Bovallen

-

en optimal starbiotop

!-

lir en fågel som i höe grad ör
knippas med d€t öppna jodbruks"
Star€n

landsk€pet, beteshagå.na

och

ringarna- Boet bygger den gtimä

eller

i

I

strand-

i holkar

{

triidens hackspettsmejslade hålig-

J

N& vi i Natu6kyddsftjreningens stlrelse
und€r hösten 2002 rensad€ våra starholkar, ell 50-tal som sitter utspridda i
någa bet€shrgar, kunde vi konstat€ra atr
samtl;sa l0 holkar i Bovallen i Lhjö

Ntir

jas

i

slutet av

naj

i

år

besökte

under våren hyst h:ickande starar. D€r var
Fjtsta årer som holkama satt uppe i området. Det tyd€r på ari ber€shaeada kins

Bovallen hade stånma åven dema vår

Bovall€n, m€d omgivande narur och

fijda på fiiimst fastrnarken, gihna niila
intill de betande djuren. De flesra
holkama är utplåcerad€ i den fina björkhagen ner mot Nonsjön. Strax ftire

kullunnark€r utgör en biotop som rilttala-r
släen. Markema bestar av öppen och
tddbe!,uen hagmarh sbndmadema vid

Nomjön samt de omeivande

g,åds-

miljiierna. D€t kan nämnas aft nagor par

stare även h:ickade i natudiea hå i
oiffådets aspar, exempelvis i shandskogen norrut mot lågeltomer. Vid
rensninsstillälet avslöjades en spårvugglas

mat6nad i €n åv ho[{ama.

Även de flesta holkamå vid

Ga!snrgån,4..lagsjömaden hyste srarar. Där,

emot var €ndasr en av

tio hotke vid

Baståsen bebodda av sråre.

v

ungar i samdiga holkar, och det var febdl
akiivitet blaid ftjr?ildnfåglamå. De sijkt€

midsommar tyckes
wra utflugnå.

de nesta

mgama

Vart staQrojekt visår med all tydliehet ått
det råder bn$ på naturliga boträd i jordbrukslåndskapet. En vikrig uppgift ia
d:irftir ockå; att sprida information och
kuDkap till mdk;igare och skogsbruk€t,
om vikten av att inte awerka asps och
andra liinpliea botfiid i hasar ocb åkeF
hollne och brln som vätrer lnor
odlingsbygd.

i
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)!:!t!!|J.LJ
som ulgjode sriinsen. på andra sidm
fanns ingen fonsftning på väeen, ur.n
verkade ren. ödern3lten \i ros nås6

En fågelskådares
midsommarafton

bild(r på ankor s"m sa. ai, .in så.
verkadc vara en koNning med
Crå,sa,]1d.
Sedan vainde vi biten iör att fara tillbaka.

Nu hiinde srker En milii;irjeep

kom
ftrande och slriude sig rv.in övcr \äscn.
Jag drogs ut av wå nilit?Ler och ftjrdes
bon KrisrDa brrdde de sig inre om Hon
kundeju inre fl', r.,nlte de vät. De bodJe
nog inte au en kvirma kunde köra bil. Jas

iördes

till en

hannade

En lågelskådar€ kan örvisso råka ut fbr
många 6rtretligheter vid utövåndet av
sin hobby: Översv?immade lallbackar,
ovåder med störtr€gt millioner med

mygg

m m. En mera udda

råkade jag ut fttr 1970
nännast självffjryållad.

hiindels€

och den var viil

Defia år hade plötsligt Polen öppnat
g*'nserna som rner eller mindre vffit
stiingda under åtskilliga år. En nnistbyrå
hade öppnats i Stockholm och diir till-

Jag hade liid in någla fråser på polska sa
att vi kunde skåffa mat och logi.

