
PROGRAM
30 augusti–1 september



   

Falsterbo Strandbad  

öppnar åter sina dörrar för  

en ny upplaga av  

Falsterbo Bird Show. 

10 ÅRS JUBILEUM
Falsterbo Bird Show startade 

1992 som Bivråkens dag.  

Då för att uppmärksamma den 

illegala fågeljakten på 

Malta och för att samla in 

pengar för att stödja BirdLife 

Malta. Numera har evene-

manget vuxit och kallas 

Falsterbo Bird Show.

Utmärkelsen Årets Silvertärna 

kommer att delas ut till en 

förtjänt svensk kvinnlig 

fågelskådare. 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. 

På översta parkett finns platt- 

formen med god utsikt över  

området och de förbiflyttande  

fåglarna. Följ också med på de 

guidade vandringarna.  

Specialister på till exempel  

växter och fåglar leder vandringar i 

omgivningarna runt Strandbaden. 

I programmet och på skärmarna 

hittar du mer information om när 

dessa äger rum. Ett fullspäckat 

föredragsprogram speglar vår  

ambition –”Fåglar i fokus”.  

Följ med på alla djupdykningar i 

fåglarnas fantastiska värld.  

Förutom dessa hålls föredrag om 

resmål, däggdjur, insekter och  

andra naturrelaterade områden.

Låt barnen vara med på spännan-

de aktiviteter i den fina naturen 

kring Strandbaden. Fågelbingo och 

de populära ringmärkningsföre-     

visningarna passar bra för hela  

familjen.  Besök också  

”liveskådningen” där vi får följa 

flyttfåglarna i realtid. En kamera-

man på taket zoomar in de  

flyttande fåglarna och en erfaren  

ornitolog berättar och svarar på 

frågor om vad vi ser.  

Missa inte intressanta intervjuer i 

Martins soffa, med Martin Emtenäs.  

 

Lördag kväll är det dags för 

jubileumsmiddag.  

Förhandsanmälan krävs då  

platserna är begränsade. 

 

 

Falsterbo Bird Show arrangeras av 

Vellinge kommun,  

BirdLife Sverige och

Skånes Ornitologiska Förening. 

Välkommen till 10-årsjubilerande Falsterbo Bird Show 2019!

”Gäst i  
Martins soffa”
Martin Emtenäs, välkänd  
från olika naturprogram på 
TV men även för sina böcker, 
kommer att intervjua några 
av alla de intressanta 
personer som besöker 
Falsterbo Bird Show.



MÄSSOMRÅDE

HITTA RÄTT!
 
GUL RUBRIK i programmet = Föreläsningssalen 
Alla vandringar, om inget annat anges, utgår från Samlingsplatsen, se karta
Fågelbingo –På trädäcket 
”Martins soffa” –Scen på trädäcket 
Prisutdelning  –Scen på trädäcket 
Ringmärkningsvisning –Framför trädäcket 
Vattenverkstaden –Se pil på karta

Den nya BTX-tubkikaren erbjuder en mycket naturlig 
observationsupplevelse där du bättre kan se vad som händer med 
båda ögonen – kristallklart in i minsta detalj – och säkerställer god komfort 
i många timmar tack vare ett innovativt pannstöd och vinklad 
sikt. 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

BTX
#CLOSER 2 
NATURE
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Utställare Utställare i expo-tält 1 Utställare i expo-tält 2

1 Songbird 22 Opticron Birdsafarisweden Sveriges Entmologiska Förening

2 Norregårdens Fågelfrö 23-24 Zeiss Äventyrsresor Dagfjärilövervakningen

3 Leica 25-26 Pinewood Tum-Eco tour Trollsländeföreningen

4-5 Gunnar Olssons foto 27 Valencia Region Spain Alcedo Wildlife photography Lunds Botaniska Förening

6 Birding Aragon 28-29 Mattssons foto David Neal Gallery Svensk Botanisk Förening

7-8 Swarowski 30 Molfo Skånes Ornitologiska Förening, Falsterbo Fågelstation Wader Quest

