SVARTHAKEN
MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB
Mars 2021.

Strömstaren är en trevlig vintergäst som även häckar sällsynt i våra trakter.
Bilden är från Grolanda. Foto Torleif Halvorsen.

I Alla Lägen Vårt Studieförbund

Nya Medlemmar:
Thomas Karlsson Hönö
Heidi Paltto Falköping
Linda Wieland Falun
Inger Elvingsson Falköping
Roland Bertilsson Vårkumla
Kristina Johansson Vårkumla
Gällande holkpriser:
Småfågelholkar kostar 50 kronor
Starholkar kostar 60 kronor
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 150 kronor
Göktyta och sparvuggla kostar 150 kronor
Margarinmatare kostar 30 kronor
Övriga typer – fråga.
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge Sundén, tfn 051580592

Hemsidan!
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om
sådant som är på gång. Vi försöker vara aktuella med notiser i ord och bild.
Dessutom finns en direktlänk till Artportalen för observationer i Falköpings
kommun, det är mycket värdefullt. Titta in på hemsidan ofta, där finns
mycket matnyttigt. Adressen är enklast möjliga - fagelklubben.se

Parkeringen vid Hulesjön
Efter stora problem med att folk använder parkeringen som soptipp har
den varit stängd tillfälligt. En låst bom med kombinationslås är nu
uppsatt. Fråga någon i styrelsen efter kombinationen. //Åke

Utflykter för daglediga
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter året ut. Ni som är
intresserade av att titta på fåglar i skog och mark bör hänga med på detta.
Såväl gamla som nya deltagare hälsas varmt välkomna.

Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag förmiddag från
tidigast sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Under tidiga våren
samlas vi klockan 08.00. Längre fram skall ni fråga någon av de ansvariga
vid vilken tid samling sker. Uppgiften finns även på hemsidan. Samling på
Fredriksbergskyrkans parkering som vanligt. Ta kontakt med Anita eller
Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret.
Anita Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela. Anita har 0705 –
87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. OBS Ta med fika och kläder
efter väder gäller.

Ny adress?
Det är ytterst angeläget att du meddelar oss din nya adress om du flyttar.
Det är först och främst Lennart Friggeråker som behöver få denna
information. Någon annan möjlighet än information från dig finns inte för
oss att få reda på detta. Adress mm hittar du längst bak

Mekelsmäss 2021.
När jag vid den här tiden förra året skrev om Mekelsmäss 2020 så var ju
förhoppningen att det skulle gå att genomföra som vanligt.
Coronapandemin skulle ju vara över i slutet av september men skam vad vi
bedrog oss. Likafullt genomförde vi det och på ett som vi bedömde ur
smittsynpunkt säkert sätt. Hur vi kommer att göra i år vet vi ju ännu inte
men en sak är säker. Vi kommer att göra allt vi kan för att genomföra
Mekelsmäss i enlighet med myndigheternas anvisningar.
Med eller utan fika och varmkorv det får tiden utvisa. Ni som tidigare varit
med som utställare kommer att få en skriftlig förfrågan längre fram. Är det
någon ny utställare som vill hänga på så är det bara att höra av sig. Vi har
plats för ytterligare några. Det är ju naturligtvis också så att vi hoppas på
att kunna köra enligt våra gamla rutiner och då behöver vi en del personal
för servering med mera Detta får tiden utvisa. Väl mött i Friggeråkers
bygdegård i september.
Lennart 0515–10111 eller 070–3432824 friggeraker@gmail.com

Fortfarande gäller…..
TILLS VIDARE INGEN SAMÅKNING OCH ANMÄLAN TILL ALLA AKTIVITETER.
Om det skulle vara så illa att ingen vill följa med kan det vara bra för
ledaren att veta detta. Vi återgår till ”ingen anmälan” när pandemin är
över. Som ni ser blir våra möten utomhus under våren och försommaren
för att klara smittspridning och distansering. Eftersom detta är en
”årsmötesupplaga” kommer en delvis annorlunda version att finnas på
hemsidan. Titta in på den för att se vad som har ändrats. I mitten på juni
kommer ett nytt medlemsblad och då hoppas vi ett omständigheterna är
mer normala
Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans parkering (övre delen av
Wetterlinsgatan) om inte annat sägs under respektive programpunkt. Ta
alltid med fika och kläder efter väder gäller.
SMÅVATTENINVENTERINGEN
Förra årets succé fortsätter i år med full kraft. Ni som var med då vet hur ni
skall göra. Har ni inte deltagit tidigare skall ni ta kontakt med Lennart
Sundh – som är master i ämnet – eller Lennart Friggeråker, som kan
berätta vad det är och hur man gör.
Backsvaleinventeringen i SOF Birdlife:s regi fortsätter. Jag är
kontaktperson för Västergötland. Det vore ju spännande om vi kunde hitta
någon ny, hittills okänd, koloni i Falköpings kommun. Sammanställningen
av förra årets inventering kan ni läsa om på hemsidan. //Åke

Här är programmet för våren 2021
Månadsmötet i mars är inställt.
Vårens första ugglelyssning - fredagen den 19 mars klockan 18.00.
Vi brukar bege oss till skogarna västerut vid en av våra ugglelyssningar och
det blir denna. Åke Abrahamsson leder. Om vädret är tveksamt skall du
ringa Åke för exakta besked om kvällen. Han har tfn 070 660 24 53.
Observera – ingen samåkning. Obs anmälan till Åke.

