Utflykt till Hedlandets naturreservat
Lördag 6 maj
Samling 10.00 vid Rekarnegymnasiets parkering, Krongatan.

RÖRDROMMENS VÅR- &
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Under året har Fältstationen Rördrommen
Öppet Hus kl. 9.00-15.00 alla röda dagar
i almanackan från mars - oktober.
Dessutom ordnas särskilda temadagar.
Skolverksamhet för främst årskurs 3-5 ordnas
15 maj - 2 juni för förbokade grupper.

För att framställa textilfibrer och sedan producera färdiga textilier behövs enorma mängder
vatten och kemikalier. På bomullsodlingar,
som upptar drygt 2% av odlingsytan i världen,
används 11% av alla bekämpningsmedel. Flera
av dessa är sedan länge förbjudna i Sverige p g a
att de skadar miljön och människors hälsa. Det är
med andra ord ingen överdrift att påstå att varje
bytt bomullsplagg spar på miljön jämfört med
om du hade köpt nytt! Underskatta aldrig din
makt som konsument.
Andra sätt att minska textiliers miljöpåverkan är
att köpa miljömärkt samt att laga och sy om.

Tänk, vad vi har väntat på ljuset och värmen! Den här kvällen
tillbringar vi utomhus, grillar korv, spanar efter fladdermus
och jagar spännande nattinsekter medan den ljusa sommarkvällen långsamt övergår i skymning.
Vi gör det vi älskar: upplever naturen. Att hänga vid
grillen och ta del av varandras naturfunderingar eller att gå
uppför den vindlande stigen till utkikspunkten är aktiviteter
som många uppskattar. Vi kanske även tar fram håvarna
och kollar livet i vattnet eller letar reda på backsippans
fjuniga fröställningar. Har vi tur kan vi höra rördrommen
tuta i vassen. Det finns alltid möjlighet att gå in i stugan
och värma sig om man så vill – då kan man passa på och se
någon av föreningens utställningar om havsörn och fladdermöss. Naturskyddsföreningen bjuder på korv med bröd
samt kaffe och kaka. Ansvarig: Styrelsen.

Vildblommans Dag i Vilsta naturreservat
Söndag 18 juni kl. 10.00.
Samling vid Skjulstastugan.
Mångfalden av växter kring Skjulstastugan
slutar aldrig fascinera. Den diskreta lilla
orkidén nattviol, det graciösa gräset hässlebrodd och det
näpna gökblomstret med finskurna rosa blommor är några
av de växter som vi kan träffa på under vandringen. Inga
förkunskaper krävs – men alla brukar få med sig något
nytt att foga till det vi visste om växter och natur tidigare.
Medtag fikakorg, efter vandringen är det populärt att ta en
kopp i goda vänners lag.
Ansvariga: Mona Soneson och Håkan Gustafson.

Lördag 4 mars Örnräkning
Vi räknar örn från Stockholms län till Vänern och
Vättern, kl 10.00-12.00.

ESKILSTUNA

Måndag 5 juni, start kl. 20.00.

Söndag 14 maj Naturvandring
Samling kl. 10.00. Vi samåker till Kinglöt och gör
en vandring i Norrholm.
Söndag 21 maj Gudstjänst i det fria
Friluftsgudstjänst kl 10.00 med Kafjärdens församling och Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe.
Söndag 28 maj Naturvandring
Samling kl. 10.00 vid Fältstationen för vandring
på stigen Fagervik-Fagerviksholme.
Måndag 5 juni Naturnatten
Start kl. 20.00. Vi grillar, gör en kort naturvandring, lyssnar på fladdermöss och bekantar
oss med nattinsekter med mera.
Lördag 12 augusti Fladdermuskväll
Samling kl. 21.00. Vi ger oss ut och lyssnar på
fladdermöss.
Söndag 13 augusti Fladdermusdag
Kl. 9.00-15.00.
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Klädbytardagen är ett lättsamt och lustfyllt
svar på svåra miljöproblem orsakade av textilindustrin världen över.

Naturnatten vid Fältstationen Rördrommen

Foto: Fältstationen Rördrommen

Klädbytardagen återkommer även denna vår till mångas
förtjusning och glädje! Att byta kläder istället för att
köpa nya har blivit en tradition för många i Eskilstuna.
Har du aldrig varit med förut? Ett tips är att börja
sondera garderoben redan nu efter plagg som bara
hänger utan att egentligen glädja dig. Ska du inte ta
med dem och se om du kan hitta något roligare? Något
du kommer att använda? Här finns allt från eleganta
kavajer, paljettprydda festblåsor och helt vanliga jeans
till egensydda, unika plagg som du kan vara ensam om
att bära.
Det går till så här: ta med upp till 5 st rena, hela och
fräscha plagg (ej barnkläder, badkläder eller plagg med
firmalogga). Kläderna lämnas vid incheckningen och du
får sedan välja motsvarande antal nya. Det går bra att
lämna in fler än 5 plagg men du kan bara byta till dig 5 nya.
Ansvarig: Edina Varnagy

Läs mer på www.rordrommen.nu

Eskilstuna kommun firar Naturreservatens Dag i Ekbackens naturreservat i Torshälla. Håll koll på kommunannonsen i EskilstunaKuriren för mer detaljerad information. Parkering finns i anslutning
till Holmenleden. Man kan även paddla kanot till Ekbacken.
Man får då lägga i kanoten nedströms Munktellstadens sluss.

