på torsdag
En populærvitenskapelig foredragsserie på Mostun natursenter
i Stavanger høsten 2016

Foto: Erling Svensen

Høstens foredrag:
TORSDAG 13. OKTOBER KL. 19–20
Havets hemmeligheter v/undervannsfotograf og
forfatter Erling Svensen
TORSDAG 27. OKTOBER KL. 19–20
Fugler langs Jærstrendene v/zoolog og forfatter
Ingvar Byrkjedal
TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 19–20
Svalbardnaturen gjennom fotolinsa v/biolog og
naturfotograf Roy Mangersnes
TORSDAG 24. NOVEMBER KL. 19–20.30
Gammelskog og pøbelgran v/Trude Myhre,
skogbiolog i WWF. Hva er klimaskog? v/ representant
fra klimaskogprosjektet i Rogaland

KAFÈ OG BUTIKK

er åpen fra kl. 18.30–21.00

ARRANGØR: Naturvernforbundet i Rogaland I samarbeid med Norsk
Ornitologisk Forening - Stavanger og omegn lokallag, Mostun natursenter
- Besøkssenter våtmark Jæren og Stavanger kommune.

i Rogaland

på torsdag
PROGRAM

Erling Svensen i arbeid ved et korallrev

TORSDAG 13. OKTOBER KL. 19–20

Havets hemmeligheter
v/undervannsfotograf og forfatter Erling Svensen
Bli med på en fascinerende undervannsreise langs norskekysten, inn i fjordene
og nord til Svalbard. Her møter du de
viktigste leveområdene, fra havflaten
og ned til 50 meters dyp. Alle bildene er
tatt i sitt naturlige miljø. Salg og signering av boka “Havets hemmeligheter – en
undervannsreise langs Norskekysten”

Polarsnipe, en arktisk gjest på Jærstrendene. Foto: Kåre Kyllingstad

TORSDAG 27. OKTOBER KL. 19–20

Fugler langs Jærstrendene
v/zoolog og forfatter Ingvar Byrkjedal, Bergen Museum
I år har Ingvar Byrkjedal og
Kåre Kyllingstad utgitt bok om fugler
langs Jærstrendene, et område særlig kjent for trekkende vadefugler.
Byrkjedal har forsket på vadefuglers
adferd og vil dele sin kunnskap med
oss. Arrangør: Norsk ornitologisk
forening Stavanger og omegn.
Salg og signering av boka
“Fugler langs Jærstrendene”.

Roy Mangersnes i den mektige Svalbardnaturen

TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 19–20

Svalbardnaturen gjennom fotolinsa
v/biolog og naturfotograf Roy Mangersnes
“Frozen in time” er et prosjekt fra Svalbard der fotograf Roy
Mangersnes har tilbragt nærmere ett år med kamera i hånden.
Prosjektet er en samling av de beste øyeblikksbildene, presentert
i sin enkleste form, som sort-hvitt fotografier i bok og i fotoutstilling. Salg og signering av boka «Frozen in time». Fotoutstilling.

TORSDAG 24. NOVEMBER KL. 19.00–20.30

Gammelskog og pøbelgran
v/Trude Myhre, skogbiolog i WWF

Hva er klimaskog?
v/representant fra klimaskogprosjektet i Rogaland.
Trude Myhre er en profilert forkjemper for økt skogvern. En
lang rekke truete arter vokser i gammelskogen, og denne er
truet av hogst. Vern av gammelskog er dessuten et godt
klimatiltak. Det er ikke planting av gran, såkalt klimaskog, på
Vestlandet og i Nord-Norge, mener hun.

Brunt og dødt på bakken i sitkagranskogen. Foto: Erik Thoring

OM FOREDRAGSHOLDERNE
Erling Svensen er bosatt på Eigerøy og er teknisk sjef
i Dalane Tidende. Siden han fikk dykkersertifikat i 1976
har han gjort over 4000 dykk i inn- og utland. De siste
10 årene har Erling jobbet med fotodokumentasjon av
det marine miljøet langs norskekysten. Arbeidet har
resultert i boka “Havets hemmeligheter – en dypvannsreise langs norskekysten” som utkom i år. Tidligere har
han sammen med Frank Emil Mohn utgitt standardverket
“Dyreliv i havet”.
Ingvar Byrkjedal et oppvokst på Sandnes og er førsteamanuensis ved Zoologisk avdeling, Bergen Museum.
Han har tilbrakt mye tid på Jæren og har en spesiell
forkjærlighet for vipa. Byrkjedal forsker på fugleadferd
og har bak seg mange års studier av vadere på Jæren,
Hardangervidda, arktiske Kanada og Sibir.
Roy Mangersnes er utdannet biolog fra NTNU i Trondheim og stifter og medeier i rådgivningsselskapet
Ecofact, Sandnes. Mangersnes er en internasjonalt
prisbelønt naturfotograf og har utgitt flere naturbøker.
I 2011 utga han praktboka “Mosvatnet og Stokkavatnet
– en guide til fugler og dyr”.
Trude Myhre kommer fra Vestfold. Hun har master i
skogøkologi og sjeldne lav fra Universitetet i Oslo,
Naturhistorisk museum. Hun er ekspert på norsk skogvern, gammel naturskog og organismegruppen lav.
I dag er hun WWF Norges rådgiver i spørsmål om norsk
skogvern og bærekraftig skogbruk, FNs biokonvensjon
(CBD) og skogvern på tvers av landegrensene.

Granplantingene utkonkurrerer lyngheiene og dermed beitegrunnlaget for villsauen. Foto: Erik Thoring
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SØNDAGSÅPENT

på Mostun natursenter
Mostun natursenter drives av Naturvernforbundet i samarbeid med
Stavanger kommune, Ornitologisk forening og Botanisk forening. Vi
holder åpent hver søndag fram til jul fra kl 12 til 15. Gratis adgang.
Dette har vi å by på:
• Kafé med salg økologiske vafler, kaffe og saft.
• Utstillinger og gratis informasjonsmateriell.
• Butikk med naturbøker, fuglekasser, plakater, luper, bordbrikker mm.
Arrangementer og aktiviteter blir fortløpende publisert på
www.mostun.no og på facebookgruppen “Mostun natursenter”.

Mostun natursenter formidler naturkunnskap til barn og unge. Foto: Erik Thoring

Gi Mostun en stol!
Byggingen av Inge Steenslands Hus på Mostun er et stort økonomisk
løft for Naturvernforbundet. Vi trenger all den hjelpen vi kan få fra alle
som støtter arbeidet vårt på Mostun natursenter. Det kan du gjøre ved
å gi Mostun en stol! Stolen koster kr 1500,- og du vil som takk få navnet
ditt på stolens rygg. Innbetaling kan du gjøre til vår gavekonto
3201 41 63327. Hjertelig takk for støtten!

Inge Steenslands Hus og den norskproduserte City-stolen. Foto: Erik Thoring

La naturen gå i arv - bli medlem i dag!
Naturvernforbundet i Rogaland har stått på barrikadene for
vern av Rogalands natur siden 1928! Vi trengs fortsatt! Naturen
vår er under press fra utbyggingsinteresser og klimaendringer.
Uten en sterk medlemsorganisasjon blir det mindre naturvern
og dårligere miljø. DERFOR VIL VI GJERNE HA DEG SOM MEDLEM.
Send SMS med NATUR til 2377 og bli medlem i dag! Eller send
en e-post til rogaland@naturvern.no så ordner vi resten.

VELKOMMEN TIL OSS!
i Rogaland

