 76
Mikael Leppälampi 315 24
Lars Bse*o 317 82

Conny Öhrnån 309 59

Frank Nilsson 302 87

onslsg: Stjårrnes, fir ndpnaste
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Koaanczla'zza

Ett nFt år, 2002, har begyni och fran Naturskyddsören;ngens sida blir de! ett

år då vi ska göra en särskild insats för ah hjälpå slaren Som du kan se i
vårprogranmet ska vi spika ihop 50 holkar som s€dan sk3 sättas upp i några av

alla de fina belesmarkerna vi hår i kommunen. Holkåma skåll årlieen rensas

Ståren ?ir en värdig symbol ftjr ett levande jordbrukslandskap. Hon ?ir beroende

av hackspettamas bobyggnadskonst, då hon ut€slulande bebor så bllade
"håLträd". (Tack och lov accepterar hon även holkar). Fön kunde man se staren

häcka under någon enkupig råkpannå på någon la gårdsbyggnad. Såe det själv
på 60'raletvid exempelvis Byggeiory och BälgmakartoQ. Vid Byggetorp ligg€r
nu ett plåttak på stallbyggråden och dzt häckar vare sig stare eller sädestula

liingre och vid Bålgmakartorp har taker på den {ijrfaLlna byggnåden rasat in.

Staren utgör också ett trevligt och efterlångtat vårtecken. Hon är bland de ftjrsta
som årervånder rill de nodiska häckningsplatsernå, rillsammans med lärkan

och tofsvipan. En skön ljumnen varkväLl ljuder slarsånsen ur över nejden, fran
ed av boträden i hagen. Under sång€n kommer hanen riktigt i extas och hela

ffgeln vibrerä och d€n grön' och violeuskinrande svarta !äderdriiklen.
översållad av ljusa fläckar, glänser i solskenet. Ur strupen frambringas
flöjhjngar och hårmlåren, bLanda! ned näbbtrumningar. Bland de tjugoralet
härmlätena närks bl a storspovens flöjtning och sothönans energiska k ö c k.

n
För ö, rigr viirnar \ i om några \ årligr radiiorer i der våArogram som medftjljer
deita utskick. Exempelvis ugglemys, lagning och nanfågellyssning.
Vi fortsätter med prakliskt natu årdsårbet€ i
bet€smarker och hass€llundar och så ser vi
till alt liarna tu välslipade rilL höjdpunkten
i var verksamhet - slåttergillet i Skogsnuren
- som i år infaller den 4 augusti.

GottNytt Nåturår och
väl mött i skog och nark
med Naturskyddsför€ningen!
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Landskapsbild

Den röda stugan i skogens bryn, den iir ful, den tu tul o€h led!

Och bonden ä en fdrskåcklia syn. t{an iir tuI, han bör låggas ned!

Och åkern, varpå hån kör med plog, den ?ir ful; det tu fult med fdlt,
ty Sveriges land bör bli täckt med skog.

Det är fint, det iir ralionellt.

, ,Notårien

Ovanstående, klippt ur vLT årgang 1968, återfåm jag i min samling nyss. Där
gissladesjordbrukets ulveckling - ell€r aweckling? - och problemet fbrefaller
tidlöst.

Författåren skiver alltiimt dagsvers i d€n P€rs"iska tidningen Bak signaturen

döljer sig Gunnar Ljusterdåhl, fd riksdagsstenogåfoch cheftedakör fttr
Grönköpings Veckoblad; vtut lands enda månatliga veckotidning. (Inom
parenles niimnq son till min vördade biologilärare Evert Ljusterdahl i Västerås,

bördig från Säter i Dalama, vilk€n orts topografi inspirerade till ef.emamnel).

