Gammal odinskult

Välkommen till näktergalens land

Det fnns en fornlämning inom
Logårdens naturreservat som är
en fornlämning av gudars nåde
– nämligen Odens grav.
Namnet är säkerligen ingen
slump. Odens grav, Odens sjö,
Odensåker och Odenslunda
tyder på att odinskulten varit
stark i området.
Sägnen gör också gällande att det
ska fnnas en häst i sjön. Kanske
är det Sleipner. Odens gamle
åttafotade springare.
Minner om förr gör även de talrika lämningarna av äldre
bebyggelse i reservatet.

Den magiska sommarnatten

Logården är en mötesplats
för fera olika naturtyper.

Vackert vattenståndsmärke

Logårdens naturreservat ligger i Östens skugga. Det
är Östen, den välkända fågelsjön, som får nästan all
uppmärksamhet.
Men det här är berättelsen om lillebror. Om Logården.
Det är en hyllning till det ålderdomliga landskapet –
och det är en hyllning som bärs fram av näktergalarna
i sommarnatten.
Det spelar ingen roll vad almanackan säger. Logårdens
naturreservat är inte 2000-tal. Logårdens naturreservat
är 1800-tal. Detta är våra förfäders landskap.
Deras mödosamma arbete har skapat en mötesplats för
frodiga lövskogar, halvöppna enbuskmarker, ålderdomliga
odlingsrösen och tunga stenmurar.

I naturreservatet Logårdens sluttningar fnns spår efter
den gamla sjöns strandlinjer. En märklig sten, ett så kallat
vattenståndsmärke, påminner vandraren om sjöns högvatten
i början av 1800-talet.
Stenen, som har en
inhuggen solliknande
symbol, möter dig mellan
Logårdens parkeringsplats
och Hägnatornet.
Vi ber dig också
stanna till en stund vid
stenmurarna i begrundan
över den möda tidigare
generationer lagt ner på
att hålla isär djur och
odlingar.

Fågellivet är rikt i Logården. I trädkronorna far stenknäckar
fram och åter, i strandskogen smattrar stjärtmesar och i det
halvöppna landskapet ropar mindre hackspett och göktyta
om vårarna.
Men det är sommarnatten som bjuder på den stora
skattkistan. Om du en varm och stilla juninatt vandrar
leden från Logården till Gamla tornet kan du få avnjuta ett
dussintal sjungande näktergalar. De mytomspunna fåglarna
ackompanjeras förmodligen av entonigt surrande
gräshoppsångare – och med lite tur av en snärpande
kornknarr i det fuktiga gräset.

Fågeltorn och vandringsleder
Det är naturligtvis svårt att särskilja Logården och
Östen. Kanske är det inte heller nödvändigt. Det lilla
naturreservatet och det stora naturvårdsområdet ligger
trots allt skuldra vid skuldra. I
Logårdens naturreservat ingår
dessutom två fågeltorn, som
naturligtvis lockar ögat ut över
sjön.
Två vandringsleder tar dig
till tornen – som kallas för
Hägnatornet och Gamla tornet.
Vid parkeringsplatsen fnns
även en utomhusutställning och
en inomhusutställning om den
välkända fågelsjön.

Törnskata

Logården
The Logården nature reserve lies in the shadow of Lake
Östen and it is Östen, the well-known bird lake, which
attracts almost all the interest.
Logården, on the other hand, is something completely different. It is part of the 19th century brought up to date.
The farming cairns and stone walls bear witness to the hard
work our forebears did to make a living.
Bird life in the reserve is plentiful.The Hawfnch are busy
in the treetops, the Long-tailed Tits patter around in the
forest by the water, while the call of the Lesser Spotted
Woodpecker and Wryneck can be heard echoing through
the half-open landscape.
However, summer evenings offer the real treasure trove. If
you wander along the track from Logården to Gamla tornet
(tower) on a warm, peaceful night in June, you can listen
to and enjoy a choir of singing Nightingales, Grasshopper
warblers and Corncrakes.

§ FÖRESKRIFTER
Inom naturreservatet är det förbjudet att…
… förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
… anbringa tavla, plakat, affsch, inskrift eller annan störande anordning.
… skada växtligheten, exempelvis genom blomplockning.
… vidtaga åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis närfoto… grafering av bo eller motsvarande.
… medföra okopplad hund.
… tälta eller uppställa husvagn.
… göra upp eld.
… framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till
… iordningsställd parkeringsplats.
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REGULATIONS
It is prohibited to…
… destroy or damage fxed natural objects or surfaces.

Näktergal

… put up pictures, signs, posters, inscriptions, or other disruptive items.
… damage the vegetation by picking fowers, for example.
… take any action that could disturb animals, such as close-up photography of …
… nests and the like.
… walk a dog without a lead.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tfn: 031-60 50 00 • www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Området ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000.

… set up camp or park a caravan.
… light fres.
… ride bicycles or drive motor vehicles or any other form of transport any
… where, except to designated parking facilities.
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Naturreservat avsätts för att bevara och vårda områden med värdefull natur, och för att
trygga tillgången på mark för friluftsliv. Särskilda föreskrifter fnns anslagna vid reservaten
- var mån om att följa dem. Förvaltning, vård och information bekostas huvudsakligen
med statsbidrag som förmedlas av Naturvårdsverket. Naturreservatet Logården
förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

