Kinnarumma
Naturskyddsförening
Vintern 2002/2003
Kuorga

En film om tranor av Ingemar Lind
Ingemar Lind är Sveriges
Datum
kanske mest kände naturfiltorsdag 31 okt
mare. Ofta har hans verk visats Tid
i TV. Ingemar kommer själv till
Viskafors och visar filmen. Efter 19.00
Plats
filmvisningen blir det fika och
möjlighet till ett samtal med
Viskaforsskolans
Ingemar.

matsal

nya

Fritt inträde!

Skägglav
De flesta har som barn satt en
Skägglaven har också använts
skägglav under näsan och fått en som nödföda. Man kan koka
grågrön lösmustasch.
soppa på laven. Först måste man
laka ur den och få bort beskhetIdag är det inte lika lätt att hitta
en. Den bör kokas minst en
en rejäl lösmustasch i skogen.
Skägglaven är känslig för luftför- timma för att bryta ned stärkelsen
så vi kan tillgodogöra oss näringoreningar och det moderna
en. Soppan är ingen gourmetmat,
skogsbruket har avverkat de
den är rätt slemmig och smakar
gamla träden och öppnat upp
egentligen ingenting. För renarna
skogen. Detta har gjort att blåsär det betydligt lättare för de har
ten kommit åt de lavar som funett enzym i magsäcken som kan
nits kvar.
bryta ned stärkelse.
Skägglavens släkte heter Usnea
Det bästa sättet att njuta av
och omfattar ca 15 arter.
skägglaven är istället att besöka
I medicinens tjänst har skäggla- en fuktig skog med mycket
ven bl a används till en salva,
skägglav. Ett sådant ställe finns
”Usno”, som är bakteriedödande bl a vid Kilen i Kinnarumma.
och är bra för brännskador. Tyvärr har det visat sig att vissa
personer är allergiska mot usninsyra.
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Lörd 8 nov

Novemberpromenad
Vi åker några mil söderut och tar en promenad
på drygt 5 km.
Samling på Torget i Viskafors kl 9.00.
Upplysningar Lars Aspholmer, tel 29 23 58

Onsd 20 nov

Medlemsmöte
Vi träffas för att prata om natur och miljö. Bildvisning blir det också. Föreningen bjuder på fika.
Välkomna till Församlingshemmet i Viskafors kl
19.00.
Upplysningar: Lena Åsegård, tel 29 23 58

Lörd 25 jan

Universeum i Göteborg
Följ med oss till Universeum och upplev allt från
regnskog till djupa hav och dess invånare. Servering finns men det går också bra att ta med egen
matsäck. OBS! Inträde ordinarie pris 110 kr, men
KNF subventionerar sina medlemmar med 60 kr/
person.
Samling på torget i Viskafors kl 10.00
Upplysningar: Gunilla Waltersdotter,
tel 29 46 05

Sönd 23 feb

Årsmöte
Liksom tidigare år kommer vi att bjuda på ett
förstklassigt föredrag med bilder. Vem vår gäst är
får du veta i nästa utskick. Som vanligt inleder vi
med årsmötesförhandlingar. Är det något du vill
ha med på dagordningen så hör av dig till någon i
styrelsen senast 31 januari.
Upplysningar: Ronny Fallberg, tel 0320 731 35

Sönd 9 mars

Fågelresa till nedre Viskadalen.

Ta med fika till alla

Programpunk

utomhusaktiviteter

kter vintern 2002/2003
Vilka simfåglar finns det denna tidiga vårdag och
hur är det med kungsörnen? Vi kan också få se tidiga vårflyttare.
Samling vid Kinnarumma kyrka kl 8.00
Upplysningar: Ronny Fallberg, tel 0320 731 35
Lörd 5 april

Fagning i Karlagården
Vår traditionella vårstädning i Karlagården. Genom
att kratta bort löv och grenar förbereder vi vårens
blomning. Tag med räfsa och hjälp till, så bjuder vi
på fika.
Upplysningar: Britt-Marie Bertilsson, tel 25 10 45

Studiecirkel om
Karlagården
Efter årsskiftet startar föreningen
en studiecirkel för att på olika
sätt dokumentera Karlagården.

Förslag till
valberedningen

På årsmötet sker val till styrelse och revisorer. Har ni
förslag på lämpliga personer?
Kontakta i så fall någon i valberedningen:
Lars Aspholmer, tel 29 23 10
Lennart Nilsson, tel 29 17 90

Karlagården ligger i
Hassmuindshult och ängarna
där sköts sedan flera år av föreningen.
Vi vill inte bara dokumentera
natur och arter utan till stor del
även historian kring Karlagården.
Vill du vara med och leta fram
gammal fakta eller nya kunskaper så hör av dig till Ronny Fallberg tel 0320-731 35 eller Lars
Aspholmer 033-29 23 58.
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Solrosfrön

Eskil Benjaminsson

Småfåglarna behöver mat på vintern.
Köp solrosfrön. En säck kostar 190 kr och innehåller 25 kg.
Beställ genom att ringa Eskil Benjaminsson tel
033-29 20 80 senast den 5 november.

Tre lokala favoriter
Om det är någon art som är
kommundelens speciella fågel
så är det Forsärlan. Den behöver
ha strömmande vatten med stenar och gärna en bro eller stenmur att bygga bo i. Vi har flera
årliga häckplatser utmed Häggån, Viskan och Lillån. Troligen
finns det fler än tio häckande
par. Forsärlan flyttar senare än
Sädesärlan och kommer tidigare. Det händer att man kan se
Forsärlan så sent som i november.
Forsärlan har en kompis som
gillar precis samma typ av livsmiljö, Strömstaren. Vintertid är
den vanlig ex i Viskan bakom
Hallbergs och i Häggån vid
Storagårdens bro och Kroka
bro. Det är då övervintrande
fåglar som häckat längre norr
ut.
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I år har Strömstaren häckat vid
Storagårdens bro och fått två
ungar.
En tredje art som hör ihop med
komundelens åar är Kungsfiskaren, vår kanske fär ggr annaste
fågel.
Kungsfiskaren ses årligen men
bara enstaka år vid tider som
antyder att häckning kan förekomma. I år har Kungsfiskaren
under sensommaren observerats
både i Kinnarumma och Viskafors.
Vet du om häckande Strömstare
eller har du sett Kungsfiskare i
år i kommundelen. Rapportera
gärna till Lars Aspholmer 03329 23 58

