Tintomaravandringen 2018
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Inledning
Lördagen 21 april inleddes den 50:e upplagan av den populära vandringen ”I Tintomaras spår”.
På dessa vandringar lär man sig känna en ny del av vårt lands vilda natur. Geografiskt är det i
Kolmården vandringarna genomförs, i trakter som Hans Lidman så fint skildrat i sin bok ”I
Tintomaras spår”.
Dessa årliga vandringar leds av Bert Lindgren och Sven Jonsson. Bert och Sven tar med deltagarna
på ett äventyr som förutom sköna vandring i naturskön terräng även innehåller information om
geologi, historia, kultur, botanik, zoologi och annat med anknytning till de platser som passeras.
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Vandringen är uppdelad på 2 dagsetapper och för de som önskar delta i båda etapperna erbjuds
övernattning på granrisbädd intill stockeld i vindskydd som deltagarna själv får bygga.
Bert och Sven tillbringar en stor del av året med att rekognosera och planera dessa vandringar som
varje gång går efter en ny rutt med start/och övernattning på lämpliga platser. Rekognoseringen sker
både i fält med hjälp av kartor, men även i arkiv och genom intervjuer. Båda två har också gedigna
egna kunskaper och erfarenheter att utgå från.

Vandringen 2018

Utloppet från Båtsmanskärret.
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Årets vandring hade start, övernattning och slutpunkt vid Gamla Åbo intill utloppet från sydöstra
delen av Båtsmanskärret. Cirka 60 personer deltog från start på lördagen. 25 av dessa övernattade
och på söndagsetappen anslöt ytterligare 10 personer.
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Lördagsetappen
Lördagsetappen gick i det blivande naturreservatet Åboravinen.

Inför starten. Foto: Bengt-Åke Ohlsson
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Litet om startplatsen
I strålande solsken hälsade Bert Lindgren välkommen till denna 50:e upplaga av vandringen, varpå
gruppen gav sig iväg, med Sven Jonsson som kökarl som traditionen bjuder. Vi passerade åtskilliga
träd som fällts av bävrarna som håller till i utloppet från Båtsmanskärret. Efter något hundratal
meter gjordes det första stoppet och Bert berättade om hur det var när folk bodde i Gamla Åbo, vars
hus inte längre finns kvar. Intill bostället finns ett bestånd av skogslind, som sannolikt finns kvar
sen en period med varmare klimat. Säkerligen har man bevarat lindarna för bastens skull, när resten
av skogen avverkats för att göra kol och tjära.

Tallört och andra mykorrhizaparasiter
Vi fick en lektion om samspelet mellan växter och svampar. Tallen och andra träd lever ju i symbios
med svampar, i så kallad mykorrhiza. Svamparnas mycel växer in i trädens rötter och hjälper träden
att ta upp vatten och närsalter, och i gengäld förser trädet svampen med organiska ämnen. Det här är
ett invecklat samspel som finns i olika varianter där vissa arter av svampar och växter samspelar
med varandra. Vi fick också se exempel på växter som i sin ur parasiterar på mykorrhizasvampar,
till exempel Tallört som växer på det mycel som bildar mykorrhiza med tallen. Tallörten är därmed
en så kallad mykoheterotrof. Den har ingen klorofyll och kan alltså inte försörja sig själv med
fotosyntes. Andra växter som lever på liknande vis är Pyrola och Ryl. Vi hittade exemplar av dessa
under vandringen (Tallört och Pyrola på lördagen och Ryl på söndagen).

Vätteros
Vi fick också se Vätteros som också är en parasit, men den tillhör familjen snyltrotsväxter och
växer direkt på värdväxtens (hasselns) rötter.

Signalarter
Årets vandring gick genom skogspartier där man skulle kunna tänka sig att det fanns bombmurklor,
som växer intill och under gamla granar. Och vid vandringen hittades faktiskt 2 områden med nåt
100-tal meters avstånd från varandra där det fanns ett antal fruktkroppar av denna sällsynta
(rödlistad som sårbar) svamp som dessutom är fridlyst och mycket känslig för skogsavverkning.
Den är klassad som en signalart och är globalt rödlistad.

Bombmurkla

Grävlinggryt

Djur
Vi såg under vandringen många typer av spår av djurlivet i trakten. Förutom ett stort antal träd som
fällts av bävrarna fanns det spillning från däggdjur och skogsfåglar (främst tjäder).
Vi fick också se de många ingångarna till ett gryt, där invånarna säkerligen är en grävlingsfamilj.
Bert berättade om hur grävlingens familjeförhållanden i och utanför grytet är.

När en så stor grupp människor rör sig genom skogen flyr det mesta i djurväg, men som vanligt
under dessa vandringar fick vi höra prov på diverse småfåglars sång, inklusive ”Tintomarafågeln”
(rödhaken). Dessutom bjöd en gärdsmyg på en rejäl konsert vid ett av vandringsstoppen.
Vid en plats med riklig förekomst av tjäderbajs berättade Jan Axelsson om tjäderns matvanor under
året, och vad som kommer ut av dessa.

Fornfynd
Under planeringen av årets vandring hittade Bernt och Sven 2 gravrösen som inte tidigare var
registrerade. De har anmält fynden till länsstyrelsen och visade dem för deltagarna i vandringen.
Vi fick även se en plats där man tidigare gjort fynd som visar att det varit verksamhet där som tyder
på att man vistats där längre tider under tidig stenålder, då man annars trott att människor var
kringvandrande jägare/samlare.

Övernattningen
25 personer övernattade mellan lördag och söndag och fick först bygga vindskyddet, med hjälp av
slanor och presenning som tidigare forslats till platsen. Sovunderlaget var som brukligt vid dessa
vandringar granris som anbringades enligt konstens alla regler.
Under natten och morgonen hördes/sågs bland annat kattuggla, orrar, morkulla, tranor, sångsvanar
och strömstare.

Söndagsetappen

"Vanlig" Svatbräken

Söndagsetappen gick i huvudsak i det blivande naturreservatet Skogsbyås. Då fick man bland annat
se kambräken, kalksvartbräken och ryl.
Kalksvartbräken är en variant av svartbräken som växer i kalkrik jord, till skillnad från den
”vanliga” formen som sågs under lördagsetappen.
Ryl växer i öppen barrskog och tillhör familjen Ljungväxter. Plantans frön är beroende av kontakt
med en svamp (mykorrhiza) för att börja växa, och parasiterar då på svampen, men som vuxen
planta försörjer den sig själv liksom växterna inom pyrolasläktet, till skillnad från tallört som
parasiterar hela tiden. Tallört saknar även som utvecklad planta klorofyll.
I en glänta med mattlummer och grova lågor celebrerades 50-årsjubileet med ett pråligt
niktfyrverkeri.
Under söndagen passade man också på att studera en minikanjon som finns i området. Denna
kanjon i miniformat har flera grenar som uppstått när vattnet ändrat sitt lopp efter att ursprungsfåran
täppts igen av någon anledning.
Intill denna kanjon finns också Sörmlands högsta berg – Vensbrinksberget, 123 m ö h. Gruppen
passade på att bestiga detta berg och några klättrade även upp i det utsiktstorn som byggts på berget,
där man har en fin utsikt över omgivningen.
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