Tre högaktuella seminarier 2 och 3 november i Nacka för dig som vill lära
dig mer om världens viktigaste djur – och hur du kan vara med och rädda dem.

Lördag 2 nov 13.30–15:00

Lördag 2 nov 15:30–17:00

Söndag 3 nov 11.00–12.30

Skapa en äng

Trädgårdsmyller

Blomrika vägkanter

med Calle Bergil

med Christina Winter

med Ebba Werner

Ängar är en av de mest artrika naturtyper som finns. De är älskade
av människor och nödvändiga för
vilda pollinatörer. Bara en procent av de ängsmarker som fanns
för hundra år sedan finns kvar
idag. Att skapa och vårda ängar
är mycket viktiga insatser – men
hur gör man? Det finns dessutom
en stor potential till förändring eftersom nära en procent av landets
yta är gräsmattor.
Calle Bergil, biolog och författare till boken ”Naturvård för torpare”, ger tips om hur du anlägger
ängar i olika skala och om växter,
svampar och insekter som är beroende av ängar.

Christina Winter är hortonom och
författare till ”Trädgårdsmyller
– insekterna som hjälper dig att
odla”. Under föreläsningen visar
hon sina fantastiska bilder och
berättar om humlor, solitärbin,
nyckelpigor och alla andra nyttiga insekter som hjälper oss med
pollinering och biologisk bekämpning. Det blir konkreta förslag på
växter och odlingsmetoder samt
tips om hur man bygger insektshotell och sandbäddar för solitära
bin. Föreläsningen utgår från trädgården, men idéerna är användbara överallt. Det finns också möjlighet att bygga ett enkelt bihotell att
ta med hem.

På hundra år har 99 procent av
landets ängsmarker försvunnit,
men det finns desto mer vägar –
20 000 mil. En stor del av vägkanterna kan med rätt skötsel gynna
biologisk mångfald. Hur påverkar
man en vägsamfällighet, en kommun eller annan aktör att skapa
blomrika vägkanter? Hur stoppar
vi blomsterlupinen och andra invasiva växters framfart? Vid seminariet medverkar kunniga aktörer
och vi presenterar aktuell forskning och material. Seminariet leds
av Ebba Werner, initiativtagare till
föreningens arbete för blommande
vägkanter.

Plats: Tollare folkhögskola i Nacka

Operation: Rädda bina

SL-buss från Slussen (nr 414 eller 442) tar cirka 20 minuter.

Läs mer om kampanjen
på www.räddabina.nu

Varmt välkommen! Anmäl dig snarast via denna länk
Du kan välja ett eller flera seminarier. De är kostnadsfria och öppna
för alla som är eller vill bli medlemmar i Naturskyddsföreningen.
Detta är en del av en större kurshelg, se hela programmet här.

Frågor? Hör gärna av dig till oss:
Per.Bengtson@naturskyddsforeningen.se (projektledare) 0709-468851
Isak.Isaksson@naturskyddsforeningen.se (sakkunnig) 070-3409474

