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Varför behöver fåglar holkar?

Studiecirkel i teori och praktik för medlemmar i Kårsundskretsen. Fem träffar i Romanus
Snickarbod, Björholmsvägen 3, Bö Klåva, Björholmen.
Tema: Naturskydd, insikt och förståelse för fågellivet. Vi studerar bakgrund och
förutsättning, bygger de holkar som föreningen planerar sätta upp i området under 2018,
samt ett  antal holkar för demonstration och fördelning vid Fågelskådningens Dag den 6
maj samt holkar till deltagarnas egenbehov.

PROGRAM
Torsdagen den 1 februari, kl. 13:00 - 15:15 - Romanus Snickarbod
Torsdagen den 8 februari, kl. 13:00 - 15:15 - Romanus Snickarbod
Torsdagen den 15 februari, kl. 13:00 - 15:15 - Romanus Snickarbod
Torsdagen den 22 februari, kl. 13:00 - 15:15 - Romanus Snickarbod
Torsdagen den 1 mars, kl. 13:00 - 15:15 - Fältövning, sätta upp holkar
Söndagen den 6 maj, kl. 11:00 - 14:00 - Fågelskådningens dag - demonstration
Torsdagen den 17 maj, kl. 13:00 - 15:15 - Fältövning, holkinventering

Anmälan görs till Göran Lindén, sekreterare, mobil 0703-705752, epost:
goranlinden3@telia.com.

Studiecirkeln görs i samverkan med Studiefrämjandet.
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Varför behöver fåglar holkar?
Många fågelarter blir alltmer sällsynta. Kring våra städer, i parker och trädgårdar
saknas döda, torra träd med hål som de kan bygga i. Bara hackspettarna kan hacka
ut hålen själva. De flesta andra hålbyggande fåglar måste hitta hål och sprickor när
häckningstiderna kommer.
Att gråsparven gått tillbaka 30 procent under de senaste åren kan till stor del bero
på att vi isolerar våra hos bättre. Det finns inga hål under taket – där finns stenull.
Nya odlings- och skördemetoder, som innebär mindre spillsäd på marken, har
också betydelse.
Kring våra hus i städerna är det inte bara sparven som behöver boplatser.
Blåmesen, talgoxen, kattugglan, tornsvalan och framför allt staren behöver hjälp.
I skogen står gamla träd i vägen för nyplanterade träd som skall förädlas till
säljbart virke.
Natursköna men improduktiva alkärr röjs för plantering av träd som växer snabbt
och kan säljas som flis.
Att talgoxen sedan gammalt har byggt bo i torparens vattenpump är ett bevis på
hur okritisk denna mes är vid valet av bohål när inget annat finns att tillgå.
Fler och fler fruktodlare lär sig av odlare i Tyskland och Italien att det är lönsamt
med fågelholkar i odlingarna. Fåglarna som bor där äter de skadliga insekterna
och behovet av bekämpningsmedel minskar. Holkarna bidrar till ett bättre
samhälle.
I Danmark har skogsstyrelsen i ett distrikt hängt upp 71 holkar för storskrake. Av
dessa hyste 33 häckande storskrakar 1996. Med holkar kan vi försäkra oss om att
vissa fågelarter kommer att överleva.