Vårens andra ugglelyssning - fredagen den 26 mars klockan 19.00.
Vi är hemma cirka 22.30 och vi kommer att hålla oss i stadens närhet.
Tidpunkten är väl vald, solen går ner 18.35. Lennart Friggeråker leder. Om
vädret verkar tveksamt skall du ringa Lennart för exakt besked om kvällen.
Lennart har tfn 0515 10 111. Observera – ingen samåkning. Anmälan till
Lennart.
Vårens tredje ugglelyssning –skärtorsdagen den 1 april klockan
19.00.Denna gång väljer vi en längre sväng, räkna med att vi hamnar
söderut, åt Vistorp och Fivlered med flera platser. Eller varför inte
Hökensås! Räkna med att vi är ute till 24-tiden. Om vädret verkar tveksamt
skall du ringa Åke Abrahamsson, tfn 070 660 24 53, som leder. Observera –
ingen samåkning. Sommartiden har börjat. Anmälan till Åke.
Orrspelsmorgon i Jäla. Annandag påsk den 5 april klockan 06.00
De senaste åren har detta varit riktigt bra med fint orrspel, ljungpipare och
storspovar på nära håll. Även härlig vårkänsla i skogen med många trastar
och hackspettar. Åke leder – tfn 070 660 24 53. OBS Ingen samåkning.
Anmälan till Åke.
Tranfestival vid Trandansen den 10 – 11 april. Så var det tänkt innan
pandemin men nu är det ju annorlunda. Allt är reducerat till ett minimum
och i varje fall inget tält. Vad som blir kvar är inte möjligt att sia om när
detta skrivs. Titta in på vår eller Naturrum Hornborgasjöns hemsida för att
få det senaste kring vilka aktiviteter som eventuellt kommer att finnas. Det
kommer att bli fyra värdefulla digitala föredrag att ta del av. Länken finns
på vår hemsida.
Skogsvandring i Ryd – söndagen den 18 april klockan 07.00.
Detta har blivit en tradition. En ordentlig skogsvandring med trastar,
rödhakar och fina korsnäbbar och kanske spillkråka och sparvuggla. Detta
blir femte året med en vandring runt Ryd i Vilske-Kleva. Åke Abrahamsson
leder och du når Åke på tfn 070 660 24 53. Ingen samåkning. Anmälan till
Åke.

Botanikcirkel

”Stort och vackert”

Jodå, allt tyder på att denna populära studiecirkel blir av även i vår. Är du
intresserad skall du ta kontakt med Enar Höglund, tfn 0706 55 18 05, så
får du veta alla detaljer. Tillsammans med Naturskyddsföreningen, hoppas
v i, som i så mycket annat.
Månadsmötet i april blir vid Bergstugan den 20 april klockan 19,00. Det
är så bedrövligt att vi inte kan samla medlemmarna till våra vanliga
månadsmöten. Därför försöker med ett utemöte även om det kanske blir
lite kyligt i vårkvällen men morkullorna drar, trastarna sjunger och vi
ordnar med lite bra fika. Enklast åker man till Bergsstugan från riksväg 47.
Vråhålan på Mösseberg - söndagen den 25 april klockan 07.00. Samling
till vänster innan Bergsjön där vägen upp till en radiomast tar av. Allt
räknat från söder, från riksväg 47. Sten Danielsson leder er genom ett hav
av blåsippor och ett spännande stycke vildsint natur. Sten har tfn 0515 72
82 17. Ingen samåkning, anmälan till Sten.
Brushanekväll vid Trandansen - torsdagen den 6 maj klockan 18.00.
Mångårig våraktivitet med förhoppning om nyanlända brushanar,
dessutom en hel del andra vadare såsom grönbenor och Gluttsnäppor. Allt
beror på vilket flyttväder som råder. Du kan komma senare under kvällen
om det passar dig bättre – vi finns på plats till framåt nio. Ta med eget fika
i förekommande fall. Anita Ljungström leder det hela, Anita har tfn 070
587 09 08.
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden - tisdagen den 11 maj klockan
21.00. Ibland lyckas vi bra med dubbelbeckasinerna och ibland går det inte
alls. Det kan således vara totalt tyst. Det är ändå härligt att höra
enkelbeckasinerna och rödbenorna spela.
För inte tala om storspovarna. Samling på parkeringsplatsen till
Hornborgamaden klockan 21.30. Lennart Friggeråker leder, Lennart har tfn
0515-10111. Ingen samåkning, anmälan till Lennart. Viktigt med tanke på
den lilla parkeringsplatsen.

