Kalvsviks vandringsled - en led med överraskningar!
Av Anders Rapp

Väderleksrapporten ser lovande ut: 10-12 grader den kommande
majnatten, soligt imorgon och svaga vindar. Jag bestämmer mej ganska
sent på kvällen och packar snabbt cykelkärran för att vara på plats uppe i
fågeltornet vid Kalvsviks vandringsled innan solnedgången. Efter en
kilometers vandring med sovsäck, stormkök, mat, dryck, kamera,
tubkikare och varma kläder är jag framme och en stund senare har jag
ordnat allt inför övernattningen uppe i tornet under bar himmel.
Blåbärssoppan är rykande het, mackorna bredda. Intill ligger klockan,
pennan och anteckningsblocket ...
Det är alldeles stilla. Mörkret börjar lägga sig. De fladdrande lågorna
från stormkökets brännare blir allt mindre och mindre. Innan jag ens har
påbörjat mina anteckningar har redan lövsångaren och rödhaken hunnit
tala om att de inte riktigt vill gå och lägga sig ännu. Dagsländorna gör
sina sista stigningar och sänkningar en bit upp i luften framför tornet.
Upp och ned. Upp och ned. Det gäller för hannarna att imponera på
honorna intill. Kan ännu urskilja en del varelser i det spegelblanka
vattnet: sex skäggdoppingar och en gräsand. En koltrast flyger tätt förbi
och bjuder kort därpå på sin lugna, flöjtande sång. Man förstår att den
blivit vald till Sveriges nationalfågel. Jag är redan påverkad av
atmosfären, av fågelsången, av att vara så nära naturen. Nu hör jag
dessutom en skogsduva för första gången i Kalvsvik. På långt avstånd
hör jag den säga "Men soov, men soov". Men det tänker jag definitivt
inte göra. Inte just nu i alla fall.
21:30 Ko-ko. Ko-ko. Gosh-shä-shä-shä. En gök flyger förbi tornet.
Vilken häftig filur den där göken är! Även en koltrast passerar, mörkare
än skymningen runt om. Plask och vattenringar från fisk. Alldeles stilla
däremellan. Hund som skäller då och då.
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21:33 Vattenrallen grymtar från andra sidan kanalen - bara ett fåtal
meter från tornet. Ah, vilken upplevelse! Den lilla sumphönan är ytterst
svår att få syn på i vassen där den klampar omkring men avslöjar sin
närvaro med sina speciella läten.
21:35 Trumpetande tranor, gökar som galer - en Kalvsviksgök och en
Kalvshagagök!
21:43 Fyra grågäss + en knipa längre bort i Kalvsviksfjorden.
21:58 Vattenrall igen. Koltrast och taltrast som tar för sig - ljudliga
bägge två.
22:15 Rörsångarna håller på oavbrutet, likt mopedmotorer som går på
tomgång och misständer. Dessa beige- och brunfärgade fåglar måste
framöver vara på sin vakt så att inte göken i ett obevakat ögonblick
passar på att lägga ägg i deras upphängda små bon i vassen.
Rörsångarna är inte ensamma i vasshavet - här finns också några
sävsångare. Grågässen kacklar högt. Det mörknar allt mer.
22:19 Vattenrall igen - man blir ju nästan bortskämd med att få höra
detta märkliga läte! En rörsångare håller ännu igång trots mörkret. Kor
som råmar.
22:39 Mörkret har lagt sig helt och hållet. Hästgnägg.
22:52 Nu dog väl ändå vattenrallen - lät som de sista suckarna! Vilka
speciella ljud!
23:05 Det lyser från Kalvshaga. Lampa vid båthamnen, gatubelysning så vackert det glittrar i Åsnen. Enstaka bil hörs. Stjärnklart. Önskar att
grågässen kunde tystna så att man lättare kan somna in. Det stillnar
alltmer. Nattfjäril i ficklampsskenet.
23:15 Flygplansbuller, bil. Civilisationen gör sig påmind även kvart
över elva. Min medhavda ultraljudsdetektor avslöjar närvaro av
vattenfladdermus. Nattfjärilarna och sländorna över vattenytan lever
farligt. Kryper ner i sovsäcken - mysigt och varmt! Rödhakens
silverklara strofer. När jag tittar rakt upp mot stjärnhimlen ser jag att
någon har parkerat en kundvagn där uppe (Karlavagnen). Hör rördrom
avlägset västerifrån. Måste vara från Skatelövsfjorden. Fågelns dovt
tutande läte (som när man blåser i en tomflaska) kan höras på mer än
fem kilometers avstånd under goda förhållanden. Nu hoar dessutom
kattugglan! Och som om inte detta vore nog - storlommen stämmer in
med sitt vemodiga vildmarksläte. Vilken övernattning så här långt!
Klockan är mellan halv tolv och tolv när John Blund tar över ...
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Övernattning under bar himmel i maj

