Program våren och sommaren
2017
När det här programmet skrivs yr snön och det har blåst 28 m/s i byarna vid Västerbådan. Men vi går
mot ljusare tider. Snart blir naturen som bäst med sjungande fåglar, blommade ängar, surrande insekter
och utflykter med Naturskyddsföreningen i Tjust. Här kommer vårt vår- och sommarprogram.
Gå in på vår hemsida - tjust.naturskyddsforeningen.se - för ytterligare information och eventuella
ändringar i programmet.

Nässelfjäril på sälg. Foto: Göran Larsson

31 januari
Föreläsning – Nattens fjärilar
Jan Henriksson berättar om nattfjärilar, hur man enklast får se många arter och lite om deras ekologi.
Dessutom kommer Jan att presentera inventeringsresultat och foton från 2016 års inventering av
nattfjärilar vid Tallebo, Åldersbäck.
Samarrangemang med naturum Västervik.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Tisdag 31 januari kl 18:30 – ca 21
Naturum Västervik
Jan Henriksson, 070-660 3243

19 februari
Film från obygden
Naturfilmaren Mattias Eliasson från Hällerum, Vimmerby, kommer till Naturum och visar film om
skogliga hantverk i småländsk natur. Om att bruka och skörda små resurser av vår nordiska skogsmark.
Diskussion krig alternativa levnadssätt, samspel mellan natur och människa, äldre hantverk och
traditioner blandas med filmvisning
Samarrangemang med naturum Västervik.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Söndag 19 februari kl 18:30 - 20
Naturum Västervik
Julia Johansson, 073-039 5786

14 mars
Föredrag om Yxern följt av Årsmöte
Vi har alla läst om eller på plats sett hur sjön Yxerns vattenstånd varit extremt lågt under sommaren
2016. Tino Åberg har under en lång följd av år följt Yxerns tillstånd och varit starkt engagerad i sjöns
räddning. I hans föredrag "Yxern – hotad sjö” får vi veta mer.
Föredraget följs av ordinarie årsmöte.
Föredrag i samarrangemang med naturum Västervik.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Tisdag 14 mars kl 18:00 – ca 21:00
Naturum Västervik
Joakim Johansson, 070-365 9428

2 april
Det myllrar i Västerviks ekar – Kurs om insekter
Lär dig mer om hur man hittar och samlar in det myller av insektsarter som är knutna till ek liksom hur
man gör för att få dem artbestämda. Niklas Franc en av Sveriges ledande experter på skalbaggar
kommer hit och berättar och instruerar.
Samarrangemang med SydOstEntomologerna (FSOE) och Västerviks kommun.
Tid:
Plats:
Anmälan:

Söndag 2 april kl 10:00 -16
Åldersbäck
Jan Henriksson 070-660 3243 senast 30 mars (begränsat antal deltagare)

22 eller 23 april
Tjustledsvandring
Vandring längs en del av Tjustleden, vilken bestäms efter programmets tryckning. Bevaka därför vår
hemsida http://tjust.naturskyddsforeningen.se, där information kommer att ges senast 20:e april.
Samarrangemang med naturum Västervik.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Lördag 22 eller söndag 23 april kl. 10:00
Samling vid Coop Extras parkering, Allén, Västervik
Michael Söderström 073-091 8686 eller Bo Lewander 070-343 4707

29 april
Ympning
Ympning är en mycket gammal förädlingsteknik samt ett enkelt och roligt sätt att bevara äldre
fruktsorter på. Under dagen pratar vi om äpplets historia, beskärning, äppelsorter och mycket mer.
Landskapsvårdaren Julia Johansson lär dig ympa äpplesorter på befintliga träd. Möjlighet att göra ett
eget äppelträd att ta med hem finns, då till självkostnadspris. Ta med fika och en liten vass kniv, typ
fickkniv/mindre morakniv.
Tid:
Plats:
Anmälan:

Lördag 29 april kl 14:00 - 18
Tallebo gård, Åldersbäck
senast 26 april till Julia Johansson 073-039 5786. Max antal deltagare 8 st.

