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I Broby äng dyker det upp överraskande naturupplevelser. När
jag som bäst försökte få till en bra bild på en jungfruslända och
några röda flicksländor, som höll till i ängen, kom en liten
orange blixt och landade i gräset. Det var en svartfläckig
glanssmygare som anlände. Den satt också snällt kvar och lät sig
fotograferas.
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Det har varit en intensiv vår och sommar
för min del, kanske lite i häftigaste laget!
Men jag tycker ju om, att hinna med
mycket. Jag har farit som en skottspole
på helgerna till diverse evenemang! Har
det inte varit 60-årsfest, så har det varit
studentjippon, på min gamla arena i
Göteborg. Och så har ju
Naturskyddsföreningen haft flera trevliga
exkursioner i vårt närområde, och jag vill
här passa på och tacka de, som har haft
hand om utflykterna och visat oss andra
runt. Bra jobbat!!
I samband med Kristi himmelsfärds dag
och Nationaldagen i början på juni,
följde Ingrid Ohlsson och jag med
Skaraborgs trädgårdsamatörer till
Gotland. Det var en trevlig resa med
besök i många trädgårdar. Numera är det
ju inte bara blommor, träd och buskar,
som ska finnas med i en trädgård.
Förutom en tjusig damm ska det även
vara en massa spännande installationer
av rostiga gamla prylar, som man hittat i
något bortglömt uthus. Ja, mycket fantasi
må jag säga, att det var! Vi bodde på
Bunge vandrarhem i Fårösund på norra
Gotland. Där åt vi även våra middagar,
som smakade utmärkt. Förutom alla
trädgårdar, gjorde vi en kvällsutflykt till
Fårö och såg raukarna i solnedgången. Vi
var även på ett Gotländskt änge och
tittade på orkidéer, och vi besökte Visby
och DBW:s Botaniska trädgård.
Kvart i tre på morgonen den 7:e juni,
klev Ingrid och jag av bussen i Hallsberg.
Det var mindre roligt, eftersom det var
vanlig arbetsdag några timmar senare!
När skolan hade slutat i mitten på juni,
reste vi lärare på Stocksätterskolan till

Krakow på en studieresa. Det var en
gammal fin stad, som hade skonats under
Andra världskriget. Vi besökte även
Auschwitz och Birkenau en dag. Det var
en mycket tyst församling, som lyssnade
på guiden. Många tankar for igenom
huvudet denna märkliga dag, då man
vandrade fram i Dödens rike. Bortsett
från tragiken där, tyckte jag om Krakow
och skulle mycket väl kunna tänka mig
att återvända. Den påminde mig lite om
Prag med alla kyrkor, konserter och
gamla hus.
Och så blev det sommarlov och en ny
resa stod på tur. Tillsammans med en
kompis skulle jag åka till Skottland,
Orkney-och Shetlandsöarna. Vi hade
bokat en resa i ”Vikingarnas Fotspår”.
Det var en bussresa, och eftersom det
inte går några färjor till England från
Sverige, så reste vi över Tyskland och
Nederländerna. Efter att vi hunnit med
en kanaltur i Amsterdam, blev det färja
därifrån och till Newcastle. Många
båtturer blev det på denna resa och ofta
övernattade vi ombord. Bussen tog oss
upp genom Skottland till Thurso, där vi
sov en natt, innan vi tog färjan till
Orkneyöarna. På dessa öar besökte vi
flera fornlämningar. Där fanns
Maeshowe, som är en gravkammare,
äldre än Egyptens pyramider. Tyvärr
plundrades den av vikingar, som istället
lämnat ristningar efter sig. Vi besökte en
femtusenårig by Skara Brae, som fram till
1850 låg glömd och begravd i sand. På
kvällen upplevde vi den magiska
solnedgången vid Ring of Brodgar. Det
är den skotska motsvarigheten till
Stonehenge.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET



Scapa Flow, som ligger söder om
huvudstaden Kirkwall, är en skyddad
havsvik, som spelade stor roll under
världskrigen. Vi besökte även Skottlands
nordligaste whiskydestilleri Highland
Park, där det blev guidning och
provsmakning. Nu är ju inte whisky min
stora grej, men intressant var det.
Så tog vi nattfärjan till Shetlandsöarna
och huvudstaden Lerwick, där vi kom att
bo två nätter. Både på Orkney-och
Shetlandsöarna besökte vi fågelberg vid
havet. Vi såg bl.a. lunnefåglar, grisslor,
labbar, stormfåglar och havssulor. En dag
åkte vi ut med en liten båt till ön Mousa,
där vi vandrade runt ön och tittade på
fågel och säl. Sälarna uppehöll sig i
pooler, som bildades när tidvattnet
växlade. Havet vräkte in med jättevågor,
som skvätte högt upp i skyn. En annan
dag for vi norröver och besökte de svarta

klipporna vid Esha Ness. Det var bara
sagolikt vackert och maffigt! Och
dessutom hade vi en otrolig tur med
vädret! Det var magnifikt!! Denna övärld
skulle jag gärna resa tillbaka till, men då i
egen regi, så man kan stanna så länge
man vill, på de mest fantastiska
platserna.
Snart ändrar träden färg och naturen går
åter till vila. Då får jag drömma mig
tillbaka och minnas sommarens flydda
dagar. Jag hoppas, att Ni alla har haft en
bra sommar, och att Ni har trevliga
stunder att minnas i höstmörkret.
Jag hälsar Er så åter välkomna till
Naturskyddsföreningen och hoppas, att
Ni vill ta del av vårt höstprogram. Ta
gärna med Er vänner och andra
naturintresserade personer!

Hösthälsningar Ingela Wallin.

Ingrid har hittat en fin gullregnsbuske



Ring of Brodgar

Kontraster: Till vänster ett konstverk tillverkat av skrotfynd på Gotland. Till höger
en lunnefågel från öarna norr om Skottland



Så var det åter dags för Naturskydds-
föreningens årliga evenemang! Fredagen den
20 maj kom Ingalill och Åke Teljå i sin lilla
bil och hämtade mig, när jag slutat jobbet. Vi
for till Eskilstuna, där årets rikskonferens
skulle hållas. Hela konferensen hölls vid
Parken Zoo.

I år var det inte fråga om några val till
Riksstyrelsen utan en konferens där man ska
inspireras, träffa människor, knyta kontakter
och diskutera miljöfrågor. Rikskonferensens
tema var ”Härifrån till Framtiden – en
konferens om de stora idéerna och de svåra
frågorna”.

Åke hade bokat ett rum för fyra på ett
vandrarhem i staden. Förutom oss tre från
Närke, anslöt sig Kerstin Seger från Halland,
som också alltid brukar vara med på
årsmötena med Riks.

På fredagskvällen var det öppet hus i
salen Pingvinen. Där serverades en mycket
enkel kvällsmat. Maten, som serveras på
föreningens möten, är alltid så långt det går,
tillagad på bästa möjliga klimatsätt och med
närproducerade
råvaror. I år fick man
betala en liten extra
slant, om man ville äta
kött, annars var det
vegetariskt, som gällde.
Där fick man gå om-
kring med namnlapp,
som det stod ”Kött” på,
så man riktigt kunde
skämmas! Första kväl-
len fick man tunn-
brödsrullar med smet i,
och så var det någon
slags hemlagade chips.
Min mage hade mått
bättre av en riktig
sallad! Sedan drog vi
oss hemåt till vårt lilla

rum på vandrarhemmet.
På lördagen öppnades Rikskonferensen

2011, och många välkomsthälsningar och tal
blev det. Silverfalkar delades ut då och då till
personer, som gjort sig förtjänta av det.

Vi fick välja olika grupper, att vara med i
och diskutera. Inte för att jag säger så
mycket, men jag är med och lyssnar. Alltid
kan jag väl lära mig någonting! På
förmiddagspasset var jag med i en grupp
som pratade om ”Matsvinn – vad göra åt allt
som slängs i affärer, hemma, skolor?” På
pass två var jag med i ”Vindkraften och
fåglarna – kan de samsas?” Och på mitt
tredje och sista pass på eftermiddagen
diskuterades det ”Värvning – vilka blir våra
nya medlemmar? Hur blir vi fler?” Efter de
tre passen var det åter gemensam samling för
alla och sammanfattning av dagen. Därefter
gällde det, att ta sig tillbaka till
vandrarhemmet och snygga till sig, inför
kvällens begivenheter!

Kvällen började utanför Parken Zoo, där
vi först fick en välkomstdrink och tilltugg av

RIKSKONFERENS I ESKILSTUNA. 20-22 MAJ 2011
Ingela Wallin

Karin, Ingalill och Åke



hemlagade chips och popcorn. Därefter blev
det en rundvandring på Zoo, och vi fick se
och höra om djuren, som de har där. Sedan
började festen! Det var vegetarisk grillbuffé!
Vi, som hade namnlapp med ”Kött” på, fick
även riktiga köttbitar! Det smakade mycket
bra!