KÄLLOR
Göran Brunius, FIB:s  Vetaböcker/ "Se på fåglar", 1954
Per Berg holz, ICA bokförlag 1998/"Fågelbord och holkar att snickra själ v", 2006
SOF, Eva Stenvång Lindqvist, Niklas Aronsson/ "Fåglarnas trädgård", 2013
SOF, Niklas Aronss on/"Holkliv", 2009
Marcus V ildir, Naturskyddsföreningen/ "Snickra en holk" , "Hallå Homo Sapiens!"/
Naturhistoriska museet"/ Ritning fågelholk"/
www.bioresurs.uu.se,  "Bygg en fåg elholk"
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, 2008/ "Så bygger du en fågelholk"/
Fåglar i  Sverige, Bokförlaget Svensk Natur, Stockholm, 1953, Erik Rosenberg, Harald Wiberg
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HOLKTYP av HOLK
Blåmes X X X X Småfågel
Entita (kärrmes) X X X Småfågel
Flugsnappare, grå X X Öppen
Flugsnappare, halsbands-* X X Småfågel
Flugsnappare, svartvit X X Småfågel
Forsärla X Öppen
Gråsparv X X Småfågel
Gråspett X X
Gröngöling X X
Gärdsmyg X X X X Öppen/ gärdsmyg
Göktyta X X Småfågel
Hussvala X Special
Hökuggla X X X Knip-/ uggleholk
Kaja X X X Knip-/ uggleholk
Kattuggla X X X Knip-/ uggleholk
Knipa X Knip-/ uggleholk
Lappmes X Småfågel
Nötväcka X Småfågel
Pilfink X X Småfågel
Pärluggla X X X Knip-/ uggleholk
Rödhake X X X Öppen/rödhake
Rödstjärt X X X Småfågel el. öppen
Salskrake X Knip-/ uggleholk
Skogsduva X Knip-/ uggleholk
Slaguggla X Knip-/ uggleholk
Sparvuggla X X Sparvuggleholk
Stare X X X X Stare
Storskrake X X Knip-/ uggleholk
Strömstare X X Öppen
Större hackspett X X X X Stare
Svartmes X Småfågel
Talgoxe X X X X Småfågel
Talltita X X Småfågel
Tobisgrissla X Låda
Tofsmes X Småfågel
Tornfalk X X Tornfalkslåda
Tornseglare X Tornseglarholk
Tornuggla X Låda el. uggleholk
Trädkrypare X X X Trädkrypare

Holkhäckande arter
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Aktuella arter för Kårsund?
Det är vår bedömning att följande arter behöver hjälp för sin häckning i vårt
närområde:

Några andra arter som kan vara aktuella?
Du kanske har funderingar på några andra arter?
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HOLKTYP av HOLK
Blåmes X X X X 1,5-2 Småfågel
Entita (kärrmes) X X X 0,5-2 Småfågel
Flugsnappare, svartvit X X 1,5-5 Småfågel
Gravand X X 0 Bolåda/ gravand
Gråsparv X X 2,0-5 Småfågel
Gärdsmyg X X X X 0,5-2 Öppen/ gärdsmyg
Göktyta X X 2,0-5 Småfågel
Pilfink X X 2,0-5 Småfågel
Rödhake X X X 0,5-2 Öppen/rödhake
Rödstjärt X X X 1,5-3 Småfågel el. öppen
Stare X X X X 2,0-5 Stare
Stenskvätta X X 0 Bolåda/ stenskvätta
Talgoxe X X X X 1,5-2 Småfågel
Tornfalk X X 5-10 Tornfalkslåda
Tornseglare X ***** Tornseglarholk

Anmärkning
*****/Högt under taket.
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Typer, storlekar och dimensioner
Holkarnas utförande och storlekar är ingen absolut vetenskap. Vi har här samlat data från olika
källor och försökt lyfta fram det som känns mest relevant. Exempelvis; Marcus Vildir skriver:
”Staren och tornseglaren tycker båda om en klassisk brädholk, - men med olika typer av
ingångshål. Staren önskar runda hål, medan tornseglaren föredra att segla in i ett format som
är vågrätt oval.” .. “Bor gärna i kolonier så du får gärna bygga flera bredvid varandra. Lustigt
nog vill de helst ha en starholk!”
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Principskiss

Gavelstyckets mått, bakkant resp. framkant beroende på brädans
bredd vid 10 graders lutning på taket.

Sidogavel

Fr
am

ka
nt

Ba
kk

an
t



8KÅRSUNDSKRETSEN - ORNITOLOGISK FÖRENING, TJÖRN

STUDIECIRKEL VARFÖR BEHÖVER FÅGLARNA HOLKAR?



