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ARTRIKT FAGETAR PA "IANVITAITET
Under JOKs jubileumsir har vi tillsammans lyckats observera trevligt minga figelarter
pi Jiirvafiittet. Ntir detta skrivs Q}ll.ll.20) har det observerats 192 arter pi nona delen
av Jtirvafiiltet vilket innebtir att gtillande flrsrekord for detta omride dr tangerat.
Aret iir ju inte riktigt slut och visst skulle det vtil vara trevligt, och en vtirdlg slutpunkt pt
efi heirligt jubileumsAr, att kunna uppticka ytterligare nigon ny trsart och darmed fr s6tta
ett nytt drsrekord (d v s minst 193 arter) fbr norra Jiirvafliltet.
Jubileumsirets st6rsta rariteter pi Jtirvaftiltet tir stlipovipa (nionde fyndc i tandet), tiocldot
(ftirsta fyndet i Uppland), stipphiilt prutgfls, svflrta, myrsniippa och kustsnflppa.

RARITETSRIIff TACNT,AR I IJPPLAND
Uppland utgiorde under 6r ZOtl fdrmodligen landets mest artsptinnande landskap och
Iistan med rariteter som observerats i uppland i flr iir imponerande l6ng.
Hiir ftiljer oigra av alla de rariter som rapporterats i uppland under ir zot t:
Rddkindad lParv och bruntrast (bida arteraautg6r ftirsta f.vnd i landet), sibirisk trast,
tjockfot, eksingare och bergstaigasingare (alla S'ra fttrsta fynd i Uppland), amerikansk
blasand, videsingare, blistjiirt, sibirisk pipltirka, stiippvip4 prtirielopare, svartvingad vadar-
svala, bredniibbad simsniippa, st6rre och mindre skrikrirrq lavskrika och mindre sumphona.

KALLELSE TILL AnSUrOrn ZO|Z, se sida 2.

JqKs VARPROGRAM 2012:
Exkursioner; sidorna I}AL
Inneliwflllar; sida 22.

I detta utskick ingir tiven JOKs Medlemsliirteckning.

OBS! Inbetalningskort gallande medlemsavgiften ftir frlx ZelZ,
finns tryckt pi sida 21 1: nast sisra sidan) i dena JOK-blad.
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KALLELSE TILL ANSNNOTN zulr z

H6rmed kallas till Jflrvafilltets Ornitologiska Klubbs irsmdte fbr ir 2012.

Tid: 2012-02'07' kl. 19:00
Inkal: Naturskolan, Vlisby gird

Efter arsm0tesforhandlingar ftiljer en kavalkad iiver det gingna inet pt Jflryaflltet

med bilder tagna av JOKs minga duktige fotogrefer'- 
-

Bildsammanstlillare och presentat6r av JOKg gr 2011 iir Johan Wallin'

LEs mera om programpunkten i JOKs virpogram som redovisas i slutet av detta

JOK-blad, dlir innekvtillarna presenteras pi sida22'

MEDLEMSAVGIFTEN TON AN ZOTZ

I detta utskick iir inbetalningskortet, giltlande mcdlemsavgiften (fl) kr) f6r ir 2s12,

tryckt pl sida 21 (= ngst sista sidan)'

ViaU.f"foiog ar d; vikttgt att Du anger di6 namn och medlemsnummer'

Ditt medlemsnummer tiitt"" Du i riedlemsforteckningen fbr lr 2011'

fu pu ny medlem anger Du helt enkelt "NY" som medlemsnummer'

vi hoppas naturligtvis att Du iiven i forsettningen uil-ro medlsm i JoK och i si frll onskar

vi att Du betalar io -"4f.*t""giften si snart s;m m6jligt, eftersom detta avsevirt underlattar

arbetst ftr klubbens kassor och medlemsansvariga. ptttu b"fl* diirigenom fran det trista

ddl fu att skicka ut piminnelselappar om medlemsavgiften.

oBs!
I{ar Du frrlorat dd bifogade inbetalningskortet (sida 21), gfr d€f lika bra ar betata in medlems-

avgiften (50 l.,) *ra "i?-rig 
p"rt ""iiri;;iil.;" 

ini"foet pe plusgironummer 580 132-9 '

PS: Missa inte att skriva Ditt namn och mqlellemsnummer pi postanvisoiogeo' om detta

betalningssiitt nyttj as.

********************************************************I*..
* ANNU FLER I\IY} MEDLEMMAR rr:ir-,sl.s I
T VARMTVALKOMNATILLJOK i*
t Antalet medlemmar fortsiitter an 6ka i JoK vilket naturligtvis tir utomordentligt *
i ffiffi ffi;;" av november bestod Hubben av 490 medlemmar och nu rir **t JronlFar,r"n soo medlemmar definitivt inom rac**rill. *
*
I Axelsson Cufth, Kista smark ndrje,-U-pPlands Vlisby i
t Leijonmarck Susanne, Jiirfiilla Torpo Lars' iA"mfti' i*
l********************************************************

MEIILEMSFOR]TECKNING
I d€f,ta utskick inger IOKs medlemsfrrteckning 2011'

iOrc *rafr*sfOitectning er frAn och med 201I komplette'rad med medlemsnummer'

D.ff; nummer skall angt nf;r du betalar in medlemswgiften'

om du uppriicker frt"kt€il;;- 
"iro 

re""*iil-r6'a"ari"pilt *ptf TP:^II:*"HT,Y";#rH;iiffiffiffi6;-;";;"0 tss-e tzs 27, sun o*','um si korrekt som mojligt'

toK4l20rL



INNEI(VALLAR HOSTEN 2OLI
4/l0Indien- Lina Jansson och Peter Nilsson. Antal dcltagare 47 sL
1/11 Uganda- Stig Holmstedl Artat deltagare 53 sL

NITT INIIEI(VIILLSREKORD ! !
Totelt besdkte 202 medlemmar JOKs innelvnlhr under tr 2011 och defia rir frirsta g&ngen vi nett
6ver den magisl<a griinseu 200 mritesdeltagare pa et er. Med fyra innelMillar innebnr det siledes att
vi snittade med alldeles 6ver 50 deltagare/m0te
Tidigare hdgsta innekvdllssifta er fran er 2010 och d;i m6te 196 medlemmar upp vid innekviillarna.
Ett stort bck till tena Redler och Joban l{altin som bide fixat dulciga firedragshelbre och det
frr minga vildige l€ff€t med tilltugg it alla rekorddeltagare.
Eu tack Sven till Bengt Sundberg och Rikard Dehl6n som ansvarat for moteslokalen.
Och visst lr det vfll s5rnnerligen lf,mpligt att pessa pl att sfitta nytt m6tesdeltagarekord under
JOI*s 5t)-lrsjubileumslr.

GAMMATT JOK.MATERIAL
Effnr ett tips frin en av v.ira medlemmar hax vi bddat
inventera vad vi har i gammalt material i form av
JOK-bla4 mAnadslistor och annat som harmed
foreningens verlsarnh€f att g6ra.
N6rvi flr ett betbo grepp om vad som finns kommer
vi att gf, vidare med att se vad vi skall gdra med detra.
En tanke iir affcentralarkivera materialet pi nAgot sa4
si at detta skall finnas kvar som historiskt arkiv.
Om du harga$rmalt material hemma, som du kiinner
att du skulle kunna lemna till ftlreningen, kan du hdra av
dig till styrelsen via vfu st5nelsemejl styrelsen@jolcltemsida.se och beratca vad du har.

JOK fir for sin insats vid fiket mycket bra PR.
Dessutom ger ftiniiljningen en vinst som delas
mellan de fcireningar (Naturskyddsfilreningen
och Friluftsftimjandet i Sollentuna och S6dra
Upplandskretsen av Svenska Turistfiireningen),
vilka helt ideellt ansvaxaf, ftir kafEverksamheten.

Under vllren 2012 kommer JOtr(
att ansvara fiir Naturskolans kafS
sdndagern a 12/2 och 4/3.

$,& &&{,rlt

Fagohandringarna, som utgrir
ett safirarbete mellan JOK och
Sollenhrnas Naturskyddsforening
iterkommer frv en vhren 20 12.
Datum frr dessa hdgtidsstrmder
frafirgfr i JOKs prograrq
sida 19 i detta JOK-blad.

JOK F'IXAR KAFFET I NATURSKOLANS KAFE
Aven denna hdst ansvarade JOKare under
fid sdndagar ftir serveringen vid detpopukira
Naturskolekafeet vid Visby gird.
JOKana som fixade fikat it minga mycket
ndjda fikagfster var:
Karin Callmer ("lagkapten"), Ulla Bj0rkdahl,
Gunta Dambekalns, Irlisa6.l6 Eklund och
Orvar Fredriksson.

Fdr att Nanuskolekafeet skall kunnat hiillas
6ppet under s6ndagama erfordras ideollt
foreniagsarbete av den t5'p som JOKs och
6vriga medverkande f6reningars represelr-
tarter stiiller upp med.

SOxn.q,.GSvANDRINGARNA
Under h6s0cn ledde Bengt Sundberg som
vanligt 4 st fiigelvandringar pi norra delen
av Jtirvaf;iltet.
Vandringama lockade, trots afi hO$verlret
ibtand var mindre njutbafi" ett imponerande
antal deltagare ut i Jarvafiltets figelrika
marker.
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NAcn^1, pLUs ocn Mn\us IINDER An zort
Nedan redovisas nigra personliga reflektioner 6ver rmd som upplevts som positivt (+) och

negativt C) pi Jarvafiiltet under det gingna Sret (d v s fram till mitten av novernber)-

Oetta rir som sagt personliga reflektioner och du har alldeles siikert egen och kanske helt annan

uppfattning om vad som upplevts som bra eller diligt fOr fflgellivd, JOK o s v under er 2011'

+
JOK har fyllt 50 och d* iir viil sdllan som
man firat en si aktiv och spiinstig 50-tring.

20 st nya smlvatten anlfugs mellan norra
Sebysjon och sydviistra delen av Ravalen'

I slutst av vintem 2010-11 kunde mer omfat-
tande vass- och slyrOjningsarbeten iin normalt
genomfOras med maskin pi Stiby strandiing med

tilllhdrande Oar samt vid 30-metersk6met.

lintligen konstaterades Jewafiltcts firsta lyck-

ade hlckningen av trta (Saby sbanding)'

Tvi nya arter upptiirckta i omrSdst - tjoekfot
och stlppvipa. FOr tjocldoten var dena fimd
nr 48 i landet och frr stiippvipan fnd nr 9'

Lyckad fiskgi usehlckning vid Stibysjdn.

Tangerat rekord frr analet brunandshtck-
ningar (12 st) i Snbysjdn. Aven tr 20l0kons-
taterades 12 st brunandskullar vid Sebysj6n'

Jarv'afiltets andra grfihf;gerhilckning konsta-

terades vid RAstasj6n.

Bra hickningsresultat fiir skrattmlskolonierna
vid SAbysjon och och framfrr alh vid Risasjon'

Mnst 3 st hornugglehf,ckningar i omrldet'

JOIG egen fAgel, svarthakedoppingen, hiick-

ade i ar med tvi par pa Jrirvafiilt€t' bidaparen

vid Hjulsta vattenPark.

Ovenintrande fi flllwtk vid Tallebo. Arten

dvervintrar inte alltfdr ofta pi Jiirvaf;ilt€t'

Tredje ryndet av svnrta och stf,pphdlf gamt

fiarde fyndet av myrsnlppq pe JArvaf;iltet.

Sannolikt fiirsta hdstobservationenn Rir om-

ridet av forsflrla och mindre flugsnappare'

JOIk medlemsantal fortsltter att 0ka och

det iir vel som rnan brukar s6ga bara en tids-

fr&ga innan vi ner "dromgrtinsen" 500 med-

lernmar.

