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Ökande intresse för fågelskådning
Tåkerns fältstationen ordnar ny kurs
Hittills 310 000 besökare i Naturum
Intresset för fågelskådning ökar och därmed också intresset att lära sig
känna igen olika fågelarter. Därför inbjuder föreningen Tåkerns fältstation
till en ny kurs under sensommaren och förhösten. Kursen omfattar såväl teori
som besök på fågelrika stränder vid Tåkern men även på Visingsö.
Tåkern är Sveriges främsta fågelsjö. Tåkernområdet är den plats i det svenska
inlandet där flest fågelarter noterats under årens lopp, hittills 277.
-- Eftersom intresset för fågelstudier har visat sig vara stort så fortsätter fältstationens kursverksamhet. Vårens kurs hade 22 deltagare, vi kunde inte ta emot
fler. Nu fokuserar vi på Tåkerns rastande småvadare och lite om artbestämning
av gäss och änder. Teorikvällar varvas med exkursioner, berättar Bengt Andersson,
ordförande i föreningen Tåkerns fältstation.
I fält delas kursdeltagarna in i femmannagrupper med varsin ledare. Deltagarna
kommer att få lära sig grunderna i småvadarstudier.
Bengt har märkt ett stigande intresse för kunskap om fåglar och naturupplevelser
rent allmänt. Detta speglas inte minst genom den massiva besökstillströmningen
till Naturum Tåkern vid Glänås. Fältstationen deltar där i guidningsverksamheten
och med demonstration av ringmärkning. Naturum har sedan invigningen 2012
haft 310 000 besökare hittills.
-- Det sociala inslaget är viktigt, att få träffas under avslappnande former, fika
tillsammans ute i fält och lära känna nya människor. Ju mer man lär sig om naturens
och fåglarnas hemligheter, desto mer får man också ut av sitt naturintresse. Vi
hoppas särskilt att bosatta i Tåkerns närområden ska upptäcka vilka unika
fågelupplevelser som väntar runt husknuten.
-- Olika anpassningar har dessutom öppnat Tåkern för såväl rullstols/rollatorsburna
liksom för familjer med barnvagnar. Allt fler personer med funktionsnedsättningar
hittar ut till fältstationens aktiviteter vid Tåkern, vilket är särskilt glädjande och lite
av ett trendbrott, framhåller Bengt Andersson.
Kursen (sju gånger) börjar 8 augusti. Kursavgift 300 kr (ungdomar 200 kr).
För ytterligare information:
Bengt Andersson, 0144-108 72, 070-549 06 09, lago.andersson@telia.com
Se även www.takern.se

