I korpgluggen
Fältstationen firar 50-årsjubileum
En strålande och högsommarvarm 7 september
2013 firades föreningens 50-års jubileum med
pompa och ståt vid naturum Tåkern. Det var då
på några dagar när (15 sept 1963) 50 år sedan
Glänås fågeltorn invigdes och som det hette då
Glänås fågelstation bildades.
Klockan 11 startade ceremonin inför en hundrahövdad åhörarskara. Invigningstal hölls av
ordförande Bengt Andersson och av Christer
Elderud en av föreningens grundare samt kommunalrådet i Ödeshög Magnus Oscarsson. SvenErik Fransson som tog initiativ till bygget av
Glänås fågeltorn valdes in som hedersmedlem i
föreningen. En grupp ornitologer från vår vänsjö
Engure i Lettland närvarade och Mara Janaus
överlämnade en tavla på den flytande fågelstationen i Engure. Efter den ceremonin visades en
nostalgiutställning inne i naturum med gamla
bilder från främst 60- och 70-talet som arrangerats av Christer Elderud och Kent Persson.
Mingel innan middagen. FOTO: PETER BERGLIN

Under dagen visades även ringmärkning och en
guidad tur anordnades. Vid jubileet närvarade
såväl yngre som äldre Tåkern-rävar, däribland
Kent Persson, Christer Elderud, Börje Ekstam,
Urban Ekstam, Sverker Kärrsgård, Sven-Erik
Fransson, Johan Träff, Bo Ebenman, Frank Runtegen, Göran Bergengren, Staffan Nordlund,
Bruno Skärstrand, Thomas Bergqvist, Henrik
Ekman, Anders Hargeby, Arne Andersson, Ulf
Rosén, Bengt Andersson, Lars Gezelius, Adam
Bergner, Kim Arrio, Ruben Brage, Olle Abered,
Jan-Erik Nordqvist, Benny Ekberg, Ellen Hultman, Bo Håkansson, Peter Berglin och Konny
Hörberg samt våra lettiska vänner Oskars Keiss,
Roberts Silins och Mara Janaus. På kvällen kåserade Christer Elderud med assistans av Lars
Gezelius kring gamla (och lite nyare) bilder och
från de gångna 50 årens verksamhet. Kvällen
avslutades med trevligt samkväm och skådarpub
i Svanshals vandrarhem med Konny Hörberg
som köksmästare.
			
Lars Gezelius
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Vingspegeln 32 (2012)
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Tomas Bergqvist, Bruno Skärstrand och Bosse Ebenman blir nostalgiska inför jubileumsutställningen.

Mara Janaus från Engure i Lettland överlämnar en Enguretavla till Bengt Andersson under överinseende av Christer Elderud och numera hedersmedlemmen i föreningen Sven-Erik Fransson (t.h.).
116

Tåkernfonden delar
ut 933 370 kr

Tåkernfonden delar i år ut pengar till projekt som handlar om bland annat fågelräkning,
strandängsskötsel, en internationell nätverksträff, guidningar och elevstudier vid Tåkern. Tack
vare bra avkastning kan Tåkernfonden dela ut den största summan projektpengar, drygt
930 000 kr, sedan fonden bildades 1987.
Tåkernfonden har i och med detta delat ut totalt ca 17 miljoner kr sedan starten. Den största
enskilda satsningen från Tåkernfonden i år, 255 000 kr, går till skötsel av strandängarna vid sjön.
Nytt för i år är en systematisk undersökning av bottenfaunan, småkrypen, vid naturums brygga.
Resultaten kommer att kunna användas direkt av naturumpersonalen vid den dagliga småkrypshåvningen vid bryggan tillsammans med besökare till naturum.
Så här fördelas de beslutade medlen:
• 255 000 kronor till skötsel av strandängarna runt sjön
• 140 000 kronor för att följa utvecklingen av Tåkerns vattenmiljö
• 110 000 kronor till Tåkerns fältstation för inventering av våtmarksfåglar
• 110 000 kronor till guidningarna vid Tåkern
• 100 000 kronor till nya toaletter vid besöksområdena Hov, Svälinge och Väversunda
•
84 000 kronor till Rogslösa och S:t Pers skolor för elevstudier vid Tåkern
•
50 000 kronor till utveckling av naturpedagogisk verksamhet vid naturum Tåkern
•
35 000 kronor till internationell nätverksträff med Migratory Birds for People
•
33 750 kronor till studie av bottenfaunans sammansättning och säsongsförändring
•
15 620 kronor till Linköpings universitet för resekostnader för studenter T o R Tåkern
Tåkernfonden bildades för 25 år sedan med målsättningen att bevara Tåkerns naturvärden,
att göra dem tillgängliga för allmänheten och att bidra till unga människors utbildning i och
förståelse för naturvård. I dag har Tåkernfonden ett värde på 20 miljoner kronor och fonden
delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötsel kring sjön Tåkern.
Ordförande i fonden är landshövding Elisabeth Nilsson.
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