01:45 Flyger nästan upp ur sovsäcken när jag hör ett jätteplask alldeles
intill fågeltornet. Vet inte vad det kan ha varit - kanske en gädda som
tog en fisk i kanalen? Ett mycket bryskt uppvaknande. Hör inga fler
ljud. Märker att någon har flyttat kundvagnen ett stycke uppe på
himlavalvet ... Somnar igen.
03:00 Vaknar av sävsparvens överraskande starka sång från vassen.
Förklaringen heter att de just nu är ensamma på scenen. Nu börjar också
rörsångarna att stämma in lite grann. Det ljusnar något på natthimlen.
04:00 Ännu ljusare. Öronbedövande konsert - och omöjligt att somna
om! Vilket liv! Göken hörs över hela sjön - jättestarka, långa räckor av
ko-ko. Full rulle på rörsångarna - att de bara orkar hålla på att sjunga så
många timmar under dygnet! Himla liv på grågässen. Råbock som
skäller. I fågelorkestern hörs även tranor och sävsångare.
04:20 Flera gäss lämnar övernattningsplatsen Kalvsviksfjorden för att
flyga till betesmarker runtom. Tupp som galer från Kråketorp. Väljer att
krypa ner lite till i den varma, goa säcken. Kollar liggandes i säcken in
läget runt fågeltornet genom brädspringorna. Kanadagässen är mycket
ljudliga. En armada bestående av 22 grågäss simmar över fjorden.
Älvorna börjar dansa alltmer över sjön. Vindstilla, lite småkyligt.
Sovsäcken blöt av nattens fukt. Ändå ganska varmt - fryser ej.
Förmodligen runt tio grader.
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04:23 Oj, nu verkar en fiskebåt ha kört in i vassbältet intill tornet.
"Donk-donk-donk ..." - ett av vattenrallens många märkliga läten.
04:40 En gräsandshona går upp på en tuva vid kanalmynningen. Ser sig
om, är försiktig. Snart simmar ett följe bestående av ca 10 ungar efter
mamman - tryggt att ha henne precis intill. Men så pigga de är! Så
snabbt de simmar. Ser några nästan hoppa upp i luften! Som små
raketer. Jag ligger kvar i skydd av sovsäcken och kan studera den stora
familjen.
04:45 Kanadagäss som gör tjurrusningar mot varandra med sina vingar.
Väldigt väsen! Ringduva. Rörsångarna håller på oavbrutet.
04:49 Blåmesen sjunger sin lilla visa. Vilket liv när grågässen lyfter
under sin långa startsträcka! Skönt att ha långkalsonger och extra tröja
samt mössa i sovsäcken.
05:10 Ser en räv snabbt ila över den fina kanalbron! Hade brobyggarna
tänkt sig att den även skulle vara till för dessa fyrbenta varelser ... ?
05:15 Nu når solens strålar även mej och fågeltornet - så skönt! Ska
snart sätta på lite tevatten på stormköket. Lövsångarens mjukt fallande
strof. En kråkas ljudlösa flykt inte så långt från tornet. Skuggiga
skogspartier längs fjordens västra kanter får nu mer och mer färg i takt
med att solen når högre på himlen. Så vackert när solen alltmer bryter
igenom.
05:20 Lugnare nu på sjön sedan de flesta grågäss har flugit iväg över
dagen.
05:27 Kaja som flyger över, gök hörs alldeles intill tornet.
05:41 Ringduvors "Men gå då ... ändå" hörs flera gånger. Förvånansvärt
svårt att få syn på de ständigt närvarande och sjungande rörsångarna.
Sävsparven har tystnat under den senaste timmen.
05:46 Vattenrall återigen! Ser två grågäss med sex gässlingar röra sig på
den stilla och blanka sjön. Så vackra skäggdoppingarna är i det låga
morgonljuset! Elegant skepparkrans och fjäderdräkt som glittrar av
vattendroppar efter de ständiga dykningarna. Kraa- kraa från kråkor
längre bort.
5:55 Fiskmås som kommer flygande i morgonljuset. Så vacker den är!
Konstigt ljud från vattenrallen. Himlen alltmer blå. Mästersångaren
svarthättan gör entré denna underbara, friska morgon.
6:06 En häger kommer flygande i sakta mak norrifrån. Skrattmåsar och
fisktärnor flyger i vida bågar över vattenytan längre bort (ser dem i
tubkikaren) för att snappa åt sig småfirrar. Undrar om de löst fiskekort?
06:26 Svagt orrspel västerut - Kalvshagaorrar. Sävsländor.
06:49 Rördrommen ger sig tillkänna ännu en gång västerifrån.
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07:15 Tror knappt mina öron - hör nu storspoven från åkermarker i
sydost! Har inte hört denna Europas största vadare på flera år i Kalvsvik.
Ett jublande, drillande vårläte som man blir helt tagen av. Vilken
storslagen avslutning på vistelsen i tornet!
Runt halv åtta på morgonen packar jag ihop allt och checkar ut från
Hotell Fågeltornet. På hemvägen hör eller ser jag större hackspett,
bofink, lövsångare, trädgårdssångare, nötväcka, ringduva, rödhake,
gärdsmyg och enkelbeckasin. Dessutom hastig skymt av en förmodad
ormvråk - en av Kalvsviks sju olika rovfågelsarter.
Övernattningen i fågeltornet blev ett minne för livet. En kilometer från
min vanliga säng ...
Det går inte att fortsätta den här artikeln utan att först tacka alla de
som medverkat till vandringsledens tillblivelse! Vilket stort och uthålligt
arbete som lagts ned! Och återigen blir man påmind om vilka fina
ideella krafter vi har i Kalvsvik med omnejd! Tack sockenrådet för
initiativet!
Resultatet känner många till vid det här laget - en lagom lång led med
grillplats, info-tavlor, fågeltorn, övergångar och broar. En led som
många i byn använder ofta. Och en led som uppskattas av folk utifrån,
såväl folk från grannbyar som turister från fjärran länder. Så gott som
varje dag får vandringsleden besök, många gånger av flera personer och
ibland av större sällskap. Vem kunde tro att leden skulle bli så fin och så
omtyckt när de första planerna på leden skissades!