10 Club 300 32 Måkläppenföreningen, FNF, KFV Bird photo, Lars Rydgren Naturbarn

11 AviFauna 33 Rep & Lera Anna Carter Trading

12 Nordik Distribution 34 BG Hornhantverk Konstnär Lars Jonson

13 Olympus 35 Storkprojektet PhoneCam

14 Stockholms Ornitologiska  Förening 36 Hampus Lejon Mr Jan Gear

15-18 BirdLife Sverige, Naturbokhandeln, Kikardoktorn, Rapphönan 37 Barnaktiviteter

19 Föreningen Närsholmen Utställare i restaurangen

20-21 Focus Nordic 38 Lars Fredholm



13:00 Destination Bhutan
Bhutan har länge varit ett slutet land som varit 
svårt att ta sig till. Daniel Green, reseledare 
för BirdSafariSweden berättar mer om de nya 
möjligheterna och vad man kan hoppas på att 
få se och uppleva. 

13:40 Lär dig fågelskådning från början!
Mikaela Kähäri från Naturbokhandeln och Erik 
Hirschfeld från AviFauna Naturresor pratar dig 
igenom det där som är viktigt att tänka på när 
du skall börja fågelskåda. Måste jag ha en dyr 
kikare? Hur lär jag mig fågelläten? Vilket väder 
är bäst för fågelskådning? Vilken fågelbok skall 
jag skaffa och hur mycket kan jag lita på  
bilderna i den? Ta med dig dina frågor och 
känn dig välkommen! 

14:20 Fågelskådning som biståndsprojekt  
- initiativet BirdCamp.
Fågelintresset är gemensamt för många ung-
domar i olika länder. Det har Tomas Haraldsson 
tagit fasta på i sitt initiativ BirdCamp. Tomas 
berättar här hur han går tillväga för att få  
ungdomar med ett gemensamt fågelintresse 
- men med vitt skilda förutsättningar att utöva 
sitt intresse - att mötas.

15:20 Skåda fågel öster om Istanbul, fast i 
Norge; följ med till Varanger.
Tormod Amundsen är en hängiven fågel- 
skådare och grundaren av arkitektkontoret 
Biotope. I Varanger såg Tormod möjligheten 
att bidra till etablerandet av världens främsta 
arktiska fågelstation, och med den ambitionen 
förlades kontoret till Vardø, allra längst upp i 
nordöstra Norge.

16:00 Ölands natur  
– okända och ökända arter
Pav Johnsson, Årets ölänning och tillika  
Falsterbo Bird Shows ständige konferencier, 
presenterar här sitt senaste bokprojekt  
”Ölands natur – okända och ökända arter”. 

16:30 Vinterfåglar Inpå Knuten  
– intressanta resultat
Väldigt många människor matar fåglar under 
vintern. Den omständigheten gjorde att BirdLife 
Sverige startade ”Vinterfåglar Inpå Knuten” där 
en intresserad allmänhet har hjälpt till att räkna 
fåglarna vid sina fågelmatare. En som varit med 
på hela ”resan” är BirdLifes Anders Wirdheim 
och han har fördjupat sig i en del intressanta 
resultat som vi får höra om här!

20:30 Fladdermusguidning fredag kväll från  
skymningen och ett par timmar framåt  
tillsammans med Cecilia Wide.  
Vi ses vid samlingsplatsen, se kartan.

FREDAG 30 augusti, 12-18

LIVESKÅDNING
Varje halvtimme genomförs 

”Liveskådning”. Det innebär att 

vi tittar på filmat fågelmaterial 

från toppen av Strandbadens 

balkong antingen i realtid eller 

på sådant som filmats tidigare 

under årets FBS. Det som  

händer kommenteras av en 

kunnig ornitolog och publiken 

är fri att ställa frågor löpande. 

Se till att komma i tid för det 

brukar oftast vara fullsatt.

Var: Liveskådningstältet 

LÖRDAG 31 augusti, 10-18. Kvällsaktivitet 19-24.

08:00–12:00 Fågelguidning vid Falsterbo fyr. 
Kom och gå när du vill! Guide:P-G Bentz.

