Program våren och sommaren 2020
Skådarträff – tjäder
Tisdagen den 11 februari kl 18:30 – 21.00
Ett år har gått sedan vi startade inventering av tjäder i Västerviks kommun. Hur blev resultatet 2019? Nu är det också hög tid att
planera årets inventering speciellt av de områden vi inte hann med 2019. Kan det vara så att någon vågar sig på en övernattning i
gömsle vid lekplats detta år? Ta med fika!
Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539

Hamnvandring
Söndagen den 16 februari kl 9-11
Vilka sjöfåglar har valt att tillbringa vintern i ofta öppna vattnen runt Stora och Lilla Strömmen i Västervik? Vi avslutar med medhavd
fika på naturum Västervik, där man bekvämt kan betrakta fågelmatningen utanför det stora panoramafönstret.
Samling på Skeppsbrokajen, Västervik
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499

Skräntärna
Söndagen den 23 februari kl 14-17
Ulrik Lötberg berättar om hur det går för Östersjöns skräntärnor i en föreläsning med rubriken ”Skräntärna - en ansvarsart i
Östersjön”. Eftersom skräntärnan har breda krav på sin miljö gynnar det även andra arter att värna om den. Hur det går för
skräntärnan ger också en vink om hur det går för Östersjön i stort. Arrangemang i samarbete med ÖSOF och naturum Västervik.
Naturum Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539

Strömstaremärkning
Lördagen den 7 mars kl 9-13.
Dags för den traditionella märkningen av strömstare. Kan vi fånga och ringmärka minst en även i år? Detta är tillfället för dig som vill
se en strömstare på riktigt nära håll. På köpet får du uppleva den vackra naturen vid en bäckravin.
Samling centrumparkeringen, Gamleby
Kontakt: Kent Gullquist 0793-362183 eller Magnus Kasselstrand 0703-232499

Årsmöte med kustfåglar
Lördagen den 21 mars kl 15-18
Årsmötesförhandlingar följt av naturfotografen Stefan Oscarssons föredrag ”Bland fåglar på ostkusten”. Stefan ”Oscar” Oscarsson
har fotograferat fåglar sedan 70-talet, såväl från gömsle som på rörlig fot i terrängen. Med tiden blev kameran en allt viktigare del av
hans fågelskådning och sedan 2009 är han medlem av Naturfotogaferna/N. Han är en uppskattad utställare och föredragshållare
med högkvalitativa natur- och fågelbilder från när och fjärran.
Gamleby fritidsgård (Åby herrgård, Gamleby)
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539

Skådarträff – hornugglor
Torsdagen den 26 mars kl 18:30-21
Klubbens lokala ringmärkare Kent Gullquist och Larsgunnar Nilsson berättar som sitt arbete med hornugglorna, som nu har pågått i
flera år. Vilka erfarenheter och lärdomar har projektet gett, så här långt?
Studiefrämjandets lokal, Repslagareg. 5, Västervik
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539

Kvällsskådning vid Hermanstorps våtmark
Tisdagen den 5 maj kl 18-21
Nu har det garanterat fyllt på med nya arter av flyttfåglar vid våtmarken. Flera sångare har säkert anlänt, liksom olika slags vadare.
Samling vid informationstavlan vid Kennelklubbens parkering, Hermanstorp/Målserum
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539

Tornkampen och Fågelskådningens dag
Lördagen den 9 maj kl 5-13
Vid tornkampen tävlar fågeltorn i Norden om att se flest arter under dagen. Under åtta timmar räknas varje art som en poäng, hörd
eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Fågelklubben deltar med tornet vid Slåhagen, plattformen vid Brostugan
och det nya fågeltornet vid Hermanstorp. Ta med eller tipsa vänner om Fågelskådningens dag. Fågelkunniga personer finns på
samtliga platser. Vid tornet i Hermanstorp blir det aktiviteter för barn, som bjuds på bulle och dricka.
Brostugan: Magnus Kasselstrand 0703-232499
Slåhagen: Larsgunnar Nilsson 0705-233539
Hermanstorp: Ingrid Johansson-Hjortvid 0703-542028 eller Jeanette Nilsen 0707-926796.

Vandring - Stora Vrången
Lördagen den 23 maj ca kl 7-10 vid Stora Vrången
En ny aktivitet för fågelklubben: vi gör en vandring i naturreservatet Stora Vrången i samarbete med Dalhems hembygdsförening.
Har vi tur kanske vi får höra en mindre flugsnappare sjunga. Det finns också sparvuggla i reservatet. Medtag matsäck.
Samling för samåkning vid Coop i Västervik kl 06 eller Gamleby köpcentrum kl 06.15.
Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539 eller Kent Gullquist 0793-362183.

Nattsångare vid Uknö
Fredagen den 5 juni kl 21-(23)
Vi lyssnar på den nattliga fågelkonserten vid Uknö med start vid den inhägnade parkeringen vid informationstavlan. Ett år hörde vi
busksångare här. Här finns goda chanser att höra såväl kärrsångare som trastsångare, liksom de vanligare arterna rörsångare och
sävsångare.
Samling vid informationstavlan, Uknöområdet/Brostugan
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499

Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 22 augusti kl 06-10
Ringmärkning vid plattformen vid Vadarängen då vi på nära håll kan granska olika arter som rör sig i vassarna. Vid rusk (regn och
blåst) är märkningen inställd.
Samling vid informationstavlan, Uknöområdet/Brostugan
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499.

Ringmärkning vid Uknö
Lördagen den 12 september kl 06-10
Ytterligare en chans att få se ringmärkning vid plattformen vid Vadarängen. Vid den här tiden på året är chansen ganska stor att få se
en blåhake på nära håll, då det är mitt i deras flyttperiod. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.
Samling vid informationstavlan, Uknöområdet/Brostugan
Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-232499

Börja skåda fågel - Nybörjarkurs i fågelskådning
Kursen har nu hållits fem år i rad. Om intresse finns arrangeras kursen även oktober 2020 – februari 2021. Första
tillfälle är tisdagen den 20 oktober och platsen är Studiefrämjandets lokal i Västervik. Kursen omfattar sju
innekvällar och två exkursioner. Kurskostnad 250:- vilket inkluderar medlemskap i Tjust Fågelklubb 2021. Boken
Börja skåda fågel av Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist (SOF:s förlag, 2:a upplagen 2017) används som
kursbok.
Anmäl ditt intresse till någon av kursledarna Magnus Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson.

