1

Söderhamns Fågelklubb (SFK)
Syfte
SFKs syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö,
att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer, samt att skapa förutsättningar för medlemmarna att aktivt utöva sitt
fågelintresse.
Bli medlem
Medlemskap i SFK erhålls genom att sätta in 100 kr (oavsett om Du betalar för
enskild person eller hel familj) på vårt postgirokonto 879140-2.
Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress!
Styrelsen vald vid årsmötet 2006
Ordförande:

Thomas Thiger

0270-150 69

Vice ordf.

Stefan Persson

0270-42 21 56

Sekr.

Birgitta Fröberg

0270-42 84 86

Kassör:

Stefan Wiström

0270-136 93

Ledamot:

Janne Lundstedt

0270– 685 46

Ledamot:

Lars Henningson

0278-66 53 68

Ledamot:

Anna Onelius

0270-155 69

Suppleant:

Gunnar Andersson

0270- 28 54 62

Suppleant:

Lilian Wallén

0270-353 80

Suppleant:

Gunnel Edenström

0270-28 61 97

Hemsida
www.silvertarna.se
Webmaster: Bengt Göthe
Programgrupp
Birgitta Fröberg, Lilian Wallén, Gunnar Andersson
Layout och bildhantering
Gunnar Andersson
Klubblokal
Bygdegården Vargen, Kyrkogatan 18, Söderhamn
Omslagsbilder: Alfågel , övernattande svalor (Foton: Thomas Thiger)
2

Ordförande har ordet
2007 är Linnéåret!
Carl von Linné föddes i småländska Råshult år 1707, alltså för 300 år sedan. Linné räknas som en av de riktigt stora inom naturvetenskapen och Linné är en av de
allra mest kända svenskarna utomlands. Hans stora bedrift var att ”bringa ordning” i naturen med systematisk indelning av såväl växter som djur. 2007 har med
anledning av detta proklamerats som Linnéåret och kommer att uppmärksammas
såväl i Sverige som internationellt.
Men det började lite knackigt. Carl hade en privatlärare från sju års ålder fram till
tio då han började på trivialskolan i Växjö. 1724 kom han vidare till läroverket
men när hans far kom på besök 1726 fick han rådet att pojken bäst skulle passa
som lärling till skomakare, skräddare eller något annat praktiskt yrke. En Dr.
Rothman övertalade dock (som tur var) fadern att låta Carl studera medicin och
1727 börjar Carl därför läsa detta ämne i Lund. Efter ett år fortsätter han sina medicinstudier i Uppsala och 1729 skriver han sin första akademiska uppsats: ”Om
förspel till växternas bröllop”. Hans intresse för naturvetenskap leder till att
Kungliga vetenskapssocieteten skickar Carl på en forskningsresa till Lappland år
1732. Carl är då bara 25 år gammal men ”Den lappländska resan” – som genomfördes från maj till oktober – kom att få stor betydelse för den framtida karriären.
Carl hade redan på denna resa ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och studerade
inte bara fauna och flora utan även kultur, hantverk och klimat.
I sin ”Iter Lapponicum” beskriver Carl sin resa till Lappland. Resan går norrut
genom våra trakter varför följande finns att läsa: ”En å som skiljer Gestrickland
från Helsinglan, kallas Tönna åh hvillken straxt går i Tönna sjön”. Vidare framgår
tydligt hur man på den tiden korsade Ljusnan: ”Änteligen kom jag till Ljusna stora ström, där jag ferjades ofver”. Ingen bro på den tiden alltså, men däremot fanns
gästgiveri vid nuvarande Tönnebro värdshus!
Men vad har då Linné gjort som har betydelse för oss vanliga fågelskådare? Jo, en
hel del. Ni som läser fågellitteratur vet att när man slår upp en viss art, så finns
också under rubriken ett årtal som anger när arten beskrevs och fick ett namn (ofta
”Linnaeus 1758”). Carl publicerar sitt latinska namngivningssystem för djur just
1758 (1753 för växter) och flertalet fågelarter har alltså fått sitt namn av Linné.
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I sin forskargärning företog Linné ett antal resor, bl.a. till Holland, Frankrike och
England. Den sista mer omfattande resa som han själv deltog i gick till Skåne
1749. Därefter fortsatte han studera naturen i en stor del av världen genom att
skicka sina lärjungar – apostlar – i olika vetenskapliga expeditioner.
Dock gjorde Linné kortare resor till Stockholm där han besökte sin vän Abraham
Bäck som var en framstående läkare och vetenskapsman. Just det! Denne Abraham Bäck föddes i Söderhamn 1713…
Som Ni kan se i programdelen så kommer SFK att sälla sig till 300-årsgratulanterna genom att utforma en speciell exkursion i Linnés anda.
Väl mött i markerna!
Thomas Thiger

