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1962 Ars skårgåEdsexkur8 1on genotlfdrdes llkson de tidlga-
ne årens ned stor po&pa oclt ståt.Ende fnlktionon onsakades av aå{I-

ga snå1la nen oj så meddnlrande rrtanter och farbTtjderii på avrese-
platson,Saltsjbbansns stat Lon. Tr'dttheten hoa många av deltaganna

vals ijverveld.lgsnd.e,men det var 16ttf6rståe1igt; klockan vår ll på

kvålfen, Två tufflngAr ti-llbrLngade tågnesan djupt sovande bako! de

snusbnuna gardlnernå,En de1 fijneter Btod vlddppna,en 1lten detafJ
som retade en SFU-ovan nsltresenar. Nåvå1, trots a1lt klsnad.o slg al-
la den dryga milen ut t111 SaltsjiJbaden.

VåT pråm var ttl]] nog ijvertåckt;en god rognfijrsli.krlng, Ut vl
stånkad.e,och ut not fjånderna,d,v,a. Ingard-dtto vi kon. Smarre grup-

per av sJdfågel strdk fbrbt-;de var ganska svåre att artbestånna 1

nattmijrklret. Klockan stod envist kvar i trakten kring L-å2 och under-

tecknad friis.FdrvLsso gjorde inånge detsanma.Så snånrngom 1Jusnade

det dock,och mer sj6fåge1 L form av ejder och skrak lockade fram ki-



karna hos en del.,Annars slijade d€ flestå nere i pråmens .innendiJmen

. . ivr:ig! tuggande, blos aande, draokande, put s ande/av tins€ir/, letande,

.. littande,pratande el1er som tr.e fdretagsarnm€ I aovande på er! cenenl_

lnpyrd preseenning,Vid pass efl t irrlre efter soluppgången, son fijr
,,ij$rigt var rlktigt vacker,lade prå.laen ?intltgen:ti1l vid en trev_
,i.11g 11ten iJ,som vlsade sag vara tsiskopstjn,ressns lnrvudrnål. Glåd.a

feLtbiologe:' samt en 11kaledes glåd gutt,Megnan Norderltaug, storma_

do a ful1 nunderlng ln mot bn;u3en sliipade dock på någon vdxt_
..,- press.Vår fedare,BJarne Dåcket,,gav allvårl1ga fdrmanlngar, sor,1 alla

tå1mod13t ananl.nade,och så ber det ivåg fitr att tattas på natur",
kanske mest fåge1,son det fijr dvragt fånns gott on, llle a Sverago

fbroko tn]1ande sylvLor noterades glatt.;land vaderna ,iobsadea,r

ffiijtanoe rtjdbenor, drLl lsneppor och de trevllga anå roskarlarns.
Strandsiiålor vår det gott ou liksojii stdrre strandpiper'e. Jn de1 av

oss observerade en ijvergaven labb på sycisidan åV bn. arudan3år och
. ådor d.v.s, fåmitjen ejder va!. rakt tepresenterede tiffså .aans med



bergend och en do1 tobis. trJakten't efter fåge1 fortsatte j-l;t ,rr-

re av ijn.Trevligaste såEgupplevelse bfev gulsångaren, trevligaste
sål1-syntlng mindle f lugsnapparen, aom syntes L llela tre upplagor,
Biskopstin fullkomligen kryllade av rara och mlndre rara blo&ster,
Som exempel på trevliga bekant skaper,kan nållnas tulktjrten octr små-

mrnneijrten,skdrbjuggsitrt och backskiirvfrij;begge trlfhdrande fa&11-
jen korsbLo:nmlgs.

Efter tre t i-umars uppehålf på Biskopsijn åntråddes en t immes

sv:trt-, skrak- och ejderrak sj6fård not den ensliga utkflppan Norsten

som nåd.des vid åttatiden på norgonen.Når vi nårmåde oss de yttersta
kobbarna st6rtddk enstaka exenoplar u.r en 

'o-hijvdad. 
tord.trulekolonl

mot prånen.Troligen fick många fllmare flna bilder.Efter en ftirsLk-
tlg gåsaErsch mot Norsterrs utslktsplsttforBr noterades en ensam lsbb

på en gråspfått ett par hundra næter frå! oss._{urnijret steg ytterll-
gare vld åsynen av en trakolorf:irgad segelbåt sorn pldjde fra4 raellaIr

rader av llskna tob is .liora tens skårpiplålkor år al1tid trevllga att



-i'se på ocir tifl och areal en så vendågllg fågel son sådesårlan no_ 
8'

te?aales med tacksartret.Så henfård. på den guppande prånen låde slg
de flesto av oss bokvåmt til1nåtta på de hårda dåcksplankorna, t lt _

' 'tade på den molnfria f6rsominar!1.iin1en och drog djupt efter andan,
med.an s ijinnen sadta strcjk bort tanker on trastår och trtor och en' och annatr ,rolsadrr storlom a on ondrr sallg rijra.Eftor en timne vak_
nade vi, iive*umpr.ade av en vidr1gt snål blåst 1 koinblnation r0ed
stdrtskurer av vatten.(61den satt. sed.an I hela vAgen fråu melfan_
lanctnl.ngspletsen Snådslå16, ocl., f6nst fr8memot Sslts jdbftden verrnde
solen agen, omkring fenxtio. sdnn:L6e Sl.U_åfe debarkerade :\år sln AI_
skåde prå! och grck med slåprn4€ steg peryongen från f6r att rded
DalEsJooanans hjiilp ntjta e.tt larltlånde och benslnos€rnde Stockholm

Th, jliokards son


