I stora skogens famn
19 maj 2016
Svartedalen 1000-1400
Guide: Kåre Ström
Vi smakade lite på detta stora vildmarksområde denna vackra vårdag. Det är inte någon lätt gången terräng men väl värd besväret, det tyckte nog merparten av de 35
Vardagsaktivisterna. Vi hade samåkt i tio
bilar, enda möjligheten då parkeringen är
minimal. Vi gick sedan backe upp och
backe ner, vackra utsikter över små sjöar,
gammelskog med spillkråkehackade döda
granar, inga vargar eller lodjur om vars förekomst i området Kåre Ström ändå visste att
berätta. På många håll såg vi dock spår efter vildsvin.
Förtruppen såg tjäder, det är en art
som finns här. Eftersom vi var av naturen
tvungna att gå på led blev eftertroppen
lottlösa. Inge hittade minimal hönsfågelskit

som bör ha varit från järpe. Fågellivet var
inte överflödande rikt, så som det blir när
man ger sig ut på skogsvandring mitt på
dagen. Lövsångaren var dock ett undantag,
den fanns längs hela vägen och vi förstod
att detta är en av landets mest allmänna
fåglar.

Kåre i berättartagen ”vi kom åkande i bil jag och Leif och då såg vi en ungvarg vid vägkanten. Kameran låg förstås i baksätet… Och sedan visade Inge vad han hade hittat...

… nämligen något som torde vara järpskit.

Ett annat naturfynd: småfågelbo på marken

vill återvända, fördelen med denna vandring
var ändå att vi kom på vart vi kan ta vägen
för att börja bekanta oss med detta stora
skogsområde. Lite enkla rundfrågor visade
att de flesta hade varit här "men det var för
hundra år sedan" som man säger.
Förutom dominanten lövsångare med
kanske dussinet individer hördes sjungande
tre svarthättor, lika många bofinkar, en vardera av koltrast, talgoxe, rödhake, taltrast,
gärdsmyg, kungsfågel, nötväcka.
Ett par korpar flög över, fiskgjuse sågs
högt uppe i skyn. Drillsnäppa lyfte vid Hinnersvatten och på en udde i St Holmevatten
fanns ett par av kanadagås. Janne såg ett

par svartvita flugsnappare vid ett av de oftast övergivna torp som finns här inne i skogen. Vi skrämde upp en liten fågel från
markbo; artbestämningen är oklar, vid litteraturkontroll visar sig inte äggen vara lika
varken gärdsmygs eller rödhakes. Kanske
trädpiplärka? Vet ej, jag såg den icke.

Tuvsäv Trichophorum cespitosum
bredde ut sig på skogsstigarna

SUMMA: Blåmes 1,Bofink 3, Drillsnäppa 1, Fiskgjuse
1, Gransångare 1, Grönsiska 3, rönsångare 2, Gärdsmyg 1, Kanadagås 2, Koltrast 1, Korp 3, Kungsfågel
1, Lövsångare 10, Nötväcka 1, Rödhake 2, Skogssnäppa 1, Svarthätta 3, Svartvit flugsnappare 2,
Talgoxe 1, Taltrast 1, Tjäder 1, Trädpiplärka 1
= 43 ex av 22 arter

Svampen Mitrula paludosa, klubbmurkling,
tämligen allmännelig, växer på multnande
löv och pinnar i bäckar, kärr.

