
Program år 2021 

  

 

Januari 2021 

30-31.1. är det åter dags för Gårdsplanskrysset, Finlands största naturevenemang.

Tyvärr kan vi inte göra det tillsammans detta år på grund av coronan, utan var och en 
gör det på sin gård eller någon annan lämplig plats. Mera information finner du på Bird 
Life Suomis sida. Det är alltså fråga om att under en timmes tid räkna hur många 
fågelarter man ser och hur många fåglar samtidigt av en art. Lycka till och meddela 
gärna på Naturgruppens FB sida, eller med email till mig vad du såg och hur det 
kändes. 

 www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/ 

Jag har sänt er alla två olika listor. En med de vanligaste fågelarterna på gårdarna, så 
är det lättare för er att pricka av vad ni ser och en med de vanligaste däggdjursarterna 
så kan ni hela året räkna däggdjur och gå med i FB gruppen Nisäkäsbongarit, om ni 
så vill. Där kan man lägga in vad man sett och följa med vad andra naturintresserade i 
Finland sett och var de sett dessa djur. 

 

Februari 2021 

1. I februari fortsätter vi att räkna däggdjur och meddelar varandra vad vi sett. 
 

2. Emedan vi inte kan träffas, blir er uppgift i februari och mars att försöka finna de 
14 av Niko Nordströms fina träskulpturer som finns i Thurmansparken. Han har 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.birdlife.fi%2Ftapahtumat%2Fpihabongaus%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QJA8E6U8EukLRg6uGeuRukuQc3DCWdWZqFobCHV_5tOLGCopsUMSroZQ&h=AT3ViQ6PJ7OyN_bl9Zr64D169iNmmQT9-uLa5Ow7p9Wb15Zmv___f13fIge82rpEdlkzV7ddx_WaaUlbqejwRhcRd8OiZVCZZQFKPbyhgYAXJGiT20NViwFBInEhj7mBR212&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT32abFq1-RXTtM7LXONiLvE33RnZta8DZQD0jcmcQPv9L6cAmbAtV2jil-UA5-YaANhUusdlHV_ioNN39VP3zwVWwn9Ei8g4REITXzm7LPRCe12CpUy7dJntRvQrFHFHz358pUa7QAhbjLi99V4JZ2rdRIBmFlN8jbEY-4gXwqMaxsFiguWwhFqsizSeHorfCSdCOYXwTbKb2ql


sammanlagt gjort ca 80 skulpturer i Grankulla. Välj din favorit och berätta på vår 
FB sida GSP Naturgruppen, eller per email till mig vilken det är. I slutet av mars 
utses den träskulptur som gillats bäst i vår grupp. För att hitta stadens karta över 
skulpturerna kan du gå in på länken https://bit.ly/3axKg3b 
 

 

Mars 2021 

1. I början av mars tömmer vi de sista holkarna vid Gallträsk och informerar om vad 
vi funnit i dem. Om någon på betryggat avstånd vill följa med vilka gamla bon 
som finns i holkarna, så startar vi 1.3. kl 10:00 från parkeringsplatsen vid 
Gallträsks lekpark. 

2. Vi utser nu den mest omtyckta av Nikos träskulpturer i Thurmansparken. Bland 
dem som meddelat per e-mail eller som på vår FB sida nämnt sin favorit, utlottas 
en naturbok. 

 

April 2021 

 Vi följer med fågellivet och lär oss ätbart i naturen. 

 

 

Ni är alla så varmt välkomna med i gruppen! Naturen har så mycket att ge oss envar, 
bara vi håller i minnet att röra oss där med respekt. 

Carola 

  

 

  

https://bit.ly/3axKg3b

