Blomstereng på bakken
Forstil dig en smuk bakke fuld af blomster og en
summen af insekter og sommerfugle.
Men desværre er der gennem de sidste 27 år sket
en tilbagegang af insekter på 76% målt i Tyskland
og det sker også her.
I Danmark har vi mistet 53 bi-arter og forskellige
sommerfugle-arter på kun 50 år.
Mange fuglearter er forsvundet, feks. er antallet af
nattergale i stærk nedgang.
Hvorfor mon det?
Er de små irriterende insekter så vigtige?
Ja. Det fantastiske med Guds skaberværk er, at Han
skaber ikke noget, uden det har en betydning.
Derfor har vi et ansvar for at gøre noget og det kan vi.
Årsagen til nedgang i antal af dyr, hermed insekter og
sommerfugle er, at de mangler føde og et sted at leve
Vores landsbyer, byer og haver er alt for strømlignede
og fine, der er pæne græsplæner, fliser og snorlige
træer, ingen ukrudt.
Dyrene har brug for mange forskelige blomster, græsser og træer med sprækker,
huller og døde grene.
Det vi kan gøre i vores kirke er, at mindske arealet med ”pæne græsplæner” og
ændre nogle steder til mere vild natur med blomster feks. en blomstereng.
Bakken, hvor det gamle klokketårn står, er ideel af flere grunde. Det er besværligt at
slå græsset, den er tør, der er masser af sol på den og der er allerede nogle urter
der kan give blomster. Hvis dette skal lykkes, er det vigtigt at fjerne
næringsstofferne. Det tager tid og ser ikke så pænt ud i starten.
Græsset skal have lov til at gro, det skal slås en til to gange i løbet af sommeren og
det afslåede materiale skal fjernes. Dette skal gøres er par år, før der kan spredes
frø af vilde blomster eller de måske kommer af sig selv.
Når næringsstofferne fjernes giver det plads og lys til mange flere urter/blomster
end hvis der er masser af næring, hvor græs vil dominere og kvæle alt andet.
Ducatsommerfugl

Violetrandet ildfugl

Guldhale

På Skansebakken lever tre sjælne sommerfugle:
Violetrandet ildfugl, Ducatsommerfugl og Guldhale
kommunen gør meget for at de kan overleve,
Tænk hvis vi kan hjælpe til og de måske vil komme
her.

