Vårprogram 2014

Januari
Lördag 4/1 kl. 13:00 från Stenhuset.
Nyårsvandringen denna gång förlägger vi till spännande vatten och strandmiljöer vid
Sörkvarnsforsen i Hallstahammar. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Hallsta.
Kontakt: Jesper Gustavsson 0220-369 07 och Einar Marklund 0220-364 01.
Söndag 12/1 kl. 09:00 från Stenhuset
Vandring vid Hedströmmen, kring intressanta forsmiljöer i Karmansbo och Bernshammar,
med Kenneth och Tina Nordberg, Tel: 0221-51785. Kontakt: Tom Sävström 0220-33729.
Februari
Onsdag 12/2 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. Medlemmarnas bildkväll. Ta med bilder från dina upplevelser under det senaste året.
Har du bild på någon insekt, växt eller annat som du funderar vad det är, så kan vi hjälpas åt
med artbestämning.

Mars
Onsdag 12/3 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Årsmöte. Lennart Waara visar bildspelet ”Öland 2013”, som visar fåglar och växter på ön
mellan maj – oktober.
Lördag 15/3 kl. 18:00 från Stenhuset.
Ugglor i markerna. Vi besöker ett spännande område med hopp om att få lyssna till ugglornas
stämningsfulla vårspel.
Kontakt: Tom Sävström 0220-35864 och Conny Sävström 0220-15764.
UGGLELYSSNARVECKAN 15/3 – 23/3
Under vecka 12 arrangeras årets ugglelyssnarvecka i
VOFs regi. Smågnagarpopulationen är på uppgång varför
vi kan förbereda oss på ett bra uggleår 2014. Ge dig ut i
markerna under veckan och lyssna. Lämna dina rapporter
på Artportalen. Resultatet presenterar vi på vår hemsida.
Kontakt: Mikael Mälberg 0220-31524.

April
Söndag 6/4 kl. 08:00 från Stenhuset.
Vi gör ett försök att få se och höra den vackra, men skygga järpen, vår minsta hönsfågel.
Några lämpliga biotoper i Lisjöområdet undersöks. Som avslutning fikar vi på vårt fågeltorn
vid Norrsjön.
Kontakt: Jesper Gustavsson 0220-36907 och Lennart Eriksson 0220-35864.
Lördag 26/4 kl. 13:00 från Stenhuset.
En tradition har fagningen i Skogsmuren blivit. Arbetet ingår i vår ängsskötsel. Medtag
lövräfsa. Vi brukar avsluta med en sista fika vid Ulvramens östra strand.
Kontakt: Kristin Andersson 0220-33731 och Lotta Norin 0220-36401.
Maj
Söndag 11/5 kl. 07:00 från Stenhuset.
Gökotta vid Billsbo och norra Långsjön. Har vi tur kan vi visa de tidiga vårsvamparna
rökpipsvamp och bombmurkla, som båda är föremål för särskilda åtgärdsprogram.
Samarrangemang med Hembygdsföreningen. Bil till Sångarbo, sedan promenad 2 km på väg.
Kontakt: Tom Sävström 0220-33729.

Söndag 18/5 kl. 08:00 från Stenhuset.
Besök vid den naturvårdsbränning av skog som Västerås stift och länsstyrelsen utförde hösten
2013 i Stingsmossens-Rövallsmossens naturreservat. Intressanta insekter, svampar och växter
brukar trivas där det brunnit. Bil till Timmermossen och promenad på Bruksleden.
Kontakt: Lars Bsenko 0220-31782.
Juni
Söndag 6/6 kl. 07:30 från Stenhuset.
Nationaldagen och vi inbjuder till besök vid Fältstationen Rördromen i Sörmland, där vi
skådar fågel och annat som rör sig. Vi får en guidning på platsen. Ca 7,5 mils resa med bil.
Hemkomst ca kl. 16:00. Det blir alltså en heldagsutflykt. Medtag fika och lunch.
Kontakt: Lotta Norin och Einar Marklund 0220-36401.
Söndag 15/6 kl. 14:00 från Stenhuset.
De vilda blommornas dag. I hela Norden genomförs växtvandringar idag. Tillsammans med
Ramnäs-Virsbo naturklubb och i samarbete med Botaniska föreningen i Västmanlands län
arrangerar vi en vandring i Kohagens naturreservat. Tag med lupp, flora, fika och
gummistövlar.
Kontakt: Tom Sävström 0220-33729.
Söndag 29/6 kl. 13:00 från Stenhuset.
En vandring på Brukets ruderatmarker bland växter vi inte finner någon annanstans i våra
marker. Finsk fingerört, bankrassing, getväppling och många flera. Markerna gillas även av
fjärilar och andra insekter. Samarrangemang med STF Västerås.
Kontakt: Tom Sävström 0220-33729 och Sten Frykfeldt 0220-33881.
Juli
Lördag 5/7 kl. 13:00 från Stenhuset.
I finaste blomstertid spanar vi efter fjärilar, trollsländor och andra kryp vid Holmtorpet och
Norrsjön i Lisjö. Janne Thornell medverkar.
Kontakt: Jesper Gustavsson 0220-36907
Augusti
Söndag 24/8 kl. 09:00 från Stenhuset.
Traditionsenligt firar vi ängens dag med slåtter i Skogsmuren. Medtag lie och höräfsa.
Föreningen bjuder på mat och dryck. Kaffe medtages av var och en.
Kontakt: Lennart Eriksson 0220-35864 och Conny Sävström 0220-15764.
Söndag 31/8 kl. 08:00 från Stenhuset.
Under förmiddagen hoppas vi få se och höra nötkråkan i hasselmarkerna vid Huvhällen väster
om sjön Gryten. Vi tar en fika vid den intilliggande Huvhällsmossen och tittar där efter
slåtterblomman, ”årets växt” 2014.
Kontakt: Mikael Mälberg 0220-31524.
Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!
Styrelsen

Fågeltornet vid Norrsjön
Besök föreningens fågeltorn vid Norrsjön i Lisjö. Följ skylt från vägen mellan Bovallen och
Långdalen.
Våra aktiviteter sker i samarbete
med Studiefrämjandet.

****************************************************************

Välkommen till vår nya hemsida!
Den 7 november 2013 lanserades vår nya hemsida. Besök gärna hemsidan som
innehåller information om kretsen, kommande program, tidigare aktiviteter och
utflykter och som även har ett bildarkiv på djur och växter. Hemsidans första
sida är en bloggsida där vi belyser aktuella händelser inom vår natur och
naturvård.
Adress: http://surahammar.naturskyddsforeningen.se

Bilder: Jungfrulin i Elingbo, pärluggla vid Lallarbo, Almsnabbvinge på Bruket.. Foto: Tom Sävström.

