Program höst/vinter 2018
I skrivande stund rasar skogsbränder i Sverige och torkan i Tjust tär hårt på djur och
Natur och vi hoppas på regn, mycket regn!

Skog i solsken Foto: Filip Lundin

14 oktober
Tändsticksberget och Lögabergen - Naturpärlor på gångavstånd
Omedelbart norr om Västervik, mellan Gränsö och Piperskärr ligger Tändsticksberget och
Lögarberget. I våras kartlade Naturskyddsföreningen i Tjust dessa marker och fann fantastiska
naturvärden. Följ med på en vandring och få veta mer. Ta med fika!
Tid: söndagen 14/10 kl. 14:00-16:30
Plats: Samling parkeringen vid Naturum och Västerviks Museum
Kontakt: Jan Henriksson 070-660 3243, jan@amalina.se

27 oktober
Havsöringslek
Häng med på spaning efter dom lekvandrande havsöringarna. Det blir en eftermiddagsvandring
vid lämpligt vattendrag där vi smyger oss fram längs med stranden och även har goda chanser att
se bland annat strömstare.
Val av lokal bestäms efter förutsättningar.
Anmälan är nödvändig då vi snabbt måste kunna skjuta/ställa in vandringen pga. för lite
nederbörd.
Oömma kläder och liten fika medtages.
Tid: lördagen 27/10 kl. 14:00-16:00
Plats: Vi utgår från parkeringen vid Åby herrgård, Gamleby vid kl 13:45. Samåkning från biltema
i Västervik kl 13:00.
Kontakt: Joakim Johansson, 070-365 9428, joakimjohansson6@gmail.com

6 november
Fantastiska ekar och ekmiljöer runt knuten
Nu avslutas snart föreningens ek projekt där vi kartlagt naturvärden inkl arter knutna till ek i
Västervikstrakten. Projektledare Jan Henriksson kommer berätta om vad resultatet blivit och hur
man kan arbeta vidare med de fantastiska miljöer som finns i och runt Västervik.
Tid: tisdagen 6/11. Kl. 18:30-20:30
Plats: Naturum Västervik
Kontakt: Jan Henriksson 070-660 3243, jan@amalina.se

11 november
Kurs - Att hitta värdefull natur med bland annat hjälp av skyddsvärda arter
- exemplet Tändsticksberget och Lögabergen
Omedelbart norr om Västerik, mellan Gränsö och Piperskärr ligger Tändsticksberget och
Lögarberget. I våras kartlade Naturskyddsföreningen i Tjust dessa marker och fann fantastiska
naturvärden. Denna kurs ger dig kunskap i hur man inventerar och identifierar skyddsvärda arter.
Ta med fika och lunch.
Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser.
Tid: söndagen 11/11 Kl.10:00 – 16:00
Plats: Samling parkeringen vid Naturum och Västerviks Museum
Kontakt: Jan Henriksson 070-660 3243, jan@amalina.se

4 december
Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka?
funderingar kring senaste seklets landskapsomvandling. Claes Siöstedt berättar om sin nya bok
och om fågellivets dynamik i vårt land.
Samarrangemang med Naturum och Tjust Fågelklubb.
Tid: tisdag 4 december kl. 19.00
Plats: Naturum Västervik
Kontakt: Claes Siöstedt 072-704 0219

12 februari 2019
Föreläsning – Naturguidningens hemligheter
Mattias Åkesson utbildad naturupplevelseguide berättar om hur man får en grupp från punkt A till
B. Hur gör man om man själv skulle vilja bli guide, eller bara få lite information om guidning.
Vem anser man vara den första guiden i Sverige? Hur ska en bra guide vara?
Tid: 18:30
Plats: Naturum
Kontakt: Mattias Åkesson, 070-609 4066
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