9KÅRSUNDSKRETSEN - ORNITOLOGISK FÖRENING, TJÖRN

STUDIECIRKEL VARFÖR BEHÖVER FÅGLARNA HOLKAR?

Man måste inte sätta upp holken högt upp i träden — i alla fall inte för små fåglar som mesar
och flugsnappare. 1-1,5 meter över marken räcker för att de ska bygga bo i dem. Men, det
finns en större risk att katter kan försöka vittja dem då. Sätter man dem 2 meter eller mer över
marken så minskar den risken betydligt.
Antingen sätter man en fästbräda på holkens baksida och spikar fast den i trädet, (trädet
skadas inte av detta men sågen gör det om trädet ska sågas till ved eller virke senare) eller så
gör man en ögla av ståltråd eller rep som man drar runt trädet. I båda fallen kan man få prob-
lem med att trädet växer till i tjocklek och spränger ner holken efter ett par år. Om man sätter
holkarna på byggnader, stolpar eller döda träd så slipper man detta bekymmer.
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Karta över Kårsund
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Stare och tornseglare, typ och dimensioner

Stare & tornseglare

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1801

Bräda, 195 x 22 mm, längd 850 mm
Bräda, 145 x 22 mm, längd 920 mm
List, 45 x 22 mm, längd 550 mm
Skruv, 55 mm rostfri, “gångjärn”
Skruv, 43 mm rostfri
Linolja
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Ritad av Datum Skala Ritningsnr

STUDIECIRKEL VARFÖR BEHÖVER FÅGLARNA HOLKAR?
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Göktyta, typ och dimensioner

Göktyta

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1802

Bräda, 170 x 22 mm, längd 1050 mm
Bräda, 120 x 22 mm, längd 920 mm
List, 45 x 22 mm, längd 550 mm
Skruv, 55 mm rostfri, “gångjärn”
Skruv, 43 mm rostfri
Linolja
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Rödhake, typ och dimensioner

Rödhake

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1803
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Gärdsmyg, typ och dimensioner

Gärdsmyg

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1804
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STUDIECIRKEL VARFÖR BEHÖVER FÅGLARNA HOLKAR?

17KÅRSUNDSKRETSEN - ORNITOLOGISK FÖRENING, TJÖRN

Småfågelfolk, typ och dimensioner

Småfågelholk, liten

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1807
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STUDIECIRKEL VARFÖR BEHÖVER FÅGLARNA HOLKAR?

18KÅRSUNDSKRETSEN - ORNITOLOGISK FÖRENING, TJÖRN

Småfågelfolk, typ och dimensioner

Småfågelholk, stor

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1806
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Tornseglare, typ och dimensioner
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Tornseglare, typ och dimensioner
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STUDIECIRKEL VARFÖR BEHÖVER FÅGLARNA HOLKAR?
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Tornfalk, typ och dimensioner

Tornfalk

Jahn E 5/1/2018 ---------- KK1805
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Monteringsanvisningar och häckningsbeteende - bipackas varje holk!
Fåglar i Sverige, andra upplagan 1955, text: Erik Rosenberg, ill. Gunnar Brusewitz

GÄRDSMYG
Holken monteras 0,5 – 2 meter över marknivån

Gärdsmyghanen bygger flera bon på egen hand, stora runda
bollar av väggmossa, löv, och kvistar med ett runt ingångshål
och placerade i rotvältor, rishögar o. dyl. gömställen, stundom
i hus. När han fått sig en hona utväljer hon en av dessa
lägenheter, som förbättras och förses med bale av fjädrar.
Honan lägger sex, sju eller flera vita rödprickiga ägg, som hon
ensam ruvar. Ofta kläcks två kullar. Hanen och de utflugna
ungarna bruka övernatta i någon av de oinredda
bostadslägenheterna.
Häckningsdata
Kullstorlek: 5-6 ägg
Ruvningstid: 13-18 dygn
Matning: 14-19 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: mitten april - augusti
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RÖDHAKE
Holken monteras 0,5 –2 meter över marknivån