Väsmestorp vid Floby. Torsdagen den 13 maj klockan 08.00. - 1100.
Tillsammans med Västkuststiftelsen.
Väsmestorp är det senaste kommunreservatet inom Falköpings kommun.
Ta med fika. För att parkera hänvisas till Torrevalla gård. Ta av vid norra
sidan av Torrevalladammen. Ansvarig är Enar Höglund tfn 070 655 18 05.
Även Åke Abrahamsson. Begränsat antal deltagare, 15 personer. Anmälan
till Enar Höglund.
Mössebergs östsluttning lördagen den 15 maj klockan 08.00 – 11.00
Tillsammans med Västkuststiftelsen.
En härlig vandring utlovas i en tid när fågelsången är som rikast. Ta med
fika. Samling vid parkeringsplatsen till Mössebergs kurort. Ansvariga är
Lennart Friggeråker tfn 070 343 28 24 och Åke Abrahamsson tfn 070 660
24 53. Begränsat antal deltagare, 15 personer. Anmälan till Åke
Abrahamsson.
Månadsmöte på Arboretum i Floby den 18 maj klockan 19.00.
Förra året var vi på Åsle Tå men vårt majmöte, i år blir det vid Arboretum i
Floby. Eftersom det finns en hel del osäkerhet om platsen när detta skrivs i
början av mars måste du anmäla dig till Lennart Friggeråker tfn 070 343 28
24.
Vårens art är mindre flugsnappare. Förra året hördes ingen i vår
kommun. Den enda observationen var i vår trädgård under
höstflyttningen. De finns. Kan det vara en uppgift för onsdagsgruppen?
Nattsångare vid Hulesjön - fredagen den 21 maj klockan 21.00. Samling i
korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen. Vi är ute ett par
timmar och vi går på vägarna i området. Rosenfinkar och näktergalar och
alla kvällens röster. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 070 660 24 53
Kinnekulle - söndagen den 30 maj klockan 06.00. Start vid Munkängarna
med mindre flugsnappare, rosenfink och skogsduva. Vi kommer även att
besöka Österplana hed och vall med sin förnämliga flora och kanske
Cementas stora brott. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 070 660 24
53. Ingen samåkning, anmälan till Åke.

Skogsvandring vid Floby med start vid Ekvallen idrottsplats - lördagen
den 5 juni klockan 07.00. Anita Ljungström leder er igenom en fin och lite
blandad skogsterräng mellan Floby och Trävattna och Anita har tfn 0705
87 09 08. Ingen samåkning och anmälan till Anita.
Nattskärrorna på Skövde skjutfält - fredagen den 11 juni klockan 22.00.
Ytterligare en tung tradition som Gerd och Helge Sundén och Åke
Abrahamsson leder. Räkna med att vara ute till efter midnatt. Gerd och
Helge har tfn 0515 - 80592. Ta med myggmedel av alla slag och
luftvärnskanon, det behövs! Ingen samåkning, Anmälan gäller.
Månadsmöte den 15 juni vid Utloppet klockan 19,00.
Vi kommer att ordna med korvgrillning men dryck och fika får du ta med
själv. Avslutning blir en vandring längs med Vallen i försommarkvällen.
Ansvarig Åke 070 660 24 53.

Pilgrimsfalken på Roséns silo. Bild Karl Axel Axelsson KAX

FÖREINGSINFORMATION

Ordförande

Åke Abrahamsson
070 - 660 24 53
ake.p.abrahamsson@telia.com
Vice Ordförande
Thomas Asp
072 - 230 61 45
Kassör
Lennart Friggeråker
070 - 343 28 24
Sekreterare
Susanne Wieland
070 - 681 43 12
Övriga
Anita Ljungström
070 - 587 09 08
Jan Johansson
070 - 321 32 24
Kenneth Mörk
070 - 257 81 23
Håkan Fridner
070 - 791 35 12
Rolf Andersson
076 - 101 17 20
Evert Arnoldsson
070 - 867 08 55
Erik Tornberger
070 - 961 93 65
Medlemsavgift
Familjemedlemskap
150 kr
Enskild medlem
100 kr
Ungdom under 16 år
50 kr
Plusgiro
32 15 79 - 5
Medlemsblad
Hans-Åke Abrahamsson
hanske.abrahamsson@gmail.com
Hemsida internet
Mari Friberg
admin@fagelklubben.se
Artportalenadministratör
Rapportmottagare
Albin Thorsson
albin@torsson.se
Adress
Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker
Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping
friggeraker@gmail.com
Klubblokal
Wetterlinsgatan 23 A Falköping
Hemsida
www.fagelklubben.se

