
Falsterbo Bird Show
Natur- och miljömässa

med fåglar i fokus

4–6 september 2015

www.falsterbobirdshow.com

Program
 Ny plats: Falsterbo Strandbad



Med reservation för förändringar i programmet.

Öppettider på mässområdet
Fredag 4 september
12:00 – 18:00   Invigning, utställningar, föredrag och aktiviteter
18:00 – 24:00   Restaurangen har öppet, pubhäng
Lördag 5 september
10:00 – 18:00   Utställningar, föredrag och aktiviteter
18:00 – 24:00   Kvällsaktiviteter med underhållning

Söndag 6 september
10:00 – 16:00   Utställningar, föredrag och aktiviteter

Välkommen till Falsterbo Bird Show 2015!
Falsterbo Bird Show bjuder även i år på ett späckat och allsidigt program för alla smak-
riktningar.
 
Under alla tre dagarna är det Fågelskådning för alla både inne på mässan och runt om 
på Falsterbonäset. Utanför fyrträdgården finns guide från Falsterbo Fågelstation på plats 
lördag och söndag förmiddag. Inne på själva mässområdet finns fågelguider och 
dessutom en kikarskola med utlåning av kikare.

På lördag och söndag anordnas exkursioner i närområdet med siktet inställt på blommor, 
fjärilar, trollsländor och  svamp.

Alla dagarna demonstreras ringmärkning av Falsterbo Fågelstation inne på mässområdet.

Filmare finns strategiskt utplacerade och förmedlar direktsända digitala fågelupplevelser 
på storbildsskärmar inne på området.

Fågelbingo genomförs inne på arenan. Köp en fågelbricka och var med när ”fågelkryssning” 
är som roligast.

 Delta i lördagkvällens naturquiz med middag i restaurangen!

Alla dagarna pågår barnaktiviteter. På programmet står bl.a. tipsrunda, kikarskola, sago-
stund, fågelmålning, tillverkning av fröautomat och mycket annat pyssel. Både lördag och 
söndag pågår kom och pyssla med oss! i Kulturtältet.

Falsterbo Bird Show arrangeras av Vellinge kommun, SOF/BirdLife Sverige och Skånes 
Ornitologiska Förening.



With reservation for changes in the programme.

Welcome to Falsterbo Bird Show 2015!
Once again Falsterbo Bird Show offers a full and varied programme.   

During the three days there will be bird watching for everyone at the show venue and 
elsewhere around the Falsterbo peninsula. A guide from Falsterbo Bird Observatory will 
be outside the Falsterbo lighthouse garden on Saturday and Sunday mornings. At the 
show venue there will be bird guides and also a binocular school where binoculars can be 
borrowed.

On Saturday and Sunday excursions focusing on flowers, butterflies and dragonflies will be 
arranged in and around the fair.

The Falsterbo Bird Observatory team demonstrates birdringing throughout the weekend.

Cameras will be strategically placed to transfer live digital bird experiences to large screen 
TV:s within the exhibition area. 
Bird Bingo will be played at the exhibition grounds. Buy a Bird-bingo-card and participate 
when twitching is at its best.

On Saturday evening there will be a Nature quiz (in Swedish) and a dinner.  
Throughout the weekend there will be activities for children each day. On the agenda 
amongst other things, is a quiz, binocular school, story-time, bird painting, make a bird 
feeder and lots, lots more fun. Both Saturday and Sunday there will be cosy corner for 
children in the Culture tent.

Falsterbo Bird Show is arranged by Vellinge Municipality, SOF/BirdLife Sweden and 
Skåne´s Ornithological Society.

