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Vår på Romeleåsen
Foto: Per Nyström
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Ordföranden
har ordet….

Idag kände jag dem för första gången,
vårkänslorna. Våren lika fantastisk varje gång
den kommer till oss med sol och värme eller
hur? Naturen är verkligen magisk i sitt skådespel
när den byter skepnad genom årstiderna. Den
natur som ni och ca 226 000 andra medlemmar i
Naturskyddsföreningen är med och skyddar. För
vi är alla just det, Naturskyddare på olika sätt!
Vi vill med detta program hälsa er välkomna till
ett nytt år med er krets, Naturskyddsföreningen i
Färs och ge er chansen att lära, upptäcka och
naturskydda tillsammans med oss.
Jag vill särskilt nämna slåttern av Vitabäckskärret, en verklig chans
att göra en stor naturvårdsinsats. Vitabäckskärret är en raritet med
stor betydelse för den biologiska mångfalden som kretsen arbetat
med att restaurera och bevara i 25 år. Detta arbete med att slåttra
och bära bort hö har verkligen gett tydliga och fantastiskt fina
resultat. I kärret växer nu t.ex. rikligt med den vackra och sent
blommande slåtterblomman. Fler arter som kan nämnas är tätört,
darrgräs och ängsvädd. I rikkärret finns verkligen massor att
upptäcka bland flora och fauna för både stora och små.
Glöm inte att alla är välkomna till våra aktiviteter, medlem eller inte.
Så ta chansen och bjud in barn och vuxna i er närhet att följa med.
Jag hoppas att vi ses i naturen under 2018.
Tillsammans har vi kraft att förändra!
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Årsmöte och naturbilder från Sjöbo
Tid: Torsdagen den 15 mars kl 19.
Var: OBS! Sessionssalen i Sjöbo kommunhus.
Kontaktpersoner: Cornelia (0708-67 79 57) och
Per (070-493 27 86)
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Per Nyström att visa bilder
över den fantastiska mångfald av djur, växter och naturmiljöer som
finns i Sjöbo kommun.
Ett foto av en lövgroda som är tryckt på canvas lottas ut.
Föreningen bjuder på fika!

Vressel i solnedgången
Foto: Per Nyström

F

Fågelgrupp i Sjöbo kommun
Vi har startat en fågelgrupp i vår kommun. Oerfarna såväl som
erfarna fågelskådare är välkomna att delta i våra aktiviteter.
Vi träffas på onsdagar med början den 4 april för att under april och
maj följa det rika fågellivet vid Ilstorps våtmark. Medtag kikare och
fågelbok om ni har, samt fika. Samling kl 19:00 i Sjöbo Väst på
COOPs parkering. Ledare är Gert Ljungqvist och Lars Leonardson.
Vi tar med några extra handkikare och 2 tubkikare. Om ni har frågor
är vi anträffbara på 073-9884 527, torgel.ljungqvist@gmail.com
respektive 0706-91 31 86, larsleonardson@gmail.com.
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Kontinentkollisioner och tropiskt grundhavberättelsen om Bjärsjölagårds kalksten
Tid: Söndagen den 22 april kl 10
Samlingsplats: Parkeringen vid Bjärsjölagårds slott
Kontaktpersoner: Anna (0768-643394) och
Cornelia (0708-677957)
Här bröts det kalksten så sent som år 1920, något som det lodräta
stupet ner i dammen och de nu delvis bevuxna avfallshögarna
vittnar om. Men Bjärsjölagårds kalksten har en historia som sträcker
sig långt längre tillbaka än så. Mikael Calner, professor på
geologiska institutionen vid Lunds universitet tar oss med på en
historisk resa. Till en tid när trilobiter, armfotingar och
havsskorpioner levde här. Har vi tur kanske vi hittar spår av dem på
denna fossilrika plats.
Tag gärna med fika och något att sitta på.

