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I huvudet på
ordförandenSSF Anna Munksgaard

Anna

Hundar ställer in kompassen
Mikael Kvist

Sensor för magnetfält i djur
GPS-positionering av stenar

sannolikt just det vi behöver lära oss – 
att våga leva utanför vår trygghetszon.

Årets konvent innehöll som vanligt 
många trevliga och intressanta aktiv-
iteter och, fram för allt, många trevliga 
deltagare. Tack till alla som bjöd på sig 
själva och gjorde konventet så trevligt.

Framför oss i planeringen ligger nu 
höstmötet som är förlagt till Almö i 
Blekinges skärgård den 18-20 septem-
ber. 

I huvudet på ordföranden

Tyvärr har årets sommar 
inte erbjudit många perfek-
ta dagar för uteaktiviteter, men 
eftersom det alltid finns något positivt i 
allt så kan jag konstatera att vädret gett 
oss gott om tid till eftertanke och kon-
templation.

Ibland tar livet med oss på annorlun-
da vägar och vi befinner oss plötsligt 
i okända marker. Kanske inte alltid så 
lätt att förstå och hantera, men det är 

Ankomst den 17e är möjlig för de 
som vill. Mer information kommer att 
finnas på hemsidan.

På konventet diskuterade vi hur vi ska 
kunna bli fler medlemmar. Många goda 
förslag kom fram. Det enklaste är nog: 
alla värvar en medlem var. 

Njut av den fina hösten och väl mött på 
Almö i september.



För ett tag sen så var det invasion 
av stackmyror i vår trädgård som 
sökte sig en ny plats att bosätta 

sig på. 

Av någon anledning så var de väldigt 
intresserade av ett visset löv somlåg på 
ett ställe. 

Då myror gärna bygger sina stackar i 
currykors så misstänkte jag det kunde 
vara ett currykors där.

Fig.1 visar mängden myror kl 11:37, 
strax efteråt placerades en avstörn-
ingsspole för curry (13.7 cm lackerad 
koppartråd) på en avstörningspunkt i 
närheten.

Myrorna försvann inte direkt, men eft-
er en dryg timme var de borta.

Fig. 2 visar antalet myror kl 12:59, 1 
timme och 22 minuter senare. Därefter 
så togs avstörningen bort. 

Fig. 3 visar att myrorna hittat tillbaka 
kl 15:24.

Eftersom vi inte ville ha en stor 
myrstack med skogsmyror i trädgården
så sattes avstörningen tillbaka efter den 
tredje bilden. Nu verkar det som när 
myrorna väl har bestämt sig så fortsät-
ter de att bygga, fast nu på ett annat 
ställe. Men efter att jag lagt ut ytterlig-
are två avstörningar (5.23 cm och 8.45 
cm koppartråd) så flyttade de vidare
efter cirka två veckor.

Hälsningar,

Thord

Myror och Curry
ett litet experiment

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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