Opening hours
Friday September 4th

Noon – 6 p.m.   Opening, exhibitions, lectures and activities
6 p.m. –  midnight   The restaurant is open
Saturday September 5th

10 a.m. – 6 p.m.   Exhibitions, lectures and activities
6 p.m. – midnight   Dinner at the restaurant 
Sunday September 6th

10 a.m. – 4 p.m.   Exhibitions, lectures and activities



Fredagen 4 september   kl 12:00 – 18:00 (24:00)

12:00  Falsterbo Bird Show ”öppnar portarna” för allmänheten
12:15 Öppningsceremoni 
12:40 Landskapet förändras - och fågelfaunan med det, Anders Wirdheim. På bara 30 år har  
 sånglärkan och andra jordbruksfåglar nästan helt försvunnit från södra Sveriges skogs-
 bygder.  Vissa arter har gått tillbaka, andra har expanderat. Påfallande ofta finns orsaken
 i landskapets förändring.
13:20 Paddor behöver inte vingar, Mats Wirén. Mats Wirén berättar om grönfläckiga paddans
 expansion i Sverige. Vi får höra om ny kunskap om arten och resultatet av naturvård-  
 insatser efter många års hårt arbete. 
14:00 The World’s Rarest Waders, Rick Simpson/Wader Quest IN ENGLISH 
 Flera miljoner flyttande vadare förlorar sina rast- och återhämtningsställen i ett rasande  
 tempo då deras naturliga biotoper längs kusterna med tidvatten har försvunnit. Många  
 vadararter minskar i antal och några är på väg att utrotas helt. Rick Simpson kommer att  
 prata om en del av dem och anledningen till deras svåra situation.
14:30 Ringmärkningsförevisning, Björn Malmhagen, Falsterbo Fågelstation
14:40 Fågelskådning i Bhutan, Göran Pettersson. Göran Pettersson från AviFauna berättar om  
 fågellivet i detta fascinerande och okända land.
15:20 Champions of the Flyway - det internationella artrallyt i Israel, Niklas Aronsson. 
 ”Champions of the Flyway” är en internationell fågeltävling i Israel där målet är att   
 se så många arter som möjligt på ett dygn och samla in pengar till fågelskydd. Som ende  
 svensk deltog Niklas Aronsson i årets upplaga. 
15:30 Fågelbingo med Björn Malmhagen 
16.00 Fågelskyddet i lagstiftningen – klart som korvspad? Per Levenskog/Länsstyrelsen. 
 Alla de fågelarter som förekommer vilt inom EU är fridlysta i Sverige enligt artskydds-  
 förordningen. Men vad innebär det i praktiken? 
18:00 Sveriges nya nationalfågel presenteras, Niklas Aronsson och Anders Wirdheim
18:30 Boksläpp Götalands Bästa Fågellokaler, Hirschfeld Förlags monter

Liveskådning, barnaktiviteter och livemålning hela dagen

Med reservation för förändringar i programmet.

Foto: Bengt Grandin



Lördagen 5 september   kl 10:00 – 18:00 (24:00)

08:00–12:00 ”Fågelskådning i lagom tempo” (vid Falsterbo fyr)
 Guidning med P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation. Kom när du vill!
10:20 Birding Extremadura, Vanesa Palacios IN ENGLISH. 
 Turistbyrån i Extremadura har lanserat en app för att underlätta fågelskådning i detta   
 område. Vanesa Palacios förklara hur appen fungerar. 
10:30 Ringmärkningsförevisning, Björn Malmhagen, Falsterbo Fågelstation 
11:00 Marocko på sommaren - trollsländor och fåglar. Magnus Billqvist/Ola Elleström. 
 Följ med på en resa till Marocko under de heta sommarmånaderna, då många av de mer  
 eftertraktade arterna finns på plats. 
11:00 Blomstervandring, Lunds Botaniska Förening
11:30 Fågelbingo med Björn Malmhagen 
11:40 Sälarna på Måkläppen, Jan-Åke Hillarp. Sälar har bara en fast viloplats på Skånes sydkust  
 - Måkläppen. Bestånden har följts sedan 1960-talet, flera viktiga studier har gjorts   
 och nya är på gång. Om detta och hur man hjälper sälkutar berättar Jan-Åke Hillarp.
12:20 Kuba - endemer, västindier och nordamerikaner, Carl-Axel Bauer. Carl-Axel Bauer 
 berättar och visar bilder från en skådarresa på Kuba med alla dess endemer, bl a världens  
 minsta fågel, Bee Hummingbird. 
13:00 Starens inre liv, Mikael Kristersson. De lever nära oss och häckar under takpannor, inne  
 i trädstammar och i fågelholkar. Men vad vet vi egentligen om stararnas vardagsliv?   
 Filmaren Mikael Kristersson har åter låtit sig förfåglas, denna gång för att se verkligheten  
 ur starens perspektiv.
13:00 Trollsländeexkursion, Magnus Billqvist
13:30 Fågelbingo med Björn Malmhagen
14:00 Naturmorgon 25 år, Jenny Berntson Djurvall & Lasse Willén. I år fyller Sveriges Radio 
 90 år. Samtidigt firar ett populärt radioprogram ett eget jubileum: Naturmorgon i P1. 
 Hur kommer det sig att natur under alla år varit en omistlig del i radion? Det reder  
 programledarna ut i sitt föredrag. 

