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Studiet av naturen är en upplevd vetenskap. Vi tecknar ned vad vi ser och analyserar resultatet efteråt. Sedan
kan vi definiera och inordna denna till synes kaotiska verklighet i olika system, såsom Linnés berömda
sexualsystem. Det är med andra ord alltid verkligheten som kommer först och kartan som blir ritad efter denna
- inte tvärtom. Men studiet av naturen på plats tillför också något annat: utöver insamlande av fakta, kunskap
och exemplar upplever vi alltid en helhet som visar oss att det finns något mer än bara bitarna. Denna helhet
kan bestå av det tysta samband som vi upplever i kylan en mörk ugglenatt eller i strandkanten en tidig vårdag,
då vi plötsligt känner oss som ett med det scenario som omger oss. Det finns många erfarenheter och
upplevelser att hämta i samröret med naturen.
Ofta glömmer vi att spegla oss i och hämta erfarenheter från naturen runt omkring oss. Det helhetsseende och
den närvarokänsla som vårt tidigare förhållande till naturen förklarligt nog berikat oss med har vi låtit ersättas
med ett fragmentariskt och lösrykt studerande av bitarna. I en rotlös och kringflackande tid som vår egen är
det dags att återigen rikta blickarna mot naturen och den naturliga visdom vi lämnat bakom oss. I Naturligt Vis
tar fågelkännaren och krönikören Kurt Månsson med oss på sina strövtåg i naturen. Med träffsäkra paralleller
och nya infallsvinklar visar författaren på likheter mellan människor och djur och att vi fortfarande har mycket
att lära oss av naturen - om det nu finns någon som trott något annat.
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