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Falkens öga. Foto Ingalill Abrahamsson

Gällande holkpriser
Småfågelholkar kostar 50 kronor.
Starholkar kostar 60 kronor.
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 120 kronor.
Margarinmatare 25 kronor.
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge
Sundén, tfn 0515-80592.
Medlemslotteri Falbygdens Fågelklubb 2017
NR
NAMN
VINST
211
224
36
43
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92
219
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66
63
199
162
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42
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192
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113
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105
46
38
2
51
201

Kerstin Jägmarker
Margareta Friggeråker
Kitty Bakker
Elof Karlsson
Helge Sundén
Per Magnusson
Ulf Pettersson
Christer Larsson
Jan Waltersson
Thomas Asp
Rolf Andersson
Ulf Pettersson
Björn Larsson
Torleif Halvorsen
Anita Ljungström
Rolf Green
Britt-Marie Olsson
Kjell Lennartsson
Elsy Höglund
Britt-Marie Olsson
Bengt Karlsson
Karin Dahlin
Enar Höglund
Ing-Marie Bertilsson
Karin Dahlin
Kees Bakker
Lars Cajman
Erling Nyman

Skalbagge L. Friberg
Ljusstake E. Lindén
Bok Arktis
Tavla E. Arnoldsson
Foto Lunnefågel
Foto Lavskrika
Tavla I. Hedihn
Skalbagge
Bok Örnarnas rike
Tavla Kråka K-A Axelsson
Ryggsäck
Presentkort Bokhandel
Träfågel
Termos
Ostkasse
Glasfigur
Vallmo i keramik
Bok Vid vägs ände
Bok Rovfåglar och ugglor
Presentkort Granngården
Bok Västergötlands flora
Glasfigur
Bok Där Vindelfjäll tar vid
Ostkasse
Ståltrana
Ståltrana
Tavla Trana
Foto Humla

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår
förening.
Bengt Andersson Floby
Karoline Bergman Brismene
Jan Blank Grolanda
Sören Eriksson Skara
Steve Hidinger Falköping
Kim Hybbe Skara
Enar och Lisbeth Höglund Falköping
Elsy Höglund Falköping
Gullvi Johansson Skara
Annelie Jonsson Falköping
Kristian Kjellberg och Maria Toll Sätuna
Nils Lagerblad Skövde
Ove Larsson Falköping
Ingmar och Margareta Malmros Falköping
Petter Nordvander Skara
Roger Quick Falköping
Ross Taylor Floby
Jan Waltersson Floby
Torbjörn Sandberg Ljung
Britt-Louise Norlander Lundin Falköping

Mekelmäss – snart dags igen!
Tiden drar iväg och nu är det snart dags igen för vår årliga happening.
I månadsskiftet september – oktober går det av stapeln som vanligt.
Vi måste ha in anmälan från er som vill delta nu före 10 april om ni
vill att ert namn skall vara med i Mekelsmässbladet. Vi hoppas
naturligtvis att ni som varit med tidigare även är med i år. Det finns
givetvis också plats för nya deltagare. Kanske finns det några
medlemmar som har lite nya idéer och som kommer på något nytt. Vi
kan nog behöva förnya oss och vi travar gärna på i gamla inkörda
hjulspår. Hör av er om ni har några fräscha idéer. Ni som har varit
med tidigare kommer att få med en anmälningsblankett. Ni som är
nya deltagare hör bara av er till mig. Lennart tfn 0515-10111
friggeraker@spray.se
Nu går det fort.
När vi blickar framåt ser det år som ligger framför oss ut
att bli lika intensivt som de tidigare. Full fart med andra
ord. Vi gläder oss med särskild värme åt att så många nya
medlemmar har kommit till oss samt att utflykterna för
daglediga fortsätter att engagera i ur och skur. I år blir det
åter en Tranans helg, nu med Sveriges Ornitologiska
Förening /Bird Life Sverige/ som medarrangör. Det är bra.
Studiecirklar är vi däremot inte så bra på. Hos våra vänner i
Skövde pågår cirklar hela tiden. Å andra sidan pågår
verkligheten hos oss hela tiden och det är väl vad det
egentligen handlar oss. /Ordföranden

Hemsidan!

Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat
men också om sådant som är på gång. Antalet tranor för
dagen är en info som ni till exempel hittar på vår hemsida.
Dessutom finns en direktlänk till Falköpings kommun i
Artportalen, det är mycket värdefullt. Alla kan bidra med
innehåll av många slag.. Adressen finns längst bak.

