Program för Tåkerns Fältstation hösten 2017
Som ett led i att nå ut till fler natur- och fågelintresserade har Tåkerns Fältstation beslutat att
bredda sin verksamhet med studiecirklar, utflykter och föreningskvällar av mer social och
publik karaktär. Tidigare år har vi främst inriktat oss på ringmärkning, fågelinventeringar och
uppföljning av Tåkerns fauna och flora.
Håll till godo med det vi har att bjuda på under hösten 2017!
Kontaktpersoner:
Bengt Andersson 070-549 06 09
Bosse Håkansson 070-365 42 24,

Lars Gezelius 010-223 53 94
Konny Hörberg 070-545 40 98

Torsdag 3/8
18:00

Fågelkursen ”Lär känna Tåkerns fåglar - småvadare, gäss och änder” startar
B-huset på Naturum Tåkern

Lördag 12/8
06:00

Bussutflykt till Morups Tånge och Getterön.
Anmälan till Bengt 070-549 06 eller Bosse senast 6/8. Se särskild inbjudan.

Lördag 19/8
04:00

Höstens första gås- och simfågelräkning
”Äntligen ”säger vi trogna gåsräknare. Kom med, räkna och njut av ”det stora
lyftet” när tusentals gäss lämnar Tåkern, en mängd- och ljudupplevelse av rang.
Gör samtidigt en insats för forskningen – vi deltar i de internationella gås- och
simfågelräkningar som görs samtidigt i landet och ibland i hela Europa.
Vi räknar gäss och tranor från 7 olika punkter runt Tåkern. Efter räkningarna
samlas vi i klubbstugan på Åsen och summerar dagens skörd.
Mittmånadsräkningarna omfattar även änder och andra simfåglar och då
fortsätter vi efter gåsräkningen med att även räkna in änder och andra simfåglar
i sjön. Anmäl dig till Lars Gezelius eller Bengt Andersson som delar in oss i 7
mindre grupper.

Lördag 2 /9
Gryningen

Gås-tranräkning från sju olika punkter runt sjön
Skall det bli nytt grågåsrekord denna räkning? Mycket talar för det. Fågelkursen
samlas vid Säby för gåsstudier. Upplysningar Lars eller Bengt.

Lördag 16/9
Gryningen

Gås/tran- och simfågelräkning (mittmånadsräkning)
Samling som vanligt för räkning från de sju räkningspunkterna. Efter samlingen
vid Åsen fortsätter simfågelräkningen. Fågelkursen studerar ändernas
eklipsdräkter från Glänås fågeltorn Anmälan som vanligt till Bengt eller Lars.

Söndag 24/9 Skäggmesens dag
08:00-14:00 Ringmärkning nedanför fågeltornet. Guidning i tornet. Våfflor i B-huset.
Medlemsvärvningar. Kikarförsäljning. Samarbete med Naturum och NBV.
Fred-söndag Weekendresa till Öland
29/9 - 1/10
Föreningens egen Ölandsexpert Konny Hörberg är ledare för en trevlig och
fågelrik weekend på södra Öland sista helgen i september. Vill du följa med prata med Konny på tel 070-545 40 98.

Lör-söndag

24 timmars fågelrace med projektet 30/9 - 1/10 ”Skåda fågel med örat” Med
start kl 14:00 i B-huset
drar vi igång årets fågelrace i projektet ”Skåda
fågel med örat”. Fågelracet är särskilt anpassat för blinda och synsvaga men är
öppet för alla som vill vara med och lära sig mer om fågelsång och fågelläten. Vi
lär oss skilja ut gåsarternas olika läten, ringmärker beckasiner och ugglor,
upplever en mäktig ljudupplevelse av 1000-tals inflygande tranor och gäss,
lyssnar efter skäggmesarna plingande toner och låter oss väl smaka av
grillmästarens läckerheter under kvällspartyt, sover några timmar, upp igen och
fortsätter ringmärkningen och plockar på artlistan av sedda och framför allt hörda
arter. Vi avslutar med lunch och korande av racets häftigaste fågelläte och
sammanräkning av alla sedda och framför allt hörda arter. Upplysningar och
anmälan om deltagande till Bengt Andersson eller Bosse Håkansson. Racet är ett
samarrangemang mellan fältstationen, SRF, NBV och Naturum Tåkern.
Pris: 300 kr inkluderande logi på vandrarhem och all mat och fika. Projektet
sponsras av Tåkernfonden och NBV, därav det låga priset.

Lördag 30/9
Gryningen

Gås- och tranräkning från de 7 räkningspunkterna
Idag fokuserar vi särskilt på tranorna som brukar lämna Tåkern mellan 5-10
oktober.

Lördag 7/10

Gåsstudier - artkaraktärer och träning på sädgässens åtskilda raser fabalis
och rossicus
Häng med Bengt och Bosse ut och titta närmare i gåsflockarna runt Tåkern. Lär
dig plocka ut spetsbergsgässen och ”rossicusgässen”, lyssna efter bläsgässens
ljusa och melodiska tonläge liksom vitkindade gässens skällande gåskackel.
Samordnas med höstens fågelkurs. Alla nyfikna välkomna. Vi samlas vid
Ramstadbron i gryningen.

Lördag 14/10 Gås- och simfågelräkning (mittmånadsräkning)
Gryningen
Nu kan vi notera att grågässen minskar i antal och att sädgässen dominerar i
flockarna. Anmälan till Lars eller Bengt.

Lördag 14/10 Dvärgbeckasiner i nätet
18:00 - 21:00 Dvärgbeckasin - ringmärkning i mörker. En specialitet för Tåkern.
Samarrangemang med SRF, NBV och Naturum Tåkern. Ledare: Christer
Elderud. 073- 4430703.
Lördag 21/10 Gåsräkning
Inslaget av bläsgäss och spetsbergsgäss ökar ofta i slutet av oktober. Likaså
vitkindade gäss. Anmälan till Lars eller Bengt.
Lördag 28/10 Gåsräkning
Gryningen
Ta med familjen och följ med ut och räkna gäss i slutet av oktober. Stora
mängder gäss. Möjligen kan någon enstaka fjällgås dyka upp.

Tisdag 7/11
19:00

Texas fåglar - inte bara öken
Bildföredrag av Peter Berglin - Naturum Tåkern. Kaffeservering.
Samarrangemang med Naturum och NBV.

Lördag 11/11 Höstens sista officiella gås- och simfågelräkning (mittmånadsräkning)
Gryningen
November kan vissa år hysa stora mängder gäss i sjön - särskilt vid Kälkestad
söder om sjön. Anmälan till Lars eller Bengt.
Lördag 11/11 Fältstationens årliga gåsfest
18:00
Årets läckraste måltid väntar på dig på Svanshals vandrarhem. Mästerkockarna
Lars, Gunnar, Elke, Konny med flera ser till att festbordet dignar av aptitretande
förrätter, brysselkol, gåsbröst, andgrytor och annat gott. Sedvanlig tipspromenad
anordnas inomhus och Gebbe och Tommy Tyrberg brukar bidra med tävlingar
och bildvisningar. Anmälan till Lars G senast 6 november. OBS: Viss
platsbegränsning till detta evenemang.
Lördag 9/12 Örnens dag
10:00 - 14:00 Guidning i tornet. Våfflor i B-huset. Mängder av örnar ute på sjön.
Välkomna med på höstens evenemang

Styrelsen