Nvtt innelivIllsrekord - 2O2 deltalgare vid
lOfs E'ra innekviillar er 2011.

Det fiigelintressanta ruderatomrldet vid aff[-
ren Plantagen har under 6ret minskat rejdt och

dflnned ocks$ antalst filgelobserrationer i detta

omrido.
NAgot nytt ersiittningsomride av samrna karak-

ter har tin sa l6nge inte hittats eller skapats pi
Jrirvaftiltet.

Under hdsten 2011 har tyvtirr hiuills i princip

inga vass- och slyrdiningsarbeten utftirts pl
SaUy sranaang eller i 30-meterskirret'
Vi hoppas naturligtvis phattdeLakan utftiras

innan vintern iir 6ver.

rnga flygp stor{omsungar. Endast en mycket

fitJ" uGJ*t syrlig nagon vecka i norradelen

av Sibysj6n.

Det fanns fbrhoppning om att Overvintrande

tretlig hackspitt skulls stanna kvar i omrAdet

ocn hacka, men de,tta har tparr inte lnumat

konstateras.

Li*som underlren 2009 och 2010 hardet inte

heller i fu konstaterats nagon enda tornfalks-

hflckning pn Jervaf;iltet, vilket givetvis iirtrist'
Antalst Jbiervationer aY artfrn' 6ven under

hiickningstid, har emellertid varit si m6nga att

man vigartro afitomfrlkar hilckat nagonstans

pn Jflrvaftltet eller itnineone relatiw niira

"vert" omrAde.

Ingen brun kf,rrhdkshtckning i omridet vare

siii et eiler under er 2010. Naturligtvis mycket

tJtgtigt, eftersom en brunh6kshrickning ofta gdr

sjOar som Sibysj6n och Ravalen sir mycket mer

ffigelintressanta.
Vi tan bara hoppas pi att brun kilrrh6k iter-
viinder som hiickfilgel pi Jerr"afiiltet si snart

som mdjligt, helst redan niista ir'

Onormalt fil tofsvipeungar sigs vid framftir allt

omridets vitmarker som Siby sEanding, 30-

meterskiirret, Vnsby sjtidng och B<lgs vitnark'

Vi wi4gades btar fanotera ett dttigt lr f6r
omrldets ndtkrlkor.

Dllig hdstsamling av nnder i Snbysj6n'

FOr nnringsfrttigt eller fiir havs6rnsrikt?

JOK4l20rt



VINTERNS FA GE LMATI\INGAR
Under slutst av oktoberlbOrjan av november
kdrrde JOK ig6ng med klubbens frgelmatningar
s6der om Sibysjdra norr om Ravalen och viister
om FEiboda.

Samtliga mahingariir placerade fnra vdgar
och diirmed laftillgringliga ftir siviil skirlare
som <iwig nafurintresserad allmdnhd.
Matningarna vid Sebysjdn och Faboda anord-
nas helt i JOKs regi.
Matringen nolrom Ravalen ufg<ir ett samar-
bete mellan Sollentuna kommun och JOK.

Liksom tidigare kommer JOK at med pengar
ur klubbkassan friimst satsa pi att k6pa in sol-
rssfrOn till matningarna. Vi kommer oo*si att
fiirsdka infiirskaffa strine talgbitar frin nAgot
charlarteri.

F6r att de aktuella fii,gelmatninganra skall fun-
gera lika bra som under tidigare vintrar, iir det
givetvis mycket viirdefullt om matringarna
stdttas md komplefierande filgelnatbidrag i
form av solros- och viltfiigelfrri4 talgbollar,
ncitter, brdd, frukt, osfiester o s v.

Under vintem 20l0-ll kdpte JOK fuetnat,
ftir minst 7000 l<r.

Den totala kostnaden, frr afi ffia iging vira
Sgelmatringar, var i praktiken betydligt stirre
eftersom manga av Hubbens medlemmar varit
mycket generdsa med att frlla pi mamingama.
Under fiiregdende vinter erhOll JOK dessutom
en hel del matningspengar fr6n er medlemmar,
vilket givetvis €ir mycket uppskattat.
Stort tack fdr dette

Du, som kanske t o m tycker att klubbens med-
lemsavgift 6r nagra lcruror ftir lig, fir gfrma
sritta in ett litet filgelmatningsbidragpA JOIG
plusgirokonto (580 132-9) i samband med att
du betalar in medlemsavgiften ftlr fu 2012.
Dessa extrapengar kommer att nyttjas vid v6^ra

figelmatningar, som tyviirr tenderar till afi bli
allt dyrare fih varje 6r.

Aven i ftiregiende JOK-blad, som kom ut i
mitten av september, fanns en notis om
"sponsring" av JOKs fitgelmatningar. Dmna
lilla "vridjan" bidrog till att mirmare 2000 kro-
nor redan kommit in pi JOKs plusgirokonto.
En suver{nt bra respons frfui er medlemrnar och
givetvis ett stort tack fdr dessa matnings-
pengar, vilka kan medverka till att vi kan fil
beh6lla klubbens Ulga medlemsavgift (50l<r)
ytterligare nflgot Ar,

JOK har skyltat upp matningarna med SNF:s
hevliga ffgelplansch "Vinterfiiglar".
Tyvfirr behiller denna plansch inte fiirgerna
mer iin 1-2 siisonger, vilket upplevs som en
aning trist eftersom nya planscher och in-
plastning av dessa inte Ar helt giatis.

Har du ft&gor, kommeffarer eller idder ang6-
ende JOKs figelmatningar bdr du konhlta de
matningsansvariga:
Tommy Carlsson" Anden Lindberg och
Olle Bemard (Sebysj6n).
Bj6m Wes0er och Bo Hailman Geboda).
Ntats Weiland och Rikard Dahldn (Raralen).

MIl\K-IYYTT
Under vinbern 2010-11 fingad€s inte en enda
mink in i de tvi slagfiillor, som JOK sedan
minga irtiltbaka assisteran JSrHlta kommuns
vilhdrdaro med konfrollen av.

Hittills har undertecknad inte fiitt in enda rap-
port om att nigon sett minkar vid Sribysjdn un-
der hela ex 2011. Deta betydernaturligtvis ime
att Siibysjdn skulle vara helt befriad ften mink.
Dit nix vi nog aldrig, ime ens om vi siitter ut
hundratals minlGllor, eft€rsom minkar vandrar
fi)r alt sdka nya lokaler dar de kan etablera och
ftrdLa slg.

I mAnadsskiftet oktober-november safies eter
de tvi minkfillorna ut vid 30-meterskirret och
fram till mitteir av november har fire minkar re-
dan fingats i dessa fillor.

nAvgn-Nrrr
Aven dennavinter ser det ut som att en biver
(eller flera) har besEtunt sig fttr afi fiirsdlo
dvervintra vid Ravalen Hyddan, som tidigare
utnyttjats ftr <ivervinhing; har beffats pe och
vint€rfth har slSpats ner i Ravalens vatten.
I sarrband med Jerfii[a kommuns provfiske i
Snbysjdn (augusti) upptncktes fren bet negot
som uppfrttades \nra €n biverhydda pi sj6ns
€stra sida - utanfrr d€t s k Tfrngldtsl€rret.

VILDSYINS.FIYTT
An sa kiqge har inga vildsvin etablerat slg pe
JAnafiltet.
I Jerfiillakommun finns 6rniinramnde minst
13 st vildsvi4 men dessa tycks varatimligen
stationera vid Milaren (Gdrvelnomridet).
I Sollentuna kommun (Jervafihet) finns fiir
nfrvarande inga vildsvin.

JOK4l20tl



VASS- OCH VATTEtWi:rrnO.rXnqC YID nASTA,'SIOX

Solna kommun fortsatte under hdsten med den

vass- och sj6njining som inleddes under som-

maf,en vid Rastasjdn. Det air givetvis mycket
bithe attgsnomftra dennatyp avarbeten pi
andratider iin trnder hickningstid ocb dnrbr
hoppas vi pl attman i franrtiden forliigger des-

sa insatser till perioden h6st-vinter.
Arbetst, som utRindes med en sjdgiende ma'
shn, har som mils6thing afrbromsaigenviix-
ningen av sjdn och att saffiidigt skapa klarvat-
tenytor.

Med maskinens hjrilp avlagsnades dessutom

vass pi vissa av sjdns strandzoner med syftet

att fdrsdka anligga strandiingar/v&tnarkor

I Solna kommuns arbet€ vid Rastasjdn ingick

ocksi att roja de ytor der sjdns slaanniskoloni
brukar gilla afi bosiitia sig.

Under de senaste vinrarnabarJoK-are avl6gs-

nat vass Sr attgynna sla*masarna och detta

hax sekert bidragit tin att Rasbsj6n numera har

en ca 500 par stor stadhniskoloni.

inte Bl0tiing€n och den r$rbelagna Igelbf,cken

viixer igen. Detta arbste kommer att genomforas

bide manuellt och med hjlilp av maskiner'

Dessutom forsdker man inforskaft kor, som

skall beta av det aktuella omridet.
I dag nns Bldtiingen fr6n Jiirvastaden eller frin
en glngbro over Jarnv'agen vid Overjrirva g&rd'

PLANERADE/PACANXDE NATURVARDSARBETEN
Planscherna" med frgelbilder fotograferade av

JOKare, skall forhoppningsvis finnas piplats
lagom till att sjdffiglarna anliinder till Stibysjon'

Smlvatten
fubetst med att utfora de 20 smivatten (beliigna

mellan norra Sibysjdn och sydvistradelel av

Ravalen) sombmkrevs i foregaende JOK-blad

peger fii,r ftlt. Arbetst verkar ga bra och bdr

kunna bli klafi under hdsten/vintern'

Vf,sby sjdtng
FOr au under somrarna kunna behAlla vatrnet

i Viisby sjodng pi en ftr t en smidoppingar och

iinder acceptabel hii,clningsaivi fi nns planer

(tidigare biskrivna i JoK-bladet) att komplette-

ra sjEangen med yrcrligare en reglerbar q*tttt'
Denna tt utt uotagg* vid lokalens sddra del,

d v s den del som striicker slg in i Barsellpasset'

I planeringen finns iivsl att ut6ra s k under-

hillsarbet€, typ bearbefning av strandzooner'

Ravalen
I planeringen av vhterns arM€n ingar vass-

rojning mEUan Rarialen och Bogs vitmark'
Aveniensning vid sjons utlopp finns med i
planeringen.

Algkerrstippcn
I p-laneringin finns aft slynija vid fugl€rrlstip-
pens toep. Oetta frratt frrbattra uEikten' som

delvis bAller pA d $rsvinna.

BLOTiiNGEN (SOI,NA)

I tidningen 'Mitt i Kish" presenterades i b6rjan

av oktober Bldtiingen, beliigen i Solna kommun

niira Igelbiicken och mitt emellan nrnnelbana/
jflmviig och motorvfig Bt.
Sedan Bldtiingen anlades vintern 2009 har an-

tatet vitnarksfiglar ttkat markant i omridet.
Solna kommun planerar att underhillla vitmar-
ken, genom att avltigsna vattenvixter, si att

Sf,by strandflng och 30-meterskIrret
JOK planerar att utftira den traditionella vass-

rdfningen pi SAby strandiings oar (11/2) samt

om si-erfordras komplettera vassr6jningen pi
msthndet.
Jerfilla kommun har lovat attfrrs0ka medver-

ka kanske med maskinella insafser, sa att dst

mesta avvass€,lr kan rijas bort.

Eftersom det just nu finns rejiilt mycket vass

som skall avliigsnas, bnde pi 6anra och pe fast-

landet, fir vi halla ttrmmarna ftlr att vintern

kommer att bjuda pn riktigt siikra isar.