Här är programmet för hela 2017.

Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt
har vi ingen anmälan numera. 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. Om resa sker med privatbilar kan
chauffören ta ut 18 kronor per mil i reseersättning som delas av dem
som åker i bilen. Det finns ett smultronställeprogram även detta år
som ni får tillsammans med Svarthaken i detta utskick. Det handlar
således om det programblad som vi, Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet, gör ihop med anledning av skriften
”Smultronställen” som utkom för en hel del år sedan.
De aktiviteter som har ledare från Naturskyddsföreningen
beskrivs i vårt program endast med rubrik och ledare. Övrig
text finner ni i Smultronprogrammet.

Utflykter för daglediga

Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter i vår. Intresset
avgör hur mycket och hur länge. Ni som är intresserade av att titta på
fåglar i skog och mark bör hänga med på detta. Såväl gamla som nya
deltagare hälsas alltid varmt välkomna. Det handlar om att vara ute
några timmar varje onsdag förmiddag från tidigast sju till framåt
middagen i bra fågelmarker. Det hela bygger på att hitta fåglarna
tillsammans – var och en efter sin förmåga Några förkunskaper
behövs egentligen inte. Anita Ljungström och Kenneth Mörk håller
ihop det hela och de är ciceroner. Samling är på Fredriksbergskyrkans
parkering och Anita har tfn 0515 - 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och
Kenneth har 0702 - 57 81 23. Ta kontakt med Anita eller
Kenneth om det finns tveksamhet om vädret.
OBS Ta med fika och kläder efter väder gäller

Naturradio
Sedan ganska lång tid tillbaka finns ett inslag i Radio
Falköping som heter Naturen i Fokus. Det kan man lyssna på
den första måndagen i varje månad i det program som heter
tio i tolv. Repris senare samma dag. Aktuellt från
Falbygdsnaturen är temat och det är Åke Abrahamsson som
gör programmet. Ratta in 90,8 MHz så kommer ni rätt.
Lördagen den 18 mars öppnar Trandansen sina portar för säsongen
och därmed startar även vår guideverksamhet. Under helgerna i
trantiden hjälper våra fågelvärdar tillsammans med våra vänner i
Skövde Fågelklubb besökarna vid Trandansen och Fågeludden
tillrätta.

Missa inte Brutus Östling!
Den 18 mars klockan 16.00 i Naturum på Fågeludden – nya
byggnaden- och i Bjurums kyrka den 26 mars klockan 15.00
visar han sina fantastiska bilder. Se i övrigt annonser i
dagspressen.

Eva Lindén
Ställer ut sina välkända drivvedsskulpturer i Naturum på
Fågeludden under tiden 18 mars till den 24 april. Ni som sett
Evas skulpturer hos oss i Friggeråkers bygdegård under
Mekelsmäss vet att det är något riktigt fint att se fram
emot.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 21 mars kl. 19:00.
Thomas Asp kommer med ett bildprogram från våra fågelmarker,
nära såväl som fjärran. Vi har sett Thomas bilder tidigare och vi vet
att vi har härliga bilder att se fram emot. Välkomna!

Simfågelräkningar – hela våren!
Varje lördag under hela våren – start tidigast 25 mars - fram till i
början av maj räknar Hornborgasjöns fältstation sjöns våtmarksfåglar.
Detta sker inom ett tiotal väl avgränsade områden. Det går alldeles
utmärkt att hänga med. Ta kontakt med Åke Abrahamsson tfn 0515726042 som även är en av dem som räknar.
Vårens första ugglelyssning - fredagen den 24 mars klockan 18.00.
Vi är hemma cirka 22.00 och vi kommer att hålla oss nära stan.
Tidpunkten är idealisk, solen går ner 18.20. Lennart Friggeråker leder.
Om vädret verkar tveksamt skall du ringa Lennart för exakt besked
om kvällen. Lennart har tfn 0515-10111.
Vårens andra ugglelyssning - fredagen den 31 mars klockan 18.30.
Liksom vid de n första kommer vi att hålla oss inom rimligt avstånd
från staden. Åke Abrahamsson leder. Om vädret är tveksamt skall du
ringa Åke för exakta besked om kvällen. Han har tfn 0515-726042.

