
Johanna Hjärtfors inledde sin 
krönika förra månaden med, 
”det rör sig mycket i trädgården 
just nu”. Den här gången vill jag 
trycka på att det är fullt pådrag 
även i naturen. Allt, fåglar, träd, 
gräs och blommor skall på kort 
tid på olika sätt förverkliga sig 
själva. 

Jag hoppas verkligen att ni kan ta er några 
sekunder, längre tid är väl inte att begära, 
att se er omkring. När ni ändå står stilla 
passa på att lyssna på den 
vackra fågelsången som 
är helt makalös just nu.. 
Har ni tur kanske även 
göken passar på att låta 
på sitt speciella sätt. 

Du som vill uppleva lite 
mer natur och vackra 
blommor skall passa på 
nu. I Våraskruv blommar Adam och Eva, 
en av våra 44 vilda orkidéer vi har i lan-
det. Den är snart på sluttampen men om 
du skyndar dig finns den någon vecka till. 
Sankt Pers nycklar, även det en orkidé, 
finns just nu att beundra i Botillabo, Al-
stermo. Har ni mot förmodan inte fått nog 
av vackra blommor kan ni åka till Libbhults 
ängar utanför Klavreström, och titta på det 
rosa fält av granspira som växer strax in-
till rastplatsen.. I övrigt är det mycket av 
dom ”vanliga” blommorna som blommar, 
till exempel gullviva, liljekonvalj, mandel-
blom och styvmorsviol och mycket, myck-
et mera. Ett tips till er som vill lära er lite 
mera om natur och kultur, passa på att följ 
med på de guidade turer som många fören-
ingar och andra arrangerar runt om i våra 
trakter. Du som gärna vill ta med din hund 
ut i naturen, vilket inte möter något hinder, 
bara den är kopplad och att man på före-
kommen anledning plockar upp efter den.

I reservaten är vårstädningen avslutad och 
en del betesdjur har eller skall släppas efter 
hand. Betesdjuren är en mycket viktig del 
av den skötsel som annars vore näst intill 
omöjlig för att hålla de ängs- och betesmar-
ker öppna på det sätt den flora och fauna vi 
så väl vill bevara skall trivas och förhopp-
ningsvis även föröka sig.

En annan viktig skötselåtgärd i skyddad na-
tur är naturvårdsbränning.   
Vad är en naturvårdsbränning? ”En natur-
vårdsbränning är en planerad skogsbrand 
i ett avgränsat område. Syftet är att gynna 
och bibehålla höga naturvärden”. I det här 
området utfördes en naturvårdsbränning 
i Storasjö för några veckor sedan där ett 
område på ca tjugo hektar brändes. Många 
människor är mycket upprörda över dessa 
naturvårdsbränningar men jag vet att be-
rörd personal från länsstyrelsen och inhyr-
da speciella eldningsföretag vet vad de gör. 
Eldningen är förberedd i veckor innan det 
är dax, och brandmyndigheten ställer stora 

krav på säkerheten. 
Man hör många säga, 
”att elda nu när det är 
så torrt” ja det är ju då 
man måste elda för att 
få ut det bästa resul-
tatet av bränningen. 
Ni skall också veta 
att det är ingen billig 
åtgärd att naturvårds-

bränna men Naturvårdsverket satsar stora 
pengar på detta runt om i Sverige därför att 
det är en viktig naturvårdsåtgärd. 
 
Nog om detta just nu och jag vill önska 
mina eventuella läsare en njutbar försom-
mar och ge er tid att uppleva allt vackert 
runt om er, inte minst en stunds tystnad. Oh 
du, det är gratis!

Följ gärna med mig på en vandring runt 
Visjön, Kosta, måndag 30 maj kl 18.00.  

/Börne Thorstensson

Börne Thorstensson
VÅR NATUR

Guidad vandring  
runt Vissjön
Måndag 30 maj kl. 18.00

Skodon: grova skor eller stövlar 

Rundan är 6-7 km runt sjön, medtag rygg-

säck/fika. Vi möts på västra parkeringen. 

(Kör rakt fram när asfaltsvägen svänger,  

ca 1 km) Ev frågor ring Börne 0709 607527

Jag hoppas verkligen att ni  
kan ta er några sekunder,  
längre tid är väl inte att  

begära, att se er omkring.