Och så anlände orkestern och spelade
upp till dans. Tänk, i år hade de fått tag på
en orkester, som kunde spela riktiga
danslåtar och inte bara dunka-dunka! Ett
gäng herrar i ens egen gyllene medelålder!

Åke är en riktig gentleman! Han kämpar
på med oss damer och försöker vara rättvis
mot oss, så vi alla får oss en sväng om. Nu
började det spritta riktigt i mina ben och jag
kunde bara inte sitta still, när det var sådana
härliga danstoner, så jag började bjuda upp.
Vill man dansa får man bjuda till, annars
blir det inget. Jag prövade först ett par
farbröder, och sedan hittade jag en liten
gubbe. Det här med att bjuda upp, är ju
alltid ett oskrivet kort. Man har ju ingen
aning om, hur det kommer att gå. Det är
alltid lika spännande! Jag lägger min hand
på den lille gubbens axel och han för mig ut
på dansgolvet. Tonerna spelar upp och vi
börjar mycket lugnt, att flytta våra fötter i
takt till musiken. Men den lille gubben har
dansat förut! Vilken dans det blev! Jag vet
inte hur länge vi höll på, men till slut var vi
tvungna att ge oss! Jag kan fortfarande
känna rytmen i kroppen, när jag tänker på

det. Och jag känner sorg för alla, som inte
har förmågan att dansa.

Vi har så kommit fram till sista dagen,
söndagen den 22 maj. Det är åter samling
för alla och två spanare berättar, hur de
tänker om framtiden. Johanna Björklund,
som inte är helt okänd för oss i Närke,
pratade om ”Vad ska vi äta 2030?” Hon
pratade om sina visioner inför framtiden.
Därefter kom nästa forskare, nämligen
Jonas Åkerman och talade om ”Hur ska vi
resa 2030?” Efter lunchen kommer två nya
spanare och siar om framtiden. Ethel
Forsberg funderar över ”Hur ska vi avgifta
vardagen 2030?” Sist kommer läkaren,
författaren m.m. Nils Uddenberg och pratar
om ”Vad gör vi med fritiden och naturen år
2030?”

Efter spanarnas framföranden blev det
gruppdiskussioner i olika konstellationer.

Klockan 17 avslutades Rikskonferensen
och nästa års Riksstämma blir i Halland,
med Halmstad som bas, den 16-17 juni
2012. Vem blir med då?

På kvällen följde vi med på en utflykt till
Ekeby våtmark. Våtmarken omfattar 40 ha
och innehåller 8 dammar, som fungerar som
sista steget i reningsprocessen av Eskilstunas
avloppsvatten. Fågellivet är rikt och över
180 fågelarter har noterats sedan starten år
2000.

Ivrig diskussion i Eskilstuna

Surikater i Eskilstuna djurpark



NY NATURSTIG I BROBY ÄNG
Sture Hermansson

Förberedelser
I Broby äng har funnits en naturstig
sedan reservatet bildades 1992. Den
drogs genom det dåvarande reservatet
och försågs med numrerade stolpar och
en tillhörande informationsskrift som har
funnits i brevlådan på informationstavlan
till reservatet.

Några år efter att reservatet bildades
utvidgades det till nästan dubbla ytan och
vi har flera gånger funderat på att
utvidga naturstigen till att gå runt hela
reservatet. Dessutom har det gått nästan
20 år sedan den första stigen röjdes och
stolparna till informationspunkterna
slogs ner. Flera av punkterna har blivit
inaktuella och en revidering av texten var
nödvändig.

Förra året snitslade vi upp den nya
stigen i sin slutliga form. På Ängens dag
röjde vi den och den gamla, lite
reviderade, till framkomligt skick. Under
vintern och tidiga våren arbetade vi fram
den nya informationsskriften och
väntade ivrigt på att snön skulle smälta så

att vi kunde göra färdigt inför
invigningen den  17 april.

I veckan innan invigningen skulle ske
målade vi om de gamla stolparna och
kompletterade med några nya.
Tillsammans med Åke och Ingalill Teljå
från Kumla satte Arne och jag upp
stolparna och numrerade dem på
fredagen, och sedan var det bara att
hoppas på bra väder och publik till
söndagen. Jag skickade också ett
pressmeddelande till Nerikes Allehanda
för att, om möjligt förbättra publiciteten
runt naturstigen.