April

Lördagen och söndagen den 1 - 2 april - Tranans dag
Med centrum vid Trandansen genomför vi Tranans dag för femte året
i rad. Det nu välkända tältet är på plats och till brädden fyllt av
aktiviteter i form av utställare och föreningar. Dessutom exkursioner
samt föredrag som blir i den nya entrébyggnaden på Fågeludden.
Även nya aktiviteter för året att se fram emot. Arrangörer är vi, SOF
Bird Life Sverige, Studiefrämjandet, Skövde Fågelklubb, VGOF.
Hornborgasjöns Fältstation, Hornborga Naturum med flera.
Vårens tredje uggleyssning – fredagen den 7 april klockan 19.00.
Denna gång hamnar vi i marker åt Sandhem och Mullsjöhållet. Räkna
med att vi är ut till 23 – tiden. Om vädret verkar tveksamt skall du
ringa Åke Abrahamsson tfn 0515–726042.
Vårvandring på Ålleberg lördagen den 15 april klockan 08.00. Janne
Lindholm leder. Se Smultronprogrammet.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 18 april klockan 19.00.
Det handlar om Galapagosöarna och det är Lotta Berg som guidar oss
i spåren efter Darwin. Missa inte detta. Välkomna!

Ut i skogen - lördagen den 22 april klockan 07.00.
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhake och den
första lövsångaren. Allt tyder på att det blir en mäktig rundvandring i
Grytenskogarna. Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515726042.
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 29 april klockan 05.00.
Vi var i väg förra våren fast lite senare och med blandat resultat. Nu
satsar vi på nytt med det så välkända konceptet. Hemma i tidsläget
18 – 20. Det beror på vad som händer. Åke Abrahamsson leder och
Åke har tfn 0515-726042. OBS Anmälan två dagar innan till Åke.,

BOTANIKCIRKEL ”Stort och Vackert”

Det blir en fortsättning på vår botanikcirkel även i år. Precis som
under förra året kommer Torgny Jansson att hålla ihop det hela. Vill
du vara med ringer du Studiefrämjandet tfn 0515-19466.
Rundvandring i Vartofta-Åsaka med Sten Danielsson och Ing-Mari
Bertilsson-måndagen den 1 maj klockan 06.00. Passa på och följ med
till en förnämlig del av Falbygden där vi kanske inte håller till så
mycket. Sten har tfn 0505-728217 och Ing-Mari har tfn 0515-37182.
Vårvandring i Gökhem – Skår, lördagen den 6 maj klockan 08.00.
Tor Leijgård leder, tfn 0515- 728382. Även från Gökhems kyrka
klockan 08.15. Se Smultronprogrammet.
Fågeltornskampen den 6 maj – klockan 06.00 till 13.00.
Nu har vi varit med några år och det är bland annat flitige Lennart
Ljuhs som tidigare år svarat för tornet vid Sjötorpasjön Vi får se vilka
det blir i år. Detta är egentligen en landskamp mellan Sverige och
Finland som finnarna brukar vinna varje gång. Åk ut till Sjötorpasjön
och hjälp till, det är så man skall göra. Man bygger resultatet
tillsammans. Även utsikten på Fågeludden är med i tävlingen och där
är det fältstationen som håller till med Lotta Berg som master och
Åke samordnar det hela för vår del och har tfn 0515 – 726042.

Fågelskådningens dag är den 6 maj….
Vi kommer inte att ha något eget arrangemang men runt
Hornborgasjön händer en hel del, inte minst vid Naturum på
Fågeludden. Titta in på Naturum Hornborgasjöns hemsida.
Brushanekväll vid Trandansen - tisdagen den 9 maj klockan 18.00.
Vissa år vid denna tid rastar många vadare vid Trandansen – inte
minst brushanar. Andra år uteblir de helt. 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
0515 – 80078, som du även ringer om du har behov av skjuts.
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden – torsdagen den 11 maj
klockan 21.00. Ibland lyckas vi bra med dubbelbeckasinerna och
ibland går det inte alls. Förra året blev riktigt bra men det också vara
ganska tyst. Nu har det varit rätt bra ett par år även om avståndet
varit långt emellanåt. Det kan också vara totalt tyst. Samling på
parkeringsplatsen till Hornborgamaden klockan 21.00, på
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 20.30. Lennart Friggeråker
leder, Lennart har tfn 0515-10111.
Sjön Dettern - lördagen den 13 maj klockan 05.00.
Längst i väster ligger en fin fågelsjö som egentligen är en vik av
Vänern. Här finns flera delar som är värda att besöka, Sandbetet,
Sjöryd och varför inte pumphuset vid Kilja. Pungmes, skäggmes,
rördrom och andra vasshavens invånare kan det handla om. En liten
anmälan ett par dagar innan skadar inter. Ring Åke tfn 0515-726042.
Forentorpa ängar med Bengt Ehnström lördagen den 13 maj
klockan 10. Tor Leijgård ansvarar, tfn 0515-728382. Se
Smultronprogrammet.
Månadsmöte vid Bergstugan på Mösseberg – tisdagen den 16 maj
klockan 19.00. Samåkning för den som så önskar från
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 18.30. Det börjar bli tradition
att ha vårt majmöte i Bergstugan och sämre val kan man göra. Vi
kommer att ordna med korv och bröd men vill du ha dryck eller fika
får du ta med det själv.

