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JOK AT,nn,q.S PA ALLRA BASTA SArr
IOK inledde under eE 2012 sitt andra halvsekel som f6gelklubb och trots att JOK nyligen fyllt
50 (skedde Ar 20ll) framtrader inga ilderskriimpor, utan klubben h6ller ett fortsatt hOgt tempo.

Vi iir nog flera som v6gu pisti att JOK ildras pL alkabA$a sett och under irets tre f6rsta
minader har klubben redan hunnit med bl a fiiljande aktiviteter:
Figelmatning pi tre platser pi norra Jlirvafiiltet.
Vassrdjning for att gynna fEgelfaunan vid Sdby strandiing och Ristasjon.
Ansvarat for kaf6verksamheten vid Naturskolan, Vtisby gird vid wi tillfiillen.
Arrangerat sdndagsvandringar (3 st) pi nora Jlirvaftiltet for frgelintresserade.
Anordnat en exkursion (Nyirsplocket) till sdrmltindska filgellokaler.
Genomfort en uggleexkursion i Uppland. JOKs forsta uggleexkursion pi 8tskilliga tr.
Arrangerat 2 st innekviillar med intressanta bildvisningar och klubbkaffe 6t trevlig minga
kviillspigga medlemmar.
Informerat om Jflrvaf?iltets aktuella figelfauna pi JOK:s hemsida samt via anslagstavlor
vid Saby gird, 3O-meterskiirret och V6sby gird.
Assisterat lterfallakommuns viltvtrdare vid minkjakt s6der om Sibysjdn.
Konstaterat att bflvrarna hlller pE att invadera Jtirvaftiltet.

Dessutom har vi givetvis hunnit med det som vi gillar och och flr allra bflsta pi - nlimligen
sldda figlar och detta bide pi Jflrvafiiltet och mlnga andra intressanta figetlokaler.
Betrtiffande skadningen pl Jiirvafiiltet kan vi konstatera aff 6rets skidning inleddes med
en riktigt rivstart Ax 2012, se nedan.

RTVSTART TA STAOARARET 2AI2
Efter nyErsdagens slut kunde vi med bide glEdje och fite stolthet konstatera att
"Svalans" s k Lokafliga toppades av Jlirvafiiltet. PA dehd fiirsta plats lig Norra och
Sddra Jiin'afilltetn bide med 51 obsewerade erter under f,rets fiirste dag.
Bland mycket valkanda fiigellokaler kan nimnas att Hornborgasjdn lig pE 3:e plats
med 49 arter och Ottenby pil7:e plats med 47 arter.
Efter den 2/l ledde fortfarande s0dra J6rrrafiltet, nu med 62 arter och pi delad 2:a
plats 169 bl a Ottenby med 60 arter.
Den 3/l gick Ottenby, kanske inte helt ov6ntat, upp i Lokalligans topp.

JOKs hdstprogram 2A12, Ded exkursioner bide
pi Jiirvafiiltet och utanfiir JOKs hemmaplan
samt innelcvf,llar, presenteras pfl sidoma M6.
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AnsuOrET 2or2
JOKsekonomi
Kostnaden frir tryckning av klubbens utskick
(JOK-blad m m) utgdr numera en mycket stor
del av den inkomst klubben fiir via medlems-
avgifterna.
Under fu 2011 50-Snjubilerade JOK med en
gedigen jubileumsfest som subventionerades
med pengar ur klubbkassan.
Trots dessa utgifter under er 2011 Ar JOIG
kassa fortfrrande i myck* bra skick.
Dstta beroende pi attvi ftirutom medlemsav-
gifter 6ven f;ltt in rikligt medpengagivor frr
att nyttja vid frrimst JOKs figelmamingar.
Dessutom bidrog *ven i ir en grupp JOKares
ideella arbete vid Naturskolekaf6et (Vrisby
gnrQ till en ftirstiirkning av JOKs kassa" detta
lrmed 6 400 kr.