&otiser
Elfenbensnäbb
I ett tidigare nummer av Silvertärnan berättade vi att man tror sig återupptäckt
denna magnifika hackspett, som på engelska heter ”Ivory-billed Woodpecker”.
Sedan början av 1990-talet har man ansett att elfenbensnäbben varit utrotad då
den sista säkra observationen gjordes 1944 i USA. Den sensationella nyheten för
snart två år sedan då några forskare tror att de observerade en elfenbensnäbb, blev
starten till ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka om spetten verkligen
finns kvar. Hittills finns dock inga säkra observationer av arten. I samband med
projektet har man lanserat en hemsida där information om forskningen finns. Man
har även uppmanat allmänheten att höra av sig om eventuella observationer på
tänkbara kandidater, och massor av rapporter har faktiskt strömmat in. På hemsidan ligger också några av de få bilder som finns på elfenbensnäbb.
Den intresserade kan läsa mer på www.birds.cornell.edu/ivory
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Fågelskådarresa till Stora Karlsö och Gotland
20 –28 maj 2006 med Avi-Fauna
av Kerstin och Roger Stam
Tidigt lördag morgon möttes 16 ressugna fågelskådare i Visby för att följa Lars
Imby på Avi-Faunas resa till Gotland. och Stora Karlsö. Det är alltid spännande
och intressant att möta och lära känna nya människor. Nu packade vi in oss i 2
minibussar, lite trångt men allt kom med. Första stoppet vid infarten till Tofta
skjutfält (som tyvärr var stängt över helgen för skjutövning av hemvärnet) gav
oss de första obsarna törnskata, buskskvätta, törnsångare m.m, vanliga här. Vid
Gnisvärds hamn blev det fågelmässigt mycket trevligt för oss. Reveln utanför
hyste säkert 50 par kents tärna, en stark ökning sen tidigare år. Vi fick även se
mängder med karaktärsfåglar för ön som gravand, småskrake, ejder, grågäss,
rödbenor, strandskator, silvertärnor, storskarv och vitfåglarna, främst då i form
av en stor skrattmåskoloni. Efter proviantering i Klintehamn bar det iväg ut till
Stora Karlsö.
Stora Karlsö
För 150 år sedan hotades Karlsöarnas rika fågelliv alltmer av tilltagande nöjesjakt. 1880 grundades ett ideellt aktiebolag med syfte att bevara djurlivet på Stora Karlsö. Karlsöklubben inköpte och fridlyste Storön 1889. Fågeljakt förbjöds
och naturen återhämtade sig. Karlsöklubben bestämmer själv om jakt och jakttider. Utegångsfåren togs bort från ön 1887. Nu började alla växter åter erövra
sina forna växtplatser. Stora Karlsö är ett eldorado för botaniker och fågelskådare. Nästan 600 olika växter och över 250 fågelarter har observerats här. Vi kom
när orkideérna Adam och Eva samt Sankte Pers nycklar blommade som mest.
Våradonis och gullvivor bildade stora gula fält. Orkideén krutbrännare började
också blomma, en liten oansenlig blomma med svart topp och vit nederdel. Helt
fantastiska blomsterängar.
Efter middag och inkvartering (för oss i Hien en natt, fyrbiträdesbostaden 2
nätter) var det dags för kvällsutflykt i tyvärr ganska hård västlig vind. Vi fick
här vår första närkontakt med tordmule och sillgrisslorna som häckar här på ön,
Östersjöns enda fågelberg. Vi såg också ringvior (sillgrissla med vit ögonringstreck bakom ögat). Det är kö av människor som vill boka in sig på besök den
kväll som sillgrissleungen, knappt tre veckor gammal, hoppar ned från klipphyllan till sin väntande pappa. De simmar sedan långsamt bort. För att inte störa så
begränsas besökarantalet. Ett stort skådespel är det.
Massor av grå flugsnappare, förvånansvärt allmän under hela vår resa och efter
lövsångaren den vanligaste fågeln vi såg. Svartvit flugsnappare såg vi bara på
Stora Karlsö, skata och kaja saknades, en råka råkade flyga över, är sällsynt här.
Varje kväll avslutades med samling och genomgång av dagens turer.
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Kl 05.00 var det samling nästan varje morgon under hela resan. Tur att man är