Bilrafiken var

i

det n:irmasle obelnrlig

och befolkningen b€stod tydligen mest av
små farniljejordb.ul. Ibland gick väeen
tväls igenom små byar, som kunde te sig

mycket ålderdomliea. En d€l hus hade

vasstak och en gång till och med
byiqrkårl Det kunde vara svåIt a$ ta sig
fi"m bland höns, ankor och grisar. I en by
måste vi sliga ur och räta pa benen,

en

handahitlh inle barå Pirgg.arna broschyrer, l]tan även utrniAka karror, som bt a
ulvisade sankma.rker och många små-

eftersom

sjöar. Detta lande valå inkessånt att
s[iem. Alltså for vi i väg ijuni min fi!
Knsdna och jas. Hon slolle köra bilen
ftjl hon had€ körkon, viu€t jag alddg

in i elt hus och när de kom ut hade
de hiingt på sig massor med kigsmedalje.. Kristina pekade på olika

skaffat mie.

mål och de bedtråde på polska. Förnodligen om stora kigsbedrifter. Båda

Vhum efiöll man på fd{an mellan
Trell€bors och Swinoujscie. passpothen
diir ftagade vart vi fainke Iäm och jag
uppgav Warszawa

och Kratow I

veddigheten undv€k vi srorst?idema och
tog i stället sndvägar ur i låldsbygden.

sugga med

srnågrisar

blockende vilgen. Etr par gubbar stirade
Rtwa,:1ade niir en kvinna steg ur. De
rusåde

medaljer och sutllde frågor. Hon på Sum,

tyckes ha sror behållning av sanrrater.
Fågellivet dominerådes av storkår, som
man såg överalh. Ofia höftle man er1läte,

som verkåde fråmmdde: .pop,

pop'. Der var hi!ffgeln, som ! ots sin

I4

pop.

brokiga driik, eller kanske tåck var€ den,
var svår att uppriicka på marken. diir den
gick och plockade gråshoppor och andra
kryp.

En dag upptickre vi att det var mjd_
sonl'narafton ddr hemma. vitker vi heh
glömt boft efter atta upplevetser V;

kunde inte fira den specieh men for til
ett par småsjöd, som sås inbiudande ur
på kJrtan.

Dä

lal1ns bt a en skankotonr.

vill\etjLr var inLressant. Skanen hrde

Då

den riden inte börjåt sin stora e\pansjon.

uran fains baF på nåera håtma.

i

K.lma6und

Jag sade an nu tu det inte lånrr

Lil

Crnnscn rnot R)sstrnd så vr t rvätd;toch
tittar. Det kan jLr vara intressanl. Diir låo

en by, eller kånske mindre start. soni
hetle Wodawa. Och en trögflyLåndc å
15

i

större b)ggnad, d;ir

jd

rum med kalå väggar och
sparsam belysning. Möblemaiger bestod
av ei1 mindre bord och en stol. Diir stog
JrC mig ned och bönade bes.unda mjlt
öde. Och vänta frck ias. En d;r ledde rilt
någo! som verkade vam en kontor.
Däri$ån h&des tetefonröst€r och smatter
av en skivmaskin. Två mititärer kom ut
och tiftade på mje en stund. Det var aill
solr1 hiinde. Efter två och en halv timme
et1

Iiirdes jag uppli,r en råppa och kom in

i

en rum, som upptogs av ctt stort skriv,
bor4 ddr jås placerades vid enå tånasidan. På andra la,rgsidan satt en civil-

pe$on, tydligen nåson iokal mvndis_
hetspenon, som skulle frugera soÅ
törhönledare. På väggen bakom honom

en jätieportrått av

cunulk4 sratschehn.
Vid varderå kodsidan en rysk ofilcer
med d€

q?iska ('da epålerema. Förhörs-

ledaren sdllde några tagor, men mrirke
snån an jag inte kunde nåron Dolskr

riw -

Dcn era oilcercn sa"aes uit.
rundlig tid kom han rillbaka och med_
ftirde dels en lolk som skuue öve6äha till
t) ska, dels Knslina. som pta(er.des på
en

stol rid dönen. Hon lerkrde ltaft ö\tr_
atrjas foftfaråndc varvå tiv. men

råskad

frrr sig sn.n !id srtuarioncn. Jas märtre
snrn ru totkcns kunshpcr i
rysk;språkcr

var ganskå bristPilliga. Han log lång tid
på sig att fonnulera svsren och jåg kunde
hinnå liinka efter.

