Program för Tåkerns Fältstation 2018
Programpunkter med fetstil är samarrangemang (NT=Naturum Tåkern; TVH=Tåkerns Vandrarhem; TFS=Tåkerns
Fältstation; SRF=Synskadades Riksförbund)
2018 01 06, Året inleds som traditionen bjuder med vinterfågelräkning
Tåkern runt med tjugo 5-minutersstopp¨. Samling 08:30 vid Ramstadbron. Ledare Bengt och Konny.
2018 01 17, kl. 19:00 Lär känna Tåkerns fåglar - Start av nybörjarkurs för dig som har ett spirande fågelintresse.
Kursen omfattar 8 kursavsnitt under tiden jan - juni 2018 med följande teman. Vinterfåglar inpå knuten teorikväll,
vinterexkursion Väversunda - Glänås, Vårfåglar vid Tåkern, Ugglenatt, Fågelsången vid Tåkern, Försommarnattens
fåglar och fågelljud vid Tåkern - teorikväll, Nattexkursion med sikte på dubbelbeckasin, kärrsångare med flera arter,
avslutning med festkaraktär. Ledare Bengt, Bosse, och Konny. Kursen går i lugnt tempo är anpassad även för
personer med funktionsnedsättningar.
2018 01 27 kl. 10-16. TFS, NT. Vinterfåglar inpå knuten.
Vid Naturum. Tornbemanning 10-14. Guidad tur 11.00. Visning ringmärkning 10-12 om vädret medger. Våfflor i Bhuset.
2018 03 03, alt 10 TF, NT, TVH Gås-och tranräkning.
Våra gås-tranräkningar drar igång när gässen är i antågande i början av mars från våra 7 vanliga posteringar. Mer info
kommer.
2018 03 21, kl. 18:30 Årsmöte 2018
Traditionsenligt årsmöte i B-huset Glänås med smörgåstårta och intressant föreläsning.
2018 04 07, Utflykt till Hornborgasjön.
En heldagstur med buss till Hornborgasjön med besök på deras Naturum och berömda besöksplats Trandansen. Blir
också ett stopp på Falbygdens ost för alla ostälskare. Mer info kommer.
2018 04 18, Dvärgbeckasinernas rike i Storemosse nationalpark
Häng med och lyssna på dvärgbeckasinernas galopperande spökhästliknande gnäggande upp i skyn över myren. Vi
åker från P-platsen bakom ICA i Ödeshög kl 18:00. Beräknad hemkomst 01:00. Anmälan till Bengt.
2018 04 28, Lär känna ”lilla Tåkern” Visjön och Sestorp söder om Ödeshög
Visjön brukade många kalla för lilla Tåkern - ett fågelrikt område med Tåkernfåglar som brun kärrhök. rördrom,
trastsångare, vattenrall, gråhakedopping blandat med storlom, korsnäbbar, tjäder, orrar och andra skogsfåglar.
Samling vid Urnatur, Sjöstorp kl 19:00. Grillparty avslutar kvällen. Ledare: Konny
2018 05 16 – 21, TFS, SRF, NT. Projekt ”Skåda fågel med örat”.
Vårt projekt ”Skåda fågel med örat” med Synskadades Riksförbund (SRF) fortsätter i oförminskad styrka 2018. Under
perioden 16 - 20 maj gästas projektet av en grupp blinda och synsvaga personer med ledsagare från Litauen som
skall uppleva Tåkerns alla fågelljud, vara med om ringmärkning och lära sig mer om naturupplevelser för blinda och
andra funktionshindrade personer. Studiebesök på syncentralen, föreläsningar om ögats sjukdomar och besök i SRFföreningar står också på programmet.
2018 06 06, NT Nattsångarinventering runt Tåkern med samling kl 21:00 vid klubbstugan i Åsen
som alltid börjar vi med att inmundiga smörgåstårta innan vi drar ut i fält.
2018 08 18, Höstens gås - och simfågelräkningar drar igång
Som vanligt har vi 7 positioner runt sjön där vi räknar och alla är välkomna att delta.
2018 08 18 NT, Tornbemanning, Ringmärkning
Vassfågelns dag, vi lyssnar till allt som rör sig i vassen.
2018 09 23 NT, Skäggmesens dag, Tornbemanning, Ringmärkning, Våfflor

Skäggmesen, Tåkerns karaktärsfågel sedan 1970-talet.
2018 10 13 NT, Simfåglarnas dag, Tornbemanning,
Tåkerns armada med simmade fåglar kommer att betraktas genom våra tubkikare.
2018 10 13 TFS, NT, Dvärgbeckasinsmärkning Kväll.
En kväll med hemlighetsfulla beckasiner som vi förhoppningsfullt kan fånga och märka.
2018 10 04 TFS NT,Bildvisning Thailand, Peter, Konny.
2018 12 11 NT, Örnens dag, Tornbemanning
Med reservation för ändringar och tillägg
Bengt och Konny

