-Du som vill spana norr om Kolsva upp mot

Karmansbo

anmäler dig till
Annika Holmström på telefon nr: 0222-300 01/073-098 77 07
Vi i norr samlas på parkeringen vid Nyhammar klockan 07:00 lördag morgon.
Nyhammar ligger väster om väg 250 i höjd med Heds kyrka. (6617987 , 1497387)

-Du som vill spana söder om Kolsva, ned mot Köpingsviken
anmäler dig till
Jorma på telefonnr: 070-272 99 69
Vi i söder samlas vid Skinngubben strax söder om E18-avfarten i Köping klockan 07:00 lördag morgon.

När vi talas vid på telefon kommer vi överens om ungefärlig
postering.

När vi återsamlas för att glädjas åt våra obsar ses vi vid Kolsva
folkets park, mittemot Malmabadet på Parkvägen
(6608160,1502948) kl: 12:30 där vi samtalar om våra upplevelser,
samlar in inventeringslistorna och äter medhavd lunch.
Anmäl dig senast söndagen den 9/6.

Lite information om projekt Hedströmmen
Holkuppsättning för knipa
I dagsläget är ett 25-tal holkar uppsatta, alla tillverkade av Lennart Andersson eller
Leif Edberg. De flesta holkar sitter norr om Kolsva med sträckning upp mot
Tomasbo. En del holk sitter också längs Valstaån.
Vid de trevliga holkuppsättningstillfällena jobbar vi två eller fler personer som med
hjälp av stege, block och talja hissar upp en holk förberedd med träspån i
lämpligt boträd. Antingen har vi promenerat från land med holken i famnen
eller tagit oss med projektets egen lilla roddbåt till lämpligt växande träd.
Holkuppsättning har skett under höst, vinter och tidig vår.
Eftersom vi har gott om bäver längs strömmen och denne gnagare verkar föredra
lövträd till föda och bobygge har vi försökt att prioritera barrträd för
holkuppsättning. I någon av våra holkar har vi också när vi undersökt dem för
eventuell bosättning träffat på mården. Detta djur verkar även kunna sno åt
sig ägg från våra skyddslingar.
Under maj månad består arbetet i att smyga runt och kontrollera redan uppsatta
holkar på eventuella bosättningar och kanske med kamerans hjälp försöka
räkna antal ägg. Knipan ligger på ägg i ungefär en månads tid och så fort de
kläcks motar knipan ut dem ur holken och ned i vattendraget.
Kungsfiskare
Under förra årets uppskattade inventering iakttogs minst 9 säkra individer av
kungsfiskare längs sträckningen från Karmansbo och ned till Barkaröviken. Det
var det hittills bästa resultatet.
Under detta år har vi redan gjort några kungsfiskarobservationer på ett antal
platser utefter Hedströmmen och i Galtens närhet. I år har vi därför gott hopp
om att se minst lika många individer som 2018.
Kontaktperson
Projektet bedrivs inom HOF och kontaktperson är Annika Holmström. Är du
intresserad av mer information eller vill prova hjälpa till med någon del någon
gång så ta kontakt med Annika på telefonnummer 0222-300 01 eller via
mailadress: holmstromannika@gmail.com