Vårfåglarnas ankomst 2001
av Mikael Leppölahpi

När nu vinlermörkel laUer kan der vara skönlatt minnas iillbakå tiil vålens
hektiska tid i fågelrnarkema. Så hiir mötte vi vtuen 200 I ....
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Halvenkla beckasinen

Dessa rader skildrar ett samman-
täffande med vår minsta beckasin.
Någon tycker kanske det år garnmål
modist att int€ anvtinda det modema
narurct dvärgbeckasin. Det gåmla

namn€. fall€r dock bänre in i "d€n
aritnetiska beckasinserien"; dubbei-
enkel- och hålvenkel b€€kasin, med
16, 14 respekiv€ 12 stj:irtpennor. D€n
halvenkla ä visserligen minst men ej
någon kDmpling. Tidigare indck de
tre i såmma sliikte - Ga inago - fien
d€n minste har av vetenskåpens ut-
övarc fitrts till eget slijkbi Lynno-
ctyptes ("da som döljer sig i mos-
sar"); ett fyndigt namn, som d€nna
berättelse vittnår om.

Engelsk setter år en hundras fiir fågel-
iak, diir hunden skall uppsöka och

"snilh sig" fijr 6geln, utån ått derna
tar rill vineama innan jägaren hunnit
Fåm. Familjen hade i slutet av 5o-talet
bedkats med en sädån, väl mest fiir
sållskaps skull. Jag ville dock pröva
hundens vakenhet ldr fliglår och när
valped blivit unghund, fdrdes den i
markema med iång lina påsatt och den
visåde sig ha ett gott sjä1te sinne.

På 6rmiddasen den 26 oktober 1958
tog jag hunder m€d på promenad till
der blö1å åingspårtiet vid Gnien ös1er

om Långgrunda upp mot Byängs-
båcken, som ä{ kartans namn på
åsparti€t. Komna ut i ävjan kopplades
söklinan på och jycken fick ta led-
ning€n. T?imligen omgående stod
settem som fåstgiuten och nlir jag av-
ancerade framåt, fltjg ett par "väsande"
enkelb€ckasiner upp ett stycke fiamfijr
oss. N),tt sök igell och så wärsiopp på
nytt.

Insen fås€l flög upp denna sång, n€n
hund€n lviifjurade och vågrade röra
på sie. Jag upprnårksammade att hund-
nos€n denna gång inte pekåde
horisontellt fråmåt, utan snett neråt
mellan två tuvor och - vips lyfte €n
klabar, nä,r jag tog ett kliv däråt. Den
kastade inle i flyken som sin vanli-
gåre slåking, utan höll rak ba$å lågt
över marken. ViDgföringen var också
annorlundå; det omedelbåra synin-
trycket därav var fladdemus. Vi hade
rakat på den halvenkla beckasinen.

Den uppskiimda lägeln drog iväg
några tiotai met€r o€h tog mark igen.
Jag höll noga ögorm:irke på nedslaget,
viintade nägra minuter och gick sedan
därät. Plötsligt stelnade min med-
hjålpare till och nosen pekad€ snet
nedåt som fijrra gången. tag stod stillå
och sökte med blicken, väl inse€nde
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att en fixeringsbild måste lösas upp.
Men detta visade sig ogörligt.

Så förblev vi dår "alla tre" orörliga.
Blott bubblardet runt de leriga stöv-
lama signalerade att sinn€svärlden
bestod. Då nös hunden av någon
anledning och beckasinen for upp
frarnör oss- Jag hann uppfattå den
råndiga ryggen och den vackert metål-
liskt grönglänsande ovånsidan som
bjärt kontrasteEde mot den kdtvitå
undre. Fågeln låndade €it stycke bort
jgen, men fick nu vara ifred fiir oss.
Jag var glad och storbelåten med att ha
flitt göra en ny bekantskap bland de
bevingade på Byängama, där den
rastade på fiirden söderut från någon
myr i högan nord.

Fem dagar senare var hunden och jag
åter på såmma blötå siålle och åv€n då
fick vi fått på den halv€nlla. Pråkiskr
tåget hela hiind€lseförlopp€r ftån
fiista tillfållet upprepades åven de.na
S"s.

Vi hsr nog den halvenkla beckasinen
Iite hiir och dår pA hearurstråmpade
blötiingår åndå in på senhöslåma. Vill
mån se den, {år man dock fmna sig i
å1t tålmodigt vanka,rvada fram och
åter, fram och åter ty fågeln :ir, som
sagt, av oråddaste sort.