Förhörsledaren: "Håde

jas varit

i

Wals?an€?". Han laiste i papperen. "N€j"
- "Håde jåg vadt ; Krakod' - "Nef'
"Varfijr varjag då i Wlodawa" vid ryska
grånsen?' Jag örklarade att vi r€st nmt
litet va$tanns på landsbygden fijr att litta
på fåslar. "Vad fmns det fin fåglar hiifl"
Jag letad€ i minner Vad hetre nu skara på
tyska? "Jo, die Konnorane t ei'. Nu

-

uppslod slor diskussion mellan de öwiga

vid bordet. Kånske hade de aldris bölt
deba narn ftirut och undrade om del

Nu böjde jag mig från och bö{ade rirå
på bordetr

"fiä

har

vi

Sverige.

Hit

"Växt-Nyt"

:ir

gdinsen mot Norge och Mr är eriinsen till
Finland. Diir få-r man gå hur som h€lst
Jåg kan ju int€ v€ta att det är annat som
gäller hiif'. Allå king boidet såg b€tiinksånma ut och lång diskussion frjljde. Så
kom besked€tr "Tag ur filmen ur kameran. Vi konrm€r att ktippa bod alla b;lder

I
x

Sån griinsofiråd€t och skickEr
resten

till

sedån
adr€ss€n, som s1tu i pa!s€r". Jåg

överl?lrnnade filmen och s€da,r fick vi
altåga. Det faru8 flera intressanta {ågelplatser i n&heten, men nu drog vi oss ftjr
saikerhets skull lång nån griinsen inåt

År 2002

"Ja" - "Vårfijp". Jag
ftidds-mde att jag tagit bilder på manga

En oftirglönlig midsomrn$åfton. På
senlöslen fick jag faktiskt rcstemå av

platser och inte bära där. Det ktmd€ vat"
bra at hå som illustration vid lijrcdråg på

filnen. D€t vår inte mycket ått ha.

-

viixten. Resullatet avses pres€nieEs i
uppsatser i tidskriften svensk botånisk
tidskio. Om fdrhälåndena ftir mos;ppån
Su"hamman kommun lärnnade Stun

d:ir hemfta. "Vilka
"Ja, t ex Sumhan.nars

bioloeiska fdrenine'.

- "lL

aer

årels viixt

möjligt ska ir'sarnlås om den aktuella

nagon liirenine
fdreningar?'.

till

skå kartläggås. Så mycket uppgifter som

kunde vala sanr. "Had€ jag tagit bilder av

gränsooden?"

utsags mosippan

av Sv€nskå botäniskå fijreningen, SBF.
Mosipp€n va.r d?irm€d fttst ui i en iiink
serie diir växters utbredning och status

en

politisk ftjrenins?". Nu fick jag lov att
kommå med en lang fdrkla.dng. Dese
ubm börjåde jag bli arg. "På nnistbyråns
åfiischer står der Väkommen till turistlander Polen. Ar det hiir det mottågunde

Jas bad dock Knut Gdmd i Sand om
exakt besk ning av sippomas växtläge,
ör att sedan göra €tt ftjrsök ått finna
någon planta, Våren 2003 besöklejag ett
flertal skoesområden i kommuneq bl a
på Stritmsholmsasen, sökånd€s siilskilt
elier mosippor och ryl. Det var dock fiirst
vid miit besök på Sandfallsback€n som
jae fick kiinna den dlir sp€ciella kiinslan
som inlnm€r sig när nan upptlcker nfuo!

firt i ma&ema. Efter Knuls
noggranna beskivning av v:ixtplstsen

LaFson
en tirnligen utfijrlig rappo4 som
'
tar upp såv:il art€ns kinda historik som

n)at ell€r

nutidsfdrhållånden.

uppt?ickte jag rvå bladrcsetter

i en sandig

dikessliint invid gusväg€n.

