Bilder från alla årstider

Franskt björnbär Foto: Tore Mattsson
Det var mörkt och ruggigt utanför men inne i strandvillan var mysfaktorn hög
Detta hände i Warmanska villan i Svanesund den 21 november. Våra duktiga fotografer Tore Mattsson
och Olle Molander visade upp en provkarta på vad Orust kan erbjuda av växt- och djurliv i form av fina
bilder från alla årstider och miljöer - till och med från fågelperspektiv, taget från en luftballongfärd över
ön.
Bilden ovan är en av de exotiska björnbärsarter som Tore har upptäckt - i detta fallet ett franskt
björnbär som växer på Bråtö på västra Orust. Hur det har kommit dit kan man bara spekulera i.
Kvällen förhöjdes ytterligare av glögg av oilika smaker och pepparkakor med ost och andra pålägg
som Ulla Buhr hade dukat fram.
Detta var årets sista programaktivitet. Snart kommer vi tillbaka med nya spännade aktiviteter. Håll
spaning på hemsidan för programmet 2011!
Rapporterat av Jonny Andersson

Från späckhuggare till karminspinnare

Jan Uddén Foto A-C Borg
Man kan säga att föredragets titel spände över ett stort område och det infriades verkligen.
En söndagskväll den 31 oktober samlades ca 35 personer i Kajutan på Henån för att lyssna på Jan
Uddén, känd av många i vårt område, inte minst för att han ofta svarar på radiolyssnares
naturfrågor. Åhörarna fick sig till livs bilder och berättelser - allt ifrån om våra största delfiner till små
insekter. Till varje bild hörde en berättelse som t.ex. visade att även en ganska till intrycket oansenlig
spinnmal kan ha ett fascinerande levnadssätt. Den som inte visste (vilket kanske var de flesta) att vår
landskapsinsekt heter myskbock, har nu också fått visshet om detta. Allt som allt var det en
uppskattad kväll och frågorna efter mötet vittnade också om att det hade gjorts många intressanta
naturiakttagelser hos åhörarna.
Föreläsningen var ett samarrangemang mellan Biblioteket, Vuxenskolan och Naturskyddsföreningen
på Orust
Rapporterat av Jonny Andersson

Dagens skörd fyllde bordet

Maria Bäckman Foto A-C Borg
Lördagen den 11 september var det åter dags för den traditionella svamputflykten.
Efter halvannan timme i skogen vid Hällevi på Henån var det dags att lägga upp vad som fanns i
svampkorgarna. Maria Bäckman, svampkonsulent från Studiefrämjandet, hade uppmanat oss på
förhand att inte bara titta efer de gula kantarellerna utan plocka de andra sorterna som vi ofta inte
överväger att ta. Och hon blev bönhörd för det var nog närmare 50-talet arter som kom upp på bordet
- och nästan alla ätliga! Nåja, det fanns också exempel på riktigt giftiga sorter som vit flugsvamp och
vissa spindelskivlingar. Inte heller är väl allt delikatesser även om man kan fylla ut svampstuvningen
med dem. Innan var och en lämnade med den svamp som man ville ha med hem gjorde Maria en titt
i allas korgar så att inget olämpligt smugit sig in.

Förvillande lika men med olika frekvens

Ung spanare foto Jonny Andersson
Ingen brist på fladdermöss när vi gjorde ett nytt försök vid Kolhättan i Ödsmål den 22 juni
Kanske läste ni förra året om vår stora publikmagnet när ca 70 personer var i Stala kyrka och skulle se
fladdermöss. Då kammade vi noll men detta försök var desto mer lyckosamt. Över våra huvuden
jagade Nordisk fladdermus och Vattenfladdermus. Hur vet vi detta? - jo med hjälp av Tomas Liebigs
detektor kunde vi konstatera att vi fångade upp läten vid två olika frekvenser, 30 resp ca 40 kHz vilka
är karakteristiska för dessa två arter. Det ska sägas att detektorn sedan måste omvandla dessa
ohörbara frekvenser för att människans öra ska kunna uppfatta de knäppande ljudpulser som
fladdermusen stöter ut.
Tilllsammans med Tomas och Jan-Olof Larsson, vars 200 ha stora vilthägn vi var i, fick vi under
kvällen på köpet också se samtliga förekommande hjortdjur dvs dovhjort, kronhjort, rådjur och älg.
På fotot ser vi en av de yngre spanarna som just fått pejl på en nattjägare.

Favorit i repris

Strandfynd foto Jonny Andersson
Vilda blommornas dag är en tradition och en av våra populäraste aktiviteter. I år var det den 20
juni.
Vilda blommornas dag är en rikstäckande aktivitet som initierats av Svenska Botaniska föreningen
men där medlemmar i Naturskyddsföreningen ofta är engagerade. I vårt fall var det som vanligt under
sakkunnig ledning av Tore Mattsson och Olle Molander. Boxvik med sina kalkrika marker (snäckskal)
har en intressant flora bl.a. med några arter som här har enda växtplatsen på Orust. Det var tredje
gången i Boxvik men det lockade ändå ett trettiotal intresserade. På bilden ovan har Tore just hittat
vårklynne ibland tång och vrakved.

Tipspromenad på Svenska flaggans dag

Åter vid målet Foto Ann-Christin Borg
Efter 4 km promenad på vägar, stigar och över bergknallar var målet i Trollevik skönt att nå

Här är de rätta svaren på de ibland lite kluriga frågorna. Vissa vuxna var glada att de slapp svara på
barnfrågorna!
Vuxenfrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I en av Evert Taubes visor nämns ”gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”. (1) Sjösala vals
Sveriges vanligaste fågel efter lövsångare och bofink? (2) Rödhake
Denna nationalpark som visas ? (1) Sarek
Stenarna består av mineralet…? (2) Kalifältspat
Svampen på bilden…? (2) smörsopp
Sjöleden längs 160:an var öppen….? (1) för 7000 år sedan
Ozon är en ….? (1) syremolekyl med tre syreatomer
Yrkesgruppen som pratar on bonitet…? (X) skogsbrukaren
Krutbrännare är en …? (X) orkidè
Havstulpaner tillhör gruppen…(1) kräftdjur
Kristina från Duvemåla`s favorit äppelsort…? (X) Astrakan
Vattenverket hämtar sitt vatten från ….? (2)Rödsvattnet
Barnfrågor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

På Orust lär du inte möta en…?(X) Fjällräv
Den vanliga fjärilen på bilden…? (2) Citronfjäril
Fågeln på bilden…? (2) Kaja
Trollsländelarven…? (1)
Spår…?(2) Ekorre
Granbarr…? (X)
Jätteödlorna…? (2) 65 miljoner år sedan
Linnè levde på…? (X) 1700-talet
Blåbärsriset…? (X)
Vitmossa…? (2)
Skogsmusen har ätit på kotte nr…? (1)
Orust kommunvapen har …? (2) Tre långor
Utslagsfråga - antal snäckor : 88 stycken
Följande tre vinnare i varje grupp får priser. Vi kontaktar er på det telefonnummer ni angett.
Barn –Luppburk

1. Alva Almefjord
2. Per
3. Olof
Vuxna – SNF-handduk

7 rätt
4 rätt
4 rätt

1. Pia Hjelmberg
10 rätt
2. Ann-Sofie Almefjord
10 rätt
3. Lars och Ann-Marie Ekström 10 rätt

Ingen härfågel i sikte

Näktergalen exponerar sig Foto Olle Molander
Trots programbladets antydan om att exotiska fåglar kunde visa sig var det nog ingen som var
besviken
Den traditionsenliga gökottan väster om Hälleviksstrand är ett säkert kort och gör ingen deltagare
besviken! Det var bra fart på gökarnas galande. Årets speciella fågel blev rödstjärt, som visade upp
sig på flera ställen. Näktergalssång blev det också i år, minst tre stycken sjöng frenetiskt, och en av
dem var så samarbetsvillig att den visade upp sitt sångnummer full synligt i toppen av ett buskage.
Ungefär ett trettiotal fågelarter noterade vi denna mulna men milda och fina majmorgon.
Rapporterat av Olle Molander

Välbesökt föreläsning med Sverre Sjölander

Sverre i föreläsartagen Foto: Ann-Christin Borg
Närmare 100 personer samlades i Kajutan på Henån den 3 februari och lyssnade på föredraget
om Djurens språk och Människans läten
Det märktes att Sverre Sjölander är en van föreläsare. Med endast ett blädderblock till hjälp fångade
han publikens intresse i halvannan timme. Och visst är det intressant att få en inblick i de
kommunikationsmedel vi har fått oss tillhanda. I många fall är de gemensamma för både djur och
människor - kanske bara lite mer eller mindre välutvecklade ibland.
Föreläsningen var ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Vuxensskolan och biblioteket