11:00–15:00 Vattenverkstaden  
med Räkan Rut 
Lär känna Räkan Rut och hennes vänner. Följ 
med på upptäcktsfärd i havet med vadarstövlar 
och håv eller hjälp Kalle Krabba rensa vattnet 
från skräp och bygg en koja av fynden! Skapa 
musik till Tångsnällan Stellans alla bebisar  
genom att pumpa vatten, hjälpa Ålen Åke hem 
till Sargassohavet. För barn från år 3-6 men 
ALLA är hjärtligt välkomna att prova på!  
Vid stranden öster om mässområdet.
Sponsor: Sparbanksstiftelsen Skåne. 

10:00 – 16:00 Naturrace  
med Falsterbonäsets Naturvårdsförening 
En snitslad tipsrunda i den nära naturen med 
lokalanknutna frågor i tre olika svårighets- 
grader; barn, vuxen och special. Pris 20 kr per 
tipstalong, lottnummer på talongen. Lämna 
in din talong senast kl.16 – fina priser utlottas 
kl.17. Start vid Falsterbonäsets Naturvårdsför-
enings tält nära entrén på Falsterbo Strandbad.  

10:05 Orden och jag, fåglarna och jag
Ulrik Alm, som medverkar i skåne- 
ornitologernas tidskrift ”Anser”, kåserar 
personligt om vad texter, böcker och fåglar 
betytt så här långt i livet.

10:30 Liveskådning
 
10:45 Storlom i kök och fasan i grill 
Under de 22 år som Fågelskydd Spillepeng 
hittills har varit verksamt har mer än 6 000 
unika fågelindivider passerat genom de aktivas 
händer och rehabiliterats. Om detta har  
Kenneth Bengtsson författat boken kallad 
enligt föredragsrubriken. Boken beskriver i 
44 korta kapitel några av dessa 6 000 fåglars 
öden. Vi får höra Kenneth berätta om bokens 
tillkomst och om Fågelskydd Spillepengs 
verksamhet där Kenneth är en av de starkast 
drivande krafterna. 

11:00 Blomstervandring  
med Lunds Botaniska Förening 

11:00–11:30 Gäst i Martins soffa  
Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist  
Det kvinnliga nätverket Rapphönan fyller 10 år! 

11:25 Yrfän i trädgården
Vi möts dagligen av larmrapporter om  
insekternas minskning och den negativa påver-
kan det kommer att få för oss människor. Men 
vad kan vi göra i det lilla omkring oss? Kajsa 
Mellbrand, Sveriges Entomologiska Förening, kan 
berätta hur vi ska ”inreda” våra trädgårdar för att 
insekterna ska trivas. 

11:30 Fågelvandring  
under ledning av Rapphönan 

11:30 Liveskådning

12:00 Ringmärkningsförevisning  
med Björn Malmhagen framför trädäcket.

12:05 Skarvarnas planet  
Martin Emtenäs behöver knappast någon  
presentation. Han är en välkänd person som  
på olika sätt kommer att delta i årets Falsterbo 
Bird Show och då bland annat i föredrags- 
programmet. Räkna med att det kan bli trångt  
i föreläsningssalen kring detta spännande  
föredrag som handlar om människan som art 
och de två verkligheterna vi lever i - den natur-
vetenskapliga och vår fantasivärld och hur dessa 
krockar och ger förklaringen till hur vår planet 
ser ut. 

12:30 Trollsländetur  
under ledning av Trollsländeföreningen.  
Samling vid naturums damm. 
 
12:30 Liveskådning

13:00 Fågelbingo Vi spelar fågelbingo under 
ledning av Björn Malmhagen genom att kryssa 
fåglar som vi ser flyga förbi! 

FÅGELGUIDNING 
vid Falsterbo fyr 
Kom och gå när du vill mellan 

kl 8–12 lördag och söndag 

morgon. P-G Bentz finns på 

plats för att berätta eller  

snarare referera det  

spektakulära fågelsträcket vid 

Sveriges sydvästligaste punkt, 

Nabben. Det är många fåglar i 

luften och många som rastar 

för att fylla tankarna inför 

flygturen mot Danmark till att 

börja med. Men de flesta ska 

längre, oftast mycket längre! 

Om allt detta får du initierad 

guidning av P-G Bentz!