F6rhoppningsvis kan underhiillsarbete utForas

vid 30-meterslsirret iiven under denna vinter.

Sf,by strandf,ngs titlgf,ngligh€f fdrbfittras
Arbetet med att underliita si attpersoner, med

olika ryper av handikapp, kan skida frgel vid

Seby shandeng fortsitter.
De nya vilplatserna, utefter vtigen ned till loka'
lens norraobsplafs, har liksom obsplatsen ut-

rustats medbinkar.
Ett staket som skall skyddabes6kare mot "ny-
fikna" betande djur hallerpe afi sAftas upp ut-

efter vige'n ner till den norra obsplatsen.

Sflbysjdns ffigeltorn
De f;igelplanscher som iordningstilldes 6r
Serbysjtins fiLgeltorn blev tyvirr inte klard i se

god tid afi det kiindes meningsfullt afi montera

upp dessa under fiol&ret.
toIK4l20tr



INBJT]DAi\ TILL YASSROJNING DEN TTD 2OI2
Aven denna vinter kommer JOK afi frrsdka
avligsna si mycket vass och sly som mdjligt
pi Saby shandang med tillhorande 6ar.
Syftet med JOKs arbete rir att bl a skapa allra
biish Srutsiittning, sS att Sflbysjdn skall fii
behiirlla en av landets strirre skrattniskolonier
Med en bibehiillen slaatftnaskoloni vid Saby
stran&ing gynnas dessutom flera andra arter
av omridets sjO- och vitmarksfrglar.

A$stet bes$r liksom tidigare att med liar och
saxar avliigsna den viixtlighet som fiiirr varje
sonurur frodas ute pi slaatftniskolonins 6ar.
F6r afi g0ra JOKS insats framgarysrik .ir det
naturligtvis dnsln€rt an si mAnga som m6jligt
har tid och lust att stallaupp vid dettaviktiga
ndurvardsa$€te.

Uppslutningen vid JOKs vassr<i{ning har hittills
varit irnponerande och gledjande stor och en
stark ftirhoppning 6r natuligtvis alt det seora
intresset best5ir.

JOKs insafs kaa varaavg0rande fitr att vi skall
fil behilla lokalens infressanta fitgelfuma.

JOK filr som vanligt att lana liar t6o JArfrlla
kommun. Deszutom aiger JOK fiyra st liar som
skall anvrindas viddeonatyp av verksarnhet.

Piminnelse och information om bl a isfiirMllan-
det in$r IOKs naturvirdsdag pi S*iby shandeng
presenteras pe JOKs hemsida ("Anslagstav-
lan"), dA den "stora d4gen'n nirmar sig.

PS 1: Det iir givetvis mycket vrirdefullt att du,
som endast har mdjlighet att medverka under
en kortare del av lqiningsdageg tinda fiirsciker
hinna med och bidra med ett lite mindre arbets-
pass pS strandiingen.
Ingen av oss orkar st6 och lia flera timmar i
sffiiclq och diirftir kiivs avbytare vid verktygen,
ftir att vi skall klara av attnh detgoda resultat
som vi efterstrlivar.

PS 2: JOK bjuder som vanhgt pi korv som vi
tillsammans gri[ar <iver 6ppen eld.

FrAgor angi€Nde vassriininge,n kan stellas till
Olle Bennard rel: 580 37 257.070 3,$0 5883.

VdI miitt p& Sdby #rondfrng
Ifrrilagen den IU2 2012.
Arbeta$afiarkl9 och
berdknas p&g,frframtill ea kl 13.

hrformation med tider o s v Sr dessa 'Extra
vassr<ijning dagaf ' armonseras pS JOKs hem-
sida ( "Anslagsiavlan").

fu du intresserad av, och onslfir medverka
vid dessa extia vassrojningsdagar, filr du
gfirna kontakta Olle B;
tel: 580 37 257,070 340 5883.

EXTRA ROJNINGSDAGAR VID SANY STRANDAXC
I likhet med de senaste vintramaplanerar JOK
att frrsdka genomfiira nagra exha vassnijnings-
dagar vid Saby sran&ing.
Dessa insatser utgdr en viktig komplctering
till JOKs stora vassrdjningsdag (11/2), och
brukar visa sig vara virdefulla frr att vi slall
n'i efi got resultat vid strandengen

JOK-doppingen,
som klisterdekal,
kan fortfarande kopas av
Karin Callmer, Olle Bernard,
Roland Jarwd ochldats lVeiland.
Pris: 20 kr/st ffi
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3O-METERSIAIRRET ETT SMT]TTRONSTALLE
Under slutet av somnuren kontal*ades JOK-
bladsts redaktor av Niklas Aronsson
(G<iteborg), nybliven redakt6r fiir Sveriges
Omitologiska F6renings medlemstidskrift
'Yar F$gevtirld". I sin nyskapade version av
"Vir Fagelvfirld" hade Niklas beslutat sig ftir
afr pi eir sida i varje nummer presentera det

som han valt att kalla Sr stt smultrons0ille.
Det fbrsta smultronstiillst som presenterades i
denna serie var Pauviken pi Gotland och som
nummer tvi meddelade Niklas en nigot 6ver-
raskad underteclorad att han tyckte 3O-msters-

klixret skulle platsa.
Eforsom det ints plockats sS sairskilt mingp
smultron vid 3O-meterskiirreq bara e,r hyfsad

mringd med champinjoner, var det nog inte

d;irbr YF:s redaktdr utsett lokalen till ett
smultronstiille. Det me$e nog ha nigot med

frglar och frgelskidning att g0r4 6ven om

int€ dla skidardaear vid kerrst platsar i de

ornitologiska historiebockerna.

Undertecknad ombads att skriva en tEr( om 30-

meterskirreg som dock bara fick omfatta ca 30

terdrader. Dema visade sig vara besvilrligare iin

vad jag riiknat med. Det begr{insade radantalet

ville liksom inte riicka till f6r dberiitta om 30-

meterskiirrets frglar, storlelq hge och hur kiirret

filtt sit unika namn. Lrte heller om kirrets re-

staur€ring med dimme som reglerar vatte'nnivdn

i kerret och Sebysj6a inte om niirhete'n tiil Se-

bysjdn och om frgelrestaurangen ooh inte heller

Pe Jervafiilt€f" som omfattar en stor del av viist-
ra Storstockhokn" bor och arbetar flera hundra

tusen miinniskor. Trots den for&rande pega-

ende exploateringen av omridet, kan dotta or-

bjuda vrilbevarad natur, som numera iir reser-

vatsskyddad.
I Jeffafiiltets naturreservat ligger 3O-meters-

kerret och detta i den del av liirvafiiltet som ir
belaget liingst ut (ca 2 mil) fran Stockholms

city.

Innan Jdnrafhltet pn afivar bdrjade bebyggas,

under andra htilften av 1900-tale| anviindes

delar av fiittet frr militar verksamhet och di
nyttjades 30-meterskiirret ofta som 6vnings-

omrAde vid milskjutning med tyngre vapen.

Varbr heter det 30-meterskiirret 6r en stiindigt
iterkommande fir6ga. Namnet uppstod da mili-
tiiren byggde en skyddsbunker ett stycke ut i
kiirret.

30-meterskflrret - st0rre f,n du tror

om den kittillgiingliga mdtesplats lokalen utgdr
ftir mtnga JOKare och manga andra slddare.
Hur jag ?in ftrsokte omforma och banta min
text gick det inte att minska ner den till 'tara"
30 rader. 3O+netenkiirrst knivde liksom sA. bs-
tydhgt mycket mer.
Till slut gav jag upp och skickade ivrig mitt
e:c$rslag, vilket innehdll minst 50 ucrader
till VF-redakt6ren" med uppmaningen att han

fick stryka den text, som han beddmde vara

minst intnessant ftr VF:s lfisare.

VF:s redaktOr arbetarle om mitt textmaterial,
siau detta passade i den mall som han skapat

ftir preseirtation av smultronstiillen i YF.
I nummer 5 tz}ll presenterades smultronstiillet

30-meterskiirret med en nedbantad text, som

kompletterats med tvi st bilder visande 30-

meterskiirret vid hogvatten och lokalens hittills

allra raraste gest sfiiPrPviPa.

Eftersom alla JOKare inte iir med i SOF, och

diirmed inte har tillgang tilt tidningen 'Ver F&'

gekerld", redovisas tsxten om smultronstiillet

iO-**etstatret i detta JOK-blad. 116r viiljer
undertecknad att presertera de'n oavkortade, och

dirmed mer innehillsrika text som skickades

till Vf om smultronstJillet 30-meterskiirrst'

Terd med kursiv stil fick ej plats i VF och om

man jeimfbr med artikeln i VF, ser man att delar

av min fbrslagna text omformats/avkortats'
Dettxir niimnas afr samtliga fiirtindringar i min

text godkiindes av undertecknad innan artikeln
publicerades i VF.

Fdr att genomfiira detta bygge anlades en vtig

dit och denna vrig ddptes till 3O-metersvtigen

eftersom den blev cirka 30 meter leng. Y\Afid'

kom dlirefter att kallas frr 3O-msterskarret, stt

namn som framftir allt vi fagelskAdare fortsatt

att nyttja.

30-meterskiirret, som ligger i JArfrlla kommun"

6 ungefrr 300 meter br€tt och ?00 m HngL vil'
ket siledes iir berydligt sforre Ein vad kflrrets

namn anfyder.

Under 1990-talet restaurerades kiirret, som hade

viixt igen efter att den militiira verksamhsten

upphtirt. I dag tjtinstg6r en grupp med ca 50 st

fiii,hland-Cattlekor som naturvArdsarbaare pi
ldrrets numem 6PPna Ytor.

Igelblicken" som p:rsserar gqrom 3O-meters-

kerrct, utgOr den nirbelegna Sebysjdns utlopp'

JOK4l20rr



I bilcken finns ett diirnme, vars huvuduppgift iir
att reglera vattennivan sa aft bl.a. figelfrunan
gymas vid Sibysjdn och sj6ns vitnarker 30-
meterskiirreq Seby shandling och Finndngen.

Viren utgdr den biista perioden ftr 30<nsters-
kiirret som frgellokal. Den da hOga vattenniv&r
skapar stora klarvattenytor, diir svanar och an-
der gfirm viiljer att rasta. Dessutom kan man
sitta pi fiirsa parkett och studera fiskgiusar, di
dessa 'plockar" upp lekande giiddor ur kiirret.
Lite liingre in pi vdren, da ldrrsts vattennivi
siinlfs nago! rastar minga vadare hiir.

Undor hdsten iirdet relativt popukirt afi shick-
skida vid kfirret, som givetvis ide ken mtra sig
med mera viilkiinda suii,ckskidningslokaler.
Vissa dagar flr dock antalet frrbistrtickande rov-
figlar trevligt m6nga.

NtJra 30-meterskdrrets parkering, som dven ut-
gar parkeringenfar efi besok till Mbysjhns Jd-
geltorn, anordnar Jddalla kammun varje dr en
s kJdgelrestaurang. Dtir odlas solrosor oeh sdd
som ej slcdrdas, utan ldmnas lcvar som mat dt
|vewintrandeftglar.

I skidarkretsar blev 3O-meterskiirrst riksbekant
i b6fan av ix 2009 och detta p gaatt Sveriges
frrsa gulbrynade sparv giistade Jerrafiiltets

Omitologiska Klubbs (JOK:s) figelmatning,
vilken iir beliigen i kiirrets omedelbara ntfhst.

fu ZOt t har varit ett riktigt spiinnande ex vid
30-msterskiirret. I b6{an av april rastads en
grupp med ? st mindre singsrranar hiir, och lite
liingre fram under viron hdrdes bide spelande
dubbelbeckasiner och kornknarrar. I mitten av
maj stnickte en ung s€pphdk pe Hg hdjd 6ver
kdrret.
fuets trO3dare vid 3O-meterskiirret {ir givetvis
den stippvipa (nionde ryndet av arten i Sverige)
som rastade hiir den 27-2816.

