Fågelskådningens Dag i Skåne 6 maj 2012
Den första Fågelskådningens Dag genomfördes för mer än 20 år sedan på initiativ av Sveriges Ornitologiska Förening. Dagen, som numera är en klassiker, görs för att sprida kunskap om fåglarnas liv och leverne samt för att uppmuntra fågelskådandet runt om i landet. Föreningar erbjuder guidningar, exkursioner och mycket annat. Alla aktiviteter är anpassade till nybörjaren och det finns alltid kunniga guider på plats med kikare och fågelböcker.

Känn dig riktigt välkommen!
Grytskär
Vadare, änder och gäss brukar rasta innanför Grytskären en av Bjärehalvöns bästa fågellokaler. Droppa in när du vil,
vi har tubkikare och litteratur på plats. Glöm inte fika!
Samling: Vid Grytskären, när du vill mellan 09.00-12.00
Kontaktperson: Thomas Wallin, 070-644 96 60
Ängelholm
Stadens fåglar - särskilt för nyfikna barn och deras föräldrar! Samling: Rönneå i Bruksgatans förlängning (nedanför
gamla Hemköp), 10.00
Kontaktperson: Mona Jönsson, 0431-163 38.

Kullaberg
Kullaberg är vid denna årstid oerhört intressant. Lövsångare, ärtsångare och näktergal är några av de arter vi väntar
oss att få lyssna på. Vi går en kortare runda på berget och
ser vad som anlänt under natten.
Samling: Vid naturum 09:00
Kontaktperson: Kaj Möller, 0705-41 64 69
Fredriksdal, Helsingborg
Vår gröna oas mitt i centrum erbjuder ett rikt fågelliv. Vi
tar oss runt och tittar till rörhönorna i dammarna, ringduvorna i sina häckningsbestyr och hoppas på lite nyanlända sångare.
Samling: Entrén till Fredriksdal 09:00. Observera att entréavgift föreligger.
Kontaktperson: Ulrik Alm, 0704-65 43 54

Herrevadskloster
I år spanar vi fåglar i nya naturvårdsområdet Herrevadskloster. Hackspettar, rovfåglar och sångare finns i stort
antal i det omväxlande landskapet. Fika är ett ”måste” och
även handkikare är bra att ha med om du har.
Samling: Herrevadskloster vid gamla skjutbanan, Horsa
kärr, 09.00 -13.00.
Kontaktpersoner: Bengt Hertzman, 070-203 59 15,
Lasse Nilsson, 0706-92 69 79, Inger Persson, 0435-154 33

Landskrona
Vi bestämmer färdmål när vi träffas denna morgon vid
Saluhallstorget, Landskrona, 09.00 för samåkning
Kontaktperson: Lennart Halldin 0701-42 41 50

Löddesnäs
Med Lars-Göran som guide besöker vi Löddesnäs på
spaning efter både redan häckande fåglar och de senast
anlända flyttfåglarna.
Samling:   Lomma busstation kl. 7.50 för samåkning eller
kl. 8.00 vid Löddesnäs fågeltorns parkering. 		
Kontaktperson: Lars-Göran Lillvik, 070-209 90 93
Nykläckta storkungar i Fulltofta
Vid Fulltofta Storkhägn pågår ett spektakulärt skådespel
med 25 häckande par på en och samma plats! Ta chansen
att skåda den skånska fågeln på helt nära håll. Ungar har
kläckts och syns när föräldrarna reser sig. Hör berättelsen
om storkens historia i Skåne, om försvinnandet, projektets arbete och förstås om den sensationella flyttningen.
Glöm inte kikaren!
Avgift: Frivilligt belopp i gåva till Storkprojektets arbete.
Samling: Fulltofta Storkhägn, Hörby, 11.00 -12.00 och
13.00-14.00
Kontaktperson: Emma Ådahl, 0709-98 02 25,
Kollektivtrafik: Busslinje 470 från Höörs station. Stig av
på hållplats Fulltofta Riksvägen. Därefter ca 2 km promenad i riktning mot Slottet och kyrkan.

Gäddängen, Fulltofta
Fullt med aktiviteter under dagen.
Samling: 06.00.

Hovdala slott, Hässleholm
I Hovdala bjuds ett program för hela familjen! Ta även
med Dig släktingar och vänner.
Fågelskådning är en hobby som är lätt att fascineras av!
Programmet består av flera ”bitar”; välj ut en eller flera av
dessa för ”provsmakning”!
Guidad naturvandring 07.00-08.30 och 09.00-10.30.
Fågelholksutställning av Ebbe Bjärlestam.
Fågelringmärkning med Håkan Winqvist.
Andfågelräkning i bl.a. Finjasjön 07.00-10.00.
Redovisning av under dagen av observerade fåglar.
Samling vid stora parkeringen.
Kontaktperson: Lennart Mattsson 070-568 22 48
Stenshuvud
Fåglarna är riktigt morgonpigga den här tiden på året och
flest hör man under morgontimmarna.
Därför genomför vi en gökotta denna morgon.
Samling: naturum Stenshuvud 06.00.
För er lite mer morgontrötta har vi också en fågelvandring.
Samling: naturum Stenshuvud 10.00.
Leder båda aktiviteterna gör Agne Paulsson. Tag gärna
med egen kikare.

Håslövs ängar, Kristianstad
Som vanligt inbjuder vi alla till några tidiga timmar på
Håslövs ängar på den nordöstra sidan av Hammarsjön.
Mellan 06.00 och 11.00 hjälps företrädare för fågelklubben
åt att visa vad denna klassiska fågellokal har att erbjuda en
tidig vårmorgon. Dessutom blir det en tipstävling kring
fåglar med fina priser! Nytt för i år blir den fågelbingo, som
vi hoppas kunna avsluta dagen med. Vi börjar 11.00 och
tre kvart framåt spelar vi ”bingo” fast med fågelarter som
”spelkulor” och nummer – i takt med att vi hittar olika
fågelarter fylls brickorna med kryss.
Kontaktperson: Evert Valfridsson, tel. 070-602 30 45

