FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING

PROGRAM HÖSTEN/VINTERN
2021-2022
Vinnare och förlorare i Sveriges
natur
Tisdag 5 oktober
Många fågelarter minskar i Sverige
samtidigt som några arter ökar i antal.
Största anledningen är människans
påverkan: klimatförändringar, förlust
av biotoper, invasiva arter, skogsbruk,
jordbruk osv.
Föreningen Naturfotograferna där
Thomas Andersson är medlem startar
i augusti sin andra stora utställning på
ämnet ”Vinnare och förlorare”.
I kvällens föreläsning får vi bland
annat reda på varför staren minskar
och storskarven ökar.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvarig: Eva Rynefors,
mob. 070-190 66 33
Höstskådning vid Falkenbergs
södra kust
Söndag 10 oktober 10:00-ca 14:00
Första halvan av oktober är ofta den
allra fågelrikaste tiden på hela året.
Denna förmiddag tar vi oss ut till
någon spännande plats i södra halvan
av kommunen. Vid vackert väder kan
vi vänta oss allt från rovfåglar till
småfåglar. Anmälan till ansvarig
senast 7 oktober.
Samling: vid Eftra kyrka
klockan 10:00. Bilfärden till
lokalen sker i egen bil.
Ansvarig: Andreas Wernersson,
mob. 070-200 17 41.

Sparvhök och pilgrimsfalk på
vinterhalvåret
Tisdag 26 oktober
Christer K. Andersson berättar om
sina långvariga studier av
övervintrande pilgrimsfalkar och
häckande sparvhökar. Han började
med pilgrimsfalkar på Getterön på
1970-talet och med sparvhökar på
Hisingen i Göteborg på 1980-talet.
Gemensamt för båda studierna är att
han samlat in rovfåglarnas bytesrester
och har därför en del att säga om
fjädrar.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvarig: Ann-Jeanette
Fagerblom,
mob. 070-529 23 53.
Föreläsning
Tisdag 23 november
Fåglar på Kuba (* Nyhet)

Kuba är intressant på många sätt. Förutom
att ha en omvälvande historia och att alltid
vara i den politiska hetluften, erbjuder
landet en fin och omväxlande natur och ett
rikt fågelliv. Flera fågelarter är endemiska,
de finns alltså bara på Kuba. En av dessa är
världens minsta fågel, den lilla bikolibrin
som inte väger mer än 2 gram. Men landet
hyser också många nordamerikanska
vintergäster och genomflyttare.
Anders Wirdheim berättar om ett
besök på Kuba våren 2020, just innan
pandemin stängde stora delar av
världen.
Lokal: Mötesplats Mölle klockan 18:30.
Ansvarig: Anders Lindstöm 070-845 72
04.
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Fågellokalskampen 2022
Lördag 15 januari 8:00-14:00
Vi kommer precis som förra året att
bemanna några av våra fina
fågellokaler för att se hur många arter
man kan se på dessa platser. Anmälan
sker till respektive lokalansvarig och
man kan ansluta och lämna när man
vill. Ansvariga och lokaler meddelas
senare via hemsidan och Band.
Föreläsning
Tisdag 18 januari.
Naturfotograf och filmare Patrik
Olofsson har under många år följt och
studerat våra tärnor, både hemma i
Sverige och på deras flyttning. Ett
projekt som bland annat resulterat i
filmen Tärnsommar som sändes på
SVT i maj 2021. Möt våra
fascinerande tärnor och ta del av de
senaste rönen om deras flyttning.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvarig: Anders Lindstöm,
mob. 070-854 72 04.
Innekvällarna hålls i Mötesplats Mölle,
Möllegatan 11B, Falkenberg, om inte
annat meddelas. Se under respektive
programpunkt.
I appen BAND under rubriken ”FOF
utflykter” kan du se när spontana
utflykter planeras.
(Hjälp med BAND kan du få av Niklas
Torstensson, mob 070-591 55 07)
Vid exkursioner, tänk på följande:
Stövlar eller vattentäta kängor.
Varma kläder och regnskydd.
Sittunderlag och mycket fika, man blir
hungrig ute i fält.

Vinterfåglar inpå knuten
29 januari – 1 februari
Under dessa dagar genomför Birdlife
Sverige sin årliga vinterräkning av
fåglar. Se SOF:s hemsida för mer
information.
Vandring i Hjuleberg
Söndag 6 februari
I dag vandrar vi i lättgången terräng
ca 5 km och spanar efter
övervintrande rovfåglar så som
havsörn, kungsörn etc. Vi är ute i ca 3
timmar.
Anmälan till ansvarig senast
tisdag 27 januari.
Samling: Vid Fynda klockan
10:00.
Ansvariga: Dennis Andersson,
mob. 070-530 50 29.
Stickan Abrahamsson,
mob.070-666 78 35.
Medlemmars bildvisning
Tisdag 15 februari
Det finns många duktiga fotografer i
föreningen. I kväll får ni möjlighet att
visa era bilder inför en stor publik. Vi
ber alla er som tagit fina,
stämningsfulla eller roliga bilder att
kontakta Göran Johansson,
mob. 070-214 57 02, 14 dagar
innan om du har bilder att visa.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvarig: Leif Wadensten,
mob. 070-561 30 15.
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Vintergäster och nyanlända
vårfåglar
Söndag 6 mars 9:00-11:00
Vi besöker några av våra fågellokaler
där vi kan få se både berglärka,
snösparv och nyanlända vårfåglar.
Anmälan till ansvarig senast 4 mars.
Samling: vid Fynda klockan 9:00
om inget annat meddelas.
Ansvarig: Jörgen Fagerblom,
mob. 070-663 17 75.
Ugglekväll
Fredag 11 mars
Nu är det full fart på ugglorna och vi
hoppas på att både få se och höra dem
i våra marker. Kvällen avslutas med
korvgrillning. Vi står som vanligt för
brasan, du tar med korven. Begränsat
antal deltagare, anmälan till ansvarig
senast 8 mars.
Samling: vid Fynda klockan 17:00.
Ansvariga: Dennis Andersson,
mob. 070-530 50 29.
Stickan Abrahamsson,
mob.070-666 78 35
Har du förslag på utflyktsmål eller
aktiviteter, kontakta oss i
programgruppen:
Anders Lindström, 070-845 72 04
Eva Rynefors, 070-190 66 33
Leif Wadensten, 070 561 30 15
Marita Nicklasson, 070-698 46 72
Ann-Jeanette lämnar programgruppen.
Tack för ett utomordentligt bra jobb,
Ann-Jeanette!
Ny i gruppen är Anders. Välkommen!

Har du fått förhinder att delta i
exkursionen du anmält dig till?
Tänk på att någon annan kan ta din
plats. Meddela ansvarig om du fått
förhinder att delta.

Ugglekväll
Söndag 27 mars
Vi hoppas på en vårlig kväll när vi för
andra gången ger oss ut i markerna
och lyssnar efter ugglornas rop. Vi
avslutar som vanligt med
korvgrillning. Du tar med korv så
ordnar vi brasan. Begränsat antal
deltagare, anmälan till ansvarig senast
24 mars.
Samling: vid Fynda klockan 18:30.
Ansvarig: Thomas Andersson,
mob. 070-229 00 52.

Pga Corona-pandemin är det
fortfarande tveksamt med samåkning
under hösten och vintern. Se under
varje programpunkt var samling sker.

Har du sjuksymtom från hals- och
luftvägar eller feber? Stanna hemma!

Tänk på att endast använda er egen
kikare för att förhindra eventuell smitta.

Och… Håll avstånd!
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