Mosippan, denna vackm och trevliga
blorllJna, för g.r'är. en t Tånde tiuvåro på

de flestå av sina foma *ixtplatser i
korffnunen. Exempelvis invid Mufenvägen, €n växtplats som jag själv tittff till
våde år. Dit håI ett par plaitor finnits

"h

man skall lå?"
måite d väl ötslå
att man jnte får gå ;n i fftrbjudna griins-

!

I

kvar

i

åtskilliga tu, dock utan ah skjura
upp någon blomma" På 1970-taler fanns
dit vissa år mellan 7 10 blomnande
plan0or. Etl år fanns spär i mårk€n som

-

tydde på att en plån1a gå\ts upp. Serlåst
den blommade hit var 1992.

En a,rnan gåmmal kiind iokal är Sandfallsbacken invid våsen mellår Srnd och

Seglingsberg. Sör€n anger att mosippoma iir utgångna på Sandfallsbacken.

Mosippsplantor på Sandfållsbacken kom
upp samband med en diken€nsning
som genomttrdes i mitten på 1960-talet.
I den blottlagda sanden uppstod plörsligr

i

groningsbeting€lsd 6r mosippomas
fiön. Den störsra plantån hade vid mir!
besök en ton kvarctående stjålk i ninen,
vilket tyder på att diir fiDnits en blommå,
möjlis€n årcr innan.

Jåg plockade genast bod nåsrå små
granplantor king viixtplatsen, som
annarc nskerar ått kväva mosippsplantoma. Sedan m€ddelade jag skiftligen skoesbolag€t om vuixtplatsen. Och

ru

var kdnske det. En awe*ning av
skogcn på motsrrrx sidan vägen var
naimligcn ftiEstående. Ännu er belis lör

hitlat. De .ingde Ame Pesson som akle
dit och bekdfiade q,ndet.

hur vikligt de! är an;ntbnncm markägare
om kinsliga vä\tlokalcr.

S]åftergubb€n ä myck€t sållsynt i V:ist,
manland. Fynde! vid Cqaen :ir der ftjrsla

Till

sonr göN
årets växt 2003 har

uhämts fäh-

gentianan.

i

Suraiarnnårs

kom,.nun_

Malmsren (1982) anser en lokal strax

uiuör

Sura, nijnlig€n

Klemenrsbo,

BeEs socken, Hållstahammars komnun.
vilkel iir den geografiskt ntirmast crrrn
kiinda v?ixdokålen iijr arren. Vid Cry1en

v:ixer den

i

lätt tukig, sand;g maft

För pa*smultron (Frugaria noschata)
finns en mycket gå:1rl]lal uppg;R ftån

dllsannrans med bl a sLy åv klibbal. Som
dct svenska naiuet antyde. år slåtter-

SLMi Bruk€| år 1852, Wåll. (Malnsren,
1982). Jas har frjrst nolenr den i år i eu
bestand invid cykelba,ian rill Canlp;ns,
stfl non om Ekiingsstugomå.

gubben slåttergynnad.

E n$
I

r

nÅgra spitnnande vilxter i din hådgård?
Delge dem giima till "Vilxt-N,,tt'.

mel,?r't. Eri kEftigl,

Dema aktivitet arrangeras av Svenska

fåll möjtigen inkominet som

botaniska f&eningen (S_BF) och detta var

andra år€t i Sverig€. Aven i Danrnarh
Norge och Finlånd gtu nan denna dag
rnan w huse ut i den vackn fttrsornrnarnaturen. Syftet 2b att göra vår viixtv2irld
m€rå kiind samt skapa ett inresse fttr at
skydda vår inhemska flora. Över 200

&ö

med grusmassor. V€m vet.

Årets växtrynd

tt inie så svåfi ar uhämna årcts
v;ixtrynd 2003. Del får bli slåtlergubb€n

fitr€ningar :ir med i armngemanget.

Ja, det

noktM)

slåttergubbar o€h någla pastade på att tå
sig ett svalkånde dopp i Grltens vatten.

