
Gökotta 

 

Gökottan är en uppskattad tradition som vi håller fast vid. Vi träffas som vanligt i arla 

morgonstund vid Hälleviksstrands kyrka. Denna gång blir det söndagen den 22 maj kl. 06.00. 

Det blir som brukligt Kent Johansson, som tar oss med på en tur genom lövskog, beteshagar 

och strandängar. Kanske vi slår nytt rekord i antal arter som ligger på 46 f.n. Mycket beror på 

väder och vind. Göken hörs nästan garanterat och steglitsen ser vi troligen också. 

Vi gör fikastopp så glöm inte ladda ryggsäcken - och så kikaren så klart. 

----------------------------- 

  

Besök hos Claes Andrén och hans djur 

https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2022/03/Steglits-pa-kardvadd.jpg


Söndag 12 juni 

Orm-och grodexperten Claes Andrén, som ni känner från en rad naturprogram, visar upp 

miljöerna han skapat vid Korsviken (söder om Ljungskile) och berättar om vad vi kan göra för 

en rik biologisk mångfald i närmiljön. 

Om man har tid, och orkar med den krävande terrängen, kan man också kika lite på det nya 

naturreservatet som ligger alldeles intill. 

Samling: vid pendelparkeringen nära färjan i Svanesund kl. 10.15 för samåkning till 

Korsviken. 

Upplysningar:  Olle Molander tel. 070- 20 18 493 (Om vädret är olämpligt för ormar och folk 

kan det hända att aktiviteten ställs in.) 

  

 

Hasselsnok är en av de arter som vi hoppas få se hos Claes. Foto: Olle Molander. 

----------------------------------------------- 

  

Vilda Blommornas Dag i Mollösund 

https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2022/05/Hasselsnok-.jpg


 

Ytterligare en tradition som pga. Covidläget blivit inställd några år. Men söndagen den 19 

juni kl. 14.00 är det dags igen. 

Följ med på blomstervandring i lätt terräng vid Mollösund. Vi kommer att titta på 

försommarens blomsterprakt i samhället och i de närmaste omgivningarna. Ta gärna med 

vänner, flora och fika! 

Samling på p-platsen vid tennisbanan. 

Upplysningar: Tore Mattson tel. 0730- 89 00 38 eller Olle Molander tel. 0702-01 84 93 

---------------------------------------- 

ʺEtt solvarv i den bohuslänska naturenʺ - ett bildföredrag 

om den biologiska mångfalden och dess förändringar 

Jan Uddén, biolog och ekolog, berättar om vår föränderliga natur. Kulturhuset Kajutan - stora 

salen (konsthallen). 5 oktober kl. 19.00 
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Fri entré. Fika ingår. 

Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. 

Samtliga foton nedan tagna av Jan Uddén. 

[caption id="attachment_900" align="alignnone" width="300"]

 Guldbagge och Humlebagge[/caption][caption 

id="attachment_902" align="alignnone" width="563"]

 
Småsileshår[/caption][caption id="attachment_901" align="alignnone" width="563"]
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Alfåglar[/caption] 

  

Vandring i Trollskogen 4 november 

Höstlovsaktivitet för barn och unga. Se vidare i inbjudan.  

 

Höstvandring på Lyr Söndag 20 november. 

Följ med på en promenad på Lyr, som går genom beteshagar, över berghällar och 

strandmarker. Vi passerar bl.a. ett gammalt trankokeri och längs vägen tänker vi se hur många 

växter som fortfarande är i blom. Turen är ca 5 km och vi räknar med ca 3 tim. inkl. stopp för 

medhavd fika. 

Det kan vara blött på vissa ställen så stövlar eller täta kängor rekommenderas. 

Samling vid Lyresund för gemensam överfart med färjan kl. 11.00. 

Upplysningar Olle Molander 070 201 84 93 

https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2022/09/Trollvandring-4-okt.pdf
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Myrlilja Foto: Olle Molander[/caption] 
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