Höstprogram 2018 - Tåkerns Fältstation
Söndagskvällar vid Sjötuna i aug. och sept. med samling vid Kumla kyrka kl 18:00
Kvällarna vid Sjötuna under hösten är en upplevelse med underbara solnedgångar över Omberg,
tiotusentals inflygande gäss, tranor och änder. Ibland även jätteflockar av starar. Dessutom sannolikt
Tåkerns förnämsta vadarlokal. Kom med och ta ditt söndagskvällsfika vid Sjötuna. Förena gärna nytta
med nöje och samordna kvällsfika med att räkna vadare och lära dig med om vadarna i stationens
vadarkurs.
Standardiserad vadarräkning och vadarkurs vid Sjötuna.
Vi ska under augusti och september standardiserat räkna in antalet rastande vadare till art och antal.
Den kunskapshungrige kan också lära sig mer om vadarnas läten- art- och dräktkaraktärer i den öppna
vadarkurs som startar 12/8 och som pågår varje söndagskväll t o m september månad, sammanlagt åtta
kurstillfällen. Kursen samordnas med de öppna söndagskvällarna vi ordnar vid Sjötuna och alla är
välkomna att vara med i vadarkursen. Vi tar 200 kr för de som deltar i vadarkursen. Eget kursmaterial
håller på att tas fram. Peter Berglin, Bengt Andersson, Konny Hörberg, Bosse Håkansson och Staffan
Kvist ansvarar för våra söndagskvällar och planering av vadarkursens innehåll. Bestämningstips kan
förväntas av arternas vinter/sommardräkter, skillnader mellan adulta och juvenila dräkter, typiska läten
att memorera m.m. Spännande kvällar väntar vid denna pärla vid Tåkern.
Gås-och simfågelräkningar
Vad vore livet utan våra omtalade gås- och simfågelräkningar? Mycket fattigare. Vi startar 18/8 i
gryningen på våra sju olika stationer runt Tåkern. Vi fortsätter sedan att räkna gäss och tranor i princip
var fjortonde dag enligt vårt schema fram till snön och vintern kommer. Under mittmånadsräkningarna
räknar vi också simfåglarna i sjön. Anmäl dig till Lars G. eller Bengt A.
Gåsfest på Svanshals vandrarhem
Vi avslutar säsongen som alla år med en superb gåsfest, bildvisningar och inomhustipsrunda helt
enligt mångåriga traditioner. Anmälan till Lars Gezelius. Datum är inte fastställd, men vik en av
lördagkvällarna i november för gåsmiddagen. Tidpunkt kommer senare.
Örnens dag 8/12 kl .10.00 - 16.00
En tradition som återkommer varje december. Om isen ligger kan ett stort antal örnar, kanske 20 - 30
ex dyka upp, ja kanske ännu fler. Dessutom måste alla inmundiga Bosses patenterade våfflor, det är
också en tradition som låter tala om sig.
Välkomna!
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