Velkommen til foredrag på Mostun natursenter:
"Hvorfor elsker kråkene Mosvatnet?"
Du har sikkert lagt merke til alle kråkene som strømmer til Mosvatnet i skumringen. Tusenvis av
kråker reiser til Mosvatnet om kvelden og drar derfra igjen om morgenen. Hva er det med Mosvatnet
som virker så tiltrekkende på kråkene?
Velkommen til et spennende foredrag om temaet med den dyktige formidleren og kråkeeksperten
Øyvind Gjerde (Norsk Ornitologisk Forening). Hvis klassen kommer på morgenen i januar kan vi tillegg
tilby guidet vandring i kråkeskogen før kråkene forlater Mosvatnet (tar 1/2 time ekstra). Opplegget er
gratis.

Informasjon:
Passer for: Klasser på ungdoms- og videregående skole
Varighet: 1 time (kun foredrag)
1 ½ time (foredrag og vandring i kråkeskogen)
Sted: Mostun natursenter
Mulige datoer (førstemann til mølla!):
9., 10., 16., 17., 29. og 31. januar
6., 7. og 14. mars
Vi kan ta imot inntil 30 elever per gruppe.
Undervisningsopplegget er forankret i «det miljøbevisste mennesket» i den generelle delen av
læreplanen og i læreplanene i naturfag og biologi.

Mostun natursenter drives av Naturvernforbundet i Rogaland i
samarbeid med Stavanger kommune, Norsk Ornitologisk
Forening og Norsk Botanisk Forening. Mostun natursenter er
hovedbase for Jæren våtmarkssenter, et senter med statlig
autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter. Jæren
våtmarkssenter består i tillegg av de to satellittene friluftsfyret
Kvassheim og friluftshuset Orre.

Øyvind Gjerde er samfunnsviter og daglig leder av FN-sambandet Rogaland.
Han er opprinnelig fra Molde og har engasjert seg i ulike typer
naturvernarbeid med særlig vekt på formidling. Øyvind er aktivt medlem av
Norsk Ornitologisk Forening og har de siste tre årene foretatt omfattende
dokumentasjon av vinterbestandene av kråke og kaie på Jæren.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, spørsmål og for å avtale tid for foredrag. Sjekk også
ut vår hjemmeside mostun.no og våre sider på facebook
www.facebook.com/pages/Mostun-natursenter/417082748401966 .

Mvh
Toril Hasle
Naturveileder ved Mostun natursenter / Jæren våtmarkssenter
Tlf: 977 12 253
Mail: toril.hasle@mostun.no

Her finner du oss