Stvrelse fdr lr 2011
Alifirella frr omval var OIle Bernard, Ulf
Franz6n (sekreterare), Lena Radler och
Anders Sennmalm.
Till omval valdes Olle Bernard (l er)' titf
Franz6n (sekreterare), Lent Radler och
Anders Sennmalm (dessa tre ftr 2 ir).
Oririga styrelsemedle,mmar 5r:
Clas Cronlund (medlemsansv.), Sophie
Larsson (Web-master)' B€ngt Sundberg'
Johan Wallin och Bjdrn Wester (kassor).

Valberedning:
Bo Hdlman (omval)
Stefan Kyrklund (omval)

Till revisorer valde irsmdtet
Percy Fredriksson (omval) och
Lars Imby (omval).

Till revisorssuppleant valde m<itet

Kjell Bergman (omval).

Medlemsavgift f6r lr 2013
Styrelsen fOreslog att medlemsavgiften frr
er 2013 skall vara 50 kr.
Arsmotst godkinde delta frrslag, vilket inne-
biir att IOK lyckds behiltla medlemsavgiften
pS samma'hyfsat lfiga'nivl sedan 1991.

Verksamhetsberlttelse fdr Sr 2011
(OBS! Mycket forkortad version)

Medlemsantal: Antalet medlemmar, som fort-
siitter att 6ka, var vid slutet av ir 20ll 492 st.
JOK hax aldrig tidigare haft si minga medlem-
mar.

JOK-blad, inklusive vflr- och hdslprogram:
JOK-blad; 3 nummer med totalt 64 sidor.
Dessutom producerades ett f:irde nurlmer av
JoK-bladet vilket utgf orde'Tagelrapport 6r
Norra Jdrrafiltet 2010" (16 sidor).

FAgelrapport fiir Norra JtLwahltettr 2010
skickades till medlemmama.

Medlemsmntrikel skiokades till modlemmama.

Information om JOK fiigelobservationer m m
har giorts via en mycket viilbes<ikt hemsida
med ca 64 400 bosdk under 61 2011.

Afttuella figelobsenationer (minadssamman-
stlillningar) har liksom tidigare presenterats pi
anslagstavlor vid Saby och Vesby gird samt vid
3O-meterskitrst.
Dessutom har en mer omfattande sammanstiill-
ning redovisats va{e m6nad pi JOIG hemsida.

Jubileumsfest
JOK firade under ar 20ll 50 er som filgelklubb
och detta med en stor jubileumsfest med unge-
fir 100 deltagare.

M6teslcvfillar
4 stmedtotalt atal delagare 2O2 st"vilket
utg6r nytt irsrekord fiir innekwillama.

Exkursioner
Pfl Jarr':afiltet (8 st s0ndagso<kursioner).
Till Ovriga delar av land€t (5 st).

JOK medverkade som vanligt vid "F[gel-
skldningens dag" och detta bl amed en

f;lgelvan&ing till Ravalen och VEisby sjoang.
(Antal deltagare totalt ca 50 st).

Sveriges Ornitologiska Fdrening (SOF) arrdng-

erade ir 201I frr 6rsta giagen en 'Tlgeltorns-
kamp", vilket omfrtar ur landskamp mot Fin-
lan4 diir det gtillde att riikna artrer fren simanga
fiigeltorn som mdjligt i respektive land.
J0Kmedverlsade i denna landslranp med at
ftilna arter fr6n Snbysj<ins fiigeltorn.

Naturvlrdsarbeten genomfrrdes bl a som
vassrojning vid Siiby strand:ing samt reqlerinq
av Igelbiickens diimme.

JOK assisterade iiven dettahr Jdrfiilla kommuns

viltvirdare i arbetet med att kontrollera mink-
fflIlor vid 3 0-meterskiirrst.
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Flgelmatningar anordnades av JOK s6der
om Siibysjrin och vister om Fiiboda gard.
Dessutom samarbetade JOK och Sollentuna
kommun med en matning norr om Ravalen.