Vandringsleden bjuder på flera olika miljöer.
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Leden används för motion, för att bara komma ut och koppla av i det
vackra landskapet och för att upptäcka det växt- och djurliv som finns
på nära håll. I den här artikeln har jag valt att skriva om det senare.
Själv har jag förmånen att bo precis intill vandringsleden och det har
blivit naturligt för mej att flera gånger i veckan besöka den, oftast i
kombination med att jag ändå ska ta en joggingtur (springer då med en
fastbunden kikare på bröstet). För min egen del har leden inneburit en
livskvalitéhöjning. Den har öppnat upp marker på hemmaplan som var
svårare att nå förr och har givit den ena upplevelsen efter den andra.
När arbetet med vandringsleden gick in i sin sista fas blev jag
tillfrågad att hjälpa till med informationsskyltar kring vad leden kan
bjuda på när det gäller växt- och djurlivet. Det visade sig snart att
mosaiken av olika livsmiljöer skapar en mycket rik biologisk mångfald.
Blandskogen utmed kanalen, myren, vasshavet, Åsnens öppna vatten,
strandzonen, betesmarkerna, lunden i söder, åkermarkerna jämte
asfaltsträckans vägren bjuder på en artrikedom tillsammans som
överraskar. Se artlistorna i slutet av artikeln.

Vem hittar de första tranbären på myren utmed leden?

