Naturskyddskurs
Signalarter och rödlistade arter i
skogen med fokus på svampar
29 sep-1 okt 2017
Klacka-Lerberg (Nora) Örebro län
Lär dig mer om skyddsvärda arter i skogen !
Vår skogskurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om de arter
som finns i och påvisar skyddsvärd skog. Ett särskilt fokus kommer
att läggas på svampar.
Kursen har Klacka-gården i Klacka-Lerberg utanför Nora som bas
och kurslokal. Vi kommer att besöka flera olika miljöer i närheten
och i landskapet runt om där vi kommer att leta och få lära oss
både signalarter och rödlistade arter. Fokus ligger i att få praktiska
kunskaper i fält.
Detta är den andra i en rad kurser på temat praktisk naturskydd
som kommer att ske 2017-2019
Våra mycket kunniga och inspirerande kursledare kommer med
stor glädje och träffsäkra beskrivningar lära dig mycket intressant!
Våra kursledare:
Helena Björnström är en aktiv ideell naturvårdare som jobbar
med svampar, mossor och lavar som naturvårdsarter, med
naturvärdesinventering¬ar, som föreläsare och lärare. Hon är
även administratör för Facebooks bästa svampforum SvampKlapp.
Sebastian Kirppu är skogsbiolog och en av Sveriges mest
erkända skogsskyddare. Han har hållit i ett stort antal kurser
på temat skogsskydd och håller även många föreläsningar på
temat och spenderar mycket tid på att kartlägga skyddsvärda
skogar i hela Sverige.
Pris:800 kronor (600 kronor för medlemmar i Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen eller
Fältbiologerna). Ingår i kurspriset: Boende, vegetarisk och ekologisk mat för hela kursen
(meddela i anmälan om du behöver annan kost eller har allergi)
Anmäl dig här: http://www.studieframjandet.se/Kurs/nora/Naturskyddskurs-Signalarter-och-r%C3%B6dlistade-arter-i/667618/
För info: 070-5784120 David Tverling, samordnare Örebro läns Skogsgrupp

PROGRAM
Fredag:
18:00 Introduktion till kursen och presentation av kursledare och deltagare
19:00 Välkomstmiddag på KFUM-gården
20:00 Diskussioner om skog & naturskydd
Lördag:
08:00 Frukost
09:00 Genomgång av ett urval av arter och substrat som ska eftersökas
09:45 Kort presentation av exkursionsområde
10:00 Skogsexkursion
13:00 Lunch i skogen
13:30-17:00 Skogsexkursionen fortsätter
18:00 Middag på KFUM-gården
19:00 – 21:00 Utställning av artfynd med artbestämning samt skogliga diskussioner
Söndag:
07:30 Frukost med kort presentation av exkursionsområde
08:30-09:30 Städning av lokalerna
09:30 Skogsexkursion
13:00 Lunch i skogen
13:30-15:00 Skogsexkursionen fortsätter
15:00 Vi avslutar kursen
Bra att ha med sig:
• Lakan.
• Kläder efter väder (STÖVLAR eller täta kängor!)
• Penna och papper.
• Kniv
• Svampkorg och låda / lådor med många fack till småsvampar.
• Lupp (om du har tillgång till en).
• Kamera (om du har tillgång till en).
• GPS (om du har tillgång till en).
• Litteratur om signalarter (om du har tillgång till det).
Surfplatta eller bärbar dator
För information som rör boende, mat och hitresa, maila David Tverling:
davidtverling@ hotmail.com eller ring på 070 57 84 120
Vägbeskrivning/kommunikationer/samåkningsinfo till Klacka-gården fås
efter anmälan
Hjärtligt välkomna!
Kursen är en del i Naturskyddsföreningen i Örebro läns LONA-projekt ”Livet i Skogen”

