Småkrypsspanarnas program för 2017 här!
Torsdag 18 maj kl 18.00
Fjärilslarver och deras värdväxter. – Håga
Så här års är fjärilslarverna i full fart med att äta, växa och göra sig färdiga för ett liv på vingar. Vi letar
efter nässelfjärilslarver som vi kan plocka in för att följa deras fortsatta utveckling.
Ta med kläder efter väder (kan vara bra med handskar och stövlar mot nässlorna), matsäck och egen
burk med lock om du vill ta med dig larver hem.
Vi träffas på parkeringen vid Kung Björns hög för en promenad i nässelrika marker kring hagar och
äng.
Kontakt: Stefan Eriksson 073-6002436; stefaneriksson@eurofins.se

Söndag 4 juni, samling vid zootis, avfärd kl 10.00
Vattenhåvning – Ulva
Susanne Antell leder denna klassiker! Vi prövar att håva i lite olika miljöer, rinnande vatten och
stillastående vatten, och ser vad vi kan finna där.
Ta med kläder efter väder (inklusive stövlar), matsäck och kanske egen håv och burk.
För gemensam avfärd från Uppsala samlas vi vid Gamla Zootis (Villavägen 9), eller möt upp vid Ulva kl
10:30.
Kontakt: Susanne Antell 073-4607166; sat@du.se
---

Lördag 9 september kl 19:30
Nattlys - Berthåga kyrkogård
I höstkvällen blir skuggorna långa i lampans sken och vad passar bättre än att genomföra ett
spännande nattlys på insektsrika Berthåga kyrkogård.
Ta med varma kläder efter väder matsäck och kanske egen håv och burk.
Vi träffas vid Berthåga kyrkogård kl 19:30. Lamporna tänds när det är tillräckligt mörkt och sedan är
det bara att vänta…
Kontakt: Karin Ahrné 070-3669013; karin.ahrne@slu.se

Lördag 23 september, samling parkeringen vid Hammarskog kl 11.00
Hur förbereder sig insekterna inför vintern?
Vi träffas vid parkeringen i Hammarskog och promenerar i de fina omgivningarna på jakt efter
spännande insekter som gör sig redo för hösten och vintern. Vi avslutar med korvgrillning!
Ta med kläder efter väder, kanske förstärkt matsäck och gärna egen håv och burk.
Kontakt: Thomas Persson Vinnersten 073-7637313; thomas.perssonvinnersten@gmail.com

På föreningens hemsida hittar du mer information om Småkrypsspanarna och andra aktiviteter
www.insekteriuppland.se