Vandringsleden är en led för alla årstider. Att gå här under hela året ger
- förutom alla skönhetsupplevelser - nya kunskaper om växt- och
djurlivet och man ser hur saker och ting hänger samman. Dessutom
bjuds man på en stor portion spänning! Vad som helst kan ju dyka upp.
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Det är inte bara synintryck som serveras. Fågeltoner, trollsländeprassel,
fiskplask, rådjursbröl, gräshoppsfilande, fladdermustickande, ekollondunsar, grodkväk - chanserna att få uppleva ljud av många olika slag är
stora!
Vår
Vårens fågelupplevelser är starka och du har som besökare en möjlighet
att få möta åttio-nittio olika arter längs vandringsleden i Kalvsvik under
en vårsäsong. Då måste man vara ute ofta och därtill ha lite tur. Ju
tidigare på morgonen du vandrar utmed leden, desto intensivare
fågelserenad. Utrusta dej gärna med en bra kikare och om du har en
tubkikare så ser du ännu mer. En fågelbok är ett måste. Ta gärna en fika
i fågeltornet - eller varför inte en tidig frukost! Ju längre tid du befinner
dej i tornet, desto större är chansen att nya fåglar dyker upp. Alltmedan
du kopplar av och njuter av landskapet, ljuden, stillheten, de värmande
solstrålarna ...
Glöm inte att lyssna efter grodorna utmed vandringsleden! Följ också
gärna avstickaren mot hällkistan, till dammen precis bakom Åhmans.
Här väntar såväl vanlig groda, åkergroda som vanlig padda. Även från
fågeltornet kan man höra grodornas kväkande i strandzonen.

Hanar av åkergroda i blå lekdräkt i den lilla dammen bakom Åhmans.
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Sommar
Om du är blomsterintresserad har du chans att under sommarmånaderna
stifta bekantskap med ungefär 120 olika arter längs vandringsleden. Då
är gräs, halvgräs, fräken, lummer och ormbunkar ej medräknade. En dag
i juli roade jag mej med att räkna antalet örter i blom utmed vägrenen
(alltså innan Vägverket varit framme och slagit den) från bygdegården
till affären och kom upp i hela 42 arter.
Det finns fler som är intresserade av blommorna - fjärilarna! Under
mina sommarvandringar har jag noterat ett tjugotal dagfjärilar (i Sverige
finns det cirka 120). Utöver dessa dagfjärilar har vi dessutom betydligt
fler nattfjärilar. De uppvisar en fantastisk mångfald när det gäller
former, mönster och färger - även om färgpaletten oftast är något mindre
i färgomfång jämfört med dagfjärilarnas.
Fågelsången dröjer sig kvar en bit in i juni för att sedan under
högsommaren ersättas av andra ljud, nämligen gräshoppornas
musicerande. På samma sätt som man kan skilja fåglarna åt på deras
olika sånger, kan man även höra skillnad på olika gräshoppor. Biologer
brukar prata om hopprätvingar som delas in i gräshoppor (korta
antenner), vårtbitare (långa antenner som sträcker sig över hela ryggen)
och syrsor. Fem gräshoppsarter och en vårtbitarart är iakttagna. En
trevlig bekantskap utmed leden är Sveriges största gräshoppa kärrgräshoppan - som påträffas på flera ställen. Den är busenkel att
känna igen: knäpp med dina naglar mot varandra då och då - exakt så
låter den!

Sveriges största gräshoppa,
kärrgräshoppan, kan ses och höras på
flera ställen utmed leden sommar och
höst.
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Luftens mästare - trollsländorna - är på sina ställen talrika utmed leden.
Drygt tio arter har påträffats - alltifrån små flicksländor till större och
kraftiga mosaiksländor! Även den vackert skimrande blå jungfrusländan
har setts. Det betyder att ungefär en sjättedel av landets samtliga arter
trivs utmed vandringsleden. Undrar hur de har fått nys om vår led?
Höst
Den aktuella hösten då jag inventerade svampförekomsten längs leden
var det en för svamparna mycket behaglig mix av regn och hög
temperatur. Runt femtio svampar artbestämdes men det verkliga
artantalet var betydligt större. Även om man inte är svampexpert så kan
man inte låta bli att fascineras över den enorma mångfald som
svampriket visar upp. Alltifrån pyttesmå svampar, färgglada svampar,
konstiga svampar till jättesvampar! Svamp är fantastiskt gott - men
svamp är så mycket mer än matsvamp!
Under hösten ser man ännu många trollsländor och gräshoppor i full
aktivitet. Årstiden är överraskningarnas årstid vad beträffar fåglarna.
Under deras flyttningar kan man upptäcka vad som helst. Ett exempel är
de två forsärlorna som jag såg på några stenar utanför Nöjda-Svens
båtplats en höstdag. Under höstmånaderna ser man också fler och fler
flockar av olika fågelarter. Det rör liksom på sig ...
Vinter
Våra fyrfota vänner, däggdjuren, kan man se året om. Men många av
dem är svåra att upptäcka - inte minst dagtid. När kung Bore rullar ut sin
vita matta är det inte lika enkelt att vara anonym utmed leden - spåren i
snön avslöjar ofta direkt vem som har varit ute och gått i vinternatten!
Räv, rådjur, älg, grävling, ekorre, hare, mus och sork ...