Lördag 1 april kl. 10:00-14:00
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna
I samarbete med Recycle Design Återbruk-klassen på
Eskilstuna folkhögskola

Söndag 21 maj Naturreservatens Dag

Klädbytardag

Naturskyddsföreningen Eskilstuna
c/o Sten Ullerstad
Sikvägen 5, 635 31 Kvicksund

Favorit
i repris!

Nu väntar vårens
härliga naturupplevelser.
Här är ett tips:

Foto: Mikael Andersson

Foto: Naturskyddsföreningen

Vårens utflykt går till högaktuella Hedlandet. Här växlar
djupa skogar med berg, betesmarker och små myrar. Här
och var gömmer sig spår av tidigare mänsklig aktivitet i
form av torp, kalkugn och ängslador. För några år sedan
köpte Sveaskog naturreservatet Hedlandet. Sedan dess
har ett ambitiöst arbete dragits igång för att kartlägga och
tillgängliggöra natur- och kulturvärden i området. Under
utflykten berättar vi om arbetet och tar en vandring i de
spirande vårmarkerna. Ansvarig: Sten Ullerstad.

ESKILSTUNA

Torsdag 23 februari kl 18.30.
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90,
Eskilstuna. Entré: 100 kronor, kontanter eller
swish nr 123 188 29 76.
Bergsgorillorna hotas av att gerillasoldater går in
i nationalparken och hugger ned regnskogen för
att göra kol till bränsle, som är en stor bristvara
för många människor i området. Bergsgorillans
utbredningsområde krymper och hotar arten till
utrotning inom några få år, om inget görs för att
stoppa skövlingen av regnskogen.

Styrelse till årsmötet 2017
Anders Johansson, tel 016-35 39 59
Mona Soneson (sekreterare, studieledare, promenadgrupp), tel 016-14 99 57
Sten Ullerstad (ordförande), tel 016-35 41 52
Edina Varnagy (Handla Miljövänligt-gruppen),
tel 016-42 45 69
Kjell Westermark (vice ordförande, Natur- och
vattenvårdsberedningen), tel 070-644 30 78
Kassör utanför styrelsen:
Inger Tuvgren, tel 073-732 17 69
Titta in då och då på vår egen lokala hemsida:
www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se
Kontakta styrelsen om du har intressant material
som du vill dela med oss andra.
I vår verksamhet samarbetar vi med

Rolf växte upp som missionärsbarn i en liten by vid foten
av Virungabergen i dagens Rwanda. Han gjorde sin första
film om bergsgorillorna för SVT 1977 och har sedan återvänt till området många gånger, både som naturfilmare
och som reseledare. Här framför ledarhannen Agashi.
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Skåne i mitt hjärta – bildvisning med Ingmar Skogar
Onsdag 19 april kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, Eskilstuna
Entré: 60 kr, betalas kontant på plats.

Onsdag 25 januari kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, Eskilstuna

Olika arter är vackra och fascinerande på olika sätt och alla
är de viktiga i sina respektive ekosystem. Linn Lagerström är
zoolog med lång erfarenhet av olika exotiska djurgrupper.
Hon har arbetat på Parken Zoo sedan 1998. Linn kommer
att berätta om djurparkens viktiga roll i bevarandearbete,
avelsprogram samt hur djurparken jobbar med att väcka allmänhetens engagemang. Att inse att våra val i vardagen kan
gynna (eller, i värsta fall, bidra till att förstöra) den biologiska
mångfalden är en viktig steg oavsett om vi värnar om fjärilarna på svenska ängar eller den vackra och mytomspunna
amurleoparden.
Vi får även information om ägarbytet och 2017 års kampanj, ”Let it grow”, som ska få oss alla att bli lokala hjältar
genom att skydda mångfald och skönhet i vår närmiljö. Vad
finns det i din närhet som skänker dig glädje? Ett sällsynt
besök av steglitsar vid fågelbordet? En fladdrande citronfjäril om våren? En havsörn som med tunga vingslag drar förbi
ovanför sommarstugan? Daggmaskarna i komposten?