Kalkbrottet i Bjärsjölagård
Foto: Karin Gerell Lundberg
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Vårtecken och bihotellbygge
Tid: Söndagen den 6 maj kl 10.
Var: Brydestugan längs Degebergavägen strax utanför Vallarum.
Sväng mot Degeberga vid Vallarums skola. Följ skyltar efter ca 1,5
km.
Kontakpersoner: Cornelia (0708-677957) och Anna (076-8643394)
Följ med Natursnokarna för att leta vårtecken!
Vi undersöker knoppar och lär oss mer om vad som egentligen
händer med träd, blommor och insekter på våren.
Den som vill kan bygga ett vildbihotell att hänga upp hemma i ett
varmt och skyddat läge. Sedan är det bara att vänta på gäster som
vill flytta in.
Vi bjuder på enklare fika vid elden!
Kläder efter väder och glöm inte ta med något att sitta på.
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Naturnatten på Stenshuvud
– fladdermöss, nattfjärilar, grodor
Tid: Tisdagen den 5 juni kl 21
Var: Naturum Stenshuvud
Kontaktpersoner: Karin (0416-151 20) och Per (070-493 27 86)
Kvällen före nationaldagen blickar vi in i de nattaktiva djurens värld.
Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg berättar om fladdermöss
och låter oss under en promenad lyssna på deras ultraljud, via
’fladdermusdetektorer’. Per Nyström och Martin Stoltze är våra
ciceroner vid UV-lampan och lakanet, som attraherar många
nattfjärilar. Vågar vi hoppas på besök av stora och färggranna
svärmare? På hemvägen finns det möjlighet att stanna till vid
Svabesholmsreservatet, där lövgrodorna nog fortfarande håller sin
nattliga konsert.
Medtag pannlampa eller ficklampa.
Naturnatten är ett samarrangemang mellan Österlens
Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Färs och
Stenshuvuds Nationalpark.

Fo

F
Foto: Per Nyström

7

Slåttergubbe
Foto: Per Nyström

to: Pe

De Vilda Blommornas Dag
Tid: Söndagen den 15 juni
Samlingsplats: BilBengtssons parkering (kl. 10.00) eller
Rönås bensinmack (kl. 10.20)
Kontaktpersoner: Rune (Lunds Botaniska Förening)
och Karin (0416-151 20, 070-24 23 065))
Arrangemanget görs i samarbete med Lunds Botaniska Förening
och Rune Gerell är dagens guide.
De Vilda Blommornas Dag är Sveriges och Nordens mest
omfattande blomstervandring. I år besöker vi en naturbetesmark
nordväst om Vollsjö. Betesmarken utgörs av en, mer eller mindre
flack öppen mark med mycket stenar och tuvig, mosaikartad
vegetation. Betesmarken är glest bevuxen med låga enar och
omgiven av vackra stenmurar. Här kommer vi att få se typiska arter
knutna till naturbetesmarker som slåttergubbe, brudbröd, jordtistel
och backtimjan.
Tag gärna med fika, kläder efter väder och om ni har, en flora!
Skodon som tål fukt! Alla är välkomna, såväl nybörjare som inbitna
botanister och naturvårdsintresserade!
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Svartfläckig blåvinge
Foto: Per Nyström

Fjärilar och vattnets väg till kranen
Tid: Söndagen den 5 augusti kl 10
Var: På parkeringen vid infarten till Vombs vattenverk
Kontaktpersoner: Per (070-493 27 86) och
Cornelia (0708-67 79 57)
Vi går längs vägen ner till vattenverket och letar efter många av de
vackra och ovanliga fjärilarna som finns i området. Här finns bland
annat den hotade svartfläckiga blåvingen, bastardsvärmare och
åkerväddsantennmal. Blåvingen är helt beroende av myror för sin
utveckling till fjäril. Vi stannar till vid dammarna och får veta hur
vattnet från Vombsjön blir till dricksvatten. Det är lätt att gå, så man
klarar sig utan stövlar. Barnvagn kan man också ha.
Medtag fika och gärna någon bok om dagfjärilar. Fälthandboken
”Dagfjärilar i Skåne” kan man få gratis hos Länsstyrelsen.
Håven lämnar vi däremot hemma!
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Fladdermusvandring i Snogeholm
Internationella fladdermusnatten 2018
Tid: Lördagen den 25 augusti kl. 19.30
Obs! Aktiviteten genomförs ej vid regn
Samlingsplats: Parkeringen vid Fiskarehus
Kontaktpersoner: Rune Gerell och
Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 070-24 23 065)
Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika
fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s
miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen
(EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och
sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns
19 fladdermusarter varav 9 återfinns på den nationella rödlistan över
hotade arter. Under vandringen hoppas vi få se och höra flera olika
fladdermusarter.
Tag gärna med en pann- eller ficklampa! Väl mött!