Vinterkänga storlek 42 möter
ekorrspår storlek 7.
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Om man är fågelskådare har man egentligen fullt upp att göra under hela
året. I våra trakter får vi ofta besök under vintern av fåglar norrifrån och
även från våra östliga grannländer. Ett exempel är stora flockar med
sidensvansar och bergfinkar.
Botanikern kan ligga på sofflocket lite mer under vintern jämfört med
under de gröna årstiderna. Men inte helt och hållet. Vinterståndarna står
nämligen ute i vinterlandskapet och väntar på att bli artbestämda!
Ungefär 10 - 15 % av alla våra örtarter väljer att stå kvar med styva,
oftast bruna stänglar under den tuffa årstiden. De inväntar de hårda
vintervindarna som ruskar tag i dem och får frö efter frö att lämna
fröhuset. I många fall kanske fröet bara hamnar någon meter bort, i de
fall där fröet har en flyganordning kan sträckan bli flera hundra meter,
ibland betydligt längre. I andra fall är det pälsdjur som sprider de
hakförsedda fröna. Groblad, fackelblomster, renfana, blåklocka och
kaveldun är exempel på vinterståndare man kan hitta utmed leden.
Tilläggas kan att kraftiga höstvindar ibland hinner före vintervindarna
och gör då jobbet med att sprida blommornas gener.
88 fågelarter
Bergand, bergfink, björktrast, blåmes, bofink, brun kärrhök,
buskskvätta, domherre, duvhök, enkelbeckasin, entita, fiskgjuse,
fiskmås, fisktärna, forsärla, glada, gransångare, grågås, gråsiska, gråtrut,
gräsand, grönfink, gröngöling, grönsiska, gulsparv, gärdsmyg, gök,
havstrut, havsörn, häger, härmsångare, järnsparv, kaja, kanadagås,
kattuggla, knipa, koltrast, korp, kricka, kråka, kungsfågel, ladusvala,
lövsångare, morkulla, nötkråka, nötväcka, orre, ormvråk, ringduva,
rördrom, rödhake, rödstjärt, rödvingetrast, sidensvans, skata, skogsduva,
skogssnäppa, skrattmås, skäggdopping, sparvhök, spillkråka, stare,
steglits, stenknäck, stenskvätta, stjärtmes, storlom, storskarv, storspov,
större hackspett, svarthätta, sångsvan, sädesärla, sävsparv, sävsångare,
taltrast, tornseglare, trana, trädgårdssångare, trädkrypare, trädpiplärka,
törnsångare, vattenrall, vigg, vitkindad gås - upplysningsvis kan nämnas
att blå kärrhök (Gunnar Fritzén), gulärla (GF), mindre hackspett och
snösparv har synts i området för 10-15 år sedan. Har du sett dem sedan
dess?
6 gräshoppsarter
Backgräshoppa, grön ängsgräshoppa, kortvingad
kärrgräshoppa, solgräshoppa, grön vårtbitare.
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ängsgräshoppa,