Vi hade ett fint samarbete vid stolpupp-
sättningen. Arne spettade ett hål, Ingalill
satte dit en stolpe, Åke slog ner den med
släggan och jag skrev dit siffrorna.

Lägg märke till att  Arne är helt orädd
medan Ingalill måste titta bort en stund!

Den nya vägvisningen till Broby äng
visade sig fungera bra. Nu hoppas vi på
att en permanent skylt kan komma dit.



Invigningen
Vädret var lovande, växlande molnighet
och ca 15 grader. För att alla skulle hitta
satte jag upp min nygjorda ”pirat-
vägskylt” vid avtagsvägen till Broby äng.
Den första som anlände var NA:s
reporter, men snart började bilarna
strömma in. Jag fick användning för vår
nya mobila högtalaranläggning när jag
skulle guida alla runt naturstigen. Vi
följde den numrerade banan och
stannade till och tittade på de olika
platserna som var utmärkta med
numrerade stolpar.

Efter promenaden tog vi vår matsäck
vid borden i ängen, och njöt av
vårvärmen.

Efteråt
Nu var stigen klar och invigd. Skulle det
komma något i tidningen, och hur skulle

det se ut? och skulle någon mer vilja gå
runt stigen, med hjälp av de foldrar vi
lagt  i lådan på infotavlan i ängen?

Redan på måndagen fick vi svaret på
den första frågan. På första sidan av
Sydnärkedelen av NA var vi ute och
letade med lupp på ett träd. Det var
knappnålslavar vi tittade efter. De är små
men lustiga att se där de sitter i
barkspringorna, framför allt på ekar.

Jag återvände till Broby äng flera
gånger under våren (som jag brukar) och
varje gång hade antalet foldrar i lådan
minskat. En ny upplaga har tryckts och
fram på sommaren avtog konsumtionen
av foldrar. Broby äng har sin minst
attraktiva tid under juli och augusti.
Sedan kommer svamparna...

Parkeringen i Broby äng fylldes med besökare.



Naturstigen går nu mer eller mindre runt  hela
reservatet. Det var trots detta lätt att röja stigen.
Den går till största delen efter viltstigar som var
väl uppgångna redan tidigare.

Teckenförklaring

Röjt område

Lövskog

Öppen äng

"Gamla" natur-
stigen från 1992

Bilväg

Ny naturstig 2011
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Vid punkt nr 16 stannar vi upp och tittar
efter Samboradula. En liten  levermossa
som finns på många av trädstammarna.

Skottet på bilden till höger är ca 6 mm
långt.



Vi har väl sällan fått mera (eller
bättre) publicitet.

NA gjorde ett reportage på två sidor,
varav ett på omslaget till del två av
tidningen.

Till min överraskning fanns det
också med i Naturkraft, en tidskrift
som sänds till aktiva i Naturskydds-
föreningen.



Vår och sommar i Broby äng
Ytan är inte stor, men här finns plats för många fina naturupplevelser.
Ett tveksamt inslag är häggspinnmalarna som hade ett ovanligt bra år 2011.

Den hägg vi satt som nummer 1 på
naturstigen fick det svårt när
häggspinnmalarna kom i tusenden.

En larv är kvar i spinnet
I juli kunde man se full-
bildade häggspinnmalar



Midsommarblomstren dominerar
kanske mer än man skulle önska i
Broby äng på försommaren, men
medge att de är vackra.

En försommardag, med fågelsång och
midsommarblomster...

Även frukterna är vackra.

Humlorna tycker om nektarn

Midsommarblomster



Det blommar i ängen

Fågelbärens blomning är alltid fantastisk

Ekens blommor är vindpollinerade, vilket
man förstår när man ser de oansenliga
blommorna. T.v. hanhänge, ovan
honbommor

Getapelns blommor är svåra att
upptäcka, men vid närmare studium är
det helt vanliga blommor

Olvonbuskens blommor är annorlunda. De
vita vackra blommorna på bilden är sterila och
ska locka insekter till de riktiga blommorna i
mitten, som ännu bara är knoppar.



Smörbollarna blommade rikare än
någonsin i Broby äng i år.