Var: Falsterbo fyr, Fyrvägen 35, 

Falsterbo

Våra kikare och tubkikare har 
utvecklats ur vår passion för 
naturobservation.
Tillsammans med fågelskådare 
och Birdlife International 
förbinder vi oss att skydda 
hotade arter.

Varje fågel räknas.
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13:00 Spindelvandring med Kajsa Mellbrand

13:00 Afrika tur och retur 
BirdLife Sverige bedriver ett tvåårigt projekt 
med fokus på silltrut och skräntärna. ”Afrika 
tur och retur” är ett naturvårdsprojekt som 
övergripande gynnar Östersjön och BirdLife 
Sverige har valt att lägga tyngdpunkten på de 
skyddsvärda fågelarterna skräntärna och  
silltrut. Föreningen fokuserar på dessa efter-
som de är s.k. paraplyarter – skyddas de,  
skyddas även andra arter. BirdLife Sverige, 
berättar om projektet.  

13:30 Liveskådning

13:40 Att måla fåglar, vad mer att berätta? 
Lars Jonsson har målat fåglar sedan fyra års 
ålder och kan se bakåt på sex decennier av 
ett brinnande intresse för fåglar och av att 
förmedla sina upplevelser genom att måla och 
skriva om fåglar och konst. Aktuell i höst med 
en ny version av boken ”Fågelsång” berättar 
han om hur det arbetet gått till och om den 
målade bilden har en framtid i moderna  
fågelhandböcker.  

14:00 Blomstervandring  
med Lunds Botaniska Förening 

14:00–14:30 Gäst i Martins soffa  
Per Alström  
Professor i ornitologi och forskar på  
taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, 
i synnerhet asiatiska tättingar. Har beskrivit en 
rad nya fågelarter för vetenskapen!

14:30 Liveskådning

14:35 En framgångssaga om fågelskydd
Mer än tusen rovfåglar sköts i Sicilien under 
vårflyttningen när Anna Giordano för närmare 
40 år sedan började arbetet mot denna barba-
riska jakt. En stor framgång - nu skjuts högst 
någon enstaka. Trots hot av olika slag inklusive 
sprängattentat mot hennes bil och kontor har 
Anna oförtrutet fortsatt. Volontärer från flera 
länder har bidragit till framgången.  Internatio-
nellt har hon uppmärksammats och fick 1998 
det åtråvärda Goldmanpriset. 

15:00 Ringmärkningsförevisning  
med Björn Malmhagen framför trädäcket.

15:00 Fågelvandring  
under ledning av Rapphönan 

15.25 Champions Of The Flyway – Hur man 
vinner väldens största fågelräkningstävling 
(på engelska) 
En 24-timmars non-stop fågelräkningstävling
i öknen – en galen avslutning på en intensiv 
månad av kampanjer för att samla in pengar. 
Allt för att bekämpa olaglig jakt/slakt på fåglar 
som migrerar över Medelhavet. 
En exklusiv och avslöjande berättelse 
om de otroliga fåglarna, ändamålet, 
människorna och äventyret – allt sker i en 
fantastisk miljö i vackra Negevöknen, i Israel. 
Mark James Pearson berättar!

15:30 Fjärilsvandring tillsammans med 
Lars Pettersson, Svensk dagfjärilsövervakning

15:30 Liveskådning

16:00-16:30 Gäst i Martins soffa  
Anna Giordano & Cecilia Wide  
Anna drog igång arbetet mot jakt på rovfåglar 
i Sicilien redan på 1980-talet och Cecilia, som 
var mycket engagerad i Bivråkens Dag, var 
med och stödde detta arbete 

16:20 Fler fågelarter i världen  
– hur är det möjligt?
Fler än 100 fågelarter har dött ut sedan 
1800-talet. Endast ett fåtal nya arter beskrivs 
årligen. Trots det ökar antalet fågelarter i  
världen! Hur går det ihop? Svaret är att  
modern teknik avslöjat att många former som 
tidigare klassificerades som underarter är så 
distinkta att de istället bör klassificeras som 
egna arter. Per Alström är en välkänd och 
mycket uppskattad gäst i årets föredrags- 
program och reder ut en del av vad  
vetenskapen vet och berättar nog också om 
vad vetenskapen inte vet – ännu!  
Föredraget sponsras av Club300.

