Programblad Våren
2022
Skövde Fågelklubb
Under våren kommer vi beroende på pandemin och de restriktioner som råder lägga de flesta
av våra aktiviteter utomhus för att i möjligaste mån kunna genomföra dessa. De aktiviteter
som vi valt att lägga inomhus kan tätt inpå det satta datumet antingen bli inställt eller som
alternativt bli digitalt, då via Zoom. Den informationen kommer läggas ut både på klubbens
hemsida www.skovdefagelklubb.se och facebooksida.

Vi önskar att man är vaccinerad för att delta på våra
inomhusaktiviteter. Om inte, att du är symtomfri och har varit det
sedan fem dagar.
Om du har några frågor eller funderingar kring programmets upplägg, aktiviteter, osv. hör av
dig till Kent-Ove Hvass på 070-3939643 eller kentove.hvass@telia.com. Programmet
kommer finnas på vår Facebook sida och klubbens hemsida. All verksamhet sker i samarbete
med Studiefrämjandet.

Solnedgång vid Fågeludden, Hornborgasjön.
Fotad av Kent-Ove Hvass

Vårens innehåll:
25 februari 18.00 Workshop Artportalen
26 februari 05.30 Gåsräkning + studiecirkel efter
27 februari 16.00-19.00 Workshop Ugglor
4 mars 17.00 Ugglelyssning
5 mars 09.30 Studiecirkel Fågeltorn
12 mars 05.00 Gåsräkning + studiecirkel efter
19 mars 08.30 Studiecirkel Fågeltorn
20 mars 10.00 Boterstena
26 mars 04:45 Gåsräkning + studiecirkel efter
29 mars 17.00 Vandring vid Paradissjön
30 mars 19.00 Månadsmöte
3 april 07.30 Studiecirkel Fågeltorn
18 april 06.00 Torsö
24april 07.00 Studiecirkel Fågeltorn
26 april 17.00 Vandring vid Paradissjön
27 april 19.00 Månadsmöte
30 april 06.30 Studiecirkel Fågeltorn
1 maj 07.00 Hornborgasjön runt
15 maj 06.00 Studiecirkel Fågeltorn
25 maj 19.00 Månadsmöte
31 maj 18.00 Vandring vid Paradissjön
4 juni 06.00 Studiecirkel Fågeltorn
5 juni 05.30 Munkängarna
5 juni 22.00 Skådarskola nattsångare
15 juni 22.30 Nattskärrelyssning
31 augusti 19.00 Månadsmöte

Bild från
torsdagsvandringen

Vårens månadsmöte:
30 mars 19.00 Kent Andersson eller Fågeludden
Vi hoppas att vi denna kväll kan ses i vår klubblokal och titta på bilder av fotografen Kent
Andersson. Men vi håller detta möte öppet och vi kan tätt inpå välja att byta, eller ändra
programpunkt. Då får vi antingen uppleva Kents bilder digitalt via zoom eller om vädret och
våren tillåter ses ute vid Fågeludden, Hornborgasjön. Blir det detta alternativ kommer tiden
flyttas. Mer information kommer på klubbens hemsida och facebooksida i god tid innan
mötet. Välkomna!

27 april 19.00 Havsstenasjön
Vi ses vid Käpplundaskolans parkering, för att sedan tillsammans ta promenaden runt sjön.
Under tiden vi går runt kollar vi vad vi kan se och höra för arter. Ta gärna med fika till detta
möte. Välkomna!

25 maj 19.00 Paradissjön
Vi ses vid paradissjön, kollar vad det finns för fåglar i sjön. Vi startar upp en eld och grillar
korv som klubben bjuder på. Detta enligt tradition. Välkomna!

31 augusti 19.00 Fågeludden
Vi ses vid Fågeludden, går en tipspromenad ut till tornet och spanar efter de fåglar vi kan se.
Vi pratar om sommarens aktiviteter, händelser och ser vad hösten har att erbjuda. Vi startar
även upp eldplatsen för möjligheten till att grilla eget medtag. Välkomna!