Bland rariteter som tidigare observerats vid
3O-maerskiinet finns ametikansk laicka siliick-
ande stdrre skrikdrn och stiirre pipltirka samt
rastande taigasengare.

Fdgelslrtdning uQarJbr mdnga oclsd en stor
del at social gemenslmp ochtbr dettafungerar
det ldttillgtutgliga 3o-neterskdrret utomordent-
ligt bra. Erter en m&ttligt braJdgeldas vid knr-
ret brulcarvi JOK:are ibland ltte skdmtsamt
sdga, attidagvur det wgflem sklthre anJhg-
lar vid "30-meters".

Vdllmmmen fill Jdntafdltetftr att slcddaftgel
och delta i gemenslmpen vid bl a 3O-meters-
lcdruet.

''CLASSE'' TJPPTACKTE EN I\TYART TON SVERIGE
Wrdag ftirmiddag den 12/ ll upplevdes som
en allmiint typisk och gritrist novemberd4g vid
t ex 30-metersl€rret. Ungefir kl 12 lysbs den
grila dagen pldtsligt upp niir vi fick stt BMS-
larm om att det fanns en stationlir bruntrast
vid Stibyholms naturbruksgymnasiunq belaiget
niira Lissa kd.a i Bro kommuq d v s inte si
Engt Oara 15 kn filgelv:igen) ftnn Jerrafiiltet.
Rapportbr och upptiickare var JOKs "egen"
CIas "Classe' Cronlund.

"Classe" bade, vid ett bes{tk p& sarrma lokal
helgen innar\ observerat eer frgel som han inte
fick titlrtickligt bra obs po frr att kuna arer.
Med s kfrcit ihan4 och dessutomefi mindre
men tilhtickligt bra fco ftir att kiinna igen den-
na filgel, {ir ffian dvertygad om att det varbrun-
trasten som 'Classe" redan de s6g i da aktuella
omradet.

Ilen raragiisten vid Sibyholms natugymnasi-
um fiirvandlade den griakirdagen l?11 till en

dag med en si intensivt lysande aur4 sorn bara

Sveriges fiirsta bruntrast kan skapa. Och dess-

utom upptiickt av en JOKare.

Bruntrasten visade sig vara tiimligen stationiir
pi lokalen under nistan en vecka och den valde
att dterkomma till samma barfre{t (en r<innbiirs-
apel med asiatiskt urspnrng) f6r attproviantera .

Stort grattis till "Classe"!
Nu vet allaan han klararav *t uppfiicka en
bruntrast sinu'kr6ver" vi i JOK en sfiabb-
repris, men di frr bruntraslen garna rara pfl
Jarvafiltet.
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SKADAD SPARWGGLA
Den I l/9 upptickte en husiigare i Barkarby
kyrkby en filgel sittande pa marken mellan
tq*byr och Tallebo. Personen kontal<tade

Tommy Carlsson och berdfiade om frgeln,
som enligt upptilclca^ren beddmdes vara €'!r

rovfilgelunge med skadad vinge.
Tommy och undertecknad 6kte till kyrkbyn och
d:ir kunde vi konscatera dt den skadade fii'geln
var en sparvuggla. Fagelns ena vinge hiingde
ner och sparvugglan kunde itre flyga.
Vi tog komakt med Viltjouren pi Eker6 och

diirifrin fick vi d€t trista b€skedet att det san-

nolikt inte frnns myckctattgdra rsandetbAsb
var nog att avliva ugglan. Det0a svar var fute

riktigt vad vi Onskat S h6ra.

Ett altemativ var att eka intill Roslagstulls

djunjukhus pn Vahallaragen, for at flugglans
vinge ntntgsd och darmed €' veta hur allraarlig

skadan var.
Eftersom Tommy arHar inne i City tog han

med sig sparvugglan" placerad i en kartong, pi
bussen fri,r att liimna in den till djursjukhuset pi
morgonen denlZl9.

Vid h6stens bevakning av striickillde rovfiiglar

6ver Jtirvaf;iltet observerades betydligt flera

rnga stfickande bivrikar (lK-mgbr) Snnor-
malt.
Fran obsplasenra vid Fomborgsberget och

30-meterskiilTet slgs under h6sten 15-20 st

sffickande unga bivrakar'

Under de senaste hdstarna har antalot obser-

verade n0tkrAkor pi JenraGiltst varit sorgligt fi.
Under den gangna hdsten observerades n<!tkri-

kor vid totatt 5 tillfiillen pi nona Jarva^frltet och

vid 3 titlfrllenpi omridets s6dra del.

Vid inget av dessa tillfiillen sigs mer iin e'n

enda n0tkr6ka.
Ntl'tkrakornas nedgang i omridet, vilka upp-

miirksammades redan hOsten 2009, tycks ryvarr
besti.

Diir rdntgades sparv-
ug€Ians vinge och dA

konstaterades till all
lycka ar det ide fanns
nigon fralfirrpivingen.

Under frrmiddagenden
13/9 OvErfbrdes den en-
ligtuppgift direlati*
pigga sparvugglantill
Viltjarren pi Eker6,
men tots vArd och hand-

matning dog tyviirr sparvuggfan har samma dag'

Givetvis mycket sorgligt" eftersom vi hade hop-

pats piat filkunna sifia ut en frisk och pigg
-sparv,rggta 

vid t ut Hesta klaclq vilkEt ar rela-

tivt nfira den plats &ir den hittades'

Det enda positiva i denna histori4 som fick ett

o6nskat traHgt slut, er ju *tv'{.fickvetaa$ det

finns spnrvugglor pi Jeffafittst.

INAXCN STRJICKAFIDE T]NGA BTYRAKAR
Ndurligtvis ?ir det mYcket
positivt att denna rodlistade art
haft ett riktigt bra heckningsfu.

BivrAkar beddms iivel i flr ba
hii/ckat med 1-3 Par Pi norra
delen av Jairvafrlt€t.

nA N0rrnAron AvrN r AR
Vid nAgra tillfiillen under det senaste decenni-

erna latvi noterat lika omfattande nedgfuBar

frr arten. Efter varje sidan nedgdng bar ndtlai-
korna hittills, efter nigra Ar,irter lyckats bygg
upp populationen ganska sibrapi Jarramftet'

Dst er dock svart au ftirttinga kinslan av att

n6tlcrakan, som ?ir e,lr rOdlistad arl,in pavag

att ga fiirlorad som hiickfiigel pi Jnrvafiiltet'

DET TOTALA AITTALET OBSERVERADE ARTER
FAGLAR PA.TANVATATTUT

267 arler hrr observerats pl hela.Iflrvafiiltet t o m 15/11 20ll.
260 arter her observerate p,i norTa delen av omridet t o m 15/11 2011.
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INGEN HIICK{ING AV BRI.]N X,IINNHOI( OCH TORNFALK
Aven i ar saknas hli,ckningar av tvi av omridets
tidigars normalt ki,ckande rovfilglar.
Brun kirrhdk har emellertid observerats niis-
tan dagligen vid Sebysj<in under hiiclningstid
men nigot hlickningsfdrsdknoterades dock ej.
Vid nagot tillfiille sags spelflygande hane och
hona vid Sebysj<in men ni'gon hti,ckning blev det
inte i ir. F6rhoppningsvis sker detta xf,sb fu.
Den senaste bruna kflrrh6kshiickningen p& Jtir-
vaf;iltst genomftrdes 2009.

Under er 20ll rapporterades tornfalk betydhgt
merofu under hiickningstid jnmftrt med ar
2010. Dock upptii,cktes ingen hii,ckning pi Jtir-
va^fiiltet. Under slutst av somrnaren uppehdll sig

unga torn$lkar vid bl a 30-metersk$nst och vi
kan viil andi rraga hoppas pi an dessa er frdda
pi Jrirv"aftil.tet eller itninstone relativt niira detta

omride.
Den senaste tomfrllcki,ckningen pi I Axvafrltaa
genomfiirdes 2008.

Bruna klrrh0lahlckningar pt Jlrvaflltet under 2fl[-talet.
2000-
2001-

par vid Snbysjdn.
par vid Siibysjdn.

2002- I par vid Sebysjtin och I par vid Ravalen.
2OO3- I par vid Sabysjon och I par vid Ravalen.
2004- 2 parvid Siibysjdn och I parvid Ravalen.
2005- I par vid Seb5ajdn och I par vid Ravalen
20M- I par vid Sribysjdn och I par vid Ravalen.
2007- l par vid Sabysjdn och 2 parvid Ravalen.
2008- 2 par vid S6bysj6n.
2009- 2 par vid Siibysjdn :

Tornfalkshf,ckningar pt J$rvaflltet under 2{XXFtnlet.
2000- I par ime pfl Barkarby flyg$lt.
2001- I pax inne pi Barkarby flygfrlt och I par sSder om tlSsta gird.
20A2- I par inne pi Barkarby flygfilt.
20A3- I par heckade sannolikt NV Barkarby flygfeh.
2004- I*ickningar nrira fftisb g6rd, nf,ra Hjulshkorset samt vid Sko$nldadcirrst.
2005- Hiickningar ndra Hf,sta gir{ ruira Hjulstakorset samt vid Skogvaktarklinet.
2006- F{ii,ckningar NV Barkarby flygftilq nera Hjulstakorse6 Skogvaktarkirret och niira Hdsta g$rd.

20A7- Hri,ckninear NV Barkarby flygfiilt, niira Hjulstakorset och n ira I*ista ggrd,

2008- 1 par hiickade NV Barkarby flygftilt.

PS: Man b<ir dock beakta att manga observatio-
ner, fiamftr allt gdller det eldre sidana, inb er
inskrivna i "Svalan". Diirftir kan dst finnas ob-
servationer av t ex sena siivsAngare som inte re-
dovisab i "S\€Ian''. Sl smaningom fiir man viil
tro, att allt fler gamla obsar skrivs in i "Svalan",
si at detta system blir se komplen som mdjligt.

FLERAMYCKET SENAHOSG
oBsAR pA.lAnvenAlrnr

Fiskgjuse
Tofsvipa
Gultrla
Granslngare
Lappsparv

23110 (S€ibysjtin).

l7l11 (Saby strandang)
9/ I 0 (30-rneterskane).

30/1 0 (30-metersknrret).
7/11 (Ba*arbyHltet).

il

RIKTIGT SEN SAVSAXGARE OBSERVERAD VID RAVALEN
Pi morgonen den l0/11 upptiickte Hans Qui.
ding eir Sdosdkande s{ivsirgare vid sydtistra
delen av Ravalen. Fageln holl till vid strand-
kanten och sags pi bara nilgnfimeters htll.
Vidgenomgang av sonaobservationer av siiv-
sangare i rapportsystem "Svalan" finns endast

en sivsingare i Sverige som ih observerad sena-

re iin Ravalenfilgeln.
Dstta S'nd giiller en siivsingarc vid HerresAvi-
ken i Strtingniis kommun observerad den 17lll
2007. Rapportdren har skrivit in denna siivsAng-

are med ett fr&gstecken. RRK fiir Sddermanland
har markerat obsen som 'I(ontrollerad av
RRK". Eftersom rapportoren forsett sin obser-
vationen med eEfifgetecken bOr enligt min
uppfuing d€ilta E'nd inte lnrnna godkiinnas.

