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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 3.2019
Lördag 26/10
VFK är på plats på
Granngården i
Mölnvik 11-15.
Välkommen förbi!

Nytt: Krysstävling
För att uppmuntra till
vinterskådning
anordnar klubben från
och med i år en
krysstävling där det
gäller att se så många
arter som möjligt på
Värmdö fastland
mellan lördagen den 1
februari och lördagen
den 29 februari. En
liknande tävling
anordnas varje år i
Nynäshamn med gott
resultat, och nu kör vi
även i Värmdö!
Här är reglerna:
Individuell tävling, där
det gäller att under en

Tranor. Foto: Daniel Stenberg/N.

Välkommen till exkursion &
innekväll
Söndag 3/11: Rundtur där vi visar några av de
fågellokaler som finns i vår kommun.
Måndag 11/11: Innekväll med föredrag och bildvisning Daniel Stenberg. OBS! Ändrad lokal. Vi kommer att vara
på församlingsgården vid Ingarö kyrka klockan 19.00.
Läs mer under program.

Vårprogrammet är klart – boka in
tiderna!
Nu kan vi presentera vårprogrammet för 2020. Som
vanligt blir det ett artrally i januari. De populära
skådarmorgnarna vid Hemmesta sjöäng fortsätter, ”Skåda
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hel månad se eller

före jobbet”, och vi anordnar ytterligare en tur till

höra så många

Horssten-Svenska Högarna. Men det finns också mycket

fågelarter som möjligt
på Värmdö fastland

annat att välja på. Boka in datumen redan nu! På
hemsidan, under Program hittar du mer info om varje

inklusive hela

programpunkt.

Kovikstippen (även

Lördag 11/1: Artrally på Värmdö fastland

den del som ligger i
Nacka kommun) och
alla delar av Värmdö
som kan nås utan båt.
Chans att både få med
spännande
övervintrare och
upptäcka de första,
allra tidigaste
vårfåglarna!
Vandringspris till den
som ser eller hör flest
arter. Vill du delta?
Anmäl dig till Håkan
Steen på
hakansteen@yahoo.se
senast 31 januari, men
gärna redan nu!

Tallbit – hanne. Foto: Niclas
Ahlberg/N

Det gäller att se eller höra så många fågelarter som
möjligt på Värmdö fastland inklusive hela Kovikstippen
(även den del som ligger i Nacka kommun) och alla delar
av Värmdö som kan nås utan båt. Start kl 07.00 på valfri
punkt och avslut kl.16.00 vid målgången. Därefter äter vi
middag tillsammans.
Måndag 10/2: Årsmöte med föredrag och bildvisning
av Tomas Axén Haraldsson: Bland tekoppar och
minareter - fågelskådning i Mellanöstern
Tid: klockan 19.00. Plats: Kyrkettan, Gustavsberg.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på
hemsidan när det närmar sig. Efter det formella årsmötet
visar Tomas Axén Haraldsson bilder och håller föredrag.
Han tar oss med till spännande fågelmarker i Syrien,
Libanon och Azerbajdjzan och berättar om det
fågelskyddsarbete som även svenskar är involverade i.
Tomas har en fil.kand. i Mellanösternstudier och har
tillbringat över två år i regionen.
Lördag 21 mars: Flockar av vårfåglar!
Vi hoppas kunna njuta av stora flockar av tidiga flyttare –
gäss, sångsvanar, sånglärkor, tofsvipor m.fl. - som rastar
och födosöker i jordbrukslandskapet, till exempel på fälten
i närheten av Säby gård på Ingarö. Samling vid Runda
huset i Gustavsberg kl 07.00. Samåkning i egna bilar.
Torsdag 16/4: Premiär för vårens skådarmorgnar vid
Hemmesta sjöäng.

Tallbit – hona. Foto Niclas
Ahlberg/N

Ut och leta efter
tallbitar!
Plötsligt kom de –
tallbitarna! Den 22

Torsdag 30/4: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng
Söndag 3/5: Fågelskådningens dag vid Hemmesta
sjöäng
Välkomna till fågeltornet vid Hemmesta sjöäng mellan kl.
06.30 och 12.00. Värdar från Värmdö Fågelklubb finns på
plats!
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oktober lade Tomas
Axén Haraldsson ut en
film på tallbitar på
Värmdö Fågelklubbs
Facebooksida, tagen
från tornet på Björnö,
Ingarö. Och det var
inte den enda
rapporten. De senaste
dagarna har tallbitar
observerats på en rad
olika platser i
Stockholmsområdet,

Torsdag 7/5: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng
Söndag 9/5: Gökotta vid Hemmesta sjöäng
Start i fågeltornet 07.00, där vi inväntar buss 474 med
ankomst till Hemmesta vägskäl 06.45. Kommer du med
bil, kom gärna tidigare! Ta med fika. Tom Arnbom leder.
Ingen föranmälan.
Söndag 10/5: Fågelsång för nybörjare
Håkan Steen leder en vandring vid Ösby träsk 08.0010.00. Samling vid Ösbyskolans sporthall. Ingen
föranmälan. Ta med fika!
Torsdag 14/5: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng
Lördag 16 eller söndag 17/5: Tur till Svenska

vilket visar att det är
invasion på gång.

Högarna/Horssten
Efter superlyckade exkursioner till Svenska

Tallbitar drar sig
söderut i landet när
födan uppe i norr inte

högarna/Horssten både i våras och i höstas har vi tagit
beslut om att göra en exkursion till dessa
havsbandspärlor även i vår. Vi har ännu inte ett specifikt

räcker till. Tallbiten
tycker om

datum. Men ringa in 16-17 maj. Väder och vind avgör
vilken dag som är mest gynnsam för att dels komma ut

rönnbärskärnor samt
frön och skott från tall
och i viss mån gran.

och dels för att intressanta arter ska kunna dyka upp.

Så ut och spana – och
rapportera gärna
också i Artportalen!

Fredag 12/6 eller lördag 13/6: Nattsångare
Den traditionella exkursionen för att lyssna på
nattsångare. Tid: 22.00 till ca 02.00. Samåkning med
egna bilar till självkostnadspris. Sören Bevmo leder.
Ha en trevlig skådarvinter!

Nyhetsbrevet ges ut av Värmdö Fågelklubb. Redaktör och medlemsansvarig är Majna Gemsjö, majna(at)majna.se.
Medlemskapet är gratis. Läs mer: www.varmdofagelklubb.se. Välkommen också att gå med i vår Facebookgrupp.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