Om du inte vet var Bergsstugan ligger någonstans på berget så åker
du upp från väg 47 där denna når sin högsta punkt vid Gökhem. Det
står Bergstugan på skylten. Anita Ljungström och Åke Abrahamsson
ansvarar och du når Anita på tfn 0515 – 80078 och Åke Har tfn 0515726042.
Kurebo Äng - torsdagen den 18 maj klockan 18.00. Torgny Jansson
ansvarar och han har tfn 0515-711009. Se Smultronprogrammet.
Kvismaren i Nerike - lördagen den 20 maj klockan 05.00. Förra året
var vi där för andra gången och även då regnade det men det var
rasande bra med fåglar. V hörde tillexempel ett par ortolansparvar i
ett närliggande reservat! Jag vill veta tre dagar innan om du är
intresserad. Ring Åke på tfn 0515-726042 så får du veta mycket mer.
Vandring mellan Fågeludden och Ytterberg vid Hornborgasjön söndagen den 21 maj klockan 07.00. Vandringen tar hela
förmiddagen, vi ställer en bil vid varje ände. Sedan går vi sträckan åt
ett håll, bäst från Fågeludden. Från parkering till parkering. Det
handlar om en sträcka om några kilometer. Åke Abrahamsson leder
och Åke har tfn 0515 – 72 60 42.
Kommunreservatet på Mösseberg tisdagen den 23 maj. Samling på
kurortens parkering klockan 18.00. Ta gärna med fika.
Vi har en unik tillgång i våra platåberg. Genom ett omfattade arbete
av bland annat vår kommunekolog har hela den vackra
Mössebergssluttningen från gränsen mot Jättened till Borgen i Marka
kunnat bli reservat. I den sköna försommarkvällen skall vi vandra runt
i det stora området för att titta på floran och lyssna till försommarens
alla röster. Åke Abrahamsson leder och Åke når du på tfn 0515-72 60
42.
En Resa till Öland planeras den 25 till den 28 maj. Torsdag till
söndag. Avresa enligt överenskommelse mellan deltagarna. Ingen
samordning med Skövde FK denna gång. Med tanke på tornfalkarna
kan jag nog inte leda, så som det kan bedömas när programmet
skrivs. Allt om resan får du reda på om du ringer Åke Abrahamsson
som har tfn 0515-726042.

Nattsångare vid Hulesjön - fredagen den 2 juni klockan 21.00.
Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen.
Vi är ute ett par timmar och vi går på vägarna i området. Vid denna
tid sjunger näktergalarna som mest intensivt, rosenfinkarna har
kommit och luften vibrerar av sång från många spännande fåglar. Åke
Abrahamsson leder och Åke har tfn 0515 – 726042.
Kinnekulle - söndagen den 4 juni klockan 06.00.
Vi gjorde en resa till Kinnekulle och Munkängarna även förra året
som sorgligt nog blev inställd. Nu försöker vi i gen. Det kan bli mindre
flugsnappare, rosenfink och skogsduva i Munkängarna. 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
0515 -72 60 42.
Nattskärrorna på Skövde Skjutfält eller Hökensås – fredagen den 9
juni klockan 22.00. Vi har besökt Skövde skjutfält så många gånger
att det denna gång kan bli Hökensås i stället. Gerd och Helge avgör.
Ytterligare en tung tradition som Gerd och Helge Sundén leder. Vi har
missat någon gång på grund av regn och kyla men för det mesta är
det succé. För att inte vi skall behöva råka ut för inställt på grund av
väder och vind tar vi till ett tidigare datum – skärrorna kommer ju
redan i maj! För säkerhets skull har vi en reservdag – se nedan. Räkna
med att vara ute till efter midnatt. Gerd och Helge har tfn 0515 80592. Ta med myggmedel av alla slag, det behövs!
De vilda blommornas dag – Gläntankärret den 18 juni med start
klockan 10.00. Ansvarig är Torgny Jansson tfn 0515-711009. Se
Smultronprogrammet.
Månadsmöte vid Fäholmen – tisdagen den 20 juni klockan 19.00.
Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering klockan
18.30 för den som så önskar. Vi satsar på korvgrillning och ett kort
möte vid Fäholmens grillplats. Efter mötet en kvällsvandring utmed
Banevägen. Ta med eget fika och dryck. Korven ordnar vi! Åke
ansvarar, Åke har tfn 0515 - 726042.

