LITET SKRÄP – STORT
PROBLEM.
FÖREDRAG OM PLAST I
HAVET
Tid: lördag 6/8 kl 17.00
Plats: Gullholmsgården, Gullholmen

VATTENUNDERSÖKNINGAR
MED MOLEKYLVERKSTAN

VANDRINGAR PÅ HÄRMANÖ: FISKETUR/SÄL-SAFARI MED
● NÄR LJUNGEN BLOMMAR m/s TRECE

Tid: onsdag 10/8 kl 11–14
Kemishower kl 11.00 och 13.30.
Plats: Gullholmsgården Gullholmen

Tid: söndag 7/8 kl 11.10–15.30/17.30.
Plats: Samling på Piren vid
Gullholmsbaden. Färja från Tuvesvik
kl 10.45. Frågor? Ring guiderna
Gunilla Olander 0730-224798 eller
Berth Kullholm 0703-336114.

Molekylverkstan från
Stenungsund kommer på besök till
Vet du att många fiskar och havsfåglar Gullholmen. Vi undersöker vattnet och
havsmiljön. Prova på experiment med Välj mellan följande två alternativ. En
har plast i magen? Hur mår de då?
havsvatten. Laborationer som passar
vandring på ca 6 timmar till Härmanö
Varifrån kommer plasten?
Huvud och en vandring på ca 4,5
Är det den synliga eller osynliga plasten hela familjen. Drop in.
timmar med ängar, klippstrand och
som skadar mest?
bäverdammar. Matsäck och kraftiga
Astrid Hylén,
skor.
Naturskyddsföreningen,
______________________
● SKÅLLDALEN OCH
föreläser om skräp och mikroplast i
havet, hur det påverkar oss och havets
SKÅLLEHUS
VÄSTERHAVSVECKANS
liv samt hur vi kan lösa problemen.
HAVSVERKSTAD
Tid: tisdag 9/8 kl 11-17
Plats: Samling på Tuvesvik för resa
Tid: måndag 8/8 kl 11–16
med chartrad båt till södra Härmanö.
och tisdag 9/8 kl 11–16
Båtkostnad 150 kr t/r.
Plats: Bryggan vid affären på
Föranmälan till 0730-224798 senast
Gullholmen
lördag 6/8.
FÅGEL- OCH
NATURGUIDNING
Lär känna djuren i klappakvariet och
Skålldalen är tidigare odlad dalgång
gör vattenexperiment. Lär mer om
med omväxlande natur. I sydväst ligger
Tid: lördag 6/8 – söndag 14/8 (ej
havets biologiska mångfald och olika Skållehus med husrester av en från
onsdag 10/8) kl 12–15. Plats:
havsmiljöproblem. Låna vattenkikare 1500-1600-talen. Utsikten från
Gullholmsgården, Gullholmen
och krabbmete, håvar och spänner att Härmanö Huvud är storslagen.
Thorbjörn Hansson guidar i museet med ett samla in djur som vi sen artbestämmer Möjlighet till bad. Matsäck och
stort antal fåglar och några däggdjur och
tillsammans.
kraftiga skor.
havsorganismer. Djuren uppvisas i
uppbyggda miljöer och olika årstider.

______________________

Tid: torsdag 11/8 kl 14-16
Plats: Samling på bryggan vid affären
på Gullholmen. Föranmälan till 0730224798 senast måndag 8/8. Fåtal
platser.
Turen går insidan genom stora farleden
till Käringön och Måseskär. Vi hoppas
få se sälar och vi diskuterar skeppsvrak
och deras miljöpåverkan. Om vädret
tillåter går vi utsidan av Härmanö
tillbaka. Kläder efter väder och
matsäck. Turen ställs in vid hårda
vindar eller kraftigt regn.