Boet med de fem eller sex gulaktiga, rödbrunfläckiga bukiga
äggen är väl dolt i en urgröpning i en rotvälta eller tuvkant.
Ungfåglarna i första dräkten äro brunaktiga och mörkfläckiga
över hela kroppen.
Häckningsdata
Kullstorlek: 4-5 ägg
Ruvningstid: 13-14 dygn
Matning: 13-14 dygn
Antal kullar: 2 (3)
Häckning: slutet mars - mitten juli

RÖDSTJÄRT
Holken monteras 1,5 - 3 meter över marknivån

Boet bygges i ihåliga träd, stubbar eller i holkar, ofta i jordhål
m.fl. ställen. De vanligen sex, sju äggen äro blågröna. I södra
Sverige äro två kullar regeln.
Häckningsdata
Kullstorlek: 6-7 ägg
Ruvningstid: 12-14 dygn
Matning: 14-15 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: månadsskiftet april/maj - slutet juli

SVARTVIT FLUGSNAPPARE
Holken monteras 1,5 - 5 meter över marknivån

Hanen – hur han nu ser ut – infinner sig före honan och
börjar genast undersöka holkar och trädhål inom ett visst
område, varunder det blir mycken oro bland mesarna, som
redan lagt beslag på vissa av dessa bostadslägenheter. Sången
ljuder nu flitigt, även sent om kvällen, en kort, välljudande,
klar och accentuerad strof  sing sing sin zy, sia sia sia,
doddillidu, sia sia e. dyl. Vissa sångare ha någon särdeles
behaglig tongång i strofen, ofta en liten flöjtskala di-de-du-dö,
som får avsluta det hela. Upprörd över en katt, skata e.dyl.
utstöter svartvita flugsnapparen ett skarpt, metalliskt pick
pick pick … i all oändlighet. När honan kommit visar hanen
henne omkring bland bostads-lägenheter som kunna komma
ifråga. När honan flugit in i ett hål, brukar hanen sitta utanför
och låta höra ett fint gnisslande. Honan bygger ensam boet i
en lämplig hålighet och fodrar det med företrädelsevis
barkflagor, vilket kan vara bra att veta, om man har ett större
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antal holkar att rengöra. Vid sådana tillfällen förvånas man
ofta över mängden av svartvita flugsnapparbon, upp till 80
procent av de bebodda holkarna i lämplig park. Förklaringen
ligger ju i artens talrikhet, aggressivitet och specialisering just
på holkhäckning, men delvis beror det också på att hanen ej
sällan har två honor. När de vanligen sju ljust blågröna äggen
kläckts, slutar hanen med en gång att sjunga och hjälper med
iver till med matningen. Hanen slår energiskt efter ekorrar,
som komma för nära boet, och lyckas ofta skrämma bort
dem.
Endast en kull. I augusti och början av september dra
flugsnapparna bort.
Häckningsdata
Kullstorlek: 6-7 ägg
Ruvningstid: 12-13 dygn
Matning: 13-18 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: maj - juni

TALGOXE
Holken monteras 1,5 - 2 meter över marknivån. Ingångshål:32 mm

Talgoxens holkar böra vara rymliga, hans förkärlek för
brevlådor beror uppenbarligen på att de fylla detta krav. I
skogen bor han i allehanda trädhål. Boet bygges av rikligt med
grön mossa, fina grässtrån, borst och tagel. Honan ruvar
ensam de 6 – 12 vita, rödfläckiga äggen och matas av hanen.
De utflugna ungarnas låta ideligen höra teteté-teteté. Två
kullar läggas. Stannfågel.
Häckningsdata
Kullstorlek: 6-9 ägg
Ruvningstid: 12-16 dygn
Matning: 15-22 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: början april - slutet juli