10 trollsländearter
Allmän smaragdflickslända, blodröd ängstrollslända, blågrön
mosaikslända, blå jungfruslända, fyrfläckad trollslända, röd flickslända,
större rödögonflickslända, större sjötrollslända, tidig mosaikslända,
guldtrollslända - därtill fler obestämda arter!
24 dagfjärilsarter
Amiralfjäril, aspfjäril, aurorafjäril, brunfläckig pärlemorfjäril,
citronfjäril, kamgräsfjäril, kartfjäril, luktgräsfjäril, makaonfjäril, mindre
guldvinge, mindre tåtelsmygare, myrpärlemorfjäril, nässelfjäril,
påfågelöga, rapsfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, skogsnätfjäril,
slåttergräsfjäril, sorgmantel, svingelgräsfjäril, vinbärsfuks, vitfläckig
guldvinge, älggräsfjäril, ängssmygare
24 nattfjärilsarter
Alflikmätare, allmänt bandfly, björkporslinsvinge, blåbandat ordensfly,
bokspinnare, brun björnspinnare, dagfjärilmätare, ekflikmätare, fläckig
hallonspinnare, gammafly, gråryggig fältmätare, humlerotfjäril, mindre
påfågelspinnare, mörkgrå lavspinnare, ockragul lavspinnare, ockragul
sikelvinge, pärlgrå högstjärt, rosenvinge, röllekemalmätare, stor
björkmätare, svartribbad vitvingemätare, tallsvärmare, torvmossemätare,
vattrad fältmätare - nattfjärilsförekomsten har egentligen ej undersökts i
någon större omfattning, det egentliga artantalet är mycket högre!
14 däggdjursarter
Ekorre, fälthare, grävling, igelkott, mullvad, mård, nordisk fladdermus,
näbbmus, rådjur, räv, vattenfladdermus, vattensork, vildsvin, älg saknar uppgifter om exempelvis olika skogsmus- och sorkarter,
hermelin, m fl. För ett antal år sedan kom vår katt in med en död
hasselmus! Visste du att en varg passerade vandringsledsområdet 2009,
att lodjur sågs vintern 58/59 (Åke Johansson) samt även 1996 (Leif och
Ulla Gustavsson) i närheten av leden.
123 olika örter
Alsikeklöver, backtrav, baldersbrå, bergdunört, bergkorsört, bergssyra,
besksöta, blodrot, blåklocka, borsttistel, bredkaveldun, brokförgätmigej,
brunört, brännässla, bäckbräsma, daggkåpa, ekorrbär, fackelblomster,
femfingerört, fingerborgsblomma, flenört, flockfibbla, fyrkantig
johannesört,
frossört,
gatkamomill,
groblad,
gråfibbla,
grässtjärnblomma, grönvit nattviol, gullris, gul näckros, gulvial, gåsört,
gökblomster, gökärt, hampdån, humleblomster, hundkex, hönsarv,
höstfibbla, igelknopp, jordklöver, jordreva, kabbleka, kanadensiskt
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gullris, kirskål, klockljung, klotpyrola, knölsyska, kråkklöver,
kråkvicker, kungsljus, käringtand, kärleksört, kärrsilja, kärrtistel,
kärrviol, liljekonvalj, ljung, lomme, majsmörblomma, majveronika,
malva, mandelblom, missne, mörkt kungsljus, nagelört, nattljus,
nejlikrot, pipdån, renfana, revsmörblomma, rosling, rotfibbla, rölleka
skogsnoppa,
skogsnäva,
skogssallat,
skogsstjärna,
skogssäv,
smalkaveldun, smultron, spikblad, sprängört, stinknäva, stor blåklocka,
stormåra, storrams, strandklo, strandlysing, strimsporre, strätta,
sumpnoppa, svalört, svartkämpar, svinrot, svärdslilja, teveronika,
tjärblomster, topplösa, trampört, tranbär, vattenblink, vattenklöver,
vattenmåra, vitklöver, vitmåra, vit näckros, vitsippa, vägtistel,
vårförgätmigej, vårlök, åkerförgätmigej, åkermynta, åkerpilört, äkta
förgätmigej, älgört, ältranunkel, ängsbräsma, ängssyra, ängsvädd,
ärenpris, ögontröst.