Så här presenterar ständigt aktuelle naturfotografen
Ingmar Skogar vårens tema: ”Smultronställen finns
överallt. Kullaberg med sin fyr. Hallands Väderö och
Hovs hallar ligger inte långt borta. Vattenriket i Kristianstad är en pärla. Forsakars vattenfall är imponerande.
Tosteberga ängar under gullvivstid är nog det vackraste
som finns. Hela Österlen är ljuvligt. Stenshuvud, Brösarps backar och Ales stenar är vackra platser. Smygehuk och Falsterbohalvön är också spännande. Ön Ven
måste man besöka. Skäralid med sin bokskog är vacker
året runt. Skånes inland får vi inte glömma.”
Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben i
Eskilstuna och Svenska Turistföreningen.

Årsmöte med bildvisning
om Sareks nationalpark
Foto: Edina Varnagy

Sten Ullerstad
Ordförande Naturskyddsföreningen Eskilstuna

I den här filmen får du mer handgripligen följa med bakom kameran, när vi
banar oss fram genom bergsregnskogen
i Virungabergen på cirka 4 000 meters
höjd. Efter flera timmars kamp mot
både höjden och naturen, når vi till slut
flocken av bergsgorillor. Här får vi i lugn
och ro, på bara några meters avstånd,
följa bergsgorillaflockens alla vardagliga
bestyr. Allt ifrån helt unika filmsekvenser
av en gorillamammas omsorg om en
veckogammal gorillababy, till ledarhannens ”tillrättavisning” när vi spridit ut
oss lite för mycket i hans territorium.

Bergsgorillor – i krigets skugga

Från amurleopard till tjuvhumla
– bevarandearbete på Parken Zoo
Många har frågat oss vad som händer i Hedlandets
naturreservat sedan Sveaskog köpt reservatet av
Landstinget. Medlemmar i olika föreningar har under
de senaste åren arbetat med att ta fram fakta kring
olika företeelser i reservatet och föreslå sträckning
av nya leder i samråd med Sveaskog. En liten del av
detta presenteras vid vårvandringen i reservatet 6/5.
Kanske känner du för att bli mer aktiv i Naturskyddsföreningen? Vi söker valberedare och ledare
för barnverksamhet (Natursnokar) i Eskilstuna. Hör
av dig om du är nyfiken på dessa uppdrag.
Tack för ditt engagemang och välkommen på
våra aktiviteter!

Expedition Gorilla

Foto: Sune Karlsson

Här kommer vårprogrammet till dig och drygt 1 400
andra medlemmar i Naturskyddsföreningen Eskilstuna.
Vi har gjort ett varierat program som vi hoppas kommer att locka dig till något av våra föredrag eller en
utflykt i naturen.
Vill du lämna förslag inför årsstämman har du på
dig till 31 januari. Du är alltid välkommen att komma med idéer till styrelsen även vid andra tillfällen.
Många programpunkter, studiecirklar och engagemang i olika projekt inom kommunen har kommit till
genom förslag från medlemmar!

Bergsgorillorna i Rwanda
– två filmer av fotografen Rolf Agnestrand
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Foto: Rolf Agnestrand

Hej Medlem och sympatisör!

VÅ R E N 2017

Tisdag 28 februari kl. 19.00.
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90, Eskilstuna

Foto: Parken Zoo

Det största hotet mot den skygga sandkatten är pälsjägare.
Livsmiljön förändras också när människan avverkar skog och
ofruktsam öken breder ut sig. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av sandkatten.

Många naturvänner får något särskilt i blicken när de hör
namnet Sarek. Nationalparken med de storslagna vyerna
var en av de första som inrättades i Sverige 1909. Idag ingår
den i världsarvet Laponia. Denna kväll får vi förflytta oss
till detta vackra, väglösa fjällområde med hjälp av Sune
Karlssons bilder. Sune som är yrkesfotograf har tillbringat
mycket tid i Sarek genom åren och har gett ut en digital bok
om nationalparken. Oavsett om du har besökt området och
känner igen dig eller om du aldrig varit i närheten utlovas
en hänförande upplevelse!
Efter bildvisningen hälsar vi alla medlemmar välkomna
till årsmöte. Motioner till årsstämman lämnas senast
31 januari till: mona.soneson@comhem.se.
påverka!

Passa på

och

Lugn av naturen
– en föreläsning av Åsa Ottosson

Torsdag 30 mars klockan 18.30

Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90,
Eskilstuna
Entré: 50 kronor, kontanter eller
swish nr 123 188 29 76.
Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning
idag. Men hjälpen kan finnas runt hörnet – att
återhämta sig i naturen är effektivt, lättillgängligt
och gratis för de flesta.
Åsa Ottosson vill inspirera fler att använda naturvistelser som hjälp mot både vardagsstress och
vid livskriser. I början av april startar en studiecirkel på temat Lugn av naturen.