JOK asvarade under ar 2011 vid 4/ra tillfiillen
fi)r Naturskolans kaf6 vid Visby gtrd.
JOIG vinst vid fikst (6 400 k) motsvarar med-
lemsavgiften fitr 128 medlemmar.

Aven under er20ll hade JOK fortldpande
kontakter med aktuella kommuner pi
Jrivafiltet gdllande naturvards- och fiigel-
skyddsfragor.

JOK stod som vanligt, sedanmittsn av 1970-

talet, for huvuddelen av arets inventerings-
erbeten m m vid Nedre Dalflven.

*********************************************************
to...t

ANhIU FLER NYA MEDLEMMAR IIALSAS
* VARMT vAr,KoMNA Trr,r,.roK i**
* Andersson Margareth4 Enk6ping Palm Per-Arne, Jfrrfllla *
* Andersson Orj"q Enkoping Quiding Ebba" Bromma *
t Bergstrdm Rigmor, Bromma Quiding Eric, Bromma *
I EurEnlisbetli Jiirfiilla nudberg Leo, Enskededalen *
* GerdinBo, Upplands Vasby nunestjotd Ulla-Britt, Bromma *
t Karlsson Ann-Cathring Stockholm Svensson Peter, Iiirfiilla *
f N"J;;M;r Bromma - ----' I***********************************************************

JOK-dekaler
Nu finns nytryclf,a JoKdekaler (J0K{oppinge,n) i lager.
TWnrr har tyckkosnraden 6kat och ddrRir kostar en loKdekal numera 20 kr.
JoK-deketer ken k6pas ute i llh av Olle Bernlrd, Kerin Cellmer,
Roland Jarvad och Mats Weiland.
Dekaler kan Xven k6pas ptJOKs innelrvillar och i samband med
Benkes sbndagsvandringar.

JoK-bladet tDAl2
Bidrag titl detta JOK-blad har llmnats av Stig Holmstedt, Anders Sennnalm,
Ulf Svahn, Johan Watlin samt som vanhgt ett stort antal mycket iwiga rylfts-
spridare.

Bidrag, uppslag, id€er m m till kommande JOK-blad mottages tacksamt.

PAMINNELSE OM BETALNINGAV MEDLEMSAVGIFT 2OI2
FOr niirv"anude iir det rekordminga medlcmmar, ca en tredjedel. som 6nnu inte betalat in medlems-
avgiften ftr 61 2012 och dirfiir kommer ett aftal av Er dt i d€ilta utskick e*illla en peminnelse om
afi erets medlemsavgift 6nnu ints ar b€fald.
Observere att dette utg6r den ends plminnelsen som styrelsen skickr ut.
Eftersom vi hoppas pi atr Du fortfanmde vill vara medlem i JOII bdr Du sa snart som mdjligt
betala in Srsrvgiften fdr &r 2012 (50 kr) pl JOKs Plusgirokonto nr 58 0f 32- 9.

PS: Om klubben frrlorar alltfiir nrfurga medlemmar; vilket fiirhoppningsvis inte sker, kan detta
negativt piverka de alciviter som klubben anvinder medlemsavgiftema till.
Bland dessa kostnadskrivande aldivitster finns tryckning av JOK-blad, innekviillar (frredragsba[arc
+ fika), frgetmatningar samt ftirtiiring vid vassrdjniqg pn Siiby strandeng.
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UTFORDA NATT]RVARDSARBETEN VII\TERN zOLI-Lz

Sf,by strandflng
en Saby stand;ing med tillhdrande 6ar avliigB-

nades sly och vass i mycket stor omfathing'

fubetet utfordes av en entre,prenor med Limp-

lig maskin upphandlad av Jiirfiilla kommun,

pJrsonal fr6n kommunen utrustade med rojs4gar

samt inte minst genom en som vanligt stark in-

sats frin JOK. Mer om JOKs arbete kan liisas

pi annan Plats i detta JOK-blad'

Vid Seby shanddng genomftirdes under hlsten

arbeten med mils:ithringen at underltiua for
personer, med olika frrmer av handikapp, at
skida fagel vid strandiingen'

Under mitten av mars gjordes ytterligare for-

bntringar och detta av bl a grusviigen ned till
strandlingens norra observationsplats'

Vi kan U""a noppas pe afi JarEUa kommuns in-

satser skall leda tifl att t ex rullstolsbuma fiSel-

och nanrrintresserade personer, ffir en chans att

uppleva standangens f;lgelliv.