I st fall bdr sxvsingaren vid Ravalen' sedd
den 10/11, utgdra ett nytt fenelogislit rekord
fdr arten i Sverige"
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An npOKEN MED HOSIS.LMLINGIV nnUX;iNDER SLUT?

Aven denna host rastade fiirre bruniinder vid
Sribysjdn rin wd vi tidigare varit bottsldnda
med. Detta innebiir att den negativatrenden

fran ifol fortstitter. Under hdstarna 2010 och

2011 rasads som mest endast 59 respelcive

34 st bruninder sarmidigt vid Sabysj6n.

De imponerande stora hOstsarnlingarna av

brun:inder vid Sabysjdn stafiada ungefiir 1990

och just detta ax riiknades I70 st rastande brun-

iinder vid sjdn.
Under hreyr- L990-2009 rastade mellan ca 90

och som allra mest 520 st (1995) bruniinder

vid Sabysj6n. Dock med undantag fttr ar 2003

dhbara45 st bruntuder besdkte sj6n'

Vid Oversjon rastade ca350 bruniinder htist-

arna 1995 och -96, 103 sth6sten 1997 och

222 sth6sten 2008.

Vid Ravalen rastade 75 st hosten 2007'

BRA AnsrrsrA20ll
fuftalst observerade arter p& norra Jtirvafiiltst under 201 I ih redan riktigt st/ort'

N$r detta skrivs tZOlf il 
'har 

192 arter observerats i det aktuella omrddet, vilkA betyder att

gf,llande irsrekord fiDr norra Jf,rvalbltet tangerats'

fretorAantal st lg|arter observerades $iven iren 2000 och 2005.

Viff* 
"tt"t 

finns da lwar som kan 6l<a pa 6rcts antal?

N?ir detta slrivs har t o ineto u"tg*4 hokuegla, tallbit gbselverats pi norra delelLav

Jaxvafeh$,si an finns det in liten-chans au ffa stt nytt irsrekord pi norra Jarvatriltet'

Pi s$dra Jtn afliltct hsr 152 arter observeriils t o m mitten av november' vilkct b$r vara nytt

irsrekord fiir detta or*iJ". Nya rekord ingir givetvis i JOKs jubilzumsfirande'

Ovrn 2oo JARvAKRYSS
Enliglrapportering i "Svalan" ,w zzJ0Kare observerat nninst 2fi) arter pi norra delen av

Jiinafiiltet,
Vid Hjtilstaviken ir det20 skadare som observerat minst 200 arter och vid AngamsjoSngen

har 7 st observerat dver 200- (Avlilst i 'svalan- 201 I ' I I '20)'

sxAoanuGAFI
Tre JOKare har i ir skirlat som aldrig nigonsin ftirr och detta inte bara p6 Jirvagltel De har dess-

utom ftirs<ikt t iooa *J.tt sknrbalf i *tttdt*d& som upptiickts i helalands{' N{an haf' riad man

numera brul€t sflga satsat pi ett "Big Year"'

I frrets Sverigetopp tioJ*r skedarliep) ligger fiir niirv-anurde (201 I ' I I '20) frljande tre JOKare:

1. BjOrn Lindkvist 324 artsr

2.Percy Fredriksson 314 artnr

3. Anders Sennmalm 310 arter

KRYSSTONOE LNINGSTOPPEN

Fdljande tre figlar (individer) iir de som kryssats mest av club3OO-medlemmar:

1. Gulbrynad sparv (Jiirvafittst 2oog) 926 kryssare -2}ll.ll'2o (900 april2010)

z. orientvadarsvata irurrt"rto z00li 898 kryssare -201t-ll-20 (s90 april 2010)

L wi.gp"" tOr""a 2005) 856 kryssare -2011.11.20 (s4a apri120t0)

Den gulbrynade sparven 6r siledes fortfrrande den frgelindivid som kryssats av flest club300-

medlemmar. BruntrastenvidLissahadekryssats uiqgS C3gg-medlemmartomden 20/lL'

Lz toK4l2ort

Det upplevs som troligt att epoken med stora

trostsalntingar med brunlinder vid norra Jiirva-

fiiltets sj6ar ?ir slut. Orsaken nll delta dt natx-
ligfvis svir att exakt ange, men mest-troligt be-

# *t pa en ftrsemring av niiringstillgangen i
de aknrella sj<larna.

En annan orsak kan mdjligen vara&tdndema
inte gillar den under h6sten numera nistan dag-

liga nirvaron av havsdnrar vid omradets sjdar'

tlnder de senast€ h6statrna harmsr vid sj6n

Takern rlilorat in over
20 000 bruniinder och

diirFor drdetnahilligtvis M^

ffi#*Hitt$:, "'ffii'':"''''''l;';:;'#;'

bes6ttvfrra sjoar, i sfiilla
valt att s6ka sig till denna sj6-



SVENSK RII\GN/LIRKNItr{G FYLLER lOO AR
Fdr 100 fu sedan ringmtuktes den fiirsta figeln
i Sverige. Sedan dess har ca tolv miljoner figlar
mtukts och av dessa har man har fiiU ca 160 000
eter$md.
Under de senaste eren har det mfftcts ungeftir
300 000 fiiglar per ar. I*ilften av dessa ring-
merktes pi de s k stora €gelstationerna.

JOK har utfttrt ringmrirkning pi Jiirvafiiltet och
detta framfitr allt under 1960-talet. I gamla
JOK+lad fr*n dsn tidpunkten kan man liisa at
ringmrirkning med nit utft)rdes vid RAstasjdn,
Sebysjdn" He$a tresk och Killairret.
Under Sren 1961-52 ringmerke IOKare totalt
851 ffular.

En fiskgiuse mArkt som bounge 2005 i Uppland
har ftr andra bdsten i rad observerats i Ix Mor-
biban i Franlcrike. I ir liistes ringnumret av den
9 september frdn ett gdmsle medan fiskgiusen
it pi en fisk. I fiol avliistes ringnumret av sam-
ma rapportdr den l l september. ls Merbihan
iir en stor skyddad vik med mAnga 6ar betigen
sdderom Vannes i Bretragne,

FISKGJUSE PA VAG SONNNUTTROGEN
RASTPLATS I FRANKRIKE

(Citerat frf,n Naturhistoriska Riksmuseet)

Nagra,eterrynd av Jiirvaftiltsmarka flglar:
ldrningare ring$ffkt vid R:istasjdn 1967 -
funnen d6d i Katanga 1969,
slivsparv ringmArkt vid Ristasjdn 1966 - funnen
&t'd i Frankrike 1968,
tornfrlk ringrnrirkt som bounge vid FlAstatnisk
1962 - skjuten i Spanien 1963,
bivrak ringnerkt som bounge vid Sebysj6n
1965 - fiurnen ddd i Italien 1965.

Den ringmiirkning som under senane tid genom-
fiirts pi Jervafiltet har gdllt rovfiiglar och da iir
det Tommy och Anders Eriksson som ring-
m6rkt ungaf, i bon hos bivreh brun krirrhdk,
duvh6lg sparvhdk och tornfalk.

Fiskgiusar flyttar pi bred front ner genom
Europa till overvintringsomnidena i vistra
Afrika och verkar va^ratogna nrigra individu-
ella rastplatser liings viigen som de iterviinder
till varje ar, vilk* detb abrs'nd st6der.
Vigen mellan rastplatsenra kan dock variera
mellan 6ren bland annat beroende pl vfierftr-
hillanden.

ORTSTROGNA LADUSVALOR
(Citerat frin SOF:s hemsida 201f.f0.06)

Menga frglar iir myck* hemktira eller ortstrog-
na som det heter pi biologsprik. De Atervtinder
ir efter 6rtill samma hri,ckningsplats, ofta likty-
digt med den plaS der ds sjiilva vii:rte upp.
Hos vissaarterir hannanra mest ortshogna"
hos andra tir det honorna. I nAgra ftfl ar bads
hannen och honan ortstrogna.

Denna bindning vid hemorten rir ibland s& stark
aft den uppenbarligen inte l6ter sig rubbas -
iven om figlanm "tvlngsfrrflyttas' ebkilliga
mil bort. Det fick man i somras erfara i Skcls-
kar phsydviistra Sjdtland i Danrnark.
Diir ansig man sig ha problem med ladusvalor
som visat intresse ft)r att hiicka i en stor hall dar

PRESS-STOPP - SLAGUGGLAVID NASTNSJON 2IIII
Den 2llll upp6ckte Ari Mfietta en slagugglanorr om Rashsjon. (farvamftets 3:e slaguggla).
Tidigare observationer av slagirgglcn pt Jerv'aftItet:
2006.11.30-12.09: I ex. observarades p& flera platser som t or. TnnddT, Itrflgersalund"
scider om S:ibysjdn samt vid 30-met€rsliirret.
2009.01.12: I sr(. oeraHestag6rd.

det producerades matvaror. Diirftir filngade
man in, ringmirke och siinde ivdg22 svalor
(efter aft vederbdrliga tilk$nd inhemtats).

Figlarna transporterades till Ffimmerland pn
norra Jylland, drygt 200 trn mot nordrist.
Fem dagar s€na^re var s€x av de ringmirlda
frglarlnatillbaka i hallen i Skrlsksr, och ytter-
ligare nio kom tillbaka de ftiljande veckoma.
Minst 15 av de 22 rn$ndrl<taladusvaloma
fltervrinde sdJedes efter deras ofrivilliga depor-
tering till norra Jylland. Hur det gick med 6rets
hdckning fcirtriljer inte historien som kommer
frfui den danska Ringnfukningscentralen.

l3 JOK4t20rr



JARvATA Lr sn^q,RITET ER
SEPTEMBER . MITTEN AV NOVEMBER

Blf,sgls
Striickande bliisgtiss observerades under

hosten vid frljande wi tillftillen.
2319 lEx. sfiiiickte dver Fornborgsberget

och 30-meterskiinet.
2619 zex. strtickte 6ver 3O-meterskiirret.

Spetsbergsgls
Under h0sten giordes endast ett fund av

spetsbergsgis och detta di I ex. strti'ckte

over Stibysj 6L den 221 8.

Under viren slgs en grupp med 5 st spetsbergs-

giiss sEti,cka 6ver Fornborgsberget den 514'

Prutgts
E" g-pp med ca 40 st prutgiiss sfriickte 6ver

Angamsjddngen den 2419. Dessa prutgtiss

strap*rcl riktning sydviist och uppticktes

20-30 minuter selure dA gruppen passerade

non om Fonrborgsberget ooh Snbysjdn'

Svf,rta
Den}}lll sEecke en grupp med 12 st svirtor

6ver 3 0-meterskiirret.
Utgbr 3:e ffndet av artenpi Jervafrltet'

Pilgrimsfalk
Un?er h6sten observerades toalt 9 st strtick-

ande pilgrimsfalkar 6ver Jiirvafiiltet'

Kustpipare
Oenizlg observerades 2 st lustpipare strick-

ande 6ver Jervafilt€t' en 6ver 30-metsrskiixret

och en 6ver Akalla.

KlrrsnflPPa
Pen ZOP fufickte €n gruPP med 4 st kiin-
snappor 6ver Fomborgsbergd'

Ilvfirgbeckasin
Tdatt-upfliiclrtes 4 st rashnde dvdrgbeckasiner

pf SabfJtranO,eng och vid 30-metenkiimet'

Sparvuggla
fti"f ft" E-a*utty kyd$y och Tallebo upptioktes

en skadad spannrggla sitande p& marken den

11i9. Lf,s mor om dena nagot udda flmd pe an-

nan plats i dstta JOK-blad.
Vidiornborgsberget rashde en" och av smlfrg-
lar ivrigt uppvatcanOe' sparvuggla den 11/10'

Oen taTtt-upptii,cktes en sparvuggla ntira FIn-

gerstalund o"l deo l5l11 en vid Algkiirrstippen'

Jorduggla
En jorduggla sfficlde 6ver 3O-meterskiirret

aen tlf O. Utgdr erets hittills enda fund av arten'

Forslrla
Den25l9 sfeckte en forsiirla 6ver 3O'meters-

kiirret.
Utg0r irs enda fynd av arm och sannolikt

nititts den enda hdstobservatioen av forsiir}a

pn Jerv"aftltet.

