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Vintern har rasat ut.
Vilket elände det är att vara näbbmus under
vintern. Näbbmusen är en insektsätare och eftersom det inte finns så många insekter på vintern är det svårt att få tag i maten.
Släktingarna igelkotten och fladdermusen ligger i dvala och har inga stora matproblem. Den tredje släktingen, mullvaden, har lagt upp förråd med daggmaskar. Bara näbbmusen måste jaga omkring för att finna mat.
För det mesta rusar näbbmusen fram och tillbaka i mössens och sorkarnas
gångar. Där är mörkt och han hittar fram tack vare sin känsliga nos, sina långa
och effektiva morrhår och ett fint luktsinne.
Då och då hittar näbbmusen en skalbagge som ligger i dvala. Näbbmusen måste
äta nästan lika mycket som den väger själv, varje dygn.
Detta ständiga jagande efter mat sliter hårt och de flesta blir inte ens ett år
gamla. Några kan bli ett och ett halvt år. Ett djur med så kort livslängd måste
föröka sig snabbt. Den måste få flera ungar i varje kull och flera kullar per år.
Bona är små runda klot av torkat gräs. De göms mycket skickligt bland växterna
på marken. Dödligheten bland ungarna är mycket hög och ungefär hälften dör
innan de är 2 månader gamla. Även på vintern är dödligheten hög, mindre än 20
- 30 procent klarar sig.
Alla näbbmöss har sammetslen päls med en liten mörk oljefläck på var sida. Ur
den körteln kommer ett sekret som doftar starkt av mysk.
Självklart är det många djur som fångar näbbmöss, till exempel vråkar och ugglor eftersom dom inte känner lukt och smak särskilt bra. Det är ganska vanligt
att rävar tar näbbmöss, men låter dom sedan ligga.
Det hjälper inte alltid att lukta starkt för det händer dock att man hittar näbbmöss i magen hos rävar
I Sverige finns 5 arter näbbmus V anlig näbbmus, lappnäbbmus, vattennäbbmus,
dvärgnäbbmusen och landets minsta däggdjur, mindre dvärgnäbbmus, som är
så här lååååååååååång utan svans.
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Programpunkt
Sönd 12 maj

Fågelmorgon vid Uttermossen
Vi besöker Uttermossen i nordvästra hörnet av kommundelen. Stövlar rekommenderas.
Uttermossen ligger i skogsbygden sydväst om Upptröst
och Hunghult i Seglora. Det är en stor och varierad våtmark som i huvudsak utgörs av en svagt välvd mosse.
Här finns också små gölar omgivna av gungfly liksom
holmar med ren skog. Vi förväntar oss ett rikt fågelliv
och kanske får vi se och höra Ljungpipare, Storspov,
Grönbena m m.
Samling vid Torget i Viskafors kl 7.00 eller 7.15 vid
Seglora Kyrka.
Upplysningar Lars Aspholmer, tel 29 23 58

Lörd 1 juni

Dagsutflykt till Värnamotrakten
Vi åker över Smålandsgränsen och besöker bl a nationalparken Store Mosse och ytterligare ett antal naturvårdsområden.
Store Mosse är södra Sveriges största myr. Ett landskap som varit sig likt i tusentalsår och med speciella
arter för såväl växter som fåglar.
Vi besöker även Draven väster om Värnamo.
Samling vid Torget i Viskafors kl 8.00
Upplysningar: Lena Åsegård, tel 29 23 58

Torsd 27 juni Riddarbo vid Västersjön
Borås kommun beskriver Riddarebo som ”Vackert kulturlandskap med kulturhistoriskt intressant bebyggelse
och hagmarksrester.” Området ligger vid Västersjöns
östra strand.
Samling vid Torget i Viskafors kl 18.00.
Upplysningar: Lars Aspholmer, tel 29 23 58
Lörd 6 juli
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Café Orkidé
Kaffe och kakor bland ängens alla blommor! Bättre kan

ter maj—oktober

2002

det knappast bli.
Karlagården ligger i Hassmundshult och sköts
sedan flera år av KNF. Här finns en äng med
stora Askar varav en del är hamlade. Floran är
rik.
Passa på och ta en liten rundvandring i det
vackra landskapet
Upplysningar: Inger Karlsson, tel 29 20 35.
Servering pågår mellan kl 15.00 och 17.00.
Torsd 1 aug

Kvällspromenad
Vi besöker Snärjeslätt i Kinnarumma och på
vägen kollar vi vad som finns i det nyanlagda
viltvattnet.
Samling vid Kinnarumma kyrka kl 18.00
Uppl: Eskil Benjaminsson, tel 29 20 80

Lörd 10 aug

Cykeltur
Förra året spöregnade det när vår cykeltur
skulle gå av stapeln. I år gör vi ett nytt försök
och hoppas på bättre väderförhållanden.
Samling RSK:s Sportstuga vid Storsjön
Uppl: Ronny Fallberg, tel 0320-731 35
OBS! Har Du problem med att ta Dig till samlingsplatsen med cykel så kan vi hjälpa till!

Lörd 17 aug

Kollands ö med Läckö
En dagsutflykt till norra Skaraborg där vi har
tänkt att förena natur och kultur.
Samling vid Torget i Viskafors kl 9.00
Uppl: Gunilla Waltersdotter, tel 29 46 05
Samling vid Torget i Viskafors kl 8.00
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Sönd 8 sept

Kustresa
Vi beger oss till västkusten för att titta på
flyttande fåglar, främst vadare och rovfåglar
Samling vid Kinnarumma kyrka kl 8.00
Upplysningar: Ronny Fallberg, tel 0320731 35

Lörd 5 okt

Fågelmorgon
Fågellivet från Viskafors till Rydal. Vi följer Viskan och noterar de arter vi ser.
Samling Torget i Viskafors kl 8.00
Upplysningar Lars Aspholmer tel 29 23
58.

Torsd 31 okt

Kuorga, Ingmar Linds film om tranor
Vi har den välkände Ingemar Lind på besök för att visa sin senaste film, Kuorga.
Välkomna till matsalen i Viskaforsskolan.
Visningen börjar kl 19.00
Upplysningar: Ronny Fallberg, tel 0320731 35

Styrelse
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