Snbysjdns flgeltorn
JOf rUldebort sly ochvass framf6r frgeltornef

ftr att fr t*ista mdjliga sikt &an detta'

Under april sattes nya frgelplanscher upp i fr-
geltonret- JOK har medverkat vid produlcionen

iv dessa planscher, genom afi bl atillhandahAtta

bilder/foton Pa aktuella ffiglar.

A[kirrstippen
Ftii att forb-eitra utsikten frAn Algkiirrstippens

topp avliigsnade Solletruna kommun en del av

ae UustarTtran som vuxit sig sa h6ga att de be-

gfansat utsikten.

30-meterskfirret
Av Jdrfiilla kommun anlitad entreprendr av-

ligsnade vass och sly pi relativt stora ytor i
3O-meterskiirret'

Vflsby sjdlng
Sollentuna kommun byggde med hjalp av ontre'

pren6r en ny danrm vid s6dra delen av lokalen'

b.* d"m;t skall forhoppningsvis bidratill
att det finns rrattpn kvar i sjdiingen iiven under

sommaren.
Vid Vrisby sj0[ing har dessutom schaktning ut-

nirts pe flera platser med milsitbringen att ska-

pu uuttu**iingut vilka bdr kunna gynna loka-

lens ffigelfauna.

Mellan Viisby sj0ting och Ravalen sydviistra del

har 10 st s k smiratten ftirdigstiitlts'
Uthrlig beskrivning av de nya smivatten (totatt

20 st) im anlagts pi flera plasterpi norra liir-

uuf;iitut (i Jerfitla och Sollentuna kommun)

fanns att lesa i J0K-blail4lz0ll.

Rrvalen
Ua tiO* sydviistra del anlades under h6sten/

vurtem 3 sfsmivatteir (Solleunrna kommun)'

Finn[ngen
Vid Finiengen anlades under h6sten/vintern

10 st smivafen (JerHlla kommun)'

Nysveds f,krar
VidNysved ikrar och d* s k Kaffe'passet an-

hae so[eiltuna kommun 3 st n:ra $nevatt€tt'

vilka kommer atr ingi i det bli (vita) strakst

mellan norra delen av Sibysjon - via Vdsby

sjddng - ner till sddra delen av Ravalen'

Rtstasi6n
Lrksom under de senaste vintxarna har nagra

JOKare trampat ner vass ph de 6at som skratt-

misarnabrukarboa Pi.
Ett arbete som uppskattats av skrattnisann vars

antal okat rejtitt vid sjdn unnder de senaste 6ren'

CHAMPION 2011:
Champion, d v s den som obsen'erade flest arter under iret:
Norra 

^<leten 
av Jftwafflltet: Olle Bernard - 180 arter'

sddra delen av Jfirvaff,ltet: Ari Mf,f,ttx och Hasse lvarsson - 138 arter'

LILLA BERGSPRISET 20122

Vinnare iir den som l6rst skidade ihop 50 arter:
Norra delen av JflrvaftrItet: Mats Weiland - 5O arter den 8/1'

Sddra delen av Jflrvaf[ltet: Per Lundkvist - 50 arter den 3/1'

STORA BERGSPRISET 20122
Vinnare flr den som Rirst slcidade ihop 100 arter:

NorradelenavJtrvafiltet:RolandJaruad-100arterden3/4.
s6dra delen av Jflrvaflltet: vid manusstopp 6/4 hade ingen skidat ihop 1fi) arter'

IOKLl20r2



Anrrs vAss- ocn srvnOJNrNG pA sAny srRAIyD.riNc
Aven denna vinter fdrs6kte JOK avliigsna
si mycket sly och vass som meijligt pi Seby

strandring med tillhorande 6ar.

