
Lördagen  den 25 maj kl 11.30 sker 
samling vid Äihämäjärvis informa-
tionstavla vid den spångade leden 
ca 12 km SO Tärendö mot Korpi-
lombolo. Fågelintresserade med-
lemmar tar en tur till Äihämäjärvi. 
Vi lyssnar och tittar efter allt som 
kan dyka upp denna lördag med 
möjlighet till övernattning vid sjön 
Äihämäjärvi.  
 
Vi vandrar i maklig takt ca 2 km i 
lättgången 
spångad led 
mot Äihämäjär-
vi. Alla som del-
tar denna dag 
är med i utlott-
ningen av pri-
ser vid elden 
under eftermid-
dagen.  

 
Äihämäjärvi är ett fågelskyddsom-
råde ca 12 km SO Tärendö mot 
Korpilombolo. En vackert belägen 
fågelsjö med två 
fågeltorn vid sjöns västra sida.  

Det finns gott om sjöfåglar som 
storlom, svärta, gråhakedopping, 
sjöorre, och salskrake. I den omgi-
vande skogen utmed sjön finns si-
densvans, lappmes, talgoxe, dom-
herre, videsparv, tornfalk m fl få-
gelarter.  

Ansvarig: Mats Bodmark, 
0705658621, Ann-Sofie Henriksson, 
0703055265. 

Fågelskådning i Äihämäjärvi 

Naturdag i Narken 

Lördagen  den 15 juni kl 11.00 sker 
samling vid Kapellet i Narken för 
avfärd mot Narkån. Naturintresse-
rade medlemmar beger sig till ett 
reservat där vi har möjlighet att 
vandra utmed en stig till en kall-
källa. Under vägen ser vi gammel-
skog och inte minst död ved i olika 

nedbrytningsfaser. Vid kallkällan 
får deltagarna 
smaka på 
långfil med 
tilltugg. 

Fågelskådning 2012 

Särskilt intressanta 
artiklar: 

• Fågelskådning. 

• Gamla träd. 

• Nationalälvens dag firar vi. 
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Dagen avslutas med att vi samlas vid Narkån 
efter att ha deltagit i frågesportstävling. Vi bju-
der på fika och priser till deltagarna i frågerun-
dan.  

Om vi hinner gör vi en avstickare till en ravin 
för att studera morfologin i området. Vi lyssnar 
och tittar efter allt som kan dyka upp denna för-
sommardag. Tag med 
glatt humör och oömma 
kläder och skor.  

Ansvarig: Tore Perttu 
097820278, Mats Bod-
mark 0705658621. 

Ansvarig: Ursula Aan Johanson, Vaenvaara. Vi anordnar en bär-/svampdag lördagen den 3 
augusti kl 11.00 i Vaenvaara. Vi strövar med fo-
kus på bär och svamp i augusti månad. Om väd-
ret under sommaren varit gynnsamt, varmt och 
fuktigt, hoppas vi hitta, studera och kanske 
identifiera vackra, stora, små, giftiga och delika-
ta svampar och inte minst plocka blåbär. Om vi 
har lyckan med oss har vi en liten skörd hem. Ta 
med lämplig utrustning och upptäckarglädje. 

Bär-/svampdag 

Lördagen 17 augusti anordnas Nationalälvens 
dag kl 11.00.  En årlig återkommande hyllning 
till de fyra fria älvarna, Torneälven, Kalixälven, 
Piteälven och Vindelälven.  Vi njuter av naturen 
med den sköna utsikten över Kalix älvens fria 
vatten på Tärendö Holmen. 

Innan vi samlas vid denna punkt har vi en cykel-
runda med frågor runt broarna med utgångs-
punkt från Holmens parkering. Fika och dryck 
serveras på holmen samt prisutdelning efter 
tipsrundan. Ansvarig: Tore Perttu 097820278, 
Oskar Johanson. 

Nationalälvens Dag 

Naturdag i Narken 

Naturdag i Narken 

Sida 2 Lappugglan 

Björn Jansson på Nationalälvens 

dag! 

Bär- och svampdag 

Gott med fika! 



Första aktiviteten som vi anordnar är fågelskåd-
ning vid Äihämäjärvi som organiseras av oss i 
styrelsen för att ge föräldrar med barn och andra 
möjlighet att gemensamt vara ute och titta på 
fåglar.  

Vi ska möta våren i Äihämäjärvi och skåda fly-
gande vårtecken  och njuta av naturen vid en 
brasa och samtala om vad vi sett under dagen 
och inmundiga något gått.  

Vi hoppas att våren anlänt den 25 maj så att 
sjön öppnat sig och att fåglarna anlänt till sjön. 
Under vandringen till sjön kan vi syn på skogs-
landskapets fåglar och räkna in vad vi ser. 

Deltagarna till fågelskådningen får varsin lott 

och dragning sker senare under dagen vid Äihä-
mäjärvi där vi delar ut ett antal priser för delta-
garna. 

Dagen avslutas med möjlighet att övernatta vid 
sjön eller vandra tillbaks för hemfärd efter en 
dag med många intres-
santa få- gelarter som 
deltagar- na sett under 
dagen och inte minst fått 
en härlig rekreations-
dag med naturintresse-
rade del- tagare. 

 

Väl Mött!  

Mats Bod-
mark 

 

 

Vi i Naturskyddsföreningen önskar alla medlem-
mar ett fortsatt härligt år med många fina upp-
levelser i natursköna Sverige. 

Eventuella idéer och synpunkter kan inges till 
Tore Perttu, tore.perttu@telia.com, telnr 0978-
20278. 

Föreningen behöver en ny valberedning och akti-
va medlemmar så att föreningen inte upphör 
nästa år! 

Ordförande önskar ett fortsatt härligt naturår 

flora är ytterst viktigt att vi bevarar äldre trän i 
landskapet. 

Grova trän är något 
som vi måste spa-
ra för att ge livsmil-
jöer för ar- ter som har 
svårighet att sprida 
sig längre sträckor i 
landskapet.  

I Narken finns att beskåda denna vackra vril el-
ler masurknöl. Masurvirket används ofta som 
slöjdvirke och speciellt vid knivtillverkning.

Under naturdagen i Narken får vi studera gamla 
och döda träd som vi skall försöka spara då det 
är en be- tydelsefull livs-
miljö för tusentals andra 
arter av t ex fåglar, fladder-
möss, la- var, mossor, in-
sekter och tickor. 

Gamla träd är en viktig 
del av biotopen och ger gömslen av olika art och 
inte minst död ved i olika nedbrytningsstadier 
som är viktigt för den biologiska mångfalden. 
För att bevara en rik och varierande fauna och 

Gamla träd 

Fågelskådning 
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Vril i  Narken 2012 

Tore i Äihämäjärvi! 
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Vi finns på nätet: 
Www.norrbotten.snf.se 


