Været i morgen:
Tirsdag 9. juli 2013

Sandvika kl. 12.00-18.00:
Klarvær, laber bris, 6 m/s fra nord.
0 mm nedbør.

Tips oss! Tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no
Send sms med kodeord BUD TIPS til 2303

20°

Abonnement tlf. 800 80 450
kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00

Solen opp
04.14
Solen ned
22.32
Endring
÷ 0,31
Månen opp
07.12
Månen ned
22.31
Høyvann 08.44 og 20.51
Lavvann 02.04 og 13.59
Kilder: yr.no/vannstand.no/
timeanddate.com/hht.no
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Rørlegger | Baderom | Butikk | Inspirasjon
R
Kirkeveien 54, 1395 Hvalstad
Tlf. 66 77 60 20
Åpent: 10-18 (10-15)
www.rorkompaniet.no

RØRLEGGER’N MED MER EN 375 ÅRS ERFARING!

Dælivann-området i fokus

Gull i grønne skoger
Naturkart. Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus har gitt ut
«Naturkart for Dælivannområdet», ført i
pennen av biolog Hilde
Friis Solås.
– Bli med til Dælivann! Se tysbastens rosa blomster og hør
svarttrosten synge. Noen av Norges nest kjente malerier er også
malt i dette flotte området, sier
biolog Hilde Friis Solås.
Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus gir
hun ut et naturkart som viser
det biologiske mangfoldet rundt
Dælivann, som er helt spesielt i
geologisk forstand. Steingrunnen
her, og i hele Kolsås-området, er
400 millioner år gammel, og er
blitt til ved at gammel havbunn,
sand fra elver og små innsjøer er
presset sammen. I lagene over
finnes vulkanske bergarter.
– Området brukes derfor til
studier av geologisk historie i
Oslofeltet, forteller hun.

40 fuglearter
Det er mye å se rundt Dælivann.
Ved Dalbo finnes helleristninger
som er ca. 3.000 år gamle. Og
cirka 40 fuglearter hekker ved
vannet.
– Her er det nøttekråke, kattugle, fasan, flaggsprett, rød-

NY UTGIVELSE: Biolog Hilde Friis Solås har laget nok et naturkart. Denne gang over området rundt Dælivann, nedenfor Kolsås. Her finnes et rikt biologisk
mangfold. 
FOTO: FREDDY NILSEN
strupe og fuglekonge for å nevne
noen. Og er du ute om kvelden
eller natten kan du høre nattergalen synge, forteller Friis Solås.
I Norge finnes så mange som
60.000 dyre- og plantearter. I
2010 kom det en ny norsk rødliste, en vurdering av artene som
står i fare for å forsvinne fra
norsk natur. Og det er mange.
Listen teller hele 2.399 arter.

– Når man ødelegger et leveområde, kan artene forsvinne
over tid. Det er farlig å være
få. Da kan bare en tilfeldighet
føre til at arten dør ut, sier Friis
Solås.

– Alle har et ansvar
Hun sier det er viktig å bevare
sammenhengende områder.
– På den måten kan dyr og

planter av samme art være i kontakt med hverandre og formere
seg, forklarer hun.
Hun påpeker at alle har et
ansvar.
– Det vi gjør når vi ferdes i og
bruker naturen. Med naturkartet
for Dælivann deler vi naturgleden
med folk – slik at de kan bli glad i
den og få et ønske om å verne om
den, forteller Friis Solås.

«

Er du ute om
kvelden eller
natten kan du høre
nattergalen synge.
Hilde Friis Solås, biolog

Freddy Nilsen
freddy.nilsen@budstikka.no

VI TILBYR PERIODISK
KJØRETØYKONTROLL
Gjelder Ford personbiler i privat eie.
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SANDVIKA JONGSÅSVEIEN 4

ENSJØ, OSLO GLADENGVEIEN 3 21505021
RØA, OSLO SØRKEDALSVEIEN 175
22064770
ØKERN, OSLO ULVENVEIEN 86 22631616
LILLESTRØM HURDALSGATEN 23
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