morgonpigg. Under våra tre dagar på ön var vädret mycket omväxlande. Som
dagturist får du bara gå med färdledare men vi kunde fritt ströva över ön på områden som inte var avstängda. Vi skulle däremot hålla oss undan och inte synas från
leden. Lars var en mycket entusiastisk och kunnig ledare. Han fick hela tiden passa in turerna efter det ombytliga vädret. Vi såg och hörde en massa olika fåglar.
Sjungande höksångare lät sig fint beskådas flera gånger, törnskator likaså. En
härlig syn var också ett blommande slånbuskage som hade besök av mängder med
hårmyggor. Här var ett eldorado för törn-, ärt- och lövsångare.
Ovanför Suderhamns brygga spanade vi av vattnet söder om ön. Målet var tobisgrisslan. Vi såg bara 4 ex. Tyvärr minskar tobisgrisslan, man vet ej varför. Här
fanns också stora flockar med alkor, ejdrar och svärtor. Vi såg också stora flockar
med prutgäss och vitkindade gäss som sträckte norrut. Vi fick en påminnelse om
den annalkande vintern, storspovar som sträckte mot syd. Vid Hien låg många
ejdrar på sina bon. Nu kom kullar på löpande band ner till vattnet, bedårande små
mörka bollar överallt. En härlig syn. Här ligger också stora flockar med svärtor,
skrakar och alkor. Här fick vi också en pulshöjare hos Lars i form av en fullt utfärgad hane av mindre flugsnappare.
När fåren försvann från ön så började så småningom buskar och sly ta över. En
buske som planterades in i början av 1900-talet sprider sig som ogräs. För drygt
10 år sen har man släppt ut får på vissa områden. Dessutom har man röjt hårt på
några ställen för att öppna upp marken igen.
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Fyren på Stora Karlsö tändes 1887. En vacker byggnad som avses bli nationellt
arv. Nu fick ön en fast befolkning som fanns kvar fram till 1989. Vi fick en intressant visning av fyrens historik och funktion av en kunnig guide på ön. Nu är här
vandrarhem. Här fick några i gruppen bo. Vi bodde i fyrbiträdesbostaden intill i
2 nätter.
Linné beskriver från sitt besök på ön 1741 hur ett träd i röset på Röjsu haid syns
mot horisonten som ett riktmärke för sjöfarare. Linnés ask står där ännu och fick
naturligtvis ett besök av oss. Ett häftigt träd och här fick vi också en häftig upplevelse när en stenfalkshona plötsligt dök upp på nära håll och förgäves slog efter
en lövsångare. En lyckad fågelmorgon fick en suverän avslutning då en påfallande
orädd hane av svart rödstjärt visade upp sig snyggt vid toaletterna vid Hien.
På vår resa ingick ett huvudmål mat, resten fick vi ordna själva. Nu finns en restaurang på Stora Karlsö med en fantastisk utsikt över havet. Maten var god och
riklig. Här i Norderhamn ligger också muse´et med fina utställningar om öns geologi, natur och människors närvaro alltsedan stenåldern. Ett besök här var också
ett måste. I Norderhamn hade vi fullt upp att göra sista morgonen. Äntligen fint
väder och måttlig vind. Rosenfink och höksångare såg och hörde vi varje dag.
Däremot fick vi inte se lundsångaren på denna resa. På en liten ö utanför hamnen
upptäcktes en skärpiplärka och gulärla, roskarl och större strandpipare, något
överraskande ett krick- och ett årtpar. Vi fick också förmodligen se samma hane
svart rödstjärt igen, snyggt, nu nära bryggan, när vi väntade på båten som skulle ta
oss tillbaka till Gotland. Det var fantastiska dagar på Stora Karlsö även om vädret
inte var det bästa.
Gotland
Vi skådade oss ner mot Holmhällar, vårt ”hem” under resten av resan. Kl 17.00
prick åt vi en underbar trerättersmiddag varje dag. Skådning varje dag 05.00 –
10.30, 13.00 ett pass före middag, ett pass efter middagen eller nattpass. Det var
ofta hård vind och kyligt, så exkursionsmålen fick rätta sig därefter, dvs lokaler
med så mycket vindskydd som möjligt. Vi åkte kors och tvärs på södra Gotland
mot olika lämpliga skådningsmål.
ågra skådarplatser:
Faludden, i hård sydvästlig vind. Militäranläggningen gav lä och i snåren kryllade det av småfåglar som sökte skydd. Minst sagt ett myller av ärt-, törn-, och
lövsångare (bl a en med helgult huvud!) .Därtill enstaka svarthättor, trädgårdssångare, rör- och härmsångare, törnskator och en rödvingetrast. Så många fåglar
samlade i detta lilla snår. Faludden i underbart kvällsljus, spelande enkelbeckasin, storspov. Spelande rödspov, tyvärr har rödspoven blivit mycket ovanlig på
Gotland.
Stockvik, fint kvällsljus, Vi hann knappast fram till tornet förrän rariteten ägretthäger tillsammans med några vanliga hägrar lyfte från vassen strax utanför, sannolikt uppskrämd av havsörn. Ägretten satte sig snyggt i en topp i väster och lät
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sig väl beskådas innan den försvann ner bakom träddungen här. Bra med änder
här.
Grumpvik. Dags för morgonkaffet. I viken som vanligt bra med fågel. Sked – och
snatteränder, silvertärnekoloni med åtminstone ett par fisktärnor var mycket pedagogiskt. Men den rödhuvade dykandshanen som lugnt kom simmande från norr
blev den riktiga blodtryckshöjaren! Vi förvånades över att Lars inte hade lärt sig
att larma. Han ringde till en kompis. Snart var rariteten utlarmad och ganska omgående dök de första skådarna upp. Vi återvände till Grumpvik sista dagen för
kafferast. Dykanden hade inte synts till enligt rapporter. Helt plötsligt kommer
den landande. Bingo för nu hade vi kameran på gång.
Havdhems tegelbruksdammar bjöd bl a på svarthakedoppingar, gråhakedoppingar,
skedänder, vigg, gotländska ”rariteten” rörhöna, sländjagande lärkfalk, tranor
som flög över oss. Häftigast var den trastsångare som satt väldigt nära, men som
vi inte lyckades få syn på. Den sjöng oavbrutet, skarpt.
Auriv, en av Gotlands finaste strandlokaler. ”Alla” tärnor, skärfläckor. 24 skärsnäppor som funnits här sedan länge. Vem hade trott att denna högfjällsart skulle
stanna så länge på övervintringsplatsen
Söder om Hoburgen. Sundregruppens ringmärkningsplats, mycket kärvt väder för
ringmärkning, men vi fick se bl a härmsångare och höksångare. I närheten hittade
vi svarthakad buskskvätta.
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Muskmyr. En rovfågellokal. Här fick vi se bladen av den exklusiva gotlandssolvändan, fjärilen liten borstspinnare samt flera kolonier med smålarver av den
fruktade och extremt allergiframkallande tallprocessionspinnaren. Det är bara
håren på larven som är farlig, inte fjärilen.
Vamblingbo. Halsbandsflugsnappare, typisk gotlandsfågel som vi såg på flera
ställen, sjungande, häckande i holkar lågt uppsatta. Här besökte vi också Lars
Jonssonmuseet och det alldeles nyöppnade naturrummet, en stor positiv överraskning. I museet fanns flera av Lars Jonssons kanske bästa alster, mycket sevärda.
Söndag eftermiddag skildes vi i Visby, ett glatt, upprymt och trött gäng som lärt
känna varandra och trivts med varandra. Sömnen var minimal och intrycken
många under hela veckan. Mycket fågel har vi sett. Lennart i våran bil var en duktig hårdskådare som förde statistik hela tiden. Han kom upp i 152 arter (en mindre
än förra resan) trots det många gånger hårda blåsvädret. Vi lärde oss väldigt
mycket, såg många nya arter och är mycket nöjda med hela resan.
Vi hyrde sen bil och åkte till Fårö en dag innan färden gick hemåt.
Skrivare Kerstin, fotograf Roger.
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Skatöns naturreservat
Bästa platsen för fågelskådning är Skatrevet, längst ut på ön. Från parkeringen är
det en promenad på drygt 3 km ut till revet. Här kan man se sträckande fågel under vår och höst. Stora mänger vadare, gäss och änder passerar udden, ofta en bit
ut varför tubkikare nästan är en nödvändighet.
Den yttersta delen av revet bör inte beträdas under häckningssäsong, även om det
inte finns något förbud.

