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Rödspov vid Ilstorps våtmark. Bild: Lars Leonardsson.



Familjedag på Christinehofs slott

Tid: Lördagen den 15 augusti kl. 11-15.

Plats: Christinehofs slott.

Kontaktpersoner: Cornelia 0708-677957.

Under Familjedagen händer det mycket spännande för hela familjen på 
Christinehofs slott. Naturskyddsföreningens familjeverksamhet, Natursno-
karna, i Sjöbo och Tomelilla bjuder in till en spännande djurstig. Här får alla 
barn och vuxna en chans att testa sina sinnen och lära sig mer om några av 
de djur som finns i vår natur. Är du lika stark som en myra? Eller kan du se 
lika bra som en falk?
För mer information om aktiviteterna under Familjedagen se hemsidan: 
www.christinehof.nu

 Familjedag på Christinehofs slott.
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Slåtter av Vitabäckskärret
Tid: Söndagen den 23 augusti  kl. 10.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid Vitabäckskällan, Eriksdal.

Kontaktpersoner: Rune och Karin 0416-15120, 070-6360917.

Hjälp till att slå ett slag för den biologiska mångfalden. Vår krets sköter en 
slåtteräng, (egentligen ett rikkärr), vid Eriksdal som kallas Vitabäckskärret. 
För att kärret skall bibehålla sin rika flora skär vi kärret varje år med lie, räfsar 
ihop och bär bort det avslagna materialet. Vår krets äger några liar, men har 
du en egen lie, tag gärna med den. Räfsor behövs också. Vi bjuder på dricka.
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 Slåtter av Vitabäckskärret. Bild: Lars Leonardsson.
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Fladdermusvandring vid Övedskloster
”International Bat Night”

Tid: Lördagen den 29 augusti kl. 19.30.

OBS! Aktiviteten genomförs ej vid regn.

Samlingsplats: Parkeringen vid Övedskloster.

Kontaktpersoner: Rune och Karin 0416-15120, 070-6360917.

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang 
i hela världen. Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida 
kunskapen om denna djurgrupp. I Sverige finns 19 arter varav 9 återfinns 
på den nationella rödlistan över hotade arter. I dag är det högst aktuellt att 
fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer. Vi hoppas 
på en trevlig vandring då vi får höra fladdermössens jaktläten men även flad-
dermushannarnas revirsång.  
Tag gärna med en fick- eller pannlampa.

 Fladdermusvandring vid Övedskloster.



Fågelsträck vid Sandhammaren

Tid: Söndagen den 27 september kl. 9.30.

Samlingsplats: Parkeringen vid Sandhammaren.

Kontaktpersoner: Gert och Leo 073-9884527, 070-6913186.

Skånes sydostligaste hörn är en mycket bra plats att studera flyttande fåglar 
på under hösten, främst sjöfåglar. I månadsskiftet september-oktober brukar 
sträcket vara som bäst. Och har vi tur med rätt vindar kan det bli en dag att 
minnas. Änder, gäss, måsfåglar, lommar och doppingar drar förbi i tusental 
vid den här tiden. Även stora mängder tättingar, som finkar, flyttar förbi nu.
Samarrangemang med Ystads naturskyddsförening. Tag gärna med kikare 
och fika.

 Fågelsträck vid Sandhammaren. Bild: Lars Leonardsson.

Naturfoto på hög nivå

Tid: Torsdagen den 10 november kl. 19.

Samlingsplats: Florabiografen.

Kontaktpersoner: Leo och Cornelia 070-6913186, 070-8677957.

Felix Heintzenberg är en erkänt duktig fotograf. Han är kungligt prisad för 
sin bok ”I skuggan av träden - Liv i våra skogar” som utsetts till årets Pan-
dabok av WWF. Felix kommer bland annat att berätta om det stora arbete 
som ligger bakom hans bilder och hur han har kommit djuren nära. Det blir 
förstås bilder, men också kåserier, tekniksnack och biologi.
Föreläsningen är ett samarrangemang med Ystads naturskyddsförening, 
Sjöbos och Österlens fotoklubbar. En kväll som blir något extra, hoppas vi.
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Målarmusslor och årsmöte
Tid: Torsdagen den 17 mars kl. 19.

Samlingsplats: Florabiografen.

Kontaktpersoner: Gert och Cornelia 073-9884527, 070-8677957.

Efter årsmöte och fikastund berättar länsstyrelsens Ivan Olsson om åter-
skapandet av Klingavälsån och projektet med den tjockskaliga målarmusslan 
i ån.
Vid Hemmestorps mölla odlas numera målarmusslor för utplantering i ån. 
Åfåran som tidigare var uträttad och spikrak uppströms möllan har grävts 
om till ett slingrande vattendrag. Längre fram i vår planerar vi ett besök vid 
Hemmestorp och Klingavälsån för att titta på det som Ivan Olsson berättar 
om på vårt årsmöte.

Havsörn. Bild: Lars Leonardsson.

Örnar och örngott
Tid: Söndagen den 7 februari kl. 9.30.

Samlingsplats: Parkeringen vid Tempo i Blentarp.

Kontaktpersoner: Gert och Leo 073-9884527, 070-6913186.

Vinterns örnexkursion är alltid uppskattad. Vi kan nästan utlova att vi får se 
någon örn. Det är gott om kungs- och havsörn i vår kommun och hittills har 
vi alltid lyckats får syn på någon av de stora rovfåglarna. Utflykten går till 
Sövdesjön där föreningen lovar att bjuda på något örngott. Varma kläder 
och varm dryck rekommenderas, ta gärna med kikare och fågelbok.
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