Rddstrupig PiPl[rka
Under perioaen 29 l8-5 | l0 observerades

ca l0 si r6dstnrpiga pipltirkor, samtliga vid

norra delen av Jiinafiiltet.

Mindre flugsnaPPare
En mindre flogsnappare rastade p& Fomborgs-

berget den 2419. H6stobservationer av denna

art iir mycket siillsSmta pi Jervafilltet'

NOtkrtka
Liksom under ar 2010 har endast ett mycket

begrlinsat antal observationer giorts av n6t-

n*.* pA Jdrvafllltet. Se 6ven sida l0'

VinterhlmPling
A".tt nittifft en& vinterhamplingar rastade den

5-6111 med som mest 40 ex' pi Barkarbyftiltet'

Sn6siska
Den 10/11 observerades 2 st sndsiskor i en

grisiskeflock vid Ravalen.

itia nntttt:on sigs en snosiska den 17+19/11'

Bnndelkorsnflbb
Under h6stens inledning noterades en invasion

av btindelkorsniibbar i stora delar av landet'

-*ty"a. fick vi ide uppleva sislinkilt myck-

et av denna Pe Jarv"afiltet'

Den 5/9 observerades 2 stbindelkorsnebbar
vid Fornborgsberget.
Der-?}ll} rastade en biindelkorsnebb i granar

n i"t"t om Liitsjdn Aven den 2SAAll0 provi-

anterade bend;korsnebbar (en bane och 3 st

honfairgade) viister om Lirtsj6n'
Areo ieo'iltt, tzltt och 1311 t sigs biindel-

korsniibbar iier pa samma loht vid Ldtsj6n'

Den l/11 straokte en biindelkorsnibb <iver Ra-

valen.

Stdrre korsnflbb
Den l3l9 segs en stdrre korsnibb vid Fonr

borgsberget och den 5/10 sigs ytterligare

5 stpi sammalokal.

Videsparv
OenZllg streckle err videsparv 6ver 30-msters-

k irret. UtgOr erets €;nda fynd av arten'

L4 TOK4DALI



ROVTAGELSTn:ICKET noSrnN 20Il (Fram tiil den 20111')

Aven denna hdst bevakades i princip dagligen det rov6gelstriick som passerade 6ver norra Jiinaf;iltet
och detta fiamftr allt ftin obsplats 30-meterskiirret. I sammansttillningen 6ver hdstens rovfiigelsilrticb
som redovisas nedan, ingir aven observationer fran bl a Fomborgsberget och Algkarrstippeir.
Rovfigelsriicket var denna h6st bittre iin normalt och frr bH ldrrh6k noterades nytt rekord med72 st.
Antal€t stti,ckande ung€glar fiir bivr{k och frillwik.rar gledjande minga.
Hdstens redovisning av rovfiigelstrticket vid norra Jiirvaftiltet avslutas med en sammanstiillning <iver

antalet stiickande rovfiLglar 6ver detta omrAde under de senaste l0 6ren.

Biwlk
Fliickningsresultatet for arten ser ut att generellt
ha \arit bra i fuoch ovanligt rftinga unga bivra-
l€x (15-20 st) sigs stti,cka 6ver Jiirvafiiltet.

Bh knrrhdk
Underhdsten (619-20/11) observerades 72 st
strickande bE kerrh6kar 6ver norraJinafrltet,
vilket WgOr det hOgsta antal av hdststriickande
bli kenh6kar som noterats 6r omridet.
De flesta som vanligt ungf;lglar/honfiirgade,
endast 5 st var adulta hanar.
Bf,sta sfrf,ckdag frr bli lcflnftdkar var den 30/9
dA 5 $ sigs passera Fornborgsberget och 30-
meterskiirret.

Sparvh6k
Totalt $reche under hds0en (2918-3 Uf 0)
625 st sparvhdkar over omridet.

Ormvrlk
Under hdsten Q4l8-5tll, r{lmades 934 st
ormw$hr in fren obsplatserna pi norra
Jen4afiiltet, vilka utgOr det niist hdgsta an-
talet under 2000-talet.

Fjillwtk
Under hdsten Q4l9-l7lll ) shiiekte 108 st

fiAllvrekar 6ver norra Jalrvafrltst.
Bland dessa sigs flera ungfrglar 6n normalt,
vilket sekertvar resultatet pe eft ryckat heck-
ningsresultat fiir arten orsakat av attdet iid-
ligen blev ett s k liimmelar i vf,r fdltvertd.

Kungsdrn
Tyvin har vi denna h6st hittills inte frtt se

nigon larngsdrn pn Ji::v"a$iltet.
Under fuen 2009-20I I har vi totatt observerat
endast en enda kungsdrn i samband med hiist-
shiicket av rovfrglar.

Tornfalk
Artentycks ha lyckats bmmedhlickningen frr
201I och <iver norra Jdrsaftltet shf,ckte ca 25 st
tornfalkar, vilket er flera iin normalt.

Stenfslk
Under perioden lslg-l2/rc sigs 13 st stenfrlkar
$recka 6ver norra leryafiittet.

Pilgrimsfatk
Under h6sten 201 I observerades toalt
9 st pilgrimsfrlkar stric,ka 6ver norra delen
av Jtirvafiiltet.

H6steirs sista observation 6r:
Bivrlk 2619

Brun kflrrhOk 2319

Fislrgjuse 23110
Lfirkfnlk 2619

15

Rovfigelstrflcket 6ver norra Jirvafiiltet under hiistama 2002-20fl
Art 2002 2003 2404 2005 20A6 2007 2m8 2009 2010 z0tl

BH kfirrhdk
Sparvhdk
Ormwik
Fjallvrak
Kungs6rn
Stenfalk
Pilgrimsfalk

33t2 60 63 48 67 38 36 72
7s0 57s 542 7s0 428 396 62s
755 770 635 tlll 492 809 934
115 75 85 100 4s 128 108
5208010
3016191711613
rE1053799

ca 500
4A 45 52
194
369
227

IOK4l20tl



JOKs exkursion titl Skfine och Vflstkusten 8-12 septemb er 20ll
Deltagare: Anders Sennmalm (ledare), Ragrar Lagerkvist, Gq*g Siljestrand, Bengt

Lindblrg Jukka Markkanerl Hans Schwartz, Kjell Sahlberg och Lars Hedegran.

Vi var Frtta forvfrntansfulla JOIkre som rullade
sdderut. Fdrsta stoppet giordes vid Link6ping,
nnrmare besfiimt Sittunaviken som gav enbra
startpiartlistan med arter som nidstrupig pip-
Hdq efia och &ra arter falk. Dagon derpe star-

tade vi som brukligt i Varbergsomridet.
Morgonens streckskidning vid Gubbanisan
resulterade bland annat i en lit€n prutgisfloch
sarrf en strdckande och tvi stationiira pilgrims-
ftlkar. De sistniimnda jagade en olycklig kiin-
sniippa som mdtte sitt 6de. Getteron kryllade
som alkid av frgel. Roligast diir var nog tre

rodspovar. Obligatoriska arten pilgrimsfrlk
representerades av tre exemPlar.

Efter en frfrng turnd pA skittema tisbr om Var-

berg pi jakt efter brunglada och stlipph6k av-

verkades Galtabf,ck utan att Hmna varaktiga

minnen. Morups Tinge uppvisade trots hdgt

vattenstAnd ett hyggligt vadarspektrum med

en sandlOpare p&topp, men lokalen kan beffe.
Dagen avslutades vid Rdnnen ftingst in i Sldl-
derviken diir blofi viintade arter vankades.

Lirdagens morgon och formiddag titlbringades
pn Nabbea Falsterbo. Der er dst atttid mychet

fuel i nirelsg saEivendennadag. De flitiga
stnickreknarna bokftirde exempelvis knappt

tO00 srackande sparvhokar, en utopisk sifta
ftir oss i 08-omr6dst. Strirsta behAllningen var

tre strtickande sfiipphdkar, vafiw en kom riktigt
fint. Pi ftirmiddagen kom uppgifter om att en

nipen ung mindre flugsnappare sl$lle visas upp

avnngmirkanra vid fyren" och exkursionsleda-

ren kunde inte motsti frestelsen att bli av med

detta skamkryss Pi Sldnelistan.

Pn grund av att det i Sydskine troligen fanns

s&vil ormOrn som skrik6rn av b6da artern4 var

6nrsuget erilra stort bland fflilrsionsdeltagarn4
och vihoppades in i det ldngsta piaudet skulle

bU hmpligt sheckveder, men det verkade utebli'

F6r att Hamra oss fast i Falsterbotrakt€n giorde

vi ett stopp vid inre Foteviken d6r vi noterade

en rddstnrpig pipliirka samt en bkisgis som tyd-
ligen 6versomrat df,r. Till sist gav vi upp och

drog mot B6rringe-Nisbyholmsomradet diir 6r-

nar-brukar kunna anrikas. Redan mellan H6llvi-
ken och Vellinge stod en vit stork pi eir 6ker.

Vid Bdningosjbn hjeilpte vi Skdvde Fagelklubb
genom att hitca tvi bruna glador. De itergaldade

detta nagontimme senare genom att gdra oss

uppmArksamma pi en biindelkorsniibb i ett

lffkbestflnd 6stor om Havg$rdssjon' Men 6rnar-

na gii,ckade oss. Ja frrutom havsdrn de frrstes'
men det var ju inte det vi suktade efter.

Under s6ndagen rdrde vi oss liingre tisterut i
Skane. Vi inledde med att f6rs6ka gAsta ring-

mnrkarna vid Bingsmarken" men tyviirr uppskat-

tade de inte alls afiAffioanmalda personer ville
tifia pL se vi fick soopet ika darifran. EAer ett

smitrevligt stopp vid Abbekes giorde vi ett

liingre uppehatl vid Kabusa ftir afitita pi en sen

aingshokshnckning. Den e,na ungfrgeln var kvar

ocl jagaOe runc i omrAdet. Nesaanhalt blev gt
traditionsentigt besdk i Fyledalen dft sfrkungs-

dmspar samt deras mycket talftra ungfigel vi-
sade sig fint. Hiir h6rde vi ockst ldvgrodor, vil-
ket var-nytt ftir de flesta av oss. Sedan drog vi
hoppfulli mot B6ningeomradet igen' men ej

heller denna dag ville de ra:a 6rnama v$a slg'

Vi avslutade med dversvemmade Vombsj6ns

ifigar dAr mycket iinder och brushanar uppeh6ll

sig. Just som vi skulle At€rvenda till bilen upp-

tA"Lt undertecknad en stapphdk somjagade

norr om lGvlingeen. Vi larmade ut den och

frljde den under en timme. Den vax sedan kvax

i omridet inilgndagar-

Mindagen inleddes vidNabben. En sfiiickande

rcidstrulig pipkirka blev roligaste smifilgeln'

tlliftigast var en imponerande och biffig gam-

maf frfgrimsfalkshona som s*rtimde slag pi allt

vid sin ankomst. En stund senare giorde hon en

lyckad dverraskningsattack och knep en trolig
myrspov som stod mellan tv6' st'orspovar, utan

att en enda filgel lyfts. Av oktind anledning rata-

des strax dssa byte Efter ytterligaro en balvtim-

me giorde hon ett nyfi jatctfbrs6k di hon efter

tumuk snappade en trolig bliisand fran Vtan'
Denna it hon i alla fall av. Si nu vet vi att iinder

smakarbtttre iin spovar-hnskap somvi san'

nolikt aldrig kommer atr fr praktisk nytta av'

.{ven denna dag uteblev rov6gelvlidret vid
Falsterbo, si vidrog upp mot B6rringeomridet
fiir att ge de rara drnarna en sisb chars' Dessa

svek pl n5rtt, men en hastigf forbiflygande

stappirOt var ett litet tdstpris, synd att den hade

si bnflttom.
Vi kryddade hemfiirden med en tigretthriger vid
lilla trevliga S6dergirdsviken i norra delen av

sjOn Fliren nigon mil SO om V6rnamo' Flligent

16 JOK 4/2011



Oland 20.23 oktober 20ll
Deltagare: Per Edenius, Hans Elleby, Nils-Erik Everq Stig Holmstedt (ledare),

Jukka Markkaneru Kjell Sahlberg, Ulf Svahn och Kjell S6derqvist.

rmr viil exponerad och slmtes redan inifren bi-
len.
De ersts exkursion summerades kunde vi kon-
stateraatt vi uppnatt 143 arFr, vilket filranses
vara hyggligg inte minst med tanke pe dl tid vi
spenderade pi att leta 6m.