Går man till vänster efter bron över Svartsundsrännan kommer man till badplatsen
och lite längre ut har man bra utsikt över fjärden och Stålnäset på andra sidan. Här
är det ofta mindre blåsigt och en hel del änder brukar finnas på vattnet.
Går man upp på Skatberget (32 m.ö.h.) får man en överblick över Söderhamns
norra skärgård med alla öar.

Ute på Gråhäll och Penninggrund brukar det finnas gott om fågel, speciellt storskarv och olika måsar. Ofta sitter havsörnen på någon av öarna och spanar av omgivningen.
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Korsordskonstruktör: Leif Engkvist
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Korsordet
Skicka din lösning till Bengt Göthe, Kaptensgatan 11A,
826 37 Söderhamn senast 1/3.
Glöm inte att skriva namn och adress.
Dragning och prisutdelning sker på årsmötet den 6/3
Vinnarna kommer att publiceras i höstprogrammet.

otiser

Vi skall vara stolt över våra fuscus-silltrutar
Silltruten är en av våra tre regelbundet förekommande trutarter (de andra är havstrut och gråtrut). Silltrut kan vara svår att skilja från havstrut då bägge har svarta
ovansidor på vingarna. Vid bra observationsförhållanden ser man dock att silltruten har gula ben (havstruten är större och har skära ben). I Sverige finns två raser
av silltrut varav den ena (Larus fuscus intermedius) häckar på västkusten medan
den andra (Larus fuscus fuscus) häckar längs ostkusten. Trots att dessa två raser är
nära släkt så har de helt olika flyttningsmönster. Intermedius flyttar på hösten
längs västra Europas kuster ner till västra Afrika, medan vår fuscus flyttar förbi
Mellersta Östern och östra Medelhavet på sin väg ner mot östra och tropiska Afrika. De senaste åren har man märkt att våran ostkustras har minskat i antal och
Sveriges Ornitologiska Förenings forskningskommitté utsåg därför silltruten till
riksinventeringsart under 2006. Anledningen till minskningen är fortfarande
okänd men genom att inventera kan man kanske skaffa information som förklarar
tillbakagången. I hälsingland visar inventeringen glädjande nog att våra fuscustrutar faktiskt ökar i antal. Detta är viktigt då en stor del av hela Sveriges (och
världens!) fuscus-population (uppskattningsvis 20-40 %) häckar längs vår hälsingekust! Inventeringen visar att det häckar ca 2000 par fuscus-trutar i skärgårdarna utanför Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamn.
Läs gärna på hur man skiljer silltrut från havstrut så ökar möjligheten att säkert
artbestämma en silltrut till våren. Tips: kolla SFKs bildgalleri!
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Vårprogram 2007
Bäste medlem!
Här följer som vanligt ett fullspäckat vårprogram med aktiviteter av
olika slag! Våren är ju intensiv när man är fågelintresserad och det är
därför naturligt att vi har många exkursioner under den årstiden. Hoppas att Du finner vårprogrammet intressant!
Notera också att vi som vanligt ”förlänger” säsongen något och plockar
med några höstaktiviteter i detta program. Det gör vi eftersom höstprogrammet inte kommer förrän en bit in i september.
Alla är välkomna på våra exkursioner så ta gärna med vänner och bekanta!