Milslttningen med detta naturvirdsarbete air dt
skapa Emplig ftirutseffiing ftir att sjdns skrau-
m6sar sloll fortsiina hi,cka pi lokalen.
Om slaatbnasarna hickar hir wiljer bl a flera
arter iinder, som giirna utnyttjar skrathnasarnas
skyd{ ocksi att h.icka pi lokalen.

Isftirhiillandet var under shrtet av januari och
februari mycket bra fdr att genomfom planerade
insatsor pi srandiingen med 6ar.

Ilen l1/2 genomfordes JOKs stora vassrdj-
ningsdag och dl deltog 28 st medlemmar.
Forhiiflandet denna dag var nerape optimalt br4
med pilitligt siker is och ganska sA lite sn6.

Vid trets fredagsrdjningar, genombrda 27ll
wh3l2, deltog 11 + 15 JOKare. Vid eir av
dessa e*rarojningar premierade ulla Bjdrk-
dehl iven i dr vassrrijama med nybakta bullar.

Ravalen
Vid norra Rarnaleir dvervintrade minst en biwr
och detta i samma hydda som tidigare nyttjats.
Hyddan byggdes pi inftlr arets clvervintring.

Snbysj6n
Vid norradelen av Sebysjdn uppfiicktes under
vintem en riktigt stor biverhydda.
Vid hyddan har itshlliga trad frllts. Nigra av

dessa iir ovanligt nog ekar ooh dessa dessutom
i grov dimension.
Eftersom det fanns bade fiirska och iildre gna-

m5rken vid hyddaa betyder d€t att bivern fun-
nits her under minsttve vintrar. Hyddan tir si
stor aff den slarlle tunna utgf5ra bostad fiir en

biiverfrmilj.

BAYRARNA II\WAD ERAR .rANVA,rArrNr
Under den gingna vintern observerades biiverhyddor pi Jiinrafiiltet i en omfattning som ald-

rig tidigare, f,tminstone inte pi nigra hundra ir.

Oversjdn
I b6rjan av februari upptiickte Flans Karlsson
en biverhydda ute pi on Getholmen i Oversjdn.
Redan under viren 2011 sags en simrnande bi-
ver i Oversjdn, si upptlickten av biiverhyddan
borde kanske inte ha varit helt dverraskande.
Oversjdns biiverhydda Sl trngefiir lika stor som
den vid norra Ravalen.

Igelbf,cken
Vid lgetbacke4 pe
dess strii,clning genom

s6dra delsn av JiWa-
ftiltrt, upptacktes under
vintem baveralcivitet
pi minst tvi platser.

Under den gingna vintern frngades 3 st minkar
i de tvi sliagfiillor, som JOK assisterat larfrlla
kommuns vilwirdare med kontrollen av.

D€ bedaminkfiilloma var i likhet medtidigare
fu placerade i 30-meterskiirret.
Att forscika begriinsa antalet minkar vid Seby'
sjdn gynnar defintird sjons €gelfauna.

JOKs arbete kompletterades med goda insatser
av entreprendr Ove Lundin, anlitad av Jiirfiilla
kommurl samt kommunens egna "gubbar"
ochtillsammans kunde vi lemna sFan&ingen
med Oar i em mycket bra skick infrr frgelsa-
songen 2012.

Ett storttacktill alln JOKare som hade

mdjlighet attmedverka vid s&viil den stora
vassrdjningsdagen som vid de bada fredags-
dvningama.
Efi e;dra trck till Anders Lindberg, som
iven i 6r ansvarade frr vassrojningsdagers
hojdpunld - korvgrillningen.

JOK utRirde iven vass- och slyrdjning vid
Sf;bysj6ns flgeltorn frr anbehillabra sikt-
m6jlighet€r fran defia.