16:30 Liveskådning

16:30 Fågelbingo 
Vi spelar fågelbingo under ledning av Björn 
Malmhagen genom att kryssa fåglar som vi ser 
flyger förbi!

17:00 Vinnare i Naturracet koras på scenen!

19:00 Jubileumsmiddag  
med underhållning. OBS! Föranmälan, se  
www.falsterbostrandbad.com

Pro Capture 60fps in RAW
AF performance - Customization
Image stabilisation 7.5 EV steps

Olympus falsterbo.indd   1 2019-05-17   08:19:07

RINGMÄRKNINGS-
FÖREVISNING  
Björn Malmhagen från  

Falsterbo Fågelstation visar och 

berättar om ringmärkning av 

fåglar. Ringmärkning av fåglar 

har bedrivits i över 100 år och 

gett oss många svar på hur våra 

fåglar orienterar samt gett oss 

värdefull information om hur 

de lever. Björn kommer under 

denna förevisning berätta om 

verksamheten vid Falsterbo 

Fågelstation samt inte minst 

visa hur man ringmärker fåglar! 

Var: Framför trädäcket Framför 

trädäcket

FÅGELBINGO
Vi spelar fågelbingo under 

ledning av Björn Malmhagen 

genom att kryssa fåglar som 

vi ser flyga förbi! Alla kan vara 

med och inga förkunskaper 

krävs. Bingobrickor köps an-

tingen i sekretariatet eller strax 

innan start i anslutning till där vi 

spelar. Var: På trädäcket

Med reservation för ändringar i programmet efter tryck.

Björn Malmhagen

MÅKLÄPPSVANDRING
Denna vandring genomförs traditionellt av Måkläppsföreningen första söndagen i september 
varje år. För att deltaga krävs medlemskap i Måkläppsföreningen. Detta går att lösas i Måkläpps-
föreningens monter på Falsterbo Bird Show. Medlemsskapet kostar 65 kr för familj första året 
och sedan 40 kr per år. Själva vandringen kostar sedan 10 kr per vuxen person.

Var: Samling vid reservatsskyltarna på västra reveln, rakt väster om Nabben.
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08:00–12:00 Fågelguidning vid Falsterbo fyr. 
Kom och gå när du vill! Guide: P-G Bentz.

09:00 Den traditionella Måkläppsvandringen 
under ledning av Måkläppsföreningen.  
Föranmälan krävs. Se information sidan 8.

11:00–15:00 Vattenverkstaden 
med Räkan Rut  
Lär känna Räkan Rut och hennes vänner. Följ 
med på upptäcktsfärd i havet med vadarstövlar 
och håv eller hjälp Kalle Krabba rensa vattnet 
från skräp och bygg en koja av fynden! Skapa 
musik till Tångsnällan Stellans alla bebisar ge-
nom att pumpa vatten, hjälpa Ålen Åke hem till 
Sargassohavet. För barn från år 3-6 men ALLA 
är hjärtligt välkomna att prova på! Vid stranden 
öster om mässområdet.  
Sponsor: Sparbanksstiftelsen Skåne. 

10:10 Ölands natur  
– okända och ökända arter
Pav Johnsson, Årets ölänning och tillika  
Falsterbo Bird Shows ständige konferencier, 
presenterar här sitt senaste bokprojekt  
”Ölands natur – okända och ökända arter”. 

10:30 Trollsländetur  
under ledning av Trollsländeföreningen.
Samling vid naturums damm.

10:30 Liveskådning

10:40 Tiger!
Vi bjuds på en presentation av däggdjuret 
tiger, dess historia och hotbild samt det arbete 
som görs för att fördubbla antalet tigrar i 
Asien. Ola Jennersten är zooekolog med brett 
naturvårdsintresse och arbetar sedan 30 år på 
Världsnaturfonden. Han har arbetat länge med 
naturvård. Nationellt i huvudsak med naturbe-
tesmarker och internationellt med skyddade 
områden och artskydd i framförallt Mongoliet, 
Ryssland och Indien.

