Minnesanteckningar från naturguidekurs, möte 2
Fagereds bygdegård 2018-11-21

Vi var 17 deltagare och höll på mellan kl 18:30 och 21. Flera nya hade kommit till och vi började
med en presentationsrunda. Vi tog upp syftet med kursen; att dels lära oss och dels hitta en form
för naturguidekurs som kan användas på Fler platser. Vi tänkte tillbaka på förra träffen där den
improviserade vattendragsvandringen blev ett bra exempel på att det inte behöver vara så
komplicerat och att den som leder inte behöver vara expert utan man kan lära av varandra. Det
är bra om man är en blandad grupp med olika kunskaper om lokal historia, natur, skogsbruk etc.
Vid förra tillfället Fick deltagarna två skrifter, dels om skogsbäcken https://www.wwf.se/source.php/
1157574/Den%20levande%20skogsb%E4cken.pdf och dels om miljöer vid vattendrag och svämplan https://
www.wwf.se/source.php/1408815/Sv%E4mplan.pdf . Eftersom några vid förra tillfället lyft att man ville lära
sig mer om arter blev dagens fokus dels biologisk mångfald och dels miljöer som man kunde läsa
om i skrifterna.
Bildpresentationen som sedan visades innehöll i stora drag:
• Livets utveckling, utvecklingsträd.
• Antal arter på jorden.
• Utdöende av arter och effekter av detta.
• Vattendragets processer: Erosion-transport-deposition, Flödesvariationer.
• Svämplan; hur de fungerar och olika miljöer.
• Miljöer och olika arter i:
o Vattendragsfåran.
o Erosionsbranter, brinkar
o Älvvallar
o Mader
o Svämskogar
o Levéer och våtmarker
o Korvsjöar
o Källmiljöer
I samband med bildvisningen delades bestämningsblad för småkryp i vattnet ut. Dessa är fria för
kopiering och kan laddas ner från: https://www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/
smakryp.pdf

Fika hann vi förstås med. Ett antal böcker visades för intresserade. Några som kan
rekommenderas och som kan vara roliga att börja med:
•

Svenska 6järilar – en fälthandbok. Bo Söderström. (Denna verkar vara slut för tillfället
men två andra smidiga är: Dag6järilar i Västsverige utgiven av Länsstyrelsen i Västra
Götaland http://www.dagFjarilar.lu.se/aktuellt/nytryck-av-dagFjarilar-i-vastsverige-klart eller
Fältnyckel dag6järilar, ArtDatabanken SLU https://www.artdatabanken.se/nationalnyckeln-adb/
bokverket-nationalnyckeln/faltnyckel-dagFjarilar/)

•
•

Trollsländor i Sverige – en fälthandbok http://www.ento.se/trollslandor/
Den nya Nordiska 6loran av Bo Mossberg är givetvis en bra bok om man vill veta mer
vilka växter man ser.

Sedan Finns det också många andra roliga böcker om Fiskar, fåglar, insekter och annat.
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Vid slutet pratade vi om nästa träff och önskemål kom upp: Vi bestämde att det ska handla om att
förbereda en vattendragsvandring i grupper. Var och en :ick i uppgift att fundera på om man har
något ställe där man vill genomföra en vattendragsvandring eller naturguidning. Vi bildar därefter
grupper där vi jobbar med att förbereda och ta reda på information. De som har bärbar dator får
gärna ta med sig den så att så många som möjligt kan att som möjligt kan söka olika kartor och
information om sina platser. Fritt WiFi :inns i bygdegården. De som inte kommer på någon egen
plats får ansluta och hjälpa till i andra grupper. Därefter kan vi tillsammans genomföra någon av
gruppernas vattendragsvandring till våren.
Vi slutade med att snabbt titta på olika typer av kartor som Finns på nätet och som vi ska titta
mer på tillsammans vid nästa träff:
•
•

•
•

•
•
•
•

Sveriges länskarta https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
Historiska kartor https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html?
swedish=true&user=public&arv=false&pul=true&asUrl=https%3A%2F%2Farkivsok.lantmateriet.se%2Farkivsok%2Fstart
page.html&hk_contextpath=%2Fhistoriskakartor
Riksarkivet https://riksarkivet.se/geometriska
SGU kartgenerator (t ex jordarter, högst kustlinje) http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

Google maps
VISS Vattenkartan https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
Skogens pärlor https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
Fornsök http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Nästa möte bestämdes till torsdag den 7/2 kl 18:30 i Fagereds bygdegård.

Nedtecknat av Peter
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