Den flytande
vattenblinken blommar
i riklig mängd i
kanalen.
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22 träd- och buskarter
Alm, ask, asp, brakved, ek, glasbjörk, gran, hassel, jolster, klibbal, lind,
lönn, nyponros, olvon, pors, rönn, slån, sälg, sötkörsbär, tall, vildapel,
vårtbjörk - därtill salixarter i strandzonen.
55 svamparter
Alticka, ametistskivling, aspsopp, aspticka, barrbroskskivling,
björksopp, björkticka, blåticka, brun kamskivling, brunsopp,
bäckmurkling, fnöskticka, föränderlig tofsskivling, glitterbläcksvamp,
grå mjölskivling, grönkremla, grönvedens skålsvamp, gullpigg,
gullhorn, gul vaxskivling, hagfingersvamp, honungsskivling, kantarell,
karljohansvamp, klyvblad, lakritsriska, laxskivling, långfotad röksvamp,
mild gulkremla, mönjeskål, mörk bläcksvamp, ockragul grynskivling,
olivvaxskivling, oxtungsvamp, ostronskivling, pepparriska, platticka,
pluggskivling, raggskinn, rodnande fjällskivling, rodnande svartkremla,
röd flugsvamp, sammetssopp, sidenticka, skäggriska, sprängticka,
stubbhorn, svartriska, svavelgul slöjskivling, toppvaxskivling,
trappspindelskivling, trollhand (april, 2012), trollsmör, vargmjölk, vitgul
flugsvamp, ögonskål, örsopp - det finns betydligt fler svamparter i
området! Flera av dem inte helt enkla att artbestämma.
Övrigt
Övriga växt- och djurgrupper som väntar på att undersökas (inom
parentes exempel på några av de arter som noterats i förbifarten): lavar
(bitterlav, kartlav, näverlav, slånlav, vägglav), mossor (björnmossa,
näckmossa, skuggstjärnmossa, palmmossa), stråväxter (blåtåtel,
gråstarr, harstarr, mannagräs, vårbrodd), fräken (skogsfräken), lummer,
ormbunkar (majbräken, stensöta), sötvattensdjur (allmän dammussla,
blodigel, hästigel, skräddare, sötvattensgråsugga, trollsländelarver,
virvelbagge), småkryp på land (björkrullvivel, bålgeting, dödgrävare,
gallbildningar, getingblomfluga, grön sandjägare, spottstrit, sävslända,
vintermygga).
När det gäller fiskarter i Åsnen har jag hämtat uppgifter från Åsnens
fiskevårdsområdesförenings hemsida. Ett provfiske som utfördes 1999
gav följande 14 arter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gädda, gärs,
gös, mört, nors, lake, sandkrypare, sarv, sik, sutare. Hur många av
fiskarterna ovan som håller till just i Kalvsviksfjorden finns det
troligtvis idag inga heltäckande uppgifter om.
Sammantaget kan man konstatera att det finns en rik biologisk mångfald
utmed vandringsleden i Kalvsvik utifrån dessa artlistor - artlistor som i
vissa stycken är långt ifrån kompletta! Det finns alltså mycket mer att
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upptäcka och fascineras av. Varje möte med en växt- eller djurart
skänker glädje, som till exempel när man hittar den ovanliga
oxtungsvampen vid en ekstubbe och känner på den klibbiga och mjuka
”tungan”!

På en ekstubbe växer den ovanliga svampen oxtungsvamp.

Eller när man har femton hägrar över sig vid fågeltornet på kvällen –
stora, grå och ljudliga varelser som inte vet om de ska välja fjorden som
sovplats eller ej för natten. Sådana upplevelser sitter i ett bra tag och
bidrar till ett välbefinnande – och en ödmjukhet inför naturens storhet!
Avslutningsvis, intresset för vandringsleden lär inte minska framöver.
Tillblivelsen av Åsnens nationalpark kommer med all säkerhet att öka
besöksströmmen även till vår vandringsled. Och indirekt kan leden
också öka antalet besökare till vår så viktiga affär. Natur och ekonomi
hänger ofta ihop på ett fint sätt.
Ur gästboken vid fågeltornet: ”Fantastiskt fin naturstig som är
iordningställd”, ”Tack till er som gjort så fina platser i naturen”,
”Härligt att vandra längs ett vattendrag”, ”We come back”, ”Vielen
Dank für die gute Aussicht”.
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Fågeltornet är en av ledens omtyckta platser

Samtliga foton i artikeln är tagna av artikelförfattaren.
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