7 maj
Familjeutflykt till ekhagen vid Kvännaren
En vårvandring där vi tillsammans med våra barn och/eller barnbarn upptäcker våren i den underbara
ekhagen vid Kvännaren. Förhoppningsvis sjunger vårfåglarna och vitsipporna står i full blom. Ta med
fika! Ett samarrangemang med Västerviks kommun.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Söndag 7 maj kl. 10:00 -12
Samling vid P-platsen Alviken nordväst om Elfa AB
Jan Henriksson, 070-660 3243

21 maj
Ekarnas mångfald - Kurs
Lär dig mer om det myller av arter som är knutna till ek: lavar, svampar, skalbaggar, fjärilar,
fladdermöss etc. Samarrangemang med Västerviks kommun.
Tid:
Plats:
Anmälan:

Söndag 21 maj kl. 10:00 - 16
Gränsö naturreservat
Jan Henriksson, 070-660 3243, senast 14 maj (OBS begränsat antal platser)

18 juni
De vilda blommornas dag I – Floravandring i ängs- och hagmark
Inga-Lena och Lars-Erik Andersson driver ett naturnära skogs- och jordbruk vid Gissebo, Hjorted.
Lars-Erik leder vandringen genom det vackra landskapet och berättar om den rika floran i omgivningen.
Ta med matsäck!
De som önskar samåka från Gamleby träffas vid parkeringen Åby Herrgård kl 8:30.
De som önskar samåka från Västervik träffas vid Coop Extras parkering kl 9:15.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Söndag 18 juni kl. 10:00 – 13:00
Gissebo Karlsborg, Hjorted
Joakim Johansson, 070-365 9428, eller Lars-Erik Andersson, 070-528 5187

18 juni
De vilda blommornas dag II – Tätortsvandring i Gamleby
Lär dig mer om samspelet mellan våra vilda blommor och insekter i en tätortsvandring i Gamleby.
Samarrangemang med Västerviks kommun.
Tid:
Plats:
Kontakt:

Söndag 18 juni kl 15:00 - 17
Gamleby, samling vid silon i hamnen.
Jan Henriksson, 070-660 3243

1 juli
Dagflygande fjärilar - Kurs
Lär dig mer om våra dagflygande fjärilar i någon av våra vackra hagar.
Samarrangemang med Västerviks kommun.
Tid:
Plats:
Anmälan:

Måndag 3 juli kl. 10:00 - 16
Meddelas senare
Jan Henriksson, 070-660 3243, senast 25 juni (OBS begränsat antal platser)

8 juli
Skärgårdsutflykt till Järsö-Eknö
Skärgårdsutflykt till öarna Järsö och Eknö i Tjust södra skärgård. Vi tittar på betesdjurens inverkan på
landskapet, hur en bondeskog ser ut, blomsterprakt och skärgårdens unika miljöer. Därefter åker vi
traktor och vagn till Västra Eknö och tittar på kulturmiljön i byn.
De som önskar samåka från Västervik träffas vid Coop Extras parkering kl 9:15.
Tid:
Plats:
Anmälan:

10:00 – 15
Östra Skälös brygga
senast 6 juli till Julia Johansson 073 039 5786. Max antal deltagare 12 st.
Ta med matsäck. Båttransporten kostar 100:- per person.

6 augusti
Ängens dag – slåtter vid Borsnäs
Som brukligt är slår vi och räfsar den fina ängen vid Borsnäs hos Tomas Edmark. Han har en del
redskap att låna ut. Vi avnjuter blommor, fjärilar och medhavd matsäck på en rastplats i stora ekens
skugga. Trevligt om någon vill läsa en kortare text eller framföra musik.
Samarrangemang med naturum Västervik och Lofta Hembygdsförening.
Tid:
Plats:

Söndag den 6 augusti kl. 10.00 till ca. kl. 14.00
Norra gården i Borsnäs. Det är skyltat från vägen Björnsholm - Överum. Vid E22 Björnsholm
kör mot Överum. Efter ca 2,8 km hittar du skylt mot Borsnäs, tag av och efter ytterligare
ca 3,5 km är du framme.
Kontakt:
Bo Lewander 070-343 4707 eller Michael Söderström 073-091 8686
_____________________________________________________________________________________________
STYRELSEN MARS 2016 - MARS 2017:
Joakim Johansson, vice ordförande (070-365 94 28), Oskar Ahlsén, sekreterare (070-858 94 02),
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Jan Henriksson, ledamot (070-660 32 43), Emmy Cheruiyot Johansson, suppleant (073-032 62 78),
Jan-Olov Persson, suppleant (070-360 93 04) och Claes Siöstedt, suppleant (072-704 02 19)
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Webbredaktör Michael Söderström (073-091 86 86)
Vi finns även på Facebook (Naturskyddsföreningen i Tjust)!
Facebookredaktör: Julia Johansson (073-039 57 86)
Vår e-postadress är: tjust@naturskyddsforeningen.se
Ansvariga för Tjustleden:
Bo Lewander (070-343 47 07) och Michael Söderström (073-091 86 86)
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