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Kalmar 2017-12-01

Välkomna till kursen Ornitologi - artkunskap och
ekologi 7.5 hp (1BI006)
Vad roligt att du vill lära dig mer om fåglar – vi hoppas att du kommer tycka kursen är
intressant och givande.
Kursen går på halvfart och distans. Då vi förmodar att många av er antingen arbetar eller
läser på heltid så har vi valt att i huvudsak använda oss av förinspelade föreläsningar som ni
kan se närsomhelst ni har tid. I möjligaste mån är föreläsningarna korta – ca 10–20 minuter –
kompletterade med länkar eller artiklar för fördjupning. Vi kommer också använda oss av
andra elektroniska resurser, inklusive ett antal superba radioprogram om fågelläten
producerade av Naturmorgon i P1. För kommunikation under kursen använder vi
lärplattformen MyMoodle (se info nedan) och där kommer föreläsningar och andra resurser
finnas tillgängliga under hela kursen. Kurssidan på MyMoodle öppnar runt 1 mars.
Utöver föreläsningarna och andra resurser på nätet så kommer vi att ha två stycken
obligatoriska exkursioner för att träna på fågelbestämning och läten. Exkursionerna sker på
välkända Ölandslokaler som Beijershamn och Ottenby. Transporter till och från
samlingslokalerna, vilka kommer att anges i god tid, organiseras och bekostas av
kursdeltagarna själva.
Examinationen baseras på tre moment: en artdugga, en inventeringsuppgift samt genomförda
quizzar på kurssidan. Quizzarna är flervalsfrågor som bygger på föreläsningarna och
kursboken och är tänkta att underlätta ert lärande. Dessutom är det alltså obligatorisk närvaro
på de två exkursionerna. En artlista med kraven inför duggan får ni vid kursstart, liksom info
om inventeringsuppgiften. Artduggan utgör basen i examinationen, medan
inventeringsuppgift och quizzar avgör betyget för er som på duggan ligger på gränsen mellan
U-G och G-VG.
Om ni vill förbereda er inför kursen så rekommenderar vi att ni skaffar er kurslitteraturen
innan kursstart. Vi kommer att läsa ”I fåglarnas värld” skriven av Magnus Ullman (Bilda
Förlag 2008, IBN 978-91-574-7659), som är en allmän introduktion till fåglar och ornitologi.
För att artbestämma fåglar behöver man också en fågelbok. Även om det finns många att
välja på rekommenderar vi ”Fågelguiden” av Lars Svensson, Killian Mullarney och Dan
Zetterström (Bonnier Fakta, ISBN 978-917424-039-9). Om ni har en smartphone så
rekommenderar vi att ni köper Fågelguiden som app – finns tillgänglig för både Android och
iPhone och kostar 149 kr. Förutom att den då alltid är med i fickan så finns möjligheten att
lyssna och träna på läten direkt i telefonen. Det finns också sidor med fågelljud fritt på nätet
(t.ex. xeno-canto.org), men det är väldigt smidigt att ha det direkt i telefonen.
Det är också bra om Du som inte har en kikare försöker att låna en. Vi kan tyvärr inte
garantera att de kikare som institutionen har räcker till utlåning vid varje exkursionstillfälle,
eftersom det är många kurser som pågår under denna intensiva exkursionsperiod (april-maj).
För dig som har goda förkunskaper och vill utmana dig själv så tipsar vi också om boken
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Bird Migration – A General Survey av Peter Berthold (Oxford University Press 2006, ISBN
0-19-850787-9). Observera att detta inte är en obligatorisk kursbok, utan mer för dig som vill
lära dig på djupet om fågelflyttning.
Huvudlärare för kursen är jag – Jonas Waldenström – men vi hoppas också på inspel från
andra kunniga lärare från institutionen.
Har du funderingar eller frågor, hör av dig.

Med vänliga hälsningar

Jonas Waldenström

OBS- Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att gå kursen är jag tacksam om
du meddelar detta till mig per e-post, jonas.waldenstrom@lnu.se
Vi har en väntelista med reserver som gärna vill gå kursen!

Information om studentkonto, registrering och lärplattformen MyMoodle
För att kunna registrera dig på kursen, använda lärplattformen MyMoodle, söka schema m.m.
så måste du först ha ett studentkonto. En noggrann instruktion av hur du går tillväga finns på
följande länk:
http://lnu.se/nystudent
Denna länk innehåller förutom registreringsanvisningar i stort sett ´allt´ du behöver veta inför
kursstarten!