Kallsågsmossen i Rådene - torsdagen den 22 juni klockan 18.00.
Botanisk utflykt. Det är stor kalkfuktäng som ligger på gränsen mellan
Falköpings och Skövdes kommuner. Orkidérikedomen är mäktig med
bland annat brudsporrar och vaxnycklar. Åke Abrahamsson och Jan
Lindholm leder och Åke har tfn 0515-72 60 42, Jan har 0515–37131.
Nytt programblad kommer ut i veckan efter midsommar.
Kompletteringar och ändringar kan ha gjorts, så lägg det gamla åt
sidan och använd det nya. I smultronprogrammet är dock inget
ändrat förstås.
Skogastorp - Falbygdens orkidéparadis-tisdagen den 27 juni klockan
18.00. Se även Smultronprogrammet. Guide är Jan Lindholm
Nattskärrorna på Skövde Skjutfält – fredagen den 30 juni klockan
22.00.Detta är reservdag för den 9 juni om den skulle fallera av en
eller annan anledning. Gerd och Helge Sundén leder och har tfn 0515
– 805 92. Ta med myggmedel av alla slag– det behövs!
Bölets ängar den 1 juli - avresa klockan 07.00. Botanik och allmän
natur. Ett klassiskt naturområde i Västergötland. Ett par mil norr om
Karlsborg. Hemresa över Forsvik och Göta Kanalbron. Förra året var vi
endast tre som åkte och här hoppas vi på en kraftig förbättring.
Åke Abrahamsson leder och som gärna vill veta ett par innan om du
vill åka med. Ring 0515-726042.
Remmene skjutfält nära Herrljunga - den 30 juli klockan 09.00.
Botanisk utflykt. Ett av våra finaste områden med cypresslummer,
klockgentiana och ljungögontröst. Observera att Du måste höra av dig
innan eftersom det är ett skjutfält med verksamhet igång och man kan
inte veta på ett tidigt stadium om det är öppet eller inte. Ring Åke för
besked, Åke når du på tfn 0515-72 60 42. Vi hoppas att få hjälp av lokal
expertis.
Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig – lördagen den 5
augusti klockan 08.00. Torgny Jansson ansvarar och du når Torgny
på tfn 0515-711009. Se Smultronprogrammet.

Säsongsuppstart vid Trandansen – tisdagen den 8 augusti klockan
18.00. Stor tradition! Vi har som vanligt korvgrytan kokande. Kom när
du vill men korven går till vid halv sju tiden. Om du behöver
samåkning från staden kan du ringa Åke Abrahamsson som har tfn
0515 - 72 60 42.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 15 augusti klockan 19.00.
Våren och sommarens bilder. Denna uppmanat har klingat något
ohörd de senaste åren så vi hoppas på bättring denna gång. Jag –
Åke- kommer att ta med en trave. Välkomna till en som vanligt trevlig
kväll.
Rovfåglar på Skövde Övningsfält söndagen den 27 augusti klockan
08.00. Vi skiftar från hemmamarkerna till övningsfälten söder om
Skövde. Åkskilliga stäpphökar har setts under senare år och en hel
annat fint. Lennart Friggeråker leder och Lennart har tfn 0515-101 11
Falsterbo Bird Show den 1-3 september Någon eller några från våra
klubbar kommer säkert att åka till detta jättearrangemang. Är du
intresserad skall du höra av dig till Åke Abrahamsson tfn 0515 726042 så får vi se vad som kan arrangeras.
Hornborgadagen 2016 – söndag den 3 september klockan 11.00 –
17.00 Vi brukar av tradition hjälpa till med guidning mm på denna
dag och det gör vi även i år. Ingalill och Anita kommer att skaffa ihop
guider på vanligt vis.
Falsterboresa - fredag den 8 till söndagen den 10 september.
Avresa klockan 16.00 fredag em, hemma 21.00 söndag kväll.
Åke leder resan som vi gör tillsammans med våra vänner i Skövde
Fågelklubb. Anmälan gäller, senast tre veckor innan vill vi ha din
anmälan. Ring Åke tfn 0515 - 726042 och anmäl dig. Då får du också
all information som kan behövas. Läs på annan plats om klubbens
resor.
Månadsmöte - den 19 september klockan 19.00.
Det bär i väg till Armenien. Det är vår medlem Eva Östberg som
besökt detta ganska närliggande men ändå avlägsna land österut. Vi
får ta del av resan i ord och bild. Välkomna