2OlL0. Dagen innan hade det dykt upp s&viil

bhsdert som alkelctng pa 6n och gruppens o-
avisliga krav var helt naturligt att € bdrja med

dessa. Bltstjrirten hade hiuats i tallskogen vid
Sandviks f.d. ampingplats och hiir biirjade vi
diirbr pi morgonen. Pi plats fanns redan nAgra

hlgldsa sk6dare som f6r$ives spanade mot det
glesa buskomrade dflr mgph senast setts. Vi
sjiilva borjade ganska snart leta i omgivningarna
och alldeles i kanten av det 6ppna omridet, &ir
sjiilva campingrlatsen legat, skitte vi en r6dha-

kelik figel ur en buske som stran slorlle visa sig

vara den eftorsdlda bld4id*n, eer honfiirgad
sfian. Sedan vi lannat ut den &6jde dst int€
liinge frrnin ntski[iga skAdare anliindetill plat-

sen. Sjeftia kunde vr" efter flera bra obsar, dra

oss vidare nomrt mot den hrigrande alkekungen
i Ffiestadens bamn, Stra:r norr om Kastldsa
gick eC stort antal giiss invid vegen och vi kun-
de konstaiera aftMtr6rde sig om itre frrre in
fyra arter - ca 200 vitkittdode.100 scidgdss,

5O gr&gdss samt minst wspetsbergsgds. Av
sridgiissen var flera av tundrarasen rossi'sts.

I Ffistadens hamn delade vi upp oss frr att
snabbare lunna hitta alhckungen Dst drojde
ide lerge f6rr6n d* giing som gick ut pa den

sodra pire, r hade hittat deq diir den lag och

dok flitigt kring nngra pontonbryggor.
S6dra udden blev nu etJ logiskt ntista etapp-

pish out Dess$rinnanhade den enabilen
gjort etr korstopp vid gnmderna av de nedrivna

&brilsbyg$aderna i Grdnhdgen. S{llan hax

warta r\dstjtirtar,nu mirstte ex, upptiic*ts

s& snabbt.

2lll0. Denna morgon borjade vi pi traditionellt
sitt nere pi Sddra udden. IDr slmtes en bldhalc-

hstre och en stenfalk, men det intessadaste
v.rroog dsoungafrc/tdligo rrds, som lng innan-

for Viistrwet. En vandring fren Sddra lunden"

dfrr varfdgel wh grans&ngare noterades, ut 6ver

Schiiferiiingarna upp ti[ Norrvik stod sedan pi
programmet.

S€danfu 2000 bardstnaex*ursion ru silnnull-
lagt noterat 223 arts.
fuets nytiUskott blev blesg5s, prutg$s och mind-
re flugsnappare.

Anders Sennmalm

I Norrvik hann vi titta pe tre dvdrgmdsar och

ue stdrre strardpipare inffin €tt larm om en

rddhalsad g&s som just lyft fr6n trakten av
Ossby fick oss att iwigt rikta blickama mot
norr. Snart kom en stor flock om flera hundra
vitHndade gdss inflygande fran det hilllet och

miu i myllret hittade vi si den rddhalsade.
Flocken gick ned norr om andfiinget och hiir
skymtade vi ocksi den rfihalsade nhgtagfurget,
men pi stort hill. Vi frrnyffade oss dirfilr till
norra lundtonret, varifrSn vi kunde se filgeln
betydligt batre.

22110. Vid Sodra udden inledde vi medw&
adutta haspishatutar och tn juvenil pi Vast-
revet sarrrt| skednd, be rgand och sals lcrake i
viken innan6r.

Ndsta anhalt blev Vdsterstadsviken som

bl.a, gav enbldhoklrcna, en adult brushane,

afi" gluttsndppor och tvi nryrspwar'
Vi giode sedan ett ryck;noda upp till Ka-

pelludden. Viken i sdder hyste svanar av alla
tre artema, bl.a. sju mindre s&ngsvanar- Ytter-
liga.re furaex. av d€nna art sigs senar€ norr om
fyren. En lang vandring mot nordvdist till den

stora talldnngen blev dock totalt hnndelsefrttig.
Petilbakavagen fick vi brfum eftersom en

hungsf&gelfingwchade lannats ut frin S$ut-
banedungen s6der om Gresgfuds kyrb. Den

flck vi till sist se som hastigast i skymningen.

23ll0. PA Sodra udden fogades siaorre och
to rdmul e till artlsitan.
Stdrsta begivenheten bir var dock att man pl
Fagel 815, som idag skulle stiinga fiir sasonge'n'

kunde frkopakaffe + stor rltktnocka ftir det

frcila priset av 50 lconor. Och flil&ossan blev
eftvrirdigt sh* p&iinnu en lyckad JOK-tur till
Olan4 figelskiidarnas Sbangri-k.
Totalt noterade vi 108 arteroch de flesa fick
ett eller flera kryss.

StigHolmsteft
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Det ryktas att......

nar Lina Jansson och Peter Nilsson inledde
hdstens innekvillar k<irde man bildvisningen
i si hirttempo att man h6ll pi att kniicka bild-
projektorn. F6r att 6verleva lade projektom pi
eget bevSg in s k konstpauser varje kvart ge-

nom att hett enkelt sliicka sin lampa. Ner lam-
pan svalkat sig, och projektom pustat ut kunde

visningen av Indienbilder iterupptas.
PS: Linas och Peters tAlamod imponerade.

'Matte' Weiland b6rjat kombinera skAdning

med fiske och dA passar han gvetvis p& att ut-
nyttja en del av den skirlarutrusfiring, som han

atltid ber med sig, till fiskeverktyg.
Undertecknad har fiam till nu ddrig h6rt talas

om att nigon lyckats hiva in fisk med sitt oku-
larskydd, men enligt "Matte" gir det alldeles

utniirkt att anvtinda detta vid framfrr allt in-
sj6fiske. Det iir bara at kasta ut olularskyddet
lempligt l6ngt ut i RavalerU si samlas m6rtar
i dett4 och sedan er det bara till att bf;va upp-

Om du kontalcar misterkocken'Matte", bjuder
han sSkertpiett recept som ftrvandlar mdrttill
en rildig delikatess.
PS: Med god sis ger d€t mesta att et4 kanske

tommOrL

under en de allra vackraste septemberldrdagarna

saloades Lasse Imby vid 30-meterskiinet.
Si smAningom avslojades att han var hemma i
bostaden och skixlade och detta fdrmodlige'lr frr
atthan liksom lite i smyg dehog i den da aktuel-
la lOrdagens Riks-Ivlasterskap i tonrtskidning-
Men skulle Lasse verkligen kunna ge en kiind
fyrtigare pe Ohnd en match? Som representant

fitr JOK lativde vi att han itninsione slulle
Overtrtift srg sialv, men slulle d€fia recka?

Fdr attuppleva havsutsikt och kunnakr5rssa

havsfrglar fr6n Lasses balkong i Hiisselby,
riicker det inte med att sti.pitn. Inte ens en

stege, lika hdg som Eiffeltomeg slulle ftir-
betba Iasses havs€gellista sirskih mycket.

Lena Radhr flyttattill det s k Plautagenom-
ridet och blivit granne med 'Tlelge Gul".
Frin den nya bostaden kan hon ballakoll pi alla
faglar som rastar och striicker vid det ganla
flygbltet, &tninstone framtill dess attett artal
elaka hus ftirventas sdilla sig i vligen och 6rst6-
ra hennes utsikt. Efter flytten till Jdrvafiiltet kan
vi nog riikna med afrLeiaagtu rak€tkarriiir pa

Norra Jarvafrhslistan.

Eva Ekman Eriksson bardrabbats av €n en-
vist blinkande sSngtampa i sitt nya sommarhus
pe 0lan4 och trots att denna seinglampa heter

"Linge Jan" kan den inte k6pas pi nermaste
IKEA-mdbelvaruhus. Inte ens i byggsats.

Karin Callmer hiller pi aft sffta nytt virlds-
rekord i den lite udda tiivlingsgrenen 'Tappa
bort mdssor pi Jiirvafiiltet". Dirftr v&gar vi
pisd at om du hittar en mdssa ute pi fiiltet"

sA er dst niistan stikert Karins.
Pigrund av Karins handlande har "Svenska

Ordspriksakademin" kiint sig tvingade till att

skriva om ett gammalt vilkint ordspr6k.

Den nya ordalydelsen: Bdttre en mdssa pd
slmllen dn tio i slcogen.

tidpunkten ftir ntir Ulf Franz6n skall b6rja da-
gens skidande iirberoende pi hur svArt morgon-

tidningens korsord er. fu krysset llitt kommer
"[Jffe" tidigtivdg, €irkrysset svirt blir det en

sen start pi dagens kryssande.
Viinnen iv ordning, som tycker att Uffe skall

iigna mer tid it morgonskidning, fiirvlintas att
inom kort kontakta korsordskonstruktiiren och

be denne om att bara tillverka liittra korsord.

man pi TV kan se program som 'Den arge

kock€,n", 'Deir arge snickar'n" o s v, men lyck'
tigtvis har det en sa lenge ime dykt upp nagot

prqgrarn om'Tlen arge skldarcn". Orn det

st ulle bli al*uetlt med ett sidant progranr' si
kan man definitivt inte rekna med an hittana-
gon kimplig person frr huvudrollen pi Jlirva-

frltet, fti,r hiir finns ju bara snalla sk&lare.

Anne Thorsell, fdrutom afi hon 6r en skicklig
illushatiirtecknare, ocksi gtirns kryssar ffglar.
Nu "plockar" Anne inte bara it sig kryas, hon

bjuder ocksi pikryss genom att hon tiilved€r
ko'rsord under rubriken 'Ttt kryss med smak

av frgel" &t SOF:s tidnmg'T&gelvdnnen-'.

nflr Tommy Carlsson fick en resekompis med

srg pe bussen till jobb 4 vbRosfustulls djur-
sjul<hus, valde han att sto'ppa u€r denna i en

karlong. Smart frr p& si vis slapp Tommy be-

tala Sl--biljen fiir sin nyvuma kornpis-

Viinnen av ordning Ar giv€fvis s1 aning orolig
6ver Tommys dlltag, men hoppas pi afi SL har

Oversee,nde med dett4 i synnuhet som rese-

kompisen var €xr sparvuggla som midde si dn-

ligt att den inte e,ns ortadeta sig en liten flygUr'

SOF:s medlernstidning'Yfu Fagelvnrld" pistAr

att Roland Jarvad under 1970-alet drog iging
inventeringar S Oland sarrrt Olands Ornitolo-
giska Fdrening (OOF). Till d€ffia hade han hjiilp
av flera skidartamrater, givetvis ocksi JOKare.

