Natur- och kulturmiljövård på Hörjelgården 2019.
Välkommen till Hörjelgården och dess omgivningar!
Du är alltid välkommen till gården, antingen på egen hand eller i
samband med våra aktiviteter, som presenteras här. Nästan alla
aktiviteter och arbetspass börjar 10.00 och pågår till c:a 15.00.
Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat.
lö 2/3 Renovering av flätgären
Vi börjar med teori och avslutar med praktik.
lö 16/3 Naturvårdsbränning
om vädret tillåter annars annat naturvårdsarbete.
sö 31/3 Renovering av gamla stenmurar
Under årens lopp har betesdjuren ”stökat till” de gamla stenmurarna.
Vi återställer en del efter ett teoripass.
lö 13/4 Risning (fagning) i stubbskottsängen
Alla gamla löv och nedfallna grenar samlas ihop och körs till kompost.
lö 27/4 Trädgårdsarbete och byggnadsvård
sö 19/5 Natur och kulturvandring (OBS! start 11.00)
Vi gör en vandring runt markerna och tittar bl.a. på vilka orkidéer och
andra rara växter som blommar. (Hörjelgårdens Vänner avhåller sitt
årsmöte med start 10.00.)
sö 2/6 Förslåtter i stubbskottsängen
Vi slår av älggräs och rosendunört, två arter som skuggar och därmed
konkurrerar ut andra arter. Materialet tas bort till kompost.

De fyra årstiderna på Hörjelgården.

lö 15/6 Byggande av upphöjda perennrabatter i trädgården
lö 6/7 Byggnadsvård
Tjärning av korsvirke och kalkning av väggar.
sö 4/8 Insektsinventering (Obs! start 09.00)
Medlemmar från Entomologiska Sällskapet i Lund utför en inventering
över vilka insektsarter som är aktiva denna tid på året. Aktiviteten pågår
fram till midnatt om vädret står oss bi. Vid regn är aktiviteten inställd!
lö-sö 24-25/8 Lieslåtter i stubbskottsängen
Slåtterdagarna är kanske sommarens höjdpunkt. Lär dig hugga med lie,
slipa den eller knacka den vass. Ju fler vi är desto roligare.
lö 31/8 Höhantering
Gräset och örterna som slogs av vid slåttern helgen innan tas om hand
efter att det torkat upp.
lö 14/9 Skördedag
Höstrågen, nakenkornet och linet skördas samt hängs upp för att torka.
lö 28/9 Sådd av höstråg/plantering av perenner
lö 12/10 Naturvårdsröjning
Nu är det åter dags för att röja björnbärs- och slånuppslag i markerna.
Vi fortsätter med dessa röjningar hela hösten: 26/10, 9/11, 23/11.

Mer information och karta:

www.skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
Eller på Facebookgruppen Hörjelgården.
Hörjelgårdens Vänner behöver flera nya medlemmar!
Din medlemsavgift är oumbärlig för fortsatt verksamhet och skötsel på
fastigheten. Betala minst 100 kronor till vårt bankgiro 417-3118,
Hörjelgårdens Vänner. Glöm inte att ange namn, adress samt e-post!
Kontakt: u.lundwall@telia.com
Med stöd av: Länsstyrelsen i Skåne län och Sjöbo kommun.
Omslagsfoto: I maj blommar körsbärsträden på Hörjelgården.
Foto nedan: Nattetid går många djur över Hörjelgårdens marker: rådjur, dovhjort,
kronhjort, grävling,fälthar, vildsvin – och naturligtvis denna rödräv.
Samtliga foton: Hjalmar Dahm/Natur&Media.
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