/adora), som fanns ensul€ eller i grupper
till tio exemplar. Den våxer fttrehädesvis i de blötåste höljoma tillsammans med exempelvis vitag. Vi avslutade

upp

vilda blommornas Dag,
15 juni 2003

sa,ldiga eller grusiga vägstinter, såsom'
den gör invid pdkeringsplarsen vid Hembysdssården och vid Dalskogsvägen. I

(t,,1ica

kvällen med att titta på ovan nilrnnda

lager på brukornrådet. Lastnaskinens
skopa skrapade med sie err del sand i
botten på gushögen. I somrnar blommåde nela av brukets kiinda ruderåtvitxter i nin grusgång på Slenbovägen,
såson vit sötvåppline" jordklöver, småspone och sandtrav. Trevligare ilr d€t
ned grttnplrolan och de tre blomrnande
ex€mplåren av skogsorkiddn kn:i'ot ftån
min skogsbacke hemmavid. Har du själv

De

m högl gr:is, som giima v:ixer

desså

I Natuskyddsfttreningen anordnade vi en
promenad fran Ek:ingsbad€E parkering,
vidare längs ån upp till Kohågen. Och
vilken succe det bl€v. Hela 30 personer
hade hötsa måt vår inbjudan. Vi vill€
fiiimst visa vilda blonunor och g!ti! i vår

som hitlades invjd

Glaens badplats. För ry,nder svarade Ntaj

Ke6tin Spånan, som vår dlir
och badade, turligt nog nrir ståtrergubben
slod i blom. Fem plartor i en gjrlpp,
Kårs1en och

vanv re vrr fenila och btommade med
sina stora gula-gulonnga krcnbtad. tvlai

och Kcrstin som bårla

iir

inlcsscudc

amabrboranisrcr var heh säkm på vad de

l3

sprida sig. Det fickj€ eriara då jas 2002
köpte gårdsgms av Sum Fmkt, Sån dess

finå lj,ndetl

gräs har s€n dåsens ljus i

foderlosa aAlor

Tiink vad vissa viixler tir €ffektiva an

NaluBklddsftjr€ ngen gratulerar rill de!

Suraham,Tar, uppmärksammat ftjr någo1
år sedan åv Ame Pelsson. Det rör sig om

ca

Myggblomstren i Ormkjirret
Under våren och sommaren har vi i
Nåturskyddsftir€ninsen kört en studiecirkel i botanik. Vid var tiiff d€n l5/7
studerad€ vi floran i luden vid Desr"n
och det intilliggande Onnkän€t. Vi not€mde då stom m?lngder av den lilla
otkjdön tryggblomster (Hanmarbya pa-

*l

Slåueryrbben
Teclting: Ton

Gyen
&jystött

nämasie omgiwing, viixter vi kan avnjuta i vår "vardagsnatu/' om man så vill.

Samlliga dehågåre fick en lista m€d
på de viixter som stod i vår väg,
na
'i kude prickas av efter hand. Var
vilka
o.h €n fi€k också utse dagens vackaste
blomma, eller den våxt mån kirmer
s*skilt ldr Bl a jrmgfrulin, gul sv?irdslilja ormrot och humleblomster farns
med under den kategorin.

Vi

påvisade också skilhaden mellan
hävdåd och ohävdad gräsmark. Floran i
Kohågen stod i det avseendet i kontr.st

mol vad marken utanfijr hägnet kå1
uppvis€" Torah fanns 134 aner på listm,
allt från maskros och gråbo till grdnkrlla
och kåttfo!.