Vi avldgsnade doszutom en del sly och vass

vid frskgjusarnts 6 (Knrbksholmen). Detta
ftir att6rs6ka forhindraatt6n viaxer ihop med

ftstlanda, d v s Sabysj6ns 6stra srand.

MINKFAXCST
Under hiickningstid ar 201I nadde ingen rapport
undertecknad om att minkar varit synliga i den

sodra och sjdfrgelrikaste delen av Sabysjdn.
Hittills har under Ar ?OLZ redan nagra minkob-
servationer gforts vid sddra delen av Siibysjdn,
vilket naturligtvis upplevs en aning negativt.
Vi frr viil iind6 hoppas phattantal* minkar
fortsitter att vararelativt 6 i omradet.
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TACK r0n BTDRAG TILL JoKs TAcnIMATNINGAR
Ett stort tack tilt alla JOKare som pl olika s$tt stGttaf/sponsrat klubbens figelmatningar.
Under den eingna vintern har JOK som vanligt matat overviutrande f;tglar vid s6dra Siibysj64
norra Ravalen och vEister om Ftiboda frr flera tusen kronor.
FOr att handla solrosfrdn, talg m m har vi anviint pengar ur klubbkassan och f6r att inte denna skulle
bli alltfiir hrlrt belasta{ har mAnga medlemmar lAmnat bidrag i form av bflde pengar och fiigelmat
som ndtter, viltfiigelfr6q frukL bro4 talgbollar, kokosfeilt m m.
Vi har, och detta med eurtra stor glddje, 6ven noterat att intresserad s k allmiinhet kompletterat vira
frgelmatdngar.
IOKs medlenunars bidrag till mahinganra har iiven denna vinter varit mycket generdsa och in-
skickade pengabidrag barvarierat ft5n ften 50 l<rtill I 5001<r.

ftt sedant gensvar fr6n klubbens medlemmar ff givetvis mycket positivt och sgirker naturligtvis
klubbens verksamhet pi flera xilt.
Hiir skulle dst vadt trevligt att rdkna upp alla er, som i olika form hjalpt till med JOKs frgelmat-
ningar, men undertecl$ad tvingas avstl fri.n dt e,ns fors6ka med detta. Risken fbr d vid en sedan

upprAkning missa nigon av alla de personer som bidragit vid vira matringar, 6r som nog alla frr'
stir alldeles enorrnt stor.
si 5n en gSng- TACK TILL ALLA ER FAGELVANNERI

JOK hoppas natrrligtvis kunna fortsiitta med f;lgelnatningar i
sanuna omfrttning som under de senaste aren pi norra Jiirvafiiltet.
Fdr att matningama skall ftngera lika ba i frantide'r1 sour under
de senaste iren, iir ett fortsafi stdd ftAn er medlemmar givetvis av
allra stdrstaviirde.

JOK SERVERADE KAFFE PA NAITJRSKOLANS F'IK
JOK ansvarade ftr serveringen pi Naturskolans kafe (Vasby gird) den l2l2 och4l3 2012.

Tack vare som vanligt suverint bra och ideellt arbete av Karin Callmer, Ulla Bj0rkdahl'
Gunta Dambekatns, Elisab€th Eklund och Orvar Fredriksson serverades kaffe medtillbehOr
it manga beliltna naturreservatsbesdkare.

JOKs medverkan (totalt a girllgerlilt\ er viktig ftr afi Naturskolans kaf€ skall kunna fortsiitta sitt
populira dppethallande.
Fdrutom att denna aktivitet sprider mycket god PR frr JOK tillfrr kafdgruppens idella arbste en

betydande fiirstirkning av JOKs kassa.

