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hade tur och kunde observera dammsnäppo-
rna i några minuter innan dimman gjorde fort-
satt skådning omöjlig.

Dagarna som följde sattes Jönsbolssjön
och Almunge på skådarkartan. Åtskilliga be-
sökare kunde under en dryg veckas tid av-
njuta snäpporna som till och med sågs para
sig vid några tillfällen. Frågan som alla ställde
sig var om de skulle häcka här, men den 31/5

Jönsbolssjön
Tomas Kjelsson

Läge
Jönsbolssjön ligger ca 1 km väster om Hagby
söder om Almunge. Sjön nås från Almunge
samhälle. Med bil åker man söderut från väg
282 vid avtagsväg Hagby inne i Almunge
samhälle. Vid t-korsning strax innan Hagby
tar man höger och passerar Hagby för att ef-
ter ca 1 km se sjön på vägens vänstra sida.
För tillfället finns inga iordningställda par-
keringsplatser. Man parkerar därför lämpli-
gast på mötesplatsen strax bredvid sjön. Man
kan också åka buss till Almunge. Kliv av vid
Konsum och gå ca 200 m österut. Där följer
man skylt Hagby. I övrigt som med bil. Det
är ca 2 km att gå.

Biotop
Jönsbolssjön började dikas ut i slutet av 1800-
talet och 1931 torrlades den helt för att be-
reda väg för åkermark. Hagby gård ändrade
driften av marken 1997 och pumparna som
höll Jönsbolssjön torr stoppades. Sakta bör-
jade en försumpning av området. Holmens
skog, som ägde själva sjön, samarbetade se-
dan 2000 med Svensk Våtmarksfond om res-
taurering av våtmarker. Ett restaurerings-
projekt för Jönsbolssjön startades därför
2002. Uppdämningen och avverkning av sly
blev klar september 2003. Våren 2004 bör-
jade Jönsbolssjön leva igen. Sjön omges av

skog på flera sidor utom på den östra stran-
den. Här hålls ängarna öppna med hjälp av
betande kor. Ett fågeltorn har iordningställts
inne i en ädelskogsdunge med god utsikt över
sjön. Kvällen är absolut bästa skådartiden då
det är i det närmaste perfekt skådarljus vid
sjön.

Fåglar
Jönsbolssjön har på sin korta tid mest blivit
känd för sina många par häckande
svarthakedoppingar. Här häckar även små-
dopping, skedand, vigg, knipa, kricka, bru-
nand, skrattmås och fiskmås. Under sträckti-
der rastar en del vadare på östra stranden som
t.ex. rödbena, gluttsnäppa, grönbena, drill-
snäppa, svartsnäppa och kärrsnäppa. Även
småsnäppa och strandskata har setts. Under
våren ses här regelbundet dvärgmås, årta och
smalnäbbad simsnäppa. I skogen runt sjön
finns nötkråka och bivråk. Vid sjön har även
dammsnäppa setts under 2006.

Övrigt
Glöm inte att spana av ängarna vid Hagby.
Här ses regelbundet olika kärrhökar. Över-
nattning kan man boka på Almunge värds-
hus som även har mat.

kunde Tomas konstatera att de tyvärr var
borta.

Det festliga var att det var just damm-
snäppa som jag ville ha som nästa lifer. Det
var därför jag hade den som bakgrundsbild
på min dator. Så det var extra kul att själv
hitta dem på sin hemmalokal. Nuförtiden har
jag tuvsnäppa som bakgrundsbild på datorn.