Sett och hört i markerna
Sannanxtti tav t|ikaet Leppölahpi

Den 8ångna vinter.n vår gmnsam fttr
smågnågama under snötäcket, vilker
skulle visa sig ge upphov lill en makalik
ugslnår. Spar,,tegloma började mpa
redan vid å$skitut och litNta ptirlugglan
hördes den

3l

januari vid tåppkim-

mossen. Sa,Tmanlagt hördes ca 50 pårl-

ugglor, 50 sparugglo., 18 hornugglor,
24

kåttugglor,3 b€rguvar,

7

slagugglor

och 4 hökugglor under vån.'mrem.Vid etr

pår av slagugglona fanns honor Senast
kiinda slaeusglehäckningen i kommunen
iir från 1977 och ftir hökusslan 1993.
Fl€m ormvråkår och tällvråkrr sran"
nade kar och öv€wintrad€ vid ijngar och

gäfden d:n
Exempelvis

d€i fams gon om mat.
vid Fiskadorp och king
V:isleisjön kurd€ de kingboende se
{ällvråkar dagligen vintem igenom. F€m
såvspawar farns med i en gulsp.rrF
flock vid tiidån på Hovgårds gårde l/1

och

vid så.ruia lokal

gårdsmyg

lZ.

vinlems

enda

verkel Reuäs, iarms €n bofink 2/l och
vid en annan matdng vid Litwikstorp en
I l/l. I ett Lirktriidsb€stånd vid
ganla bruket i Vinbo sågs 4 båndelkorsnåbbår den 2011. Sex gnd av

järnsparv

la[bit efter årsskftet i janufli visar
verkstadens frg€lnahing med

I €x t l/l

samt 3 €x 92, vid Blåbäwägen i Sum
med I ex ls/l, vid Annehill med 2 ex
208, sänt I ex i april vid Ås€nlud.

Vid Lisjövik€n uppehöll sis tr€ släggnessr 9/2 och över Sö6jön srilckte 4
knölsvanar sitder ut salnma dag. I en
smälwattenpöl på Stod,ngen badale ett

50-tal sn&prrvqr llA. Över Arnehill
stdicke 5 bläsgfts 15n och €n mindre
sånesvan 27r. En $rrt svan rasråde
vid Lisjö ängar mellan den 3ll3 - 3/4.
Svanen var troligen en parkrynJing då
den niirmast häckfi ; Ausbalien

Ringduva och dubb€t-

tlåst

sågs vid Seelingsb€res gård l/1.
För ringduvaa tir det ftjrsta januari$.Td€t
i konununen av arten. Tretåig hackspett
sågs vid O,(tjäm 24lt, €n tretåig trunF
made vid Killdal€n l9l3 samr I ex i Jån
Olsskogen l/4.

En st€nfalkshåne sågs vid €tt iigelbord
på Dalskogsomådet l/4. Ett tidigt 8,nd

av gråhåkedopping ejoides vid Slorå
Nadden l?r4. Vid sanrmå sjö såss också
ålEts ftinta siarthakedopping l7l4,
senare också i glåp€n 2ll4 och vid Toftmossen 2614.

Åtla fynd av kungsörn sjodes ijanuari
ma,1ad.

att

vinterinvasionen klinga. ut fttr d€n här
gången. SteDknÄck har setts vid Hjul-

Vid en fågelutfodring vid st?ill,

Rördronmen har tutat vid

Västenjön l5/4, Lisjöviken 20/4 och fiån
Bnmnsn'dmsvikens vaslai 2614.

(Bildet ur "Titta pt

figlar " L Bolund)

Den l7l4 mstade 2 par årta vid L;sjö

Vid gamla bruk€i

i

Vi6bo hördes

en

I par brunand diir.

gmnsångåre l8/4 och vid glåp€nbqdet

Ett par snåttemnd fanns vid Högbyrr,ac€lt 2ll4 och vid Lisjö 2ingat 30/4.

2ll4. I en ronåka vid Ljusl"thet satt h€
vårfÅglår l8/4. Samma dag rqståde en

vår"

lsppspårv Lisjö iinsar. Slutlisen notera-

sörc sjöar i slut€l av åpril och en hane
av svärtå sågs vid Clåpen 2114.
Ringtråsten hår setts med I ex vid
bnnbrosjön l3l4, Holmtotpet l8/4,

des å€ts ftjFta svarftirna vid Högby-

ängar och 30/4 fanns

Sj6onår, ett lGtål flockff,

rastade i

Sät€l 2614, Niis Vimbosjön 2714 och med
2 e'( i Lisjö 30/4.

maden 30/4.