Den här
lilla snoken
bredvid våra
programpunkter
betyder att barn är
extra välkomna
och att utflykten kan
vara spännande för
små Natursnokar.
Alla nyfikna är
välkomna!
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Vitabäckskärret
Foto: Per Nyström

Slåtter av Vitabäckskärret
Tid: Söndagen den 19 augusti kl. 9.00
Samlingsplats: Vitabäckskällan, Eriksdal
Kontaktpersoner: Rune Gerell och Dan Gerell
(0416-151 20, 073-021 66 87)
Naturskyddsföreningen i Färs ansvarar för den årliga slåttern av
Vitabäckskärret i Fyledalen och har gjort så sedan 1992. Slåttern är
nödvändig för att denna botaniska pärla skall bevaras och bibehålla
sin blomsterprakt och inte minst det rika insektslivet.
Vi skär vegetationen med liar, räfsar ihop materialet och forslar bort
det från kärret. Vi är i stort behov av folk som hjälper till med
räfsningen under slåttern.
Vid lunchtid kommer Rune att presentera kärrets flora. Ta gärna
med räfsor och glöm inte gummistövlarna!
Vi bjuder på dricka och lite fika.
Varmt välkomna att göra en praktisk naturvårdsinsats!
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Trollsländor och grodor
Tid: Söndagen den 16 september kl 10
Var: Vid Tempos parkering i Blentarp.
Kontaktpersoner: Per (070-493 27 86) och
Cornelia (0708-67 79 57)
Frihult har många naturvärden. Vid denna tiden på året kan man
fortfarande se insekter, bland annat trollsländor, flicksländor och
kanske ovanliga bin. Den ätliga grodan hittar vi också. Den sitter
och solar sig i kanten på dammarna och dök upp i Frihult 2011,
precis som klockgrodan gjorde. Vi har även vår ”egen” damm som vi
tänkte besöka och se vad vi kan hitta där. Vi kommer säkert att hitta
svampar, i Frihult finns både hotade och vanliga ängssvampar.
Eftersom vi går ute i betesmarken och intill dammarna är det bra att
ha stövlar. Medtag fika och gärna en kikare.

Ätlig groda
Foto: Per Nyström
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2019

Örnvandring vid Sövdesjön
Tid: Söndagen den 3 februari kl. 09.30.
Var: Parkeringen vid Tempo i Blentarp.
Kontaktpersoner: Gert (073-988 45 27) Per (070-493 27 86) och
Leo (070-691 31 86)
Vintrarnas örnvandringar är alltid uppskattade.
Så gott som varje år ser vi kungs- och havsörnar, och ofta även
pilgrimsfalk. Utflykten går till Sövdesjöns södra del där föreningen
bjuder på ekologisk ärtsoppa.
Varma kläder och varm dryck rekommenderas, ta gärna med kikare
och fågelbok.
Tag också med djup tallrik eller mugg samt sked till ärtsoppan!

Årsmöte
Vi håller årsmöte den 14 mars.
Mer information kommer i nästa års program.
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Ramslök vid Borstbäcken
Foto: Per Nyström
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Vill ni veta mer om
Naturskyddsföreningen
eller vill ni kanske
vara med och engagera er?
Har ni frågor, förslag eller synpunkter?
Tveka inte att höra av er
till någon i styrelsen!
Alla kontaktuppgifter hittar
ni på vår hemsida:
fars.naturskyddsforeningen.se
Här kan ni också läsa mer om våra projekt,
våra remissvar och skrivelser,
spontana aktiviteter eller ändringar i
programpunkterna.
Glöm inte att följa vår sida på facebook!
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Till

Avs: Naturskyddsföreningen i Färs
c/o Cornelia Lovfeldt, Syremöllevägen 123, 27568 Vollsjö
cornelialovfeldt@gmail.com, 0708-677957
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