Vandring till Almeö –lördagen den 23 september klockan 07.00.
Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så att vi kan
gå åt ett håll. Kan bli riktigt bra med blå kärrhök, kanske rödstrupig
piplärka och eventuellt med skäggmesar i gamla åfåran. Vi får se!
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515 - 726042.

MEKELSMÄSS ÄNNU EN GÅNG.
Fredag den 29 september till och med söndag den 1
oktober Vår stora höstbegivenhet sedan flera år tillbaka. Ni finner
allt om denna fantastiska helg i vårt nästa nummer av svarthaken.
Bjärsjö skjutfält – lördagen den 7 oktober klockan 09.00.
En lite udda del av kommunen men med goda möjligheter till att
träffa på tillexempel järpe. En fin höstvandring utmed Billingen i
medelsvår terräng. Cirka fem kilometer Åke Abrahamsson leder och
Åke har tfn 0515 - 726042.
Studiebesök på FeAB Fjärrvärmeverk i Marjarp tisdagen den 10
oktober klockan 18. Ansvarig Tor Leijgård, tfn 0515-728382, som tar
emot föranmälan senast fem dagar innan. Se Smultronprogrammet.
Traditionell Ölandsresa – fredag den 13 t o m söndag 15 oktober.
Denna resa kommer att tillgå precis på samma sätt som så många
gånger förr, således ett samarrangemang med Skövde Fågelklubb.
Vandrarhemsboende i Ås som vanligt. Åke och Kent-Ove leder det
hela. Anmälan senast tre veckor innan till Åke som har tfn 0515 –
706042. Observera – titta noga i nästa nummer av Svarthaken efter
ändring eftersom vi inte har diskuterat oss samman när detta skrivs.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 17 oktober klockan
19.00. Anders Svensson från Limmared är en mycket duktig
naturfotograf som kommer till oss ”Gamar och trappar i Spanien”
Mer om detta i sommarnumret av Svarthaken.