Sångsvan
Fotad av Kent-Ove Hvass

Vårens gåsräkningar:
Vi räknar de stora mängderna sädgäss vid sjön Östen även i vår. Vi kommer samlas vid
Logården för vidare färd ut till punkterna runt sjön och sen sammanställa resultatet utanför
Logården med egen matsäck. Det kommer även finnas möjlighet att inte träffas innan utan att
man hör av sig till Mikael H för att bli tilldelad en punkt och efteråt hör av sig eller skicka ett
sms till Mikael med resultatet från sin räkning. Beroende på snötäcket och kylan kan
räkningarna skjutas upp, en vecka eller två. I sådana fall meddelas detta av Mikael Holst (per
mail, på klubbens hemsida och facebooksida) senast torsdag före utsatt datum. Hör av dig till
ansvarige Mikael Holst, 0735-694119 för mer info.
Under våren kommer vi även kombinera gåsräkningarna med en gåscirkel, där vi tillsammans
efter räkningen åker ut och letar efter gässen när de rastar på fälten kring Östen. Vi kollar
arterna och de kännetecken som finns för att skilja på dem. Vill du bara vara med på
gåscirkeln kontakta Edvin Klein 0767-931312, för mer information kring samlingsplats och
tid.

Datum för våra gåsräkningar är följande:
26 februari 05.30
12 mars 05.00
26 mars 04:45

Vitkindade gäss
Fotad av Kent-Ove Hvass

Vårens dagsturer och kvällsturer:
4 mars 17.00 Ugglelyssning
Vi samlas vid Billingehovs parkering 17.00 för att ta oss vidare ut i ugglemarkerna kring
Bjursjöarna, Klyftamon. Är det för dåligt väder denna kväll, så har vi en reservkväll där vi
kommer hålla aktiviteten istället. Denna kväll är den 11 mars 17.00. Så håll koll på klubbens
hemsida och facebooksida när vi närmar oss. Då det är där vi kommer meddela om vi åker ut
den 11:e istället. Leder gör Per-Olof Bengtsson, 0705-248395. Välkomna!

20 mars 10.00 Boterstena
Vi samlas vid Billingehovs parkering 10.00 för att ta oss vidare till Boterstena och dess
närhet. Vi hoppas på rovfågel i området men också lite annat smått och gott. Leder gör Carl
Beskow, 0768-348466. Välkomna!

29 mars 17.00 Vandring vid Paradissjön
Vi samlas vid paradissjöns parkering för att sedan gå en runda och anteckna de arter vi ser och
hör. Vi kommer ha samma aktivitet i mars, april och maj, detta för att följa vilken tid fåglarna
kommer till området men också för att se hur våren går framåt. Välkomna!

18 april 06.00 Torsö
Vi samlas 06.00 vid Billingehovs parkering för att ta oss vidare ut mot Torsö. Vi besöker ett
gäng lokaler på ön och hoppas på arter som storlom. Ta med fika till denna tur.
Leder gör Per-Olof Bengtsson, 0705-248395. Välkomna!

26 april 17.00 Vandring vid Paradissjön
Vi samlas vid paradissjöns parkering för att sedan gå en runda och anteckna de arter vi ser och
hör. Vi kommer ha samma aktivitet i mars, april och maj, detta för att följa vilken tid fåglarna
kommer till området men också för att se hur våren går framåt. Välkomna!

1 maj 07.00 Hornborgasjön runt
Vi samlas vid Fågeluddens
parkering 07.00 och ser vad vi
kan hitta för fågelarter. Vi
fortsätter sedan runt sjön och
besöker ett gäng lokaler, vi
tittar även på hur man hittar
dit. Ta med fika till denna
dag. Leder gör Edvin Klein,
0767-931312. Välkomna!

Brunand.
Fotad av Kent-Ove Hvass

31 maj 18.00 Vandring vid Paradissjön
Vi samlas vid paradissjöns parkering för att sedan gå en runda och anteckna de arter vi ser och
hör. Vi kommer ha samma aktivitet i mars, april och maj, detta för att följa vilken tid fåglarna
kommer till området men också för att se hur våren går framåt. Välkomna!

