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Med smak av sommar, föreläsning 25 november
Ett 10-tal intresserade åhörare hade mött upp på Kajutan denna kylslagna novemberkväll.
Alla drabbades vi av längtan till sommaren när vi fick se underbara bilder på representanter
för dagfjärilsfaunan på Orust och de väldoftande, nektarproducerande blommor de besöker.
Randi berättade initierat om de flygande skönheterna och hur man kan planera sin trädgård
med fjärilsväxter och bostäder för att gynna dem och därmed den lokala biologiska
mångfalden.

Dagfjärilarnas flygperiod börjar redan i mars då de övervintrade exemplaren av nässelfjäril,
påfågelöga, citronfjäril m. fl. visar sig under soliga dagar. Är hösten sedan mild som i år, kan
man träffa på flygande exemplar av de nämnda arterna ända fram i november, innan de för
gott sätter sig till vintervila på något lämpligt ställe.
Randi avslutade med att berätta om Svensk Dagfjärilsövervakning. Man räknar då antalet
fjärilar på en bestämd plats eller rutt under några tillfällen varje år och rapporterar in
resultatet. På så sätt kan forskare och myndigheter få en bild av hur dagfjärilsfaunan
förändras över tid, och som deltagare gör man en viktig insats för miljöövervakningen.
Rapporterat av Tore Mattsson

En mästare på att förmedla naturupplevelser
Drygt trettio personer hade mött upp på Kajutan då naturfilmaren Ulf Jonasson besökte oss
den 8 oktober. Vi fick se klipp från ett stort antal filmer som Ulf gjort. Många av dem har vi
sett på teve under de senaste tjugo åren. Nu fick vi uppleva dem igen, och nu med intressanta
kommentarer om omständigheter kring filmningen. Som exempel kan nämnas det tillfälle

under jobbet med varg, då Ulf somnat i sin sovsäck, men väcktes av en ylande varg på sjuttio
meters avstånd som stod i spotlightljus på en sjöis och ”ville vara med på film”. Under de fyra
år som han jobbade med projektet yppade det sig annars bara tillfällen till ett par
bildsekvenser per månad. Flertalet filmer är gjorda i svensk natur, men vi fick också se
smakprov på filmer som Ulf gjort i samarbete med andra i Vietnam och Mongoliet. Vi fick
också se och höra lite från det pågående projektet med ”Skogens konung”, där bland annat en
vit artontaggare är aktör. Bakom filmkameran har Ulf Jonasson haft många fantastiska
naturupplevelser. Mycket skickligt har han förmedlat dem till sin publik, så och denna kväll
på Kajutan!

Rapporterat av Olle Molander

Höstvandring på Husebyleden
En fåtalig skara företog denna vandring i fint höstväder 28 september under Tore Mattssons
ledning. Även så här års hittade vi en rad blommande växter, såsom rödblära och
bäckveronika (se bild!). Vi kunde också smaka på sent mognade västkustbjörnbär. Vi njöt av
utsikten från Huseby fornborg och studerade ett antal kulturlämningar utmed leden.
Medhavd fika intogs intill en kandelabergran som fälldes i fjolårets höststorm. Några
svamparter blev också föremål för intresse - den säregna blomkålssvampen,
porlslinsnagelskivling på en grov boklåga, liksom stensopp och blek taggsvamp. De
sistnämnda hamnade senare på någons kvällsmacka.

Rapporterat av Olle Molander

Högsommarvandring vid Ålgård
Denna gång blev vi bara 4 personer som tog oss en promenad runt Assmunderödssjön den 17
juli. Vi följde den tur på ca 4 km, som är en av de 99 beskrivna utflyktsmålen i Bohusläns
flora och kunde pricka av en stor del av de växter som man skulle kunna hitta. Bl.a. kunde vi
känna på den äppeldoftande Västkustrosen, som här har en av sina få växtplatser.

Rapporterat av Jonny Andersson

Vilda blommornas dag i alltför fint väder
I år blev vi bara åtta personer som deltog i vandringen vid Svanvik den 15 juni. Det riktigt
fina sommarvädret inbjöd säkert till konkurrerande aktiviteter. Den tidiga våren och
försommartorkan hade också gjort att hällmarkernas flora i stor utsträckning var bedagad.
Finast blomprakt stod att finna i sydvästra delen av reservatet, där käringtand och gulmåra
lyste gult i stora mattor i sällskap av kråkvicker, jungfrulin och vildlin. Vi tittade också bland
annat på strandkrypa, bohusmarrisp och de små rödlistade arterna rödsäv och dvärglin.
Kustarun och fackelblomster hade just börjat blomma. Mot slutet av vandringen kunde vi
glädja oss åt en stor fläck med backnejlika i fagraste blomning.
Rapporterat av Olle Molander

Gökotta 18 maj
Som alltid med start vid Hällevikstrands kyrka
Vi var 8 st rapporterar Kent Johansson. Det var en helt underbar morgon med sol, värme och
svag vind. Vi gick den vanliga rundan. Alla fåglarna var på hugget. Exempelvis gök, näktergal,
gärdsmyg, svarthätta, trädgårds-sångare, törnsångare, trädpiplärka, ärtsångare, törnskata.
Dagens fågel var rödstjärt som sjöng och visade sig utmed hela vår promenad.

Påsktur till Borrefjäll
Annandag Påsk gjordes en promenad längs foten av Borrefjäll och även en tur
till dess topp
Vårvädret var fantastiskt denna Påsken och medan motorcyklarna luftade sig på 160'an
nedanför tog vi fikapaus ca 90 m.ö.h. med en fantastisk vy över dalgången. Längs foten av
berget finns en randlövskog som markägaren Göran Ottosson, med på promenaden, har
avtalat med Skogsstyrelsen om att bevara och sköta. Där finns flera signalarter, bl.a. mossor,
som indikerar höga naturvärden och alltså en anledning att bevara miljön.

På toppen av Borrefjäll finns resterna av en fornborg, som, när den undersöktes för ca 100 år
sedan, fick besök av den kände upptäcktsresanden och äventyraren Sven Hedin. Han tog sig
då fram med bil över ön och detta ska ha varit första gången detta ägde rum på Orust.

Se ytterligare några bilder som togs under promenaden

Årsmöte med tillbakablickar
Den 20 mars 2014 var det åter dags för årsmöte. Som oftast i Kajutan och denna
gång passade det bra med en återblick då kretsen uppnått 35-årsåldern.

Vid årsmötet avgick Gustaf Eggert ur styrelsen och har här just avtackats av Ordföranden
Ulla Buhr. Gustafs efterträdare, Randi Heiel-Ekeborg, är också med på bilden liksom en av de
som var med från början, Bertil Berndtsson.
Den nya styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter hittas under fliken ”Kontakt med
styrelsen” på hemsidan.

Efter kaffepausen och avslutat årsmöte övergick kvällen till en återblick i kretsens
verksamhet från 1980-talet. En videofilm från 1984 visades, där Projekt Pilgrimsfalk
presenterades. En del av filmen var gjord vid Kåröd, där föreningen var aktiv i så kallad
hacking. Diverse minnen och erfarenheter från verksamheten diskuterades.

