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Livslångt umgänge med ormar och grodor  

 
Claes Andrén Foto J.Andersson 

Claes Andrén föreläste på Kajutan i Henån 6 november. Redan som liten var Claes stora 
intresse ormar och grodor och det är ett intresse som har övergått till ett yrke. 

Nu är han en av Sveriges förnämsta experter på dessa växelvarma djur, som anpassat sitt liv till olika 
speciella miljöer, av vilka en del hotas pga. av att vårt landskap förändras med tiden. I Sverige har vi 
ca dussinet arter av groddjur och halva dussinet kräldjur. En del är vanliga och vi ser dem ofta. Andra 
är också ganska vanliga men av olika skäl, pga. av att de är nattaktiva eller att de gömmer sig för våra 
blickar, ser vi dem mindre ofta. En del är riktigt ovanliga och här finns exempel på att man genomfört 
lyckade åtgärder för att återskapa de speciella miljöer dessa arter behöver.   

En fråga som bl.a. ställdes var vad äter en groda? Svaret: Allt som rör sig och får plats via 
munnen. Har vi någon nytta av grodor och kräldjur? - Ett exempel som visades var upptäckten hos en 
numera utdöd grodart, magruvargrodan, som har utvecklat en substans som har använts för 
framställning av magsårsmedicin. Groddjurens eget utvecklade antibiotiska hudslem är ett annat 
område, som är värt att forska på. 

Vill man själv göra åtgärder i sin närmiljö finns bl.a. en skrift Grod- och kräldjur i landskapet som kan 
beställas från Jordbruksverket      

Rapporterat av Jonny Andersson 

        

 

 

 

 

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/grod-och-kraldjur-i-landskapet.html
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Hermanö från söder till norr  

 
Transport till Hermanö Foto J.Andersson 

Det är ingen liten bit att gå längs hela Hermanö men vi hade dagen på oss.  

Huvudmålet för utflykten denna lördag den 27 september var att se på de åtgärder som projektet 
GRACE genomför på södra Hermanö. Det var 14 personer som blev transporterade ned till södra 
änden med båt och sedan fick vi, guidade av Gunilla Olander, ta oss tillbaka fotledes till norra änden. 
GRACE är ett restaureringsarbete (Grazing and Restoration of Archipelago and Coastal Environment) 
som bl.a. finansieras med EU-pengar och som pågår i 23 områden i Sverige, varav Hermanö är ett av 
dem.  

På Hermanö har man röjt gamla betesmarker från träd och buskar, bränt av vegetationen på 
intilliggande hällmarksområden för att bli av med gammal ljung och för att sedan bibehålla den 
röjningseffekt som åstadkommits, skall sedan betesdjur släppas på markerna.  

Vi såg också en del andra rariteter på vandringen. En ny lokal för den lilla rödlistade borstsäven kunde 
noteras och den för västkusten sällsynta stora ormbunken safsa fick vi se på flera ställen. En liten 
märklig upplevelse var det också att se hur bävern hade lagt beslag på ett område ganska långt 
västerut och dämt upp den lilla dalsänkan till en ny sjö. 

Rapporterat av Jonny Andersson    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graceprojektet.se/
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Vilda blommornas dag 2013  

 
Kärrspira Foto O. Molander 

När det var dags för De Vilda Blommornas Dag vid Stockens camping den 16 juni var vädrets 
makter inte nådiga till att börja med 

Regnet vräkte ner och åskan mullrade. Sådant får dock inte stoppa blomstervänner, så efter en stunds 
väntan på bättre tider, så tågade 15 tappra deltagare iväg västerut mot Båsevik. Vi passerade en 
skalpåverkad fuktäng, där det växte rikligt med tätört och en del jungfru Marie nycklar. Ett antal olika 
starrarter förevisades också, bland annat de rödlistade arterna loppstarr och ängsstarr. Nära 
havsstranden kunde vi senare studera en riklig förekomst av kärrspira. På stigen intill växte hundratals 
exemplar av det lilla halvgräset rödsäv, som numera också är rödlistat. Exkursionsterrängen hade 
alltså en hel del att bjuda på denna junidag, men vi oroades över igenväxningen som hotar 
naturvärdena i området. 

Rapporterat av Olle Molander 
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Många sångare är svåra att fånga - på bild, men lätet 
avslöjar dem  

 
Sångare som i en ask Foto J. Andersson 

Tack och lov att Kent Johansson berättar för oss andra, något mer omusikaliska, vad vi hör för 
olika sångare.  

Det är en trogen skara som går upp i ottan en gång om året för att följa med Kent ut i markerna vid 
Hälleviksstrands kyrka. Bland de 14 som anslöt denna söndag den 19 maj var det flera bekanta 
ansikten från tidigare tidiga morgnar. 

Repetition är ju kunskapens moder, så vart det lider ska det väl fastna och man kan själv kanske 
imponera på mindre kunniga vänner att nu var det minsann svarthättan som sjöng i buskarna. 

Det var många bekanta fåglar och några nya bland de 42 arter vi noterade - se länk till den kompletta 
listan. 

Då och då fäste vi också blicken nedåt längs vägkanterna och hittade en och annan vårväxt. Den 
starrart som undertecknad något kategoriskt avfärdade som "i vart fall inte hundstarr" var troligen just 
en sådan. Så var det också sagt. 

Noterat av Jonny Andersson       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20länsförbund/Bohuslän/Orust/Artiklar/Artlista%20gökotta%2019%20maj%202013.doc
http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20länsförbund/Bohuslän/Orust/Artiklar/Artlista%20gökotta%2019%20maj%202013.doc
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Entusiasmerande föredragning om kretslopp  

 
Tack för föreläsningen! Foto J.Andersson 

Föreläsaren var orolig att åhörarna skulle nicka till men det var sannerligen ingen risk  

Om det fanns många fler eldsjälar som Thomas Ivarsson skulle Orust nog redan vara en 
kretsloppskommun i full ekologisk balans. Nu dröjer det väl ett tag till innan detta inträffar men ideer 
saknas verkligen inte. Efter det sedvanliga årsmötet berättade Thomas om det pågående arbetet i de 
närliggande föreningarna Orusts kretsloppsakademi och Orustmat. Kan Orust bli självförsörjande på 
potatis t.ex. eller bli energi-oberoende av omvärlden?  Det är frågor som håller på att utrönas närmare. 
Inte utan att det är spännande att följa och Naturskyddsföreningen inbjöds också på stående fot av 
Thomas att bidra till arbetet. 

Noterat av Jonny Andersson   

 