Skogsstyrelsens slåttermaskin håller ängen
öppen

Tänk dig att gå en runda på
naturstigen i Broby äng en vårdag
när vitsipporna blommar.

Eller titta ner och se hur
svalörten sträcker blommorna
mot solen.



Jungfrusländornas hannar satsar starkt på
blått. Honorna på grönt och brunt.
Lägg märke till håren på benen som kan
bilda en bur för fångade byten.

När jag fotograferade jungfrusländor dök
också några röda flicksländor upp och ville
sitta på samma blad.

En tidig mosaikslända dök också upp i
Broby äng. Till vänster i bilden syns ett gäng
häggspinnmalar.

Ljus lyrflickslända är blek om
nosen som ung, men när den
blir äldre får den en klar blå
färg över hela kroppen. Honan
är mörkare, som syns längs till
höger

Trollsländor i Broby äng
Trots att närmsta vatten är Skarbysjön, 1 km bort, sågs dessa sländor i ängen i år.



Idag skall vi gå den tuffaste av de 17
etapperna på Bergslagsleden, etapp 3. Vi
parkerar en bil vid Nyberget och kör
sedan vidare mot Stjärnfors. Grusvägen är
under reparation, de båda bilarna slänger
och far i geggan, som väl är, så kör ingen
fast, men Ulla blir arg när bilen blir lerig.

Från Stjärnfors ger sig 3 yngre män, 2
äldre män och 4 jämngamla damer iväg
uppför den första långbacken. Vi har 23
km framför oss och klockan är 10.15 när
vi startar. Temperaturen +12 grader och
luften är syrerik efter nattens regn. Efter
några km passerar vi gården Stuttjärn, den
ligger högt upp, på en moränsluttning,
man byggde högt upp för att slippa
nattfrost på grödorna. Inflyttade finnar
skötte nykolonisationen i den här öde-
marken på 1600-talet.

Vid stora Myggsjön efter 6 km, så tar
vi den första rasten, mest knott biter på
oss. Ny brant uppförsbacke väntar, leden
passerar Myggsjömossen, vi traskat på och
efter ytterligare 6 km kommer vi till den
vackra byn Vintermossen, den har samma
höjdläge som Stuttjärn, en del gårdar är i
full drift.

Det känns som det gått uppåt hela
tiden och mera blir det, för att nå
Mackarsbergs utsiktsberg + torn. Mycket
skogliga vyer från leden. Från berg och
torn så ser man vida omkring, skog och
sjöar, inga hus, inga vägar. Solen strålar,
rapporten har utlovat 2 mm regn, men
dem ser vi inte till, den här dagen.

Vi har nu kommit halvvägs och
beslutar att gå ytterligare 4 km innan
huvudrasten. Killarna håller fart åt oss och
det börjar att gå nedåt. Klockan har
hunnit bli 15.00 och vi är ordentligt
hungriga, när vi når vindskyddet vid
Rasbackstjärn, alla är på bra humör. Det

skämtas och bjuds på ryggsäckarnas
innehåll, såsom godis, nötter och
vindruvor.

Därifrån skall vi åter igen uppför, vi
går utmed Kindla höjden, ingen känner
för att gå upp till den toppen, men vi
möter ett par stycken, som skall dit. De
har precis parkerat sin bil och har då 1,5
km dit upp, vi har vandrat 18 km, det är
en viss skillnad.

Kindla höjden är ett av länets mest
otillgängliga och högst belägna vildmarks-
områden, det är ett naturreservat på 425
m höjd.

Vi fortsätter och ganska snart så träffar
vi på ett stort område med nyutslagen
linnéa, samt årets första kantareller (18/6).

Vi har nu ganska plant i någon km,
sedan börjar ännu en ganska brant
stigning, det blir en liten rast med utsikt
över Kroktjärn och därefter tätt med
vilopauser. Lena säger direkt från hjärtat:
"Det var tur att vi inte gick den här leden
första gången, då hade jag aldrig gått
någon mer." Hon ser glad ut och strävar
på som vi andra till dagens sista höjd,
Slöjdarkullen är nådd. Kilometrarna blir
precis som längre på slutet. det sluttar nu
nedåt mot Dammsjön, där bilen står. I ett
torrträd invid leden så har spillkråkan
gjort en massa hål, Göran stannar och
lyssnar efter ungarna.

Vi är framme 18.30 och anländer till
Hallsberg 21.15. Då känns mina fötter
jättestora.