BLÅMES
Holken monteras 1,5 - 5 meter över marknivån. Ingångshål: 25 mm

Blåmesen bygger i trädhål, gärna med trång ingång (ned till
2,7 cm) och belägna högt upp, ävensom i lämpliga holkar. De
vita, rödprickiga äggen äro talrikare än hos någon annan mes
eller upp till 12 à 15. En kull är regeln. Många blämesar
stanna över vintern, men en hel del (ungfåglar?) sträcker också
bort mot kontinenten om hösten.
Häckningsdata
Kullstorlek: 8-10 ägg
Ruvningstid: 12-16 dygn
Matning: 16-22 dygn
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Antal kullar: 1
Häckning: början april - slutet juni

ENTITA (eller Kärrmes)
Holken monteras 0,5 –2 meter över marknivån. Ingångshål: 25 mm.

Entitan häckar i äldre lövskogar, alkärr, parker och större
trädgårdar. Till boplats utses ett redan förefintligt trädhål
eller en holk, gärna lågsittande. Boet består av mossa, gräs,
hår o.dyl., men innehåller ej enbast. (Anm. Talltitans bobale
bygges av enbast och videfibrer.) Kullen består av 7-9 vita,
rödfläckiga ägg. Den ruvande honan väser och smäller med
vingarna, om man tittar in i hålet, och även sedan man dragit
sig undan ljuda dessa “explosioner” en stund. Ungarna
matas mest med små larver. Åtminstone någon gång lägger
entitan två kullar. Stann- och strykfågel.
Häckningsdata
Kullstorlek: 7-9 ägg
Ruvningstid: 13-15 dygn
Matning: 17-20 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: början april - mitten juni

GÖKTYTA
Holken monteras 1,5 - 5 meter över marknivån. Ingångshål: 45x60 mm

Till boplats väljer göktytan trädhål och holkar. Lämpliga
bostäder äro ofta redan upptagna av mesar eller
flugsnappare, när hon anländer, men detta berör henne ej
det ringaste; bo och ägg kastas ut. De hemsökta fåglarna föra
naturligtvis väsen vid sådana tillfällen och folks
uppmärksamhet väcks. Att “straffa” göktytan är lika dumt
som meningslöst, småfåglarna häcka genast om och
göktytan själv bereder mycket nöje genom sitt intressanta
och i fortsättningen fridfulla väsen. De 7 – 11 glänsande vita
äggen läggas på kvarvarande borester eller på löshackade
träflisor. Ungarna låta höra ett rasslande gny i boet och som
utflugna ett fint mycket gräshopplikt svi-sv-svi-svi. Vintern
tillbringar göktytan i Sydafrika.
Häckningsdata
Kullstorlek: 7-11 ägg
Ruvningstid: 12-14 dygn
Matning: 20-22 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: maj - juni
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STARE
Holken monteras 2 - 5 meter över marknivån. Ingångshål: 50 mm

Staren vistas under häckningstiden i parklandskap av
ursprunglig typ eller vid bebyggelse. Han häckar i ihåliga träd,
i uppsatta holkar och under tegelpannor. Boet bygges av halm
o. dyl., de vanligen fem äggen äro vackert ljusblå. Båda
makarna ruva. När ungarna kläckts slutar fadern att sjunga
och båda föräldrarna samla mask med stor iver på ängar och
fält för att stoppa i gaphalsarna i bohålet. När de komma ut
igen ha de ofta en stor vit spillningskula i retur. Om sommaren
samla sig stararna i väldiga flockar på större slätter, där de
proviantera bland betande boskap och på ängarna, där
slåttermaskinen gått fram. Bär tilltala dem dock mer än
insektskött och traktvis göra de stor skada i trädgårdar. En del
starar, mest unga, flyttar redan vid midsommar, en del på
förhösten och resten i oktober. Övervintringsområdet är
England och Västeuropas kustland. Ett fåtal kan övervintra i
södra Sverige.
Häckningsdata
Kullstorlek: 4-5 ägg
Ruvningstid: 11-15 dygn
Matning: 17-22 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: april - juni

TORNSEGLARE (Tornsvala, gammalt namn)
Holken monteras högt, under taket. Ingångshål: 65x45 mm

De ojämförligt flesta bona läggas under tegelpannor, men på
sina håll bygger tornsvalan också i fågelholkar – ofta blir det
då slagsmål mellan henne och stararna, innan dessa ha fått ut
sina ungar – samt, framför allt i Lappland, i ihåliga torrfuror.
Boet framställer tornsvalan av ett slem, som hårdnar i luften –
den ostindiska salanganen, som producerar de s.k. ätliga
svalbona, är en tornsvalefågel – och på skålliknande underlag
läggas de två, någon gång tre, vita mycket avlånga äggen.
Ungarna växer långsamt och bli flygfärdiga först efter
halvannan månad; de matas av föräldrarna vid glesa tillfällen
men med ordentliga portioner: körsbärsstora bollar av
insekter inkapslade i ett slemhölje. Redan i juli börjar
bortflyttningen och i slutet av augusti lämna de sista vårt land.
Vintern tillbringas i södra Afrika och på Madagaskar.
Häckningsdata
Kullstorlek: 2-3 ägg
Ruvningstid: 19-20 dygn
Matning: 37-56 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: början maj - slutet augusti
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TORNFALK
Bolådan monteras högt 5-10 meter över markytan. Öppningen: 500x130 mm

I vårt land häckar tornfalken vanligen i gamla kråkbon, rätt
ofta bor han också på klipphyllor, stundom i en hålighet överst
på ett avbrutet träd; i motsats till förhållandet på kontinenten
bor han hos oss däremot sällan i kyrktorn, ruiner eller
duvslag. Hanen avlöser honan tidvis vid ruvningen av de fem,
sex äggen, som se rödbruna ut, men som vid närmare
skärskådan visa sig ha en gulaktig bottenfärg, tätt översållad
med rödbruna fläckar. Vid boplatsen höres ofta mycket
skriande, än låter det enstaka kitt, än riktigt drillande virr virr
vi-vi-vi- virrrr. En och annan tornfalk kan ses på de sydsvenska
slätterna under ej för snörika vintrar, men flertalet flyttar om
hösten nedåt västra Mellaneuropa och återkommer i mars
och april.
Häckningsdata
Kullstorlek: 4-6 ägg
Ruvningstid: 27-31 dygn
Matning: 28-32 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: april - juii

Vanliga frågor och svar
VILKET VÄDERSTRECK ÄR BÄST?
Vanligen inte så viktiga. Holken bör emellertid inte sitta så mörkt och skuggigt att den aldrig
hinner torka upp. Sitter den luftigt så kan den gärna sitta mot norr. Många fåglar häckar i starkt
solbelysta träd och är bara holken av isolerande virke, så kan du sätta den ganska soligt. Bäst är
nog om den får skugga någon gång på dagen.

HUR HÖGT SKA HOLKEN MONTERAS?
Kan du variera nästan efter “behag”. Många mesar bygger ofta lågt, 1,2 m. Om risken för
“klåfingrighet” eller annan störning är stor bör du sätta holken högre.

HUR MÅNGA HOLKAR?
Det kan i princip inte bli för många holkar. Holkar som inte används för häckning kan utnyttjas
för övernattning eller av andra djur (ekorre, getingar mm.)

RENSA HOLKEN?
Inte nödvändigt. Naturliga bohål rensas ju inte. Många fåglar fixar det själva eller bygger på det
gamla materialet. Holken håller längre om den rensas. Bäst är nog att rensa vissa holkar och
lämna andra. Vissa insekter och spindeldjur lever gärna i fågelbon och gynnas av att man inte
rensar.

MÅLA HOLKEN?
Måla gärna holken utvändigt.
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DELTAGARE

Nils-Erich Karlsson, Skärhamn, 0704-413316
Jahn Ekman, Klövedal, 0705-679691
Göran Lindén, Klövedal, 0703-705752
Annette Widén, Klövedal, 0702-486672
Tommy Hermansson, Klövedal, 0703-801124
Hans Alter, Klövedal, 0708-773196
Leif Dahlgren, Kållekärr, 0702-808184
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AKTIVITETSPROGRAM 2018

PUBLIKA AKTIVITERER
Strandstädning, Kårsund och Bö Klåva
Vi samlas en förmiddag och plockar upp allt skräp som ligger utmed strandkanterna. Vi tar oss an hela
Kårsundsområdet och även på havsidan av B jörholmsvägen, Bö Klåva.
Samling vid avtagsvägen till Ängeviken, klockan 10:00 den 10 mars 2018. Här delar vi upp oss och
förser varje grupp med utrustning.
Arbetsledare: Nils-Erich Karlsson, tel. 070-441 33 16
Ingen föranmälan behövs, men meddelar du din medverkan, så underlättar det.

Tisdagsförmiddagar på Kårsund, vår- och höstsommar 2018
Här brukar änder, gäss, ett flertal vadararter och tättingar visa  sig. Allt som ofta dyker något oväntat
upp? - Vi hjä lps åt och tittar på det  som bjuds för dagen och avrundar med en bjudfika . Under dessa
skådningar 2017 noterades totalt 76 olika arter, se lista på nästa omstående sida. Vårsommar: 3 april -
29 maj, höstsommar: 17 juli - 18 sept., kl 10-12.
Guide: Nils-Erich Karlsson, tel. 070-441 33 16
Den 3 april är  det dags igen. Öppen för alla och är kostnadsfri, ingen föranmälan.

Fågeltornskampen 2018 - en internordisk fågelräkning, den 5 maj
Fågeltornskampen är en samordnad fågelräkning över hela Norden. Den första lördagen i maj mellan
klockan 05:00 till 13:00 träffas man vid “fågeltorn” och noterar alla fågelarter som hörs eller ses från
den fasta punkten. I vårt fall samlas vi på Skådarkullen i Kårsund.
En givande och intressant upplevelse. - De senaste tre åren har vi noterat i genomsnitt 60 arter under
denna aktivitet. Guide: Nils-Erich Karlsson, tel. 0704-41 33 16.
Välkommen, du väljer själv hur länge du vill deltaga. Kostnadsfri, hör gärna av dig i förväg.

Fågelskådningens dag 2018,  den 6 maj
Runt om i landet visar “fågelskådningen” upp sig för intresserade. Välkommen att prata fågelskådning,
prova på, tävla  och varför inte köpa en fågelholk eller två?

MEDLEMSAKTIVITETER
“Vi bygger fågelholkar” , studiecirkel, fem torsdagar, kl. 13-15 med start den 1 febr. plats: Romanus

Snickarbod, Björholmsvägen, Bö Klåva.

“Se på fåglar” , studiecirkel, grundläggande/repet ion, fyra träffar, 60 min/träff, start 7 april, kl 16:00,
plats: Ladan Ängeviken

Exkursioner
Hornborgasjön, endags exkursion, den 17 maj, avresa kl 07:00 - åter ca kl. 18.
Getterön, Varberg, endags exkursion, den 9 aug, avresa kl 07:00 - åter ca kl.17.
Öppen för medlemmar och är kostnadsfri, plus delad bilkostnad, anmälan till

Göran Lindén, tel 0703-70 57 52.

10 mars kl . 10:00

 3   apr   kl. 10:00
17   juli   kl. 10:00

5   maj   kl. 05:00

6   maj   kl. 11:00
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FÅGELHOLKAR
“Varför behöver fåglar holkar?“

Holkforum/Fågelskådningens dag
den 6 maj 2018, kl 11 - 13

Kårsunds skådarkulle
Björholmsvägen mittemot avtagsvägen till Ängeviken.

Information och tips
Hjälp till - köp en holk

Välkommen!

KÅRSUNDSKRETSEN - Ornitologisk förening, Tjörn
i samverkan med Studieförbundet

Boka/köp din holk redan nu!

Kontakta Tommy Hermansson

mobil 0703-801124


