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Insekternas dag et
Tid: Söndagen den 3 augusti kl 10. 
Plats: Frihults naturreservat.
Vägbeskrivning: Samling 3,5 km söder om Blentarp, vid en liten grön 
skylt med namnet Frihult, utmed vägen mot Knickarp. 
Kontaktpersoner: Ulrica 0725-636421 och Håkan Andersson.

Vi kommer under några timmar att studera insektslivet i Frihults 
naturreservat. Bland insekterna vi söker finns de två sällsynta 
arterna praktbyxbi och väddsandbi. Vi kommer också att 
fördjupa oss i den värdefulla fjärilsfaunan som innehåller flera 
ovanliga arter. Till sist ska vi också titta närmare på 
dyngbaggarna. Ta gärna med fjärilshåv och fika.

Insekternas dag två
Tid: Söndagen den 17 august kl 19. 
Plats:  Christnehofs slot
Kontaktpersoner: Ulrica 0725-636421 och Per Nyström 0416-130 40.

Följ med till Christinehof på en
helkväll i insekternas tecken. Vi
kommer att skåda insekter på riktigt
nära håll, med lampor och lakan lockas
nattens flygande insekter fram.
Förhoppningsvis får vi se den vackra fläckig hallonspinnare.
Vi lyser i de gamla dammarna och spanar på nattlivet där. Med våra 
detektorer lyckas vi kanske även höra några av nattens alla 
fladdermöss som jagar i mörkret.
Slottet är öppet hela kvällen, fika och korv finns att köpa på plats.
Samarrangemang med Christinehofs ekopark och Entomologiska 
sällskapet i Lund.

  Bild: Lars Leonardson

Slåter vid Vitabäck
Tid: Söndagen den 24 august kl 10.
Plats: Parkering vid Vitabäckskällan, norr om Eriksdal.
Kontaktpersoner: Karin och Rune 0416-151 20.
Medtag: Fika, helst stövlar, liar, högafflar och räfsor. Föreningen 
bjuder på dricka och har extra liar och räfsor om så behövs.

Vi sköter en liten slåtteräng (egentligen ett rikkärr) vid Eriksdal som
kallas ”Vitabäckskärret”. För att kärret ska behålla sin karaktäristiska
fora och fauna slår vi det varje år med lie, räfsar ihop och tar bort det
slagna gräset. En obruten äng är en raritet och av stor betydelse för
den biologiska mångfalden. 



Ekorunda – bisafari på Nickebo gård

Tid: Söndagen den 7 september kl 13
Plats: Ica kvantums parkering.
Kontaktpersoner: Cornelia 0708-677957 och Ulrica 0725-636421

Vi knyter ihop vårt bi-tema under 2014 med en utflykt tll Nickebo 
gård utanför Sillaröd. Här surrar bina i luften i sitt sökande efter 
nektar. På gården produceras honung och äppelmust samt 
marmelader, chutney, geléer och senap. De festa av råvarorna odlas 
på gården eller kommer ifrån den närmaste omgivningen.  
Vi får följa med på bisafari kl 14 och lära oss om binas liv och om 
honungens väg från kupa tll burk. Det finns möjlighet att rulla 
bivaxljus och bli ansiktsmålad som et bi. Det finns också ett kafé på 
gården. För mer info se: www.ekorundan.se

Hjortbröööl!
Tid: Onsdagen den 10 september kl 20.15
Plats: Brandstatonen i Högestad.
Kontaktpersoner: Bengt Celander 0709-299588.

Skånes ståtliga landskapsdjur
kronhjorten har ökat påtagligt under
senare år. I dag är det glädjande nog
inte längre en ovanlig syn med hjortar
med stora hornkronor. Chansen at
höra de adrenalinstinna hanarna bröla
under brunsten, som pågår som bäst
nu, anses som mycket god.
Kläder efter väder. Ta gärna med något at mumsa på.

Flyttfågelsträck
Tid: Söndagen den 28 september klockan 9.30. 
Plats: Sandhammarens parkering.
Kontaktpersoner: Gert 0739-88 45 27 och Leo 0416-134 30

Nu är flyttfågelsträcket som intensivast. Vi far till Skånes sydöstligaste 
hörn – Sandhammaren, som inte bara är mycket vacker och har 
Sveriges bästa badstrand. Platsen anses också som den bästa att 
studera sjöfågelsträcket på under hösten. Nu passerar stora mängder 
änder, gäss, lommar, måsar, doppingar, men även småfåglar drar förbi 
i stora antal.

Ta med kikare och fika, det finns ett rymligt väderskydd på dynorna 
som det går utmärkt att studera fåglar ifrån ifall vädret blir besvärligt.

Utflykten är et samarrangemang med Ystadskretsen.



                  Bild: Christian Lindh

Fyleån slingrar sig igen
Tid: Söndagen den 2 november kl 9.
Plats: Parkering vid betongplattan, gamla tegelbruket i dalen.
Kontaktpersoner: Ulrica 0725-636421 och Joa 070-320 01 95.

Den lilla ån i Fyledalen har nu förvandlats från et dike tll en 
slingrande och frisk å igen. Vi besöker dalen och tittar närmare på 
Fyleån och projektet. Samarrangemang med Ystad och Tomelilla. 

     Skånes kungsörnar i motvind
Tid: Torsdagen den 13 november kl 19.
Plats: Solvalla bygdegård.
Kontaktpersoner: Gert 073-988 45 27.

De skånska kungsörnarna har svårt att lyfta. Nu har det visat sig att 
många av örnarna dör eldöden, örnparet i Sjöbo är till exempel hårt 
drabbat. Ambjörn Carlsson från Skof och Kungsörn Sverige visar bilder
och berättar om framgångar och motgångar för Fyledalens och Skånes
kungsörnar. En intressant kväll utlovas.
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