PS Jag var 36 när jag för 30 år sedan
gick den här sträckan första gången. Kan
inte påstå att den blivit kortare eller
lättare med åren, men jag är mycket
lycklig för att vi den här gången klarade
av den så bra. Bilarna var leriga men vi var
bara svettiga.

BERGSLAGSLEDEN ETAPP 3
Inger Eriksson



Ovan: en svarthake-
dopping väntar på mat.
T.v. Sothönan verkar ha
fångat en kräfta åt ungen.
T.h. En tofsvipeunge ute
och går. Nedan: Grå-
gässen simmar i grupp.

Några bilder från
årets utflykter

Text och foto Sture Hermansson

På denna sida: 14 juni, i
fågelungarnas tid, besökte vi Oset
i Örebro. Här har Örebro
kommun åstadkommit ett fint
naturreservat av det som tidigare
var soptipp och industrimark.

Gräsandfamiljen
vilade lugnt vidare när
vi passerade



Mosippor

Ainas hage

Nattfjärilar

Oset

Mosjöslätten

1 maj visade Arne hur mosipporna utvecklats på de
platser där han, med länsstyrelsens tillstånd, sått eller
planterat nya sippor. Bäst resultat verkade det vara på
den gamla sanddynen vid Lerbäck.
Tyvärr hade den tidiga våren gjort att de flesta sipporna
blommat över redan, men vi såg att blomningen hade
varit rik på flera platser.

Vi stannade också och tittade på
skunkkallorna i Estabo vid
Estabosjön söder om Åsbro

28 maj besökte vi ”Annas hage”. På bilden
prunkar strutbräken i en av sänkorna i den
f.d. hagen.

5 juli cyklade vi runt den
gamla Mosjön, som numera är

Säbylunds bästa åkermark.



När jag flyttat till Hallsberg i mitten på
70-talet, företog jag vandringar i natur och
skogsområden i omgivningarna bl a på
höjderna söder om Tisaren. Efter några år
hittade jag då en liten sjö, Lissjön (enl
kartan) Lirsjön (enl minnestavlor) i när-
heten av Nyckelhult, där ett par stor-
lommar häckade på en liten holme ca 20 m
från västra stranden. Lissjön är 400 m lång
(N-S) och 135 m bred.

När jag träffade på dem första gången
var det ruvningstid och en av dem låg på
boredet. Tack vare sjöns smala bredd var
det lätt att från ett gömsle på den östra,
träd och buskbeväxta, stranden följa deras
förehavanden. (V:a d:o är mest berghällar).
Jag besökte platsen med en till tre veckors
mellanrum hela sommaren till ca mitten av
aug. Ruvningen resulterade i två ungar. Jag
kunde se hur de först blev matade med
mindre matnyttigheter nerifrån botten på
denna sjö och senare med fiskyngel häm-
tade från Tisaren. Att iaktta de vuxna
lommarnas flygtaktik resp. ungarnas be-
teende vid vuxenlommarnas provian-
teringsflygningar var mycket intressant. En
lom behöver lång startsträcka för att lyfta
speciellt om det är skog i vägen, så de tog
sats från sydänden och sprang långt på
vattnet för att få tillräcklig fart. När de
sedan, efter ca halvtimmen kom tillbaka,
kunde jag se på ungarnas beteende att de
märkte att äldrelommen var på väg
åtskilliga sekunder innan jag såg fågeln
över skogen. De kom alltid från väster och
landade tvärs sjön. Kan det ha varit något
ljud som varskodde dem?

Under juli månad var ungarna i full färd
med flygövningar. Till att börja med en
snabb språngmarsch på vattnet med
kraftigt slående vingar. Sen kunde de lyfta
från vattenytan och flyga en bit och göra

en gir tillbaka. Så smånigom kunde de lyfta
över skogen men återvända några gånger.
Men så en vacker dag en bit in i augusti
drog de alla iväg för gott men troligen inte
längre än till Tisaren där de kraftsamlade
ytterligare en tid för att till sist bege sig till
vinterkvarteren.

Jag besökte denna plats varje vår ett
antal år efter upptäckten, inte lika intensivt
som ovan beskrivits men nog för att se om
lomhäckningen upprepades och det gjorde
den. Jag är övertygad om att det var
samma lompar som kom igen. De fick ut
en à två ungar varje år.

En vårdag, kanske i början på 90-talet,
kom jag till Lissjön för att göra mina
sedvanliga iakttagelser. Jag märkte då
direkt att någonting var fel. Lommen som
skulle ligga på boet simmade i stället
oroligt omkring på vattnet. Straxt därpå
upptäckte jag ett par personer som utövade
spinnfiske i den södra smalare delen av
sjön inte långt ifrån lommens boholme. Jag
gick då bort till dem och påpekade det
riskabla med deras sysselsättning med
avseende på lomhäckningen men de höll
inte med utan tänkte fortsätta sitt fiske.
Som medlemmar i Askersunds
sportfiskeklubb hade de fiskerättighet i
detta vatten. När jag en vecka senare ånyo
besökte platsen för att se hur det gått var
det, som jag befarade, inga lommar kvar.
Jag har några gånger åren efter denna
händelse besökt platsen men ännu i denna
dag har ingen storlomhäckning
återetablerats.

Fiskeklubben fortsätter sin aktivitet och
har byggt ett krafigt vindskydd och grill-
plats där de håller till. Det är naturligtvis
helt rätt som skett. Lommen har ju inte
löst fiskekort och är följaktligen tjuvfiskare
och sådana skall naturligtvis bort från sjön!

LOMMEN SOM FÖRSVANN
Sven Nederman



En lomfamilj på Lissjön

En hungrig lomunge blir matad
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Kom igång med stjärnbilderna
En mycket förenklad stjärnkarta att
börja med.
1. Vänd dig mot norr och leta på
Karlavagnen.
2. Följ linjen mellan de två bakre
stjärnorna i Karlavagnen till ungefär
5 gånger avståndet. Där finner du
Polstjärnan.
3. Om det är bra förhållanden, mörk
natt och klar sikt kan du då se Lilla
Karlavagnen också.
4. Fortsätt förbi Polstjärnan ner mot
sydost så kommer du till stjärnbilden
som ser ut som ett W. Cassiopeia.
5. Vänd dig mot sydost och försök
leta på de fyra stjärnor som bildar en
stor kvadrat på stjärnhimlen. Då har
du hittat Pegasus.

Jupiter
Jupiter står lågt på himlen och ser ut som
den starkaste stjärnan på himlen.
Med en kikare kan man se de fyra
Galileiska månarna som svaga stjärnor i
närheten av Jupiter. Den 6:e oktober kl.
21.30 står de som i bilden nedan.



Lördag
6 augusti

Ängens dag
Vi ser över ängen och vidtar åtgärder som behövs med liar och
räfsor i ängen, eller busksax och såg på naturstigen.
Samling vid Konsum Hallsberg kl. 9.00 eller i Broby äng kl. 9.30
Ansvarig: Sture 0582-13587

Fredag
19 augusti

Fladdermöss
Marie Nedinge från Naturvårdsverket kommer och berättar om
fladdermöss. Sedan går vi ut och försöker höra fladdermössen
med hjälp av en detektor som sänker deras ultraljud till hörbar
nivå.
Samling vid Konsum Hallsberg 19.15 eller Snavlunda kyrka 20.00
Ansvarig: Sture 0582-13587

Lördag
10 september

Svampexkursion
Samling kl. 9.00 vid Konsum Hallsberg. Därifrån åker vi till
lämplig svamplokal.
Ansvarig: Karl Gustaf tel. 0582-50440

v. 38 eller 39 Stjärnhimlen.
En kväll med bra väder för stjärnskådning.
Titta på hemsidan eller ring för närmare besked.
Ansvarig: Sture 0582-13587

Söndag
30 oktober

Medlemmarnas bilder
Ta med dig några bilder, digitala, dia eller kort, eller kom ändå.
Kantakrogen, Hallsbergs hembygdsgård kl. 17.00

Våra arrangemang
sker i samarbete med
Studiefrämjandet

Våra vänner i Kumla har också ett intressant program.
www.naturskyddsforeningen.se/kumla

 OBS! Vi måste göra programmet

månader i förväg.

Det har hänt att vi har varit tvungna att

ändra efter att Anemonen kommit ut.

Kontrollera med vår hemsida

www.naturskyddsforeningen.se/hallsberg

HÖSTPROGRAM 2011
Vi är en krets av



Tänk dig att sätta dig ned med matsäcken vid denna gamla tall i vattenbrynet vid
rastplatsen på Utnäset, norra Vätterns skärgård.
Eller vid en rauk på Fårö i solnedgången. Foto Ingrid Ohlsson

Sommarminnen...


