
Fladdermusworkshop  Höör 10-11 mars 2012

Vi i gruppen ”Fladdermöss i Skåne” vill sprida kunskap om fladdermöss både bland oss själva och bland
allmänheten. Vi har knutit kontakter med kunnigt folk och kan därför presentera ett mycket intressant
program.

Plats: Musikskolan, Storgatan 1, Höör. Med tåg har man 800 m från stationen.

Vår webbplats: www.chiroptera.se

Anmälningsavgift 50 kr.

Lördag 9.00 - 12.50

Deltagarna och arrangörerna presenterar sig. [20 min]

Skånes fladdermusfauna, det aktuella kunskapsläget [Rune Gerell, naturvårdskonsult och en av landets
främsta fladdermusexperter] [60 min]

Information från länsstyrelsen, ambitioner och resurser
[Måns Bruun ," fladdermusansvarig" på länsstyrelsen] [20 min]

Fika

Inventeringsmetoder i Sverige [Rune Gerell] [60 min]

Inventeringar i England, National Bat Monitoring Programme [Erika Dahlberg, Winchester Bat
Consultancy] [60 min]

Lunch

13.40 - 17.00

Artbestämning av svenska fladdermusarter [Erika Dahlberg] [60 min]

Ljudanalys – hur det började [Rune Gerell] [45 min]

Fika

Artbestämning med ekolokaliseringsljud [Erika Dahlberg] [60 min]

18.00 - 20.00

Kvällspass

Övningar i artbestämning, handledning: Erika. Vi kommer att ha några datorer med
analysprogram så att deltagarna kan få prova på att artbestämma utifrån sonogrammen.

 

 



Söndag 9.00 - 12.50 med start i glashyttan

Fladdermusen åker på en blåsning. En utmaning för en glasblåsare [Espen Jensen, glasblåsare Incendi]
[20 min] 

Presentation av NIFF, Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus [Leif Gjerde, Norge] [40 min]

Fika

Aktuell forskning: Aerodynamik och flyttning [Anders Hedenström, Lunds Universitet] [60 min]

Vad gör en fladdermuskonsult?

Ecocom [Emelie Nilsson] [30 min]
Winchester Bat Consultancy [Erika Dahlberg] [30 min]

Fladdermöss och folktro [Bengt Edqvist, folkminnesarkivet i Göteborg] [15 min]

Olika sätt att jobba för att ”marknadsföra” fladdermössen:

Fladdermuscentrum, ett nationellt centrum för fladdermuskunskap [20 min] 

Lunch

13.40 - 15.00

Gårdshotell med naturprofil: Kuskahusen [Anette Löfstedt] [15 min] 
Naturguidning och fladdermöss [Stefan Viktorsson, leg naturguide] [15 min] 
Planering av ”upplevelsekvällar” [Espen Jensen, B&B Hallaröd] [15 min] 
Projekt ”Fladdermusfestival” [Helena Dunér] [15 min]

 

Tack vare en förmånlig överenskommelse med musikskolan i Höör kan vi hålla avgiften för denna workshop
så låg som 50 kr. Vi får till och med råd att bjuda på fika.

De som har anmält sitt intresse kan äta lunchbuffé på Höörs Gästis. Det ligger bara 50 m från vår lokal.

Alla deltagare får gärna ta med ett USB-minne. Det finns nämligen möjlighet att få med sig hem en del av
det material som presenteras i workshopen (PowerPoint-presentationer och andra dokument).

Vi planerar en uppföljning i början av juli med ett mer avancerat innehåll.
På programmet (förslag):

Fördjupning i ljudanalysteknik
Artbestämning med hjälp av sociala ljud
Upptäckten av ekolokalisation och tekniken bakom olika detektorsystem
Exkursioner - inventeringar
Inventering med box och ljudanalys
Aktuell forskning, bl.a. artbestämning med DNA-analys, sociala ljud hos Plecotus-arter, spårning med
radiosändare
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