Vinsten pi kaftr<irelsen delas i proportion till hur manga sdndagar som respektive frrening a$etat
i kaftu. L-
FOr verksamhstseret 2011 blw JOKs vinsAndel 6400 kronor, vilket givetvis L. r
iir mycket positivt och bt a bidrar till att IOK fortfamnde kan behilla e,n relativt ) t.-
lig medlemsavgift. \fDh
JOK kommer iiven i hdst att ansvara for fiket under tvi s6ndagar. , \ J,
Vilka dessa herligt kafFedoftande sondagar blir kommer att presenteras pi JOIG L V r
hemsida (Anslagstavlan) i god tid, si att vi hinner dit frr att fika och umgis. \rrl

INNEI(VALLAR VAREN 20rc
7/2- Arsmdte f6ljt av bildvisning med tema o'Jfirvaf$ltets flglar och JOK fir 20ll',.

Johnn WaIIin berethde och visade egna och andra medlemmars bilder.
Antal deltagare: 58 st.

6/3- o'Syrien - friln alpseglare till6kenpipare'. Ciceron Tomas Flanldsson.
Antal deltagare: 48 st.
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nAcnn OvnnvnsrRANDE rAcra.n pA rAnvlrArrnr
Bland dvervintrande fitglar pe Jdrvaftttet, d v s fiiglar som observerats vid flera tillffillen i omridet
under perioden december 20ll - februari 2012, frnns fbljande:

Kndlsvan
Nagra unga kndlsvanar stannade kvar vid
RAstasjdn under hela januari.

Vitkindad gfrs

Vid Rrestasjdnr frrns 4 st vitkindade gEss lvar
tomden l3l1.

Snatterand
Under hela dEcember, itninstone t o m den
27112, uppehdll sig snatterfinder vid Rfutasjon.
Storst antal IT st rappor&erades den 5/12.
I b6rjan av minaden sigs som mest 4 st snatter-
iinder i Ravalen och Oversj6n.

Kricka
Fram t o m den l4/2 slgs 2 st overvintrande
krickor, som altemerade mellan Ldtsjdn och
Rastasjdn.

Skedand
En honfrrgad skedand 6vervintrade vid lnt-
sj6n och Ristasj6n.

Sklggdopping
Vid RAstasj6n fbrs6kte en skiiggdopping 6ver-
viutra. Tyviin misslyckades detta och dopping-
en hittades ddd i sjdn i bdrjan av jaruari.

GrAhlger
Overvintrande grahagrar
fanns som vanligt statio-
nerade vid Rastasjdn" diir
dessa u6rdras av Solna
kommun.
Antalet grihiigrar var un-
der den gangnavirtem
som mest uppemot 60 st.
Fodosdkande gribigrar
sigs undervintemiiven
vidbl a Sibysjdn
Oenglotsbecken) och
Igelbricken (3 0-meterskinet).

Ormwlk
Pi Jarvafiltet dvervintrade minst 2 st orm-
vrikff. En av dessa sigs ofta vid Sdbysjtini
30-meterskerret/Barl€ftyfiiltet" en annan sigs
bl a norr om Ravalen och i Skillingeomridet.
Antalet dvervintrande ormw6kar overensstiim-
mer viil med forhallandet under de senaste vint-
rarna.

Fjf,IlvrAk
Aven denna vinter dvervintrade en ung fellvrek
pi JAl'afiittet, vilket itle giln{gon normal fi)re-
teelse pi Jrirvafiltet.
Vintems fieilvrek uppeh6ll sig framfbr allt i
omridet Husby-An'inge4ranholmstippen-
II6st4 men sigs oclsivid Tallebo - Hagersta-
lund och 30-meterskiirret - Algkiinstipp€Nr.

Tornfalk
En 6vervintrande tomfrIk sags realtivt ofta
i omridet Husby-EggebyGranholmstippen.

Vattenrall
Pi den numera Hassiska lokalen vid RAstasjdn

frnrts iiven i ir rivervintrande vattenrallar -
minst 2 st.

R6rhdna
Vid kitsjdn dvervintrade 2 st rdrh6ns.

Fiskmts
Ett mindre antal observationer av dvervinrtrande
fislm$sar giordes i omradet.

Skrattmls
DeL4ll2 och9