11:00 Blomstervandring 
med Lunds Botaniska Förening  

11:00 Ringmärkningsförevisning  
med Björn Malmhagen framför trädäcket. 
 
11:15 Vattenverkstadens  
Barnkonsert med Havsbandet. 
Musik och teater vid stranden för barn och 
barnsliga vuxna, det vill säga de flesta vuxna.  
Ca 40 min. Det populära Havsbandet håller 
svängig konsert och spelar givetvis sina  
medryckande hits Manetmambo, Ensamma 
torsken och Räkan Ruts Rumba!  

11:20 Inte självklart att en gråtrut fungerar, 
eller ens existerar.
Johan Lind, docent i etologi och ordförande i 
föreningen Naturfotograferna /N, forskar om 
djurs beteenden vid Stockholms universitet. 
Han kommer att visa bilder och berätta om

förunderliga fåglars beteenden och olösliga 
frågor kring fåglars evolution. 

11:30 Liveskådning

11:30 Fågelbingo 
Vi spelar fågelbingo under ledning av Björn 
Malmhagen genom att kryssa fåglar som vi ser 
flyga förbi!
 
11:30 Fågelvandring 
under ledning av Rapphönan 

12:00–12:30 Gäst i Martins soffa 
Lars Jonsson  
En av världens främsta fågelkonstnärer och har 
givit ut flera illustrerade fågelböcker. 

12:00 Afrika  
– en kontinent med värme och glädje!
Afrika. Man tänker vilda djur, fina fåglar men 
också ormar, parasiter, krig, sjukdomar, svält, 
fattigdom och elände… Varför återvänder man 
till Afrika igen och igen, i mitt fall nästan 100 
gånger, trots alla problem och kanske faror? 
Det är människorna! I Afrika finns det alltid 
leende glada människor! Trots alla problem så 
möts man nästan alltid av glädje och värme. 
Följ med på Ulf Ottossons resa till hans och 
AviFaunas Afrika.  

12:30 Liveskådning

12:40 Vi kan alla göra skillnad för naturen  
- ett livsviktigt engagemang för den  
biologiska mångfalden
Rebecka Le Moine är bevarandebiolog med  
ett brinnande engagemang för biologisk  
mångfald. Hennes strävan att lyfta frågan har 
gjort att hon har föreläst om vikten att bevara 
arter, och 2017 var hon en av initiativtagarna 
till att fira den biologiska mångfaldens dag i 
Sverige. Sedan dess har hon blivit utsedd av 
WWF som ”Årets miljöhjälte” och fortsatt sprida 
kunskap och inspiration i frågan. 
Falsterbo Bird Show är stolta att ha med 
Rebecka i årets föredragsprogram. Rebecka är 
riksdagsledamot för MP och där talesperson 
för biologisk mångfald.

13:00 BirdLife Sveriges delar ut utmärkelser 
Årets Silvertärna och Årets fågelskådare.  
Utmärkelserna sponsras av KOWA. 

13:20 Semiaquatic Life projektet 
skapar bättre livsbetingelser för större  
vattensalamander och strandpadda på  
Falsterbohalvön
Projektet SemiAquaticLife arbetar med att 
förbättra och återskapa livsmiljöer för groddjur 
och vattenlevande insekter i Natura 2000- 
områden i Skåne (11 områden), Danmark  
(18 omr) och norra Tyskland (9 omr). Marika 
Stenberg och Per Nyström från Ekoll AB/ 
Semiaquatic Life projektet kommer att berätta

om projektet i stort, och sedan i detalj vad 
projektet gör på Falsterbohalvön. 
 
13:30 Fjärilsvandring tillsammans  
Lars Pettersson, Svensk dagfjärilsövervakning

13:30 Ringmärkningsförevisning  
med Björn Malmhagen framför trädäcket.

13:30 Liveskådning

14:00–14:30 Gäst i Martins soffa  
Rebecka Le Moine 
Rebecka Le Moine – Riksdagsledamot och 
initiativtagarna till att uppmärksamma den 
biologiska mångfaldens dag 22 maj. 

