ROSKARLEN
Höstprogram 2020

Utgiven av Roslagens Ornitologiska Förening
www.rofnet.se
Årsmöte, tisdagen den 16 februari, 2021 kl. 19.00
Föreningens årsmöte äger rum i
Roslagens Sparbanks samlingslokal.

Efter årsmötesförhandlingarna blir det föredrag av ännu
icke bestämd person.
Föreningen bjuder som vanligt på fika!
Samling: 19.00 i Roslagens Sparbank, ingång från Danskes gränd.

ROF:s höstprogram 2020
OBS!
Beroende på rådande restriktioner så rekommenderas egen bil till
alla aktiviteter.

Rönnskärs udde, söndagen den 27 september

Sträckskådning vid Väddökusten har varit en stående punkt på ROF:s
höstexkursioner, ofta vid Rönnskärs udde som ligger strategiskt utmed
fåglarnas flyttvägar men ändå ganska lättillgängligt.
Beroende på väder, vind och andra mer eller mindre mystiska omständigheter
är det svårt att förutspå hur pass bra sträcket blir just denna dag. Den som
följer med får se! Förhoppningsvis blir det en fin blandning av olika sim- och
dykänder. Kanske några vadare, lommar, doppingar och gäss därtill. Ibland
prickar man in en fin dag för insträckande sparvhökar och även några andra
rovfåglar. Rastande eller sträckande småfåglar kommer förhoppningsvis också
ses eller höras.
Medtag fika och varma kläder. Det går också bra att ansluta på plats men tänk
på att de flesta fåglarna vanligtvis ses de första timmarna.
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, Carl Bondes väg i Norrtälje kl
06:00.
Ansvarig: Magnus Bladlund, tel. 0702-094212.

Röjning + Risbränning, söndagen den 4 oktober

Under denna höstdag kommer vi att röja sly på en strandäng och samla ihop
detta i högar. Om vädret tillåter kommer vi också att elda. Platsen är ännu inte
bestämd men meddelas i tid på hemsidan. Medtag lämpliga verktyg. Några
verktyg kommer gå att låna. Ta även med fika och kikare.
Ansvarig: Micael Söderman, tel. 073-201 63 78

Naturvårdsarbetet på Hasselhorn, lördagen den 7 november.

Vi gör åter en naturvårdsinsats på Erkens norra strand.
På uppdrag från länsstyrelsen har ROF sedan januari 2018 gjort
naturvårdande insatser på Hasselhorn genom att ta bort gran för att gynna
lövträd.
Liksom tidigare kommer vi att i första hand att dra ihop och elda granris. I mån
om tid och resurser skall uppkapade granstockar dras samman och läggas i
travar.
Alla är hjärtligt välkomna att göra en insats efter var och ens förmåga. Medtag
kaffe och smörgås, korv att grilla och glöm inte en stor flaska vatten, för törsten
kommer att göra sig påmind.
Tag gärna med en handsåg, och har du en stocksax och/eller en gammal
kratta som det inte är så noga med, kan de också komma till nytta.
Eftersom samåkning inte är att rekommendera så möts vi på Hasselhorn kl.
09.00. Samlingsplats ca 3 km efter avtagsvägen från väg 76 mot Järsö
(Erkenvägen). Är någon osäker på vägen så är det bara att höra av sig.
Ansvarig: Bosse Wennberg, tel. 070-755 48 86

Skedviken, lördagen den 14 november.

Skrakar vid Skedviken har blivit en favorit i repris. När den stilla höstsolen
förgyller de sista kvarsittande lönnlöven är det rätt tid att se det stora
skådespel det är när tusende storskrakar jagar fiskstimmen runt sjön. Många
är också de salskrakar som också uppehåller sig längs vasskanterna. Kanske
havsörnen drar förbi på en skrämselrunda.
Missa inte detta skådespel som avrundar hösten.
Väl mött!
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, infart från Carl Bondes väg i
Norrtälje, kl. 09.00.
Ansvarig: Gabriel Ekman – tel. 070–671 11 36.

Okänt utflyktsmål! lördagen den 5 december

Beroende av väder, vind, deltagare och fågeltillgång så kommer vi att anpassa
dagens exkursion till vad som kan erbjuda bra utdelning. Kanske blir det en
kustlokal där det kan förväntas rasta en del sjöfågel; kanske blir det en vassrik
slättsjö med chans på kvarstannande småfåglar eller möjligen en slättbygd
med patrullerande rovfåglar mm. Medtag som vanligt fika + kläder efter väder.
Samling: Parkeringen vid Friskis & Svettis, infart från Carl Bondes väg i
Norrtälje, kl. 09.00.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, tel. 070-669 68 96.

Roslagens Ornitologiska Förening
Organisationsnummer 802 415-8175
Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) är en ideell förening verksam
inom Norrtälje kommun, vars främsta syfte är att verka för och sprida
information om fågelforskning, fågelskydd och naturvård.
Roskarlen ges ut av ROF och kommer ut med ett huvudnummer per år, samt
ytterligare utskick.
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Valberedning
Dan Johansson, sammankallande
Bo Granberg
Karin Enström, suppleant

070-392 78 89
076-336 68 59
070-790 24 39

Hemsida
www.rofnet.se

E-post
roskarlen@rofnet.se

Medlemskap i ROF
Bankgiro 5788-6426
Medlemskap 2020 (inkl. skriften) 150 kr.
Juniormedlem (under 18 år, inkl. skriften) 50 kr.
Familjemedlem (ingen skrift) 50 kr.
Enbart skriften 100 kr för senaste nr, 50 kr tidigare nr.
Adress
Roslagens Ornitologiska Förening, c/o Bladlund,
Norrskensvägen 5, 761 64 Norrtälje