OBS!
Eventuella ändringar och tillägg i programmet uppdateras via vår hemsida (se sid 2)
Bra att veta:
Vid alla exkursioner anger vi en samlingsplats. Där samlas vi för skådning samåkning om vi ska till någon annan plats.
Varma kläder och fika är alltid bra att ha med. Vi står ofta still och
det kan vissa årstider bli ganska kallt. Då är det skönt att värma sig
med lite fika och en varm tröja. Fågelbok och kikare är bra att ha med
sig. Oftast har någon i gruppen med sig tubkikare, så det går att artbestämma fåglar på längre avstånd. Man behöver inte vara expert för
att följa med. Vi hjälps åt att besvara frågor, och kom ihåg - det finns
inga dumma frågor. Vissa exkursioner är lite mer ansträngande med
t.ex. en längre promenad, och då har vi försökt ange det i programmet.
Har du frågor inför en exkursion går det alltid bra att kontakta exkursionsledaren.
När vi är inomhus träffas vi på vår klubblokal Bygdegården Vargen om
inte annat anges. Bygdegården ligger på Kyrkogatan vid Ulrika Eleonora
kyrka (se sid 2).
Exkursionerna sker i samarbete med Studiefrämjandet i Söderhamn.
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Söndag 25/2
GRANSKÄRSVANDRING
Följ med på en vandring vid Granskärs våtmark. Vi besöker bland annat
den nya matningsstationen.
Samling vid paviljongen på Granskär kl. 10.00
För info ring Gunnar A. 070-651 4017

Tisdag 6/3
ÅRSMÖTE
Härmed kallas samtliga medlemmar i Söderhamns Fågelklubb till årsmöte.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hålls, och som avslutning kommer
Stefan Persson att visa bilder.
SFK bjuder på fika. Det blir också prisutdelning till vinnarna i korsordstävlingen.
Samling på Bygdegården Vargen kl. 19.00

Fredag 9/3
UGGLEKVÄLL
Nu har ugglorna börjat hoa. Följ med ut och lyssna. Vi kommer bland
annat att försöka höra berguvens mäktiga rop.
Samling vid Resecenter kl. 17.30 för samåkning.
För info ring Lars H. 070-699 8931

Lördag 10/3
INFORMATIONSDAG OM MINK OCH SKÄRGÅRDSFÅGLAR PÅ HÖGSKOLAN I GÄVLE
Ett heldagsseminarium i G’ävle arrangerat av Studiefrämjandet och
GLOF. Hur mycket mink finns det i vår natur och vilka effekter
medför minkförekomsten?
Metoder för minkdecimering. Juridiska och samhälleliga aspekter.
För info ring Ulla Rönnqvist, Studiefrämjandet 0270-179 60 eller
Per Aspenberg, GLOF 026-64 87 65
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Lördag 31/3
HACKSPETTMORGON VID SKÄRJÅN
Vi åker i år till en ny lokal för att lyssna på hackspettarnas trummande. Vi inleder morgonen med ett besök i parken vid Axmar bruk. Med
lite tur får vi också se strömstarens födosök i ån.
Samlig vid Resecenter kl. 06.00 för samåkning.
För info ring Janne L. 070-647 3595

Måndag 9/4
ROVFÅGLAR, Maden
Nu återvänder rovfåglarna. Vid ”rören” har vi en utmärkt utsikt och
sitter skönt i lä vid en lada vi arbestämmer rovfåglar och annat spännande som kommer flygande.
Samling vid Resecenter kl. 08.00 för samåkning.
För info ring Tord S. 070-363 1806

Lördag 14/4
VÅRDBERGET, Ljusne
Från Vårdberget i Ljusne har vi en fantastisk utsikt och bör kunna få
se både rovfåglar och småfågelsträck. Parkering finns vid servicehuset Kastanjen. Sedan är det en brant trappa på ca 200m upp till toppen.
Samling vid Resecenter kl. 08.00 för samåkning.
För info ring Stefan P. 070-342 6463

Lördag 21/4
HACKSPETT & SÅNGARMORGON, Lugnesjön
I naturreservatet runt den centralt belägna Lugnesjön finns gott om
fåglar. Vi gör en tidig morgonvandring i området för att se och lyssna .
Samling vid ”hundkyrkogården” kl. 06.00.
För info ring Tord S. 070-363 1806
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Tisdag 1/5
KORSHOLMEN, Långvind
Traditionsenligt åker vi ut till Korsholmen, vår bästa lokal för att skåda havsfågel.
Samling vid Resecenter kl. 05.00 för samåkning.
För info ring Lars H. 070-699 8931

TISDAGSEXKURSIONER 8,15,22,29 maj
Under maj samlas vi som vanligt på tisdagskvällar för att se vilka fåglar som finns på våra olika lokaler.
Samling kl. 18.00 vid Granskärs våtmark. Där bestämmer vi vilken
lokal som ska besökas under kvällen.
För info ring den som är ansvarig.
8/5 Thomas T. 070-517 5069
15/5 Stefan P. 070-342 6463
22/5 Christer L. 0270-363 80
29/5 Lars H. 070-699 8931

Söndag 13/5
FÅGELSKÅDNINGENS DAG, Ålsjön
I hela Sverige samlas fågelintresserade denna dag på olika platser för
att se vilka fåglar som anlänt. Packa fikakorgen, ta med er släkt och
vänner och ta en promenad ut till det gamla fågeltornet vid Ålsjön.
Testa era fågelkunskaper på tipspromenaden längs vägen ut. Vid tornet finns våra kunniga skådare som hjälper till med artbestämningen.
Välkomna när ni vill under morgonen och förmiddagen. Vi finns där från
08.00 till 12.00.
För info ring Ulla P. 0270-417 47
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Onsdag 6/6 (Sveriges nationaldag)
LINNÉUTFLYKT, Lynäs
I år firas att det är 300 år sedan Carl von Linné föddes och att det är
275 år sedan han genomförde sin Lapplandsresa. På den resan passerade han genom Hälsingland. Vägen gick från Tönnebro via Bergvik och
Kungsgården vidare norrut. En lokal som ligger i anslutning till den
gamla färdvägen är Långnäsudden vid Lynäs. Denna lokal har en intressant flora och ett rikt fågelliv. Vi hoppas få se och höra bland annat
den sällsynta mindre flugsnapparen men också en hel del intressanta
växter.
Samling vid Resecenter kl. 06.00 för samåkning.
För info ring Tord S. 070-363 1806 eller Gunnar A. 070-651
4017

Lördag 9/6
NATTSKÄRRA/NATTSÅNGARE
En naturupplevelse! Följ med oss ut i Östansjöskogen för att höra och
kanske se det säregna nattskärrespelet. Vi passar också på att lyssna
efter nattsångare längs vägen. Det kan bli sent, så ta med fika och
varma kläder.
Samling vid Resecenter kl. 22.00 för samåkning.
För info ring Robert L. 0270-100 88

Lördag 11/8
ALIRS ÖGA
Nu är rovfåglarna på väg söderut. Vi bör kunna få se bivråkar som är
på väg till varmare breddgrader. Uppe på Alirs öga har vi en fin utsikt
över omgivningarna.
Samling vid Alirs öga kl. 09.30
För info ring Tord S. 070-363 1806
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TISDAGSEXKURSIONER 7,14,21,28 augusti
Augusti är en spännande tid för oss fågelvänner, Nu flyttar vadarna
till varmare breddgrader och stannar gärna till ute på Stenö för att
proviantera och vila.
Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta
kläder för vinden kan ligga på. För mer info ring den som är ansvarig.
7/8 Stefan P. 070-342 6463
14/8 Thomas T. 070-517 5069
21/8 Tord S. 070-363 1806
28/8 Janne L. 070-647 3595

otiser
Linnéåret
Som vår ordförande har beskrivit inledningsvis så är 2007 proklamerat som Linnéåret. Ett stort antal aktiviteter kommer att ske både i Sverige och internationellt
för att manifestera Linnés gärningar. För den som vill läsa mer finns nedan ett
antal länkar med koppling till Linné.
www.linne2007inorr.se
www.linnean.org
www.linne2007.se
www.linnaeus.uu.se
www.linnaeus.c18.net
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