Getterön och Morups Tånge - lördagen den 28 oktober klockan
05.30. Resan då vi inte sällan ser alkekungar, toppskarvar och andra
havsfåglar. Förra årets resa bjöd på allt detta och mer därtill. För
övrigt har vi faktiskt träffat på det mesta i fågelväg under dessa resor.
Vädret kan vara kärvt så därför finns en spärr som säger att vi inte
åker om vädret är så eländigt att det inte går att vara ute på ett bra
sätt. Åke leder och vill ha anmälan fram till två dagar innan. Åke har
tfn 0515 - 726042.
Offentlig bildvisning i Slötagården - torsdagen den 2 november
klockan 19.00. Bengt-Åke Öhgren är vår gäst denna gång och det är
lätt att gissa sig till att det blir bilder från Arktis. Bengt-Åke är så
välkänd att inget mer behöver sägas. Vi ordnar med fika och vi ordnar
med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering. Kontakt är Åke
Abrahamsson tfn 0515 – 726042.
Havsörnssafari vid Hornborgasjön – lördagen den 11 november
klockan 09.00. Vi åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att
hitta så många havsörnar vi kan. Räkna med att vi är hemma senast
13.00. Extra kläder skadar inte för det kan bli lite kylslaget. Åke leder
och Åke nås på tfn 0515 - 726042.
Brasafton i Bergstugan på Mösseberg - torsdagen 16 november
klockan 19.00. Se Smultronprogrammet. Ansvarig är Tor Leijgård
som har tfn 0515 – 728382
Månadsmöte i klubblokalen- tisdagen den 21 november klockan
19.00. Månadens bildvisare är Kees Bakker och vi vet att han är en
resenär till exklusiva resmål så här är en spännande kväll att se i fram
emot. Se i sommarnumret närmare vad det handlar om.
Adventsrally - söndagen den 3 december klockan 09.00. Traditionellt
adventsrally där det gäller att hitta så många arter som möjligt på tre
timmar. Fika i lokalen efteråt. Lennart och Christian leder. För info
når du Lennart på tfn 0515 -10111.
Luciafika i klubblokalen – onsdagen den 13 december klockan 19.00.
Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning
dessutom. Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 0515-80078.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FALBYGDENSFÅGELKLUBB
2016
Så har då år 2016 lagt sig till vila. Ett år fyllt av många olika aktiviteter, flera
med mycket stort deltagarantal.
Styrelsen för Falbygdens Fågelklubb får härmed avge följande årsberättelse.
Styrelsen har under året bestått av:
Åke Abrahamsson
ordförande
Lennart Friggeråker vice ordförande och kassör
Susanne Wieland
sekreterare
Övriga ledamöter har varit:
Ordinarie
Anita Ljungström
Håkan Fridner
Thomas Asp
Kenneth Mörk
Ersättare
Jan Johansson
Evert Arnoldsson
Rolf Andersson
Revisorer har varit Björn Spetz och Sten Danielsson. Ersättare har varit Olof
Johansson.
Valberedningen har bestått av Mari Friberg, sammankallande, samt Helge
Sundén och Sten Danielsson.
Programkommitté har varit Åke Abrahamsson och Anita Ljungström.
Medlemsavgiften har varit:
För enskild person
100 kronor
Familj
150 kronor
Ungdom
50 kronor under 16 år.
Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 275 personer.
Styrelsen har under året haft elva styrelsemöten.
Månadsmöte har som vanligt ägt rum den tredje tisdagen i månaden under vår,
höst och vinter. Vi har fått höra intressanta reseskildringar och sett många
vackra bilder från när och fjärran.
Under året avled vår hedersmedlem Gösta Eriksson. Vid
Mekelsmässevenemanget hedrades hans minne med minnesord och flera
foton som Gösta tagit.
Aktiviteter
Örnhelgerna genomfördes, trots inledande brist på foder, med många besökare
som vanligt. Efter alla år är detta varken mer eller mindre än en institution av
yttersta betydelse för vår förening och för våra stora rovfåglars väl och ve.
Som vanligt är våra aktiviteter för daglediga mycket uppskattade. Fler och fler
deltar. Under 2016 träffades man vid inte mindre än 44 tillfällen. En
enastående prestation.

Även under 2016 anordnades en utställning i Friggeråkers bygdegård i samband
Mekelsmäss. Många besökare och mycket duktiga utställare. Även detta en
institution sedan flera år. Att lyckas så väl som vi gör är endast möjligt tack vare
våra medlemmars stora färdigheter som fotografer, konstnärer och
konsthantverkare
Vårt tredje stora åtagande är att vara fågelvärdar vid Trandansen och på
Fågeludden under trantiden. Ytterligare en aktivitet som i grunden bygger på
våra medlemmars generösa vilja att bidra till föreningens bästa. Detta gör vi
tillsammans med Skövde fågelklubb.
Under 2016 blev det ingen Tranans dag men denna kommer tillbaka 2017 och
då med lite annat koncept.
Precis som tidigare år har klubben gjort olika långresor tillsammans med
Skövde fågelklubb. Ett fruktbärande samarbete som kommer att fortsätta även
under kommande år.
I medlemsbladet ”Svarthaken” finns klubbens program och även en och annan
reseskildring. Dessutom händelser i fågelvärlden. Programmet har omfattat ett
sextiotal aktiviteter av mångahanda slag, månadsmötena oräknade. Svarthaken
har utkommit med tre nummer under året.
Samarbete
Vi har ett omfattande samarbete med Falbygdens Naturskyddsförening vilket
innebär att vi har en del gemensamma aktiviteter, dessutom även tillsammans
med en tredje aktör i form av Västkuststiftelsen. Vi gör också programbladet
”Smultronprogrammet” tillsammans med Naturskyddsföreningen sedan flera år
tillbaka.
En mycket viktig partner är Studiefrämjandet som är vårt studieförbund. Den
hjälp och det stöd som vi får därifrån är ovärderligt på många sätt. Utan det är
till exempel Tranans Dag inte möjligt att arrangera.
Skövde Fågelklubb är en annan viktig samarbetspartner för vår förening, vi gör
de flesta resorna tillsammans och samverkar i övrigt inom flera områden.
Örn – 72 är vår ”moderorganisation” i allt det som rör örnutfodringen och
örnhelgerna.
Vi samarbetar med Länsstyrelsen i alla sammanhang som handlar om
Hornborgasjön.
Vi samarbetar även med vår kommunekolog kring de aktiviteterna som berör
reservaten på Mösseberg.
Vi konstaterar att året har innehållit många både stora och små händelser och
alla går inte att räkna upp. Falbygdens Fågelklubb är dess medlemmar och utan
de många stora insatser i stort och smått som våra medlemmar gör, är det inte
möjligt att gå in stora projekt som till exempel Mekelsmäss och örnhelgerna.
Styrelsen vill med detta tacka för förtroendet att leda föreningen under 2016.
Åke Abrahamsson
Susanne Wieland
Ordförande
Sekreterare

Årsmötet
Årsmötet 2017 genomfördes på precis samma sätt som så många
gånger förr. Det vill säga vid dukade bord i Friggeråkers bygdegård.
Många hade hörsammat kallelsen; ett sjuttiotal medlemmar fanns i
den välfyllda lokalen. Höjdpunkten blev Per-Olof Strandrots
fantastiska fågelbilder. Det var varken mer eller mindre en
genomgång av vad som finns av fågelhändelser i Sverige under
senare år. Den avgående styrelsen valdes om i vår förening som allt
igenom står stadigt och stabilt i alla avseenden.
Örndagarna och utfodringsplatsen
Trots att läget syntes nattsvart lyckades vi genomföra vinterns
örndagar och utfodring. Stort tack till Göran Löfving och Uno Larsson
som hjälpt oss så fint med fallvilt så att vi kunde komma i mål.
Ungefär 3700 besökare kunde vi räkna in under ett något begränsat
antal dagar med öppet hus vilket innebär en av våra bästa säsonger
genom tiderna. Detta är sagt så många gånger tidigare men måste
sägas igen; örndagarna går inte att genomföra utan våra
medlemmars stora välvilja att hjälpa till som värdar och att sköta
caféet.
Blåsig resa
Fjorton deltagare hade kommit samman för att anträda vinterns
skåneresa. För vilken gång i ordningen har vi sedan länge glömt. De
här resorna tillgår på samma sätt varje gång, första dagen ägnas åt
Österlen och den andra drar vi oss västerut för mot kvällen hamna
uppe vid Skälderviken. Österlenrundan blev en pina; det blåste
femton sekundmeter och temperaturen slickade nollstrecket. Detta
kompenserades väl av tre riktiga högoddsare: en svarthalsad trast i
Baskemölla, dessutom en vittrut utmed kusten och fem lappsparvar
vid Åhus. Bra utdelning i blåsten och kylan. Nere vid Hammar var
kornsparvarna betydligt fler än någon gång tidigare vilket även en
hungrig pilgrimsfalk hade upptäckt. För att göra en lång berättelse
mycket kortare kan man berätta att lommadammarna blev en ny
fågellokal för många som förgylldes av en vitögd dykand, kungsfiskare
och ett par hundra bergänder. Däremot blev det ingen svartand vid
Dags hög ute på Bjärehalvön.

Artlistan är magnifik, vi har aldrig varit över nittio arter tidigare.
Jodå, det var som vanligt Skövdes och Falbygdens Fågelklubbar som
var ute och reste och Janne Pettersson och Åke Abrahamsson ledde
det hela. //Åke skrev detta den 18 februari och Edvin Klein har
sammanställt lista.
95 arter
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smådopping
Skäggdopping
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Vit stork

Röd glada
Havsörn
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Skärsnäppa
Storspov
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Tobisgrissla
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Kungsfiskare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Sidensvans
Gärdsmyg
Rödhake
Koltrast

Björktrast
Rödvingetrast
Svarthalsad trast
Kungsfågel
Entita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Vinterhämpling
Gråsiska
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv
Kornsparv
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Thomas Asp
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Kenneth Mörk
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