
Tjust Fågelklubb 
VÅR- och SOMMARPROGRAM 2019      

                         
Lördag Strömstaremärkning 
 2 mars 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.  

Kontakt:  

 Kent Gullquist 079-3362183 

                        Magnus Kasselstrand 070-3232499  
Lördagen den 2 mars kl 9:00 -13. Samling centrumparkeringen, Gamleby 

 

Torsdag Årsmöte och Tåkern 
 7 mar Årsmötesförhandlingar följt av Lars Gezelius föredrag ”Våtmarksfåglar och restaureringar i 

Tåkern”. Under de senaste 25 åren har Länsstyrelsen i Östergötland gjort flera insatser för att 

gynna häckande våtmarksfåglar vid Tåkern. Lars har aktivt deltagit i planering och 

genomförandet i flertalet. Hans erfarenhet blir värdefull för oss i vårt arbete med att bevara och 

utveckla Uknöområdet som fågellokal. 

Kontakt: Larsgunnar Nilsson 0705-233539 

Torsdagen den 7 mars kl 18 - 21. Gamleby fritidsgård (Åby herrgård, Gamleby) 

 

Onsdag Skådarträff med tema flyttfåglar 
20 mar När anländer olika flyttande arter och var har de övervintrat? 

Kontakt: Magnus Kasselstrand 070-3232499 

Onsdagen den 20 mars kl 18:30 - 21. Studiefrämjandets lokal, Repslagarg. 5, Västervik 

 

Torsdag Kvällsskådning vid Hermanstorps våtmark 
11 april Vad kan vi se och höra från det nya fågeltornet vid Hermanstorps (fd Målserums) våtmark? 

Kontakt: Mathias Näslund 0709-704649 

Torsdagen den 11 april kl 18:00 - 21. Samling vid informationstavlan vid Kennelklubbens 

parkering, Hermanstorp/Målserum 

 

Lördag Orrmorgon 
20 april Har du aldrig upplevt en orrmorgon så har du missat en av årets höjdpunkter. Så här tidigt på 

morgonen vaknar inte bara orrarna utan alla skogens fåglar deltar i konserten. 

 Samling för samåkning kl 05:00 

  Gamleby: Centrumparkeringen  

   Västervik: Coops parkering 

Kontakt: 

 Kent Gullquist 079-3362183 

Larsgunnar Nilsson 0705-233539 

Lördagen den 20 april kl 05:00 – ca 10 

 

Torsdag Kvällsskådning vid Uknö 
25 april Vi samlas vid Slåhagens fågeltorn för att först kika på vad som finns där. Därefter tar vi oss via 

Herrängen till Vadarängen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna vår förnämsta fågellokal! 

Kontakt: Kent Gullquist 079-3362183 

Torsdagen den 25 april kl 18:00 - 20. Uknöområdet 

 

 

 

 

 



Lördag Tornkampen och Fågelskådningens dag 
4 maj  I 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.  

Kontakt:  

  Mathias Näslund 0709-704649, tornkampen 

                         Jeanette Nilsen 0707926796, fågelskådningens dag 

  Per Hedley Nilsen 0709709506, fågelskådningens dag 

Lördagen den 4 maj kl 05:00 - 13. Uknöområdet och Hermanstorp våtmark 

 
Torsdag Kvällsskådning vid Uknö 
16 maj Maj är en härlig tid. Nu har de flesta arterna återkommit från södern och det finns mycket fågel 

både att se och höra. Varför inte till och med brun kärrhök, rördrom och trastsångare? 

Kontakt: Magnus Kasselstrand 070-3232499 

Torsdagen den 16 maj kl 18:00 - 20. Samling vid informationstavlan, 

Uknöområdet/Brostugan 

 

Lördag Barnens dag i vassen 
18 maj Ta med ungarna, barnbarn, grannens barn eller vilka ungar som helst du får med dig. Vi bjuder 

på Festis och bulle och härlig fågelskådning och andra kul aktiviteter. Kanske har ringmärkarna 

fångat en fågel som du får hålla i handen? 

Kontakt: Ingrid Johansson Hjortvid 070-3542028 

Lördagen den 18 maj kl 9:00 - 11. Samling vid informationstavlan, 

Uknöområdet/Brostugan 

 

Onsdag Kvällsskådning vid Gränsö 
29 maj Området från Bondbacken till Lillön på Gränsö är rikt på fåglar, speciellt sångare. Här finns 

kanske möjlighet att höra både grönsångare och härmsångare. Något år har även sommargylling 

flöjtat bland ekarna.  

Kontakt: Mathias Näslund 0709-704649 

Onsdagen den 29 maj kl 19:00 - 21. Samling vid parkeringen vid Bondbacken, Gränsö 

 

Fredag Nattsångare vid Uknö 
14 juni Vi lyssnar på den nattliga fågelkonserten vid Uknö med start från informationstavlans parkering. 

Ett år hörde vi busksångare här. Kärrsångare känns nästan säker om den inte överröstas av alla 

rörsångare och högröstade trastsångare. 

Kontakt: Magnus Kasselstrand 070-3232499 

Fredagen den 14 juni kl 21:00 – ca 23. Samling vid informationstavlan, 

Uknöområdet/Brostugan 

 

Juli Sträckskådning vid Händelöp 
Tyvärr är sommaren alltför kort. En del fåglar flyttar söderut redan vid midsommartid och i juli 

passerar flera flyttande vadare. Händelöps huvud är en utmärkt observationsplats. 

Kontakt: Mathias Näslund 0709-704649 

Håll utkik på hemsidan efter information om dag, tid och plats.  
 

Lördag Ringmärkning vid Uknö  
17 aug Ringmärkning vid plattformen (Vadarängen) då vi på nära håll kan granska olika arter som rör 

sig i vassarna. Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.  

Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.  

Lördagen den 17 augusti kl 06 – 10. Samling vid informationstavlan, 

Uknöområdet/Brostugan 

 



Lördag Ringmärkning vid Uknö  
7 sep Ytterligare ett tillfälle att få se ringmärkning vid plattformen (Vadarängen). Kanske får du se en 

blåhake på nära håll denna gång? Vid rusk (regn och blåst) är märkningen inställd.  

Kontakt: Magnus Kasselstrand 0703-23 24 99.  

Lördagen den 7 september kl 06 – 10. Samling vid informationstavlan, 

Uknöområdet/Brostugan 

 

 
 

             

Börja skåda fågel - Nybörjarkurs i fågelskådning  

Kursen har nu hållits fyra år i rad. Om intresse finns arrangeras kursen även 2019. 

Boken Börja skåda fågel av Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist (SOF:s 

förlag, 2:a upplagen 2017) används som kursbok. Kursen omfattar sex innekvällar 

och två exkursioner. Anmäl ditt intresse till någon av kursledarna Magnus 

Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson. 

 