Med reservation för förändringar i programmet.



14:00 Blomstervandring, Lunds Botaniska förening
14:30 Ringmärkningsförevisning, Björn Malmhagen, Falsterbo Fågelstation
14:40 Biking for Birds, Dorian Anderson IN ENGLISH. Dorian Anderson från USA berättar om 
 ”Biking for birds”. Under 2014 cyklade Dorian runt USA för att försöka se så många   
 fågelarter som möjligt på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
15:00 Fågelvandring, Rapphönorna
16:00 Fågelbingo med Björn Malmhagen 
16:00 Skärfläckan – svart på vitt! P-G Bentz. Inom ramen för EU-projektet Life–BaltCoast har  
 Falsterbo Fågelstation tillsammans med flera partners under det senaste decenniet   
 arbetat för att skapa gynnsamma förutsättningar för de 200 skärfläckepar som valt att slå  
 sig ner på Landgrens holme i Flommens naturreservat.
16:40 Värme och energireglering hos mesar, Fredrik Andreasson. Många fåglar har, trots att
 de är jämnvarma, en god förmåga att låta kroppstemperaturen variera rejält i olika  
 situationer. Fredrik Andreasson berättar lite om hur detta fungerar hos två av våra 
 vanliga fågelbordsgäster, blåmesen och talgoxen. 
17:10 En puff för ruggologin - vad rovfåglars ruggning kan lära skådaren, Dick Forsman.   
 Genom att ge akt på ruggningen kan man på ett enkelt sätt få kunskap om fågelns ålder,  
 ibland till och med om kön och geografiskt ursprung. Världens ledande rovfågelexpert   
 Dick Forsman förklarar.
19:00 Middag med naturquiz, Magnus Billqvist
21:00 Eftersläpp restaurang 

Liveskådning, barnaktiviteter och livemålning hela dagen

Med reservation för förändringar i programmet.



Med reservation för förändringar i programmet.

Söndagen 6 september – kl 10:00 – 16:00

08:00–12:00 ”Fågelskådning i lagom tempo” (vid Falsterbo fyr)
 Guidning med P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation. Kom när du vill!
08:00–12:00  Måkläppenvandring – Jan-Åke Hillarp
 Samling vid reservatsskylten utanför Nabben kl 9. Dit tar promenaden ca 45 minuter   
 från Flommens Golflubbs parkering men i gengäld behöver man inte korsa golfbanor   
 eller vada. Klädsel anpassas till väderleken. Kikare eller tub gör upplevelserna rikare.   
 Matsäck kan med fördel avnjutas ute på Måkläppen.
10:00 Rainy Arabia - birds and dragonflies during the kharif in Dhofar, 
 Erik Hirschfeld  IN ENGLISH. Det är inte många som vet att södra Oman kan vara en 
 veritabel oas under sommaren. Erik Hirschfeld har besökt området flera gånger och 
 kommer att visa några av de fåglar, herptiler och trollsländor man kan hitta där.
10:00 Svampexkursion, Nils-Arvid Andersson
10:30 Ringmärkningsförevisning, Björn Malmhagen, Falsterbo Fågelstation 
10:40 Östafrikas varierande djur- och fågelliv och skillnader mellan olika nationalparker, 
 Peter Hunger/Äventyrsresor. Östafrika är anslående vackert och oerhört djur- och fågel- 
 rikt både individ- och artmässigt. Peter Hunger på Äventyrsresor visar bilder och berättar 
 om skillnader mellan Tanzanias, Zambias, Ugandas och Etiopiens djur- och fågelliv. Han  
 beskriver  också var och i vilka nationalparker man lättast kan finna några av de mer   
 svårfunna och karismatiska arterna.
11:00 Blomstervandring, Lunds Botaniska förening 
11:00 Fågelbingo med Björn Malmhagen 
11:20 Växternas sexliv - Darwin lyfter på täcket, Professor Stefan Andersson. Föredrag om   
 växters pollination och fortplantning i ljuset av modern forskning och Charles Darwins   
 stora intresse för ämnet. 
12:00 Fladdermöss- i en värld av ekon, Jens Rydell. Fladdermusforskaren Jens Rydell, som   
 fotograferat fladdermöss i många år över hela världen och snart kommer ut med en  
 bok tillsammans med Johan Eklöf, visar sina fina bilder och pratar om fladdermössens   
 fascinerande liv. 
12:00 Fågelvandring, Rapphönorna  

Falsterbo Bird Show hjälper till att rädda sånglärkan i Skåne!

Överskottet från Falsterbo Bird Show 2015 ska gå till ”hyra” av så kallade lärkrutor i Skåne. 
Lärkrutor skapas genom att lantbrukaren här och där på åkern lyfter såningsmaskinen och lämnar 
en sträcka på 10 meter osådd. På dessa små osådda fläckar i åkern hittar framför allt sånglärkor men 
även andra fåglar lättare mat. Den enskilde lantbrukaren får en ersättning som överstiger värdet på den 
skörd han skulle fått på rutorna.

Tack för att du är med och gör det möjligt för sånglärkans sång 
att ljuda över de skånska slätterna framöver!



Med reservation för förändringar i programmet.

12:40 En krickas memoarer, Johan Elmberg. Det här föredraget är en resa genom en krickas liv,  
 ur krickans eget perspektiv. Du kommer du aldrig att se på en kricka på samma sätt igen.
13:20 Vinterfåglar, Lars Jonsson . Om du vill följa med på en resa som handlar om att nörda 
 in sig på fågelbordens fåglar är du välkommen in i en värld av ovanliga iakttagelser bland  
 Sveriges vanligaste fåglar.
14:00 Götaland - Europas bästa fågelskådning, Magnus Ullman. Det finns många fantastiska  
 fågelområden i Europa. Men vilken region kan erbjuda fågelflyttning av världsklass, havs- 
 fågelförekomst på hög nivå, häckfågelfauna med både nordliga och kontinentala inslag   
 och ett påtagligt inflöde av sibiriska gäster under hösten? Götaland och endast Götaland! 
14:00 Trollsländeexkursion, Magnus Billqvist 
14:30 Ringmärkningsförevisning, Björn Malmhagen, Falsterbo Fågelstation 
15:00 Konsten att fotografera fåglar, Brutus Östling. I föredraget vill han inspirera inte bara   
 fågelfotografer utan även dem som inte själva fotograferar att ta med kameran i naturen.
15:30 Fågelbingo med Björn Malmhagen

Liveskådning, barnaktiviteter och livemålning hela dagen

Den nya EL-familjen från SWAROVSKI OPTIK är den bästa 
någonsin. FieldPro-paketet tar komfort och funktionalitet till 
en ny nivå. Den perfekta optiska prestandan och precisionen, 
den utomordentliga ergonomin och den omarbetade utformningen 
ger en fantastisk fi nish till denna förstklassiga långdistansutrustning. 
Njut av ögonblicken ännu mer – med SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER FINNS 
HOS EXKLUSIVA SWAROVSKIÅTERFÖRSÄLJARE 
OCH PÅ WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM NYA EL

GRÄNSLÖS 
PERFEKTION
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Bivråkens Dag infaller i år söndagen 6 september. Bivråkens Dag startade för 23 år sedan 
för att uppmärksamma den illegala fågeljakten på Malta och för att samla in pengar för att 
stödja BirdLife Malta.
Utmärkelsen Årets Silvertärna kommer att delas ut till en förtjänt svensk kvinnlig fågel-
skådare. Dessutom kommer Årets Fågelskådare att utses. Denna utmärkelse ges till en ung 
fågelskådare som utmärkt sig positivt och gjort insatser för fågelskydd eller fågelintresse. De 
båda utmärkelserna sponsras av kikarmärket Kowa. 
Gustaf Rudebeckstipendiet kommer även i år att delas ut under högtidliga former på Bivråkens 
Dag. Utdelningen sker kl 13. 

Foto: David Erterius

Med reservation för förändringar i programmet.Datum:  ………………………………………………………………………………………………………..

Namn:   ………………………………………………………………………………………………….

Adress:   ………………………………………………………………………………………………

Postnr: ……………………………….…. Ort: ………………………………………….….……..

Telefon:   ………………………………………………………………………………………………….

Frågor:
1. Vilken fågel ser du på den stora bilden?: ………………………………………………………

2. Går ekorren i vinterdvala? ………………………………………..……………………………………….

3. Varför ska just du vinna paketet? ………………………………..…..……………..…………………….

……………………………………………………………………….……..……………………………….……………………

………………………………………………………………………….……….…………………………………………………..

Naturprodukter
Vivara Tävla och vinn produkter

till din trädgård!

www.vivara.se

Vinn ett paket med Vivara-produkter för din trädgård och dess invånare! Svara på 
frågorna nedan och skriv en kort motivering till varför just du ska vinna. Varje dag un-
der mässan får en vinnare ett paket kostnadsfritt hemskickat. Paketet är värt 724 kr.

□ Jag vill ha Vivaras katalog kostnadsfritt hemskickad två gånger per år.
Lämna din svarsblankett i Vivaras monter under mässan. 



Barnaktiviteter
Fredag 4 september 
Löpande aktiviteter för alla kl. 12:00–18:00:
Kikarskola – Lär dig använda kikare.
Lista ut vilken fågel som är vilken med hjälp av fågelsiluetter i naturlig storlek.
Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.
Testa dina fågelläteskunskaper – lyssna och artbestäm.
Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.
Undersök naturföremål i mikroskop.
Naturtipspromenad
Tidsbestämda aktiviteter:
Ringmärkningsförevisning kl.14.30.

Lördag 5 september
Löpande aktiviteter kl. 10:00–18:00:
Kikarskola – Lär dig använda kikare.
Lista ut vilken fågel som är vilken med hjälp av fågelsiluetter i naturlig storlek.
Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.
Testa dina fågelläteskunskaper – Lyssna och artbestäm.
Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.
Undersök naturföremål i mikroskop.
Naturtipspromenad
Tidsbestämda aktiviteter:
Ringmärkningsförevisning kl.10.30 och kl. 14.30.

Söndag 6 september
Löpande aktiviteter kl. 10:00–16:00:
Kikarskola – Lär dig använda kikare.

Lista ut vilken fågel som är vilken med hjälp av fågelsiluetter i naturlig storlek.
Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.

Testa dina fågelläteskunskaper – Lyssna och artbestäm.
Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.

Undersök naturföremål i mikroskop.
Tidsbestämda aktiviteter:

Ringmärkningsförevisning kl.10.30 och kl. 14.30.

Lördag och söndag
10:00–16:00 har Kulturtältet öppet. Kom och pyssla med oss! 
Pimpa en holk eller skapa ett sagoägg. Köp en omålad holk på området och ta till kulturtältet. Där finns 
personal från Falsterbo konsthall som bjuder på färg, inspiration och hjälp. Gratis. Barn enbart i sällskap av 
vuxna. Pyssla med personalen från biblioteket. Gör ditt eget sagoägg och pusta ut i vår myshörna med en 
bok. Den 5 sep. kl. 12–14, Kom och designa en färgglad och vild vindsnurra!
Arr: Biblioteken i Vellinge, Falsterbo konsthall och Vellinge kulturskolan Artisten.

Samtliga tre dagar
I barntältet finns utställning om och inspiration till naturpedagogiskt arbete riktad till lärare, föräldrar och 
andra som umgås med barn. Fågelsångs förskola i Södra Sandby och Stadionparkens förskola i Malmö står 
för denna.
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Falsterbo Bird Show
arrangeras av 

Vellinge kommun, BirdLife Sverige 
och Skånes Ornitologiska Förening