14:00 Fågelskådning i Centralamerika
Peter Hunger Äventyrsresor, reseproducent                   
och fågelskådare, berättar om en naturkryss-
ning och rundresa i Costa Rica. I bl a Monte-
verdes molnregnskog hittar vi färgstarka fåglar. 
Vid hotellens fågelmatare finns  kolibrier, tuka-
ner och tangaror. Efter en dag i fält snurrar det 
i huvudet då intrycken är många och starka! 
Under segling, vandring, och snorkling bjuder 
resan även på knölval, tapir, vrålapa, sengånga-
re och trädmyrslok samt fjärilar och grodor.  

14:30 Liveskådning

14:30 Fågelvandring  
under ledning av Rapphönan

14:30 Vattenverkstadens  
Barnkonsert med Havsbandet. 
Musik och teater vid stranden för barn och 
barnsliga vuxna, det vill säga de flesta vuxna. 
Ca 40 min. Det populära Havsbandet håller  
svängig konsert och spelar givetvis sina 

medryckande hits Manetmambo, Ensamma 
torsken och Räkan Ruts Rumba! 
 
14:40 Fågelskådning  
i spanska Valenciaregionen (på engelska)
Yanina Maggiotto berättar om var och hur du 
får ut det mesta av din fågelskådning i Valen-
cia-regionen, längs den spanska ostkusten. Vi 
får höra lite mer om aztektärna, Elegant Tern, 
som sedan 10 år häckar i området. Aztektärnan 
finns normalt längs den Amerikanska västkus-
ten och häckningsplatsen Spanien är den enda 
utanför utbredningsområdet och givetvis helt 
unik.

15:00 Fågelbingo 
Vi spelar fågelbingo under ledning av Björn 
Malmhagen genom att kryssa fåglar som vi ser 
flyga förbi! 

15:00 Grodvandring 
tillsammans med Marika Stenberg/Per Nyström 
från Ekoll AB. Lyssna gärna på Marikas och Pers 
föredrag som föregår vandringen  
(13:20 i föreläsningssalen). 
 
15:20 Hönshjärna, magnetkompass och delat 
föräldraskap - att vara fågel – hur är det?
En fågel – vad är egentligen det?  
Så välbekant… men tittar man lite närmare ställs 
man snart inför existentiella frågor som Att vara 
fågel – hur är det? Och Att vara människa – hur 
är det? Eller att vara älg? Sjöelefant? Genom 
att göra en jämförelse med oss själva, det vill 
säga däggdjuren, och en del andra djur klarnar 
bilden lite kring frågan vad en fågel är. Eller en 
människa. Magnus Ullman fördjupar tankar runt 
fåglar som existens.

15:30 Liveskådning

Vi ställer i år ut på Falsterbo Bird Show och 
har valt att gå in som sponsor. Vår målsätt-
ning är att Sveriges fågelskådare ges möjlighet 
att bli mer bekanta med våra produkter. Vi  
utvecklar själva friluftskläderna i Sverige och 

för oss är hög funktion, genomtänkt design, 
kvalitet och miljömässig hållbarhet väldigt 
viktigt. Vår ambition är att alla obehindrat ska 
kunna njuta av naturen oavsett väder och vind.  
Välkomna in till vår monter!

Besök vår hemsida för mer information 
www.pinewood.eu
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Barntältet 
I barntältet finns utställning om och  
inspiration till naturpedagogiskt arbete  
riktad till lärare, föräldrar och andra som  
umgås med barn.  

Löpande aktiviteter för alla i barntältet  
under alla mässdagarna.

• Kom och se småkryp i förstoring
• Kikarskola – lär dig använda kikare
• Testa dina fågelläteskunskaper  

– lyssna och artbestäm
• Kreativt pyssel
• Naturtipspromenad med fina priser

BARNAKTIVITETER

Gör ett besök på naturum Falsterbo 
Visning av utställningen 
kl 11:30 både lördag och söndag.  
 
Pysselhörna för barn och en liten läshörna 
med spännande böcker.    

Vill du träffa Räkan Rut och  
hennes kompisar? 
Vattenverkstaden gästar oss lördag och 
söndag mellan 10–16 med massor av roliga 
aktiviteter vid havet.Teaterföreställningar på 
söndagen kl 11:15 och 14:30, se information 
i programmet!
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