Det rir nog me,nga av oss i JOK som liinge anat

at Oland utgiort en forliingning av Jirvafiltet
och att OOf utgiort en filial till IOK.

Classe Cronlunds nya favoritfiirg iir trastbrun.
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Jflrva-aktiviteter

Fdgelvandringar
Beng Sundbergs vdlktnda f8gelvandringar p& Jtirvafiiltet ger en verkligt god bild av om-
ridets rika frgelfauna. Dessa vandringar 6ger rum sdndagarna29ll,26l2,25l3 och29l4.
Samlingen sker vid Naturskolan, Vflsby gflrd kl 09.00.
Arrangemanget sker i samarbete med Sollentunakretsen av SNF.

11/2 (6rdag) - Rhjning pd Sdby strandting.
JOKs irliga rojningar av vass och sly pi Saby strandiing iir sannolikt en bidragande orsak

till att omridet, sedan restaureringen i mitten av 1990-talet, bibeh6llit sin hoga klass som
figellokal.
Vassrojningen utgdr ocksi en viktig social hiindelse, vilket bara detta 96r att ditt deltagande

borde vaxa en sjiilvklarhet!
Samling ldrdaeen den 1U2 kt 9.00 och alla som har l6mpliga verktyg - liar, h6cksaxar,

sekat0rer o s v - tar med dessa. FOr 6wiga ordnar fdreningen redskapen.

Korv och saft serveras som vanligt gfatis vid lunchpausen eller nlir arbetspasset avslutats.

Mer info om denna viktrga naturvirdsinsats finns att ltisa pE annan plats i detta JOK-blad.

Arbetsledare tir Olle Bernard tel08/580 37 257 eller 070/340 5883.

PS:Betriiffandeeventuella,'@',seannanplatsidettaJoK-blad
samt senare pi JOKs hemsida.

5/5 (ardag) - Fdgeltornskampen
I fol startade Sveriges Ornitologiska F0rening "Fflgeltornskampen" som utgdr en tiivling i
fiigeltornsskidning (artrtikning) mot Finlands fiigeltornsskf,dare.
I;eft granntand har denna form av skidartavling p&gitt i minga lr och diir ar den si popultir

att man verkar lyckas med att bemanna niistan alla Finltindska filgeltorn.
JOK deltog ilr 2}ll och di observerades 62 arter fr8n Sabysjons figeltorn.
Vi toppadJ d8 med Upplands forsta tjockfot pi Saby stranding, vilket formodas bli svirt att

6verff,ffa. I sttillet ftr vi viil inrikta oss pi att 6rsoka sli antalet ffgetornsarter frfin ,Ax 2011.

JOK medverkar i f6geltornskampen 6iven ir 2012 ochdetta genom att bemanna Siibysj6ns

figeltorn frtn tidig morgon ldrdaeen den 5/5.

6/5 (sondag) - Fdgelskddningens dag
JOK och Sollentuna kommun celebrerar "Fflgelskidningens dag" genom att anordna

en ca2timmar ling guidad fEgelvandring sdndasen den 6/5 med start kl 08.00 frf,n
Bdgs glrds parkering.
t fiknJt med tidigare er ar aet givetvis trevligt om klubbens medlemmar har m6jlighet att

forgylla guidningen. Din medverkan bidrar stikerttill att'Figelskldningens dag" blir en

trevtigoch givande exkursion for forhoppningsvis minga filgelintresserade besokare.

Chefsguide och samordnare vid "Figelskidningens dag" dr Rikard Dahl€n (tel 626 77 69).

JOI( ansvarar fdr servcringen pi
Naturskolans kef6 s6ndagaraat2t2 och 4/3.
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Ovriea exkursioner

S/1 - 2012 (sdndag) - "Nydrsplock" (tidigare annonserad)

Sista dagen p6 trettondagshelgen frossar vi traditionellt pi Srskryss i NykppilSstrakten,

nu for ttlttonar aret i raA. O*teArt figger tiilrackligt llngt sOderut och erbjuder en mycket

stor variation av biotoper sfl antalet artir har under flera tidigare expeditioner niirmat sig 60.

Och nu skall vi spranga 60-vallen, fdrutsatt att just I)u kommer med och hjAlper till!
Anm6lan till exkursionsledaren Stig Holmstedt, stig.holmstedt@gmail.com, senast

mindagen den 3 januari.

Meddela ditt mobilnummer samt om du kan ta med bil!

En kvlttl ander veckn 12 - Ugglekvdil i Uppland

En ny exlanrsion som ger mojlighet att se, eller kanske mer roligt, h0rl flgra av vira ugglgr.

Vi 6ker en ltimplig vaderkvalt under vecka 12 tillberguv och sparrnrggla innan vi 6ker vidare

for att fors6ka f6 slaguggla och kanske den sv6raste, plirluggla.

Vi ekax i max tre peiso-ribilar och startar vid ca 16 - 17 p6 eftermiddagen och iker hemit

vid 23-tiden.
Kostnad ca 100 kr per person. Intresseanmiilan till anders.sennmalm@bredbandnet

Exkursionsledare Anders Sennmalm och Ulf Svahn.

23/5 (onsdag efiermiMag) - 27/5 (sondag kndry - Ohnd

I den senare delen av maj ger Oland minga tillflillen till spEnnande filgelm6ten.

Anmtilan till Stig Holmsiedt , sng.hotmstedt@gmail.com, som skdter guidandet, senast

mindagen denZ.Z april (men gtirna tidigare Jftltsom antalet deltagare iir begrtinsat till sju!)

Fard i hyrd minibuss eller tv& egna bilar.
Or,,"r*ttningar i exkursionsledarens tvi hus i Mellstaby,-13 minuters bilfiird fr6n Sddra

UAA"1. Sjalihushill vad giiller frukostar och luncher (tvi kok finns), middagar pi
restaurang eller gemensamt i huset.

Kostnad igrouu dtug 2000Ic' fdr bilhyra/bilersdttning, bensin och logi.

AnmAlninlsavgifteq 400 kr, skall vara inne pi JOKs plusgirokonto 58 0l32 - 9 senast

en vecka efter anmlilan, d.v.s. mindagen den 30 april.

27/5 $Andad - Hetdags skdrgdrdstur till singa ytterchdrgfrrd

Vi 6ker med Christer Hegarts ombyggda transportkutter
"Fanat'' till Norrsten, Stridsbidorna och Aborren
Vi kan garant€ra hiickande tordmulg sillgrissla och 6ven

tobisgrissla. Andra arter som vi kan 6 se iir havstirn, sj6orre,

svlrta smlskrake m. fl.
Det iir tredje gingen vi kor denna tur och forra gingen hade

vi tur med svartn6bbad islom och bud pi praktejder.

Vi gnr iland pt nagra av 6arna 6r att kolla av smflfilglarna-

Kostnaden ftir biten iir 400 la per person som betalas in pi
JOKs plusgirokonto 58 0l32 * 9 senast en vecka efter anmf,lan

senast I maj.
Maxantalet lir l0 Personer.
Vid diliS vlder stiills turen in.

till u If . sv ahn@gmai I. c om
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610n (torsdag efiermiddag - mdndag kndll) - Shdne-Vdstkusten

Mitt under hdgstisongen ftir rovftlgelstr0ck och havsfiglar 6ker JOK pi sin klassiska hosttur
till Sktne och Vdstkusten, Och om vidret inte ltimpar sig for sidana hojdpunkter si finns
det iindi en riklig miingd forstHassiga fiigellokaler attvtiljabland. Stirskilt i Skane finns det
lokaler som mOjliggor god skidning nistan oavsett viider.
Detta iir en tid di minga flyttfbglar 6r i rdrelse, si vi kommer att f8 se bide stora filgelming-
der och milngaolika arter.
Under exkursionen20ll observerade vi 143 olika arter. Dessutom hoppas vi pi att da ska
kunna dyka upp rariteter - vid lampligt larm iker vi!
Sjelvklart vill du htinga med!
AnmAl dig till exkursionsledaren Anders Sennmalnl anders.sennmalm@bredbandnet,
senast den 6 augusti!
Vi iker i en minibuss och antalet deltagare iir begriinsat till 7 personer.
Luncherna iiter vi i f[11, men om kvtillarna titer vi middag pi restaurang
och har artgenomging.
Overnauning sker pi vandrarhem eller liknande.
Kostnaden uppskattastill runt 22001<r ftirbilhyrq bensin och Overnattningar.
AnmEilningsavgiften" 400 kr, skall vara inbetald pi JOKs plusgirokonto 58 0l 32 - 9

senast en vecka efter sista anmblningsdagen, d v s m&ndagen den 13 augusti!

Nfir egna bitar nyttjas pl exkurrionerna gfiller fdljande:
Varje fiirarc fir 15 kr/mil som exkursionsdeltagarna (utom liirarna) delar pfi"
Normelt blir detta $6 kr/mil fdr varje deltegare, men det krn ibland bti lite
mer om inte bilama fytls pl ett optimdt sfitt.

$!Ess!!$!s0c$f!gg

Obst Allt deltagande i JOKIs exkursioner sker pi egen risk
Notera ocksi att ledarna arbetar pt ideell basirs.

INBETALNINGSKORT TON MEDLEMSAVGIFTEN AR 20 12.
GI6m inte att skriva in namn och medlemsnummer, vilket 6ven g6ller ftir er
som betalar in medlemsavgiften via internet.
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JOKrs innekviillar vflren }A|2
Innekvillarna lger rum pl Natunkolann Vflsby gfud och starttid flr alltid 19.00.

lTstugen 7 febraari - Arcmhu I6W w "Fdgelflret 2011 pd ffrmafilttet"

Efter sedvanlign irsmotesftirhandlingar kommer vi att for fiiirde eret fr en liten redovisning

av det g&ngra iret pi Jeirvafiiltet.
Bildmaterialet stir JOKs minge dulrtiga fotografer for.
Bildsammansttillare och viird fiir kviillen kommer att vara Johan Wallin.

Ttsilagen 6 mars - "syrien - ft&n Alpseglare titl Okenpipareu

F6lj med till ett okant land, som fram tills nyligen varit svirtillgtingligt ftir omv-iirlden, men

som nu gliintar pi en veritabel skattkista i form av bide kulturhistorisk och ornitologisk
rikedom. Med geogra"fi fr&n snoHbdda berg till fertila floddalar samt beltiget mellan Arabien

och Medelhavet sA har Syrien legat i hiindelsernas centrum ifler;atusen fir. Ovanfor handels-

karavaner och politiska id6er har ftigelstrack str0mmat fram och en skedari'ecka under v6r

eller hdst kan ge dver 200 artermed ett fantastisktutbud av sp?innande fular.
Ciceron for kvallen tir Tomas Haraldsson, en stoctfiolmsbaserad skidare som inte bara

skadat mycket i omr6det, utan ocks6lett flera resor dit.

Innelwfillarna iger rum pi Neturskolan vid Vlisby gird prfl norra Jirvaflltet
med bdrjan kl 19.00.
Parkering vid Bdgs gfird, direfter en kilometers uppfriskande promenad.
Klubben bjuder pi fika med dopp efter {6redragen/bildvisninganra!

J0K-btadet 4f2$ll
Bidrag till detta JOK-blad har lflmnats av Stig Holmstedt, Andes Sennmalm
och UIf Svebn.
Dessutom har ett ett antal mycket ivriga ryktesspridere lflmnat vflrdefull info'

Bidrag uppslag, id6er m m till kommande JOK-blad mottages tacksamt
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