Mälaröarnas Ornitologiska Förening
Höst- och vinterprogram 2017-2018

22 okt: Lovön

Lovön har många fina platser där bl. a rastande gäss, rovfåglar och tättingar kan
studeras. Svenne guidar oss runt på Lovön och hjälper alla med artbestämning.
Denna exkursion är utmärkt för dig som inte har skådat så mycket och vill lära dig några
nya fågelarter.
Ledare: Svenne Schultzberg, tel. 070-6471062
Tid: Söndag 08.00.
Plats: Mastområdet Lovö, samling vid kyrkans östra parkering.

28 okt: Svartsjöviken ‒ Svartsjö Dämme

Vi skådar vid Svartsjöviken och Svartsjö Dämme. Under hösten kan viken med omnejd
vara en mycket attraktiv lokal för många flyttfåglar som provianterar inför flytten. Man
kan se havsörn som patrullerar i omgivningarna. Norrlandsgästen – varfågeln - har
förmodligen hittat tillbaks till sina vinterkvarter runt viken. Där finns god tillgång på
vattensorkar och möss.
Ledare: Urpo Könnömäki, tel. 0702-365664
Tid: Lördag 08.00
Plats: P-platsen, Svartsjö slott.

12 nov: Vandring på Eldgarnsö

Vi gör vår årliga fågelvandring runt markerna i naturreservatet och tittar på de stora
mistelbestånden som så här års dignar av bär, vilket i sin tur drar till sig mängder av
trastar. Där övervintrar dubbeltrasten, som är vår förenings symbolfågel.
”Misteltrasten” livnär sig hela vintern på bären som innehåller mycket energi. Dessutom
stöter man på meståg med många olika fågelarter i släptåg. Vi kollar hur det har blivit
efter naturvårds åtgärderna som har utförts under sensommaren.
Ledare: Kjell Häggvik tel. 0768593511  Per Öhman tel. 070-9568205
Tid: Söndag 10.00
Plats: Naturreservatets parkering

23 nov: Backsvalans häckning i Stockholmsområdet.

Jan Sondell som är projektledare för MOFs projekt tillsammans med SOF Birdlife
Sverige och Birdlife International berättar om första årets inventerings resultat och
diskuterar hur arten kan skyddas bättre.
Ansvarig: Urpo Könnömäki, tel. 070-2365664
Tid: Torsdag 19.00
Plats: Ekuddens föreningslokal  Ekuddsvägen 12, ingång från baksidan.
(P-platser vid Ekebyhovskyrkan.)

14 jan: Vinterrally

För adertonde året i rad arrangerar MOF det populära artrallyt i kommunen. Artrallyt
blir förutom en spännande tävling en bra genomräkning av Ekerös vinterfåglar.
Lagen/personerna anmäler sin medverkan till Urpo Könnömäki, tel. 070-2365664
senast lördag 13 januari. Start sker lördag kl. 07.00 vid kommunhusets parkering eller
valfritt ställe. Tidpunkt för målgång och gemensam genomgång bestäms under dagen.

18 feb: Stann- och strykfåglar

Våra fågelmatningar gästas alltid av diverse vinterfåglar så här års. Vi besöker
ordförandens matning. Detta är ett utmärkt tillfälle för nybörjaren att få en
genomgång av vad som kan ses på en fågelmatning en dag i februari.
Ledare: Urpo Könnömäki, tel. 070-2365664
Tid o plats: Söndag 09:00 hos Urpo Könnömäki på Nyponvägen 7, Älby Hage

3 mars: Örnräkning på Norra Färingsö

Vi kontaktar exkursionsledaren eller kollar på hemsidan. Samåkning från kommunhusets
parkering kl. 08:30 för vidare färd.
Ledare: Christian Lagström  070-3625353
Tid: lördag förmiddag.
Plats: Hemma hos Christian på hans brygga.

27 mars: MOF kallar till årsmöte

Fika med bildvisning: Jan Sondell berättar personliga minnen från 1950-60 –talets
möten med ”Mäster Erik”, Erik Rosenberg, den svenska fältornitologins fader.
Tid: Torsdag 19.00.
Ansvarig: Urpo Könnömäki, tel.  070-2365664
Plats: Ekuddens föreningslokal, Ekuddsvägen 12, ingång från baksidan.
(P-platser vid Ekebyhovskyrkan.)

Väl mött!    Önskar styrelsen

Allmänt om aktiviteterna
Kolla gärna med de ansvariga före aktiviteterna, väder och annat kan göra att något blir
förändrat. Vi finns dock alltid på plats på angiven tid. Klädsel efter väderlek. Ta med
matsäck! Ingen föranmälan behövs utom då det särskilt anges. Icke medlemmar betalar
40 kr till exkursionsledaren.
Vi kommer i framtiden att ha den mesta informationen på vår webbsida, t.ex. om
aktiviteter och andra viktiga händelser.
Nyhetsbrev kommer att skickas vid behov till alla som har lämnat sin e-postadress
till kassören Per Lönnborg: plonnborg@gmail.com

Bli medlem!

Medlem blir du genom att sätta in 150:- på pg 502280-1 (familjemedlem och ungdom
under 18 år 50:-)
Föreningen har aktiviteter enligt programmet, inventerar fåglar vid Svartsjöviken samt
publicerar en årsskrift som utkommer i mars/april.
Se föreningens webbsida: www.mof-ekero.se
Aktuella fågelobservationer
Det går att se de senaste observationerna i Ekerö kommun på vår webbsida, klicka på
länken ”Senaste obsarna i Ekerö kommun”
Direktlänk: https://www.artportalen.se/
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