Höstprogram 2014

Brun björnspinnare, Åsenlund, Ramnäs. Foto: Lennart Eriksson.

Oktober
Lördag 4/10 kl. 13:00 från Stenhuset.
Fåglar och annat i naturen kring Lisjö. Vi tar oss ut i Sjöhagen från Furnäs, där vi har fin
utsikt över Sörsjön. Lättare promenad i omgivningarna.
Kontaktperson: Tom Sävström 070-5845909.
Söndag 5/10 kl. 10:00 från Stenhuset.
Mossor från början
I eklandskapet kring Strömsholms slott ska vi studera mossor och lära oss om dessa på
nybörjarnivå. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län.
Kontaktperson: Einar Marklund, 0220-364 01.
Onsdag 15/10 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. Anders Janols från Dalarna berättar och visar bilder på temat ” Ängssvampar i Dalarna
och deras livsmiljöer - samt något om det som görs för att de ska finnas kvar”. Anders har
inventerat många ängs- och hagmarker åt Länsstyrelsen i Dalarna och vi får bland annat följa
med till flera fina fäbodar.

November
Söndag 9/11 kl. 10:00 från Stenhuset.
Lavar från början. Nu är det dags för lavstudier och det sker i spännande marker i
Gäddeholmsområdet utanför Västerås, där vi utgår från parkeringen vid caféet.
Samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län.
Kontaktperson; Lars Bsenko 0220-31782.

Slånlav på björk i slåtteräng, Skogsmuren. Foto: Tom Sävström.

Söndag 30/11 kl. 09:00 från Stenhuset.
Besök i Djupebos och Djupmossens naturreservat med förhoppning att se tretåig hackspett
och annat spännande, inte minst rikedomen på död ved som finns i denna skog.
Kontaktperson: Tom Sävström 070-5845909
December
Onsdag 17/12 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. Vi uppmärksammar skogsbranden i Västmanland och Niclas Bergius från länsstyrelsen
berättar om vad som händer med naturen efter en brand.

Januari 2015
Söndag 11/1 kl. 09:00 från Stenhuset.
Nyårsvandring från Stenhuset till Kohagens naturreservat. Turen går ner till slussen upp över
Sätten. Medtag gärna något att grilla.
Kontakt: Lotta Norin 36401 och Kristin Andersson 33731.

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

Toppvaxskivling i Elingbos naturbetesmark. Foto: Tom Sävström.

Välkommen till vår 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 området natur,
naturvård, naturupplevelser m m.
Adress: http://surahammar.naturskyddsforeningen.se

INFO - Aktuellt projekt i Naturskyddsföreningen Surahammar
I Naturskyddsföreningen vill vi bevara naturbetesmarkernas biologiska och
kulturella värden.
I Surahammars kommun finns ett flertal naturbetesmarker med höga naturvärden. Naturbeten
är strandängar och hagmarker som inte plöjts, konstgödslats, dränerats, eller såtts in med
växter som konkurrerat ut de vilda. Hagmarker och ängsmarker tillhör de mest värdefulla
inslagen i ett levande odlingslandskap. Biologiska mångfalden är slående. Där trivs insekter
och fjärilar som i sin tur lockar fåglar. Bland ängssvamparna kan man i en välhävdad
naturbetesmark hitta mellan 30 - 40 sällsynta eller rödlistade arter.
Den otroliga rikedomen beror på att hagmarkerna utgör ett kulturlandskap. Det är människan
som genom sitt brukande, har gjort landskapet så artrikt. Därför tycker vi dessa marker är
värda att uppmärksamma och bevara.
Därför startar vi nu (under 2014-2015) ett särskilt projekt där vi på olika sätt ska föra ut
information om ängs- och hagmarkernas värden. Vi ska ta kontakter med olika
samhällsaktörer med det tydliga målet att vi ska få behålla Evert Taubes sommarhage.
Och inte minst ska vi locka människor att ta klivet ut i hagen och uppleva backen där
kattfoten växer och där pärlemorfjärilarna fladdrar bland örter och gräs.
På vår hemsida kan du följa hur projektet fortskrider. Vill du vara med är du välkommen! Det
finns något till alla som är intresserade och som tycker vårt engagemang är viktigt.
Kontakt: Tom Sävström 070-584 59 09. Lars Bsenko 0220-317 82.
Einar Marklund 0220-364 01

Naturbete vid Gatstugan/Magsjömaden. Foto: Tom Sävström