5 juni 05.30 Munkängarna
Vi samlas vid Billingehovs parkering 05.30 för att ta oss vidare mot Kinnekulle och
Munkängarna. Vi går en runda i Munkängarna och lyssnar på de fåglar som finns i området.
Med tur får vi höra en mindre flugsnappare. Ta med fika till denna dag.
Leder gör Edvin Klein, 0767-931312. Välkomna!

5 juni 22.00 Skådarskola nattsångare
Detta är en aktivitet som naturum Hornborgasjön anordnar tillsammans med oss i Skövde
fågelklubb. Turen leds av Kent-Ove Hvass och mer information kommer ut på
www.hornborga.com och vår hemsida och facebooksida. Välkomna!

15 juni 22.30 Nattskärrelyssning
Vi samlas vid Billingehovs parkering 22.30 för att ta oss vidare ut till nattskärrornas rike,
Skövde skjutfält. Välkomna!

Sothöna
Fotad av Kent-Ove Hvass

Vårens studiecirklar och workshops:
25 februari 18.00 Workshop Artportalen
Vi kör en kväll med en lättare genomgång på hur artportalen fungerar, hur man gör för att
rapportera och hur man ser sina obsar. Kvällen kommer att hållas digital via zoom och länk
till denna träff kommer i god tid innan skickas ut i vår mejllista, hemsida och facebooksida.

26 februari, 12 mars och 26 mars Gåscirkel
Vi kommer erbjuda en cirkel där vi efter gåsräkningarna åker ut och lär oss hur gässen ser ut
när de går på fälten. Vad skiljer arterna och kolla upp vad finns det för kännetecken man kan
använda sig av för att skilja på arterna? Mer information finns under rubriken ”vårens
gåsräkningar”.

27 februari 16.00-19.00 Workshop Ugglor
Vi kör en kväll full med ugglor. Vi tittar vad som skiljer dem åt, hur de låter och vart de finns
i Sverige. Kvällen kommer hållas digital via zoom där länken kommer ut via vår mejllista,
hemsida samt klubbens facebooksida.

Fågeltornscirkel
Vi kommer under denna cirkel besöka sju olika fågeltorn i Skaraborg vid sju olika tillfällen
under våren. Cirkeln kostar 300kr om du deltar på samtliga träffar, annars 75kr per gång.
Pengarna swishas till 0703-939643. Vid varje tillfälle träffas vi vid Billingehovs parkering vid
utsatt tid. Leder gör Kent-Ove Hvass och vid eventuella frågor och funderingar kontaktar du
Kent-Ove på kentove.hvass@telia.com. Välkomna!

Datum och plats för turerna ser du nedan:
5 mars 09.30 Utloppstornet vid Hornborgasjön.
19 mars 08.30 Gamla tornet vid sjön Östen.
3 april 07.30 Fäholmen vid Hornborgasjön.
24 april 07.00 Fågeltornet vid Mullsjön.
30 april 06.30 Fågeludden Hornborgasjön.
15 maj 06.00 Öjatornet vid Östen.
4 juni 06.00 Tornet vid Hångers udde.

Utloppstornet
Fotad av Kent-Ove Hvass

Lite smått och gott:
Under vår och höst genomförs simfågelräkningar i Hornborgasjön, där flertalet av våra
medlemmar är engagerade. Under en simfågelräkning räknar man alla sim- och dykänder,
svanar, gäss, osv. i ett uppdelat område. Har du frågor kring simfågelräkningen eller vill vara
med och delta, kontaktar du Åke Abrahamsson på 0706602453
Under vår och höst räknar många av våra medlemmar tranor i Hornborgasjön. Under våren
dagligen i södra delen av sjön och under hösten två dagar i veckan i sjöns norra och södra del.
Har du frågor kring tranräkningen kontaktar du Bertil Johannson på 0705425048
Vill du köpa småfågelholkar? Under senaste åren har en grupp/personer använt klubbens
källare för att bygga fågelholkar, är du intresserad?
Holkarna kostar:
Träfärg/standard - 50kr
Målad -100kr
Kontakta Kent- Ove Hvass vid intresse på 0703-936943 eller kentove.hvass@telia.com.

