Flens Ornitologiska Förening

En av våra lokala glador (foto: Per Flodin 2022)

Program
för hösten 2022

Höstprogram för 2022

13 augusti

Strandstuviken/Marsäng. Tanken med denna utflykt är att besöka Strandstuviken och
och se rastande vadare där. Är tillgången på vadare dåligt så går utflykten istället till
Marsäng för att följa rovfågelsträcket där. Beroende av vädret så kan målet för
utflykten förändras. Samling sker på parkeringen vid Amazon i Flen kl.07:00 för
samåkning. Intresserade bör anmäla sig till per.flodin@gmail.com detta för att vi ska
veta vilka vi behöver vänta in. Ta med en tilltagen fikakorg på denna heldagstur. Vi
får nog räkna med att vara tillbaks i Flen först vid 14 tiden.

3 september

Blåhakesök. Vi ägnar denna utflykt till att leta efter rastande blåhakar på någon
lämplig lokal. Hela företaget är chansartat så väder mm får avgöra var vi hamnar men
vi kommer att behöva förflytta oss med bil och helt säkert i fuktig mark så stövlar är
att rekommendera. Samling på Amazonplan kl. 07:00 (åter vid 12-tiden). Ta med
fika/frukost. Kontaktperson: Jukka Väyrynen tel: 070-638 22 82.

10 september

Riksmästerskap i tomtskådning/öppet hus. Denna dag genomförs traditionsenligt
Riksmästerskapen i tomtskådning som går ut på att under ett dygn (00:00 – 24:00)
notera så många fågelarter som möjligt från en begränsad plats. Jukka Väyrynen
(Mälby kvarn, Dunker) och Per Flodin (Kvarntorp, Vadsbro) har deltagit i många år
och håller öppet hus för de som vill komma och följa fågellivet under valfri tid under
dagen. Tips: Den tidiga morgonen är generellt bäst och tiden mellan 12-15:00 sämst
(dvs minst nya noterade arter). Vi själva börjar vid 6:00 oftast om det inte regnar.
Mer info kan ni få av Jukka Väyrynen tel: 070-638 22 82 om intresse finns. Vi samlas
vid parkeringen intill Amazon i Flen kl. 08:00. Medtag fikakorg. Ingen samling i Flen
denna morgon utan man ordnar med sin egen transport och är på plats så länge man
har lust. En dålig dag noteras ca 50 arter och en bra ca 70 arter vid Mälby Kvarn, vid
Kvarntorp ses i allmänhet ca 10 arter färre.

1 oktober

Sträckskådning vid Gripensnäs, Vadsbro. Vi följer traditionsenligt fågelrörelserna
under en morgon vid Gripensnäs under ledning av Per Flodin 070- 655 09 16. Ta med
tilltagen fika och varma kläder då vi inte rör på oss så mycket utan skådar från
samma punkt. Fällstol kan vara lämplig om man blir trött i benen. Samling sker på
parkeringen vid Amazonplan 07:00 där Christer Swärd möter upp.

16 november

Medlemskväll med bildvisning. Vi träffas denna kväll 18:30 (-20:30) i Flensbiblioteks
hörsal för att prata fåglar i största allmänhet. Ta med egna bilder, frågor osv. Vi
kommer att prata om hur fågelåret varit i Sörmland och i synnerhet i Flens
omgivningar. Ta med fika. Kontaktperson: Ingela Borg ingelaborg@hotmail.com

14 december

Medlemskväll med bildvisning. Vi träffas denna kväll 18:30 (-20:30) i Flensbiblioteks
hörsal för att prata om hur man bär sig åt för att hitta fåglar i vår kommun. Hur bär
man sig åt för att se fjäll- och ljungpipare? Var ses flest vadare? Har du egna
drömmar om att hitta någon vanligare eller sällsyntare art? Då är denna kväll lämplig
att ta del av. Ta med fika. Kontaktperson: Ingela Borg ingelaborg@hotmail.com

2 januari 2023

Vinterskådning i kommunen. Denna dag ägnas traditionsenligt av Jukka Väyrynen till
att leta rätt på så många fågelarter som möjligt inom Flens kommuns gränser och
som vanligt går det bra att hänga på så länge man har lust. Vi rör oss i alla tänkbara
miljöer och det kommer att vara en del bilåkande mellan olika platser. Varma kläder
och tilltagen fikakorg rekommenderas. Samling kl. 8:00 vid kyrkogården i
Malmköping då vi täcker av kommunens norra del först. Kontaktperson: Jukka
Väyrynen tel: 070-638 22 82

Vem ser vad? Var? Snabb information!!!
Flensskådarna har en egen kanal för snabb information om observationer i kommunen.
Kontakta (SMSa) någon av medlemmarna för en inbjudan, t.ex. Per Flodin 070- 655 09 16.

Vad är Line Band?
Line Band är en mycket överskådlig social app som laddas ner gratis för både Android och IOS. Den har
funnits länge som framgångsrik social app i Japan och släpptes i väst i mitten av februari. Mer information
hittar du på http://lineband.microbirding.se. Via appen får du direkt och snabb information om fåglar
och fågelhändelser från kommunen i realtid! Kanske är någon av dina drömarter på besök i närheten av
dig?!

Bli medlem!
Flens Ornitologiska Förening (FOF) är en ideell förening partipolitiskt och religiöst obunden lokalförening
för fågelintresserade på alla nivåer. Föreningen bildades 2008. FOF är anslutet till Föreningen
Södermanlands Ornitologer (FSO) som i sin tur är en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska
Förening.
Ditt medlemskap bidrar till:


Att du tillsammans med andra fågelintresserade kan dela med dig och utbyta erfarenheter om
fåglar och fågelskådning.



Att det anordnas exkursioner, föredrag och studiecirklar för dig och övriga medlemmar.



Att stärka FOF:s fågelskyddsarbete i Flens kommun.



I ditt medlemskap ingår även medlemskap i Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) samt
årsboken Det Sörmländska fågelåret 2021.



Du blir medlem genom att betala in 175 kr på bankkonto 383-8331 (Sörmlandsbanken).
Familjemedlemskap kostar 200 kr. Obs! Glöm inte att ange vad inbetalningen avser, vem (vilka)
det gäller och din/er adress.
Hemsida: www.fof.sormlandsornitologerna.se/