Handen på hjärtat har du som Putte varit ute i 
blåbärsskogen ännu i år? I år finns det alla mö-
jligheter att verkligen plocka bär av olika slag. 
Skogen dignar av blåbär, hallon, lingon och 
med regnet på senare tid så kommer säkert 
kantarellerna tillbaka. 

OM ni skall ut och plocka bär 
och svamp så rekommenderar ( 
förvånade?)  jag, att ni åker ut till 
något av dom skogsreservat som 
finns i trakten. Fagraholms fly, 
Vitthult, Storasjö Hinkaryd och 
Visjön är några reservat där  jag 
vet att det finns gott om framför 
allt blåbär. Ni vet väl att ni får 
plocka svamp och bär i reservat-
en till husbehov? Samtidigt kan 
ni ” pricka av” att ni varit i just 
det reservatet, jag håller koll må 
ni tro. Det är väl så, att många av 
oss svenskar har det så bra ekon-
omiskt att om vi vill ha några 
liter blåbär så har vi råd att köpa 
dem av någon av våra duktiga 
thailändskor som plockar och 

säljer för fullt. Samtidigt slipper 
vi få barr i skorna, myggbett, ont 
i ryggen och blå fingrar.
Andra saker som händer i våra 
reservat just nu är fortsatt slåt-
ter som om vädret fortsätter att 
vara ostadigt varar till början 
av september. I övrigt har ni väl 
sett hur lite vatten det är i våra 
sjöar och vattendrag? Det är 
riktigt otäckt tycker jag, samti-
digt som vi spolar våra toaletter 
med mer dricksvatten än vi an-
vänder i hushållet. Jag har ingen 
lösning på det problemet men 
jag tror stenhårt på att det måste 
till något annat sätt att handskas 
med vår naturresurs vattnet. När 
jag växte upp sa man att när det 

var gott om rönnbär så skulle 
det bli en sträng vinter. I så fall 
kommer det inte att bli roligt 
framöver, för så mycket rönnbär 
som det är på träden  har det inte 
varit på många år. Det gäller att 
se till att ha mycket ved hemma 
till kaminen och en rejäl stickad 
mössa till huvudet.
Många av björkarna har på gr-
und av torkan redan börjat att 
vara riktigt gula så det ger lite 
höststämning även om vi inte är 
där ännu, hoppas jag. För några 
veckor sedan började det att 
nästan lysa brunt utmed vägarna. 
Det var sälg och videbuskarna 
som blev angripna  av en rosts-
vamp som gjorde att dom ser 
väldigt sjuka ut. Enligt Thorsten 
Zaar, som jag pratat med om 
detta säger han att det är ingen 
fara, dom kommer tillbaka nästa 
igen. Det är ju väldigt viktigt att 
vi har sälg och vide som när des-
sa blommar på våren är det enda 
av större mått där humlor,bin 

och andra insekter kan  skaffa 
sig mat på. Om man står under 
ett sådant träd eller buske sjun-
ger det så fantastiskt trevligt och 
påminner om att våren är här. 
  Jag är ju fullkomligt värdelös 
på fåglar, men något som jag 
sett och hört är att det i år finns 
många stora kullar av orre och 
tjäder här i Uppvidinge, trots att 
det finns dom som hävdar att den 
är näst intill utrotad p.g.a. sättet 
vi brukar våra skogar idag. Själv 
håller jag inte med om dessa 
utlåtanden. En annan fågel som 
just i år verkligen hörs och syns 
är ormvråken. Jag vet inte hur 
det är på andra håll i landet, men 
här ser och hör jag flera ungar 
varje dag i olika reservat. Jag 
förmodar att dom håller på att 
skiljas från sina föräldrar just nu, 
samtidigt som dom tränar sig på 
att flyga skriker dom högjutt eft-
er mat. Jag är säker på att många 
av er hört detta skarpa visslingsl-
jud men inte vetat vad det är. Det 

finns kanske någon fågelskådare 
som också har hört eller kan vi-
dimera mina iakttagelser.
Påminnelse!! Du har väl inte 
glömt att köpa boken “ Natur & 
Kultur i Uppvidinge” finns på 

biblioteken och i kommunhusets 
reception. Kostnad 280 kronor. 
Ut i friska luften allihop så stärk-
er ni ert D-vitaminbehov och vi 
kan höras i september igen. 

Vandring 
med Börne
Lördagen 24 september

Storasjö  kl 10.00
Medtag fika • Kläder efter väder 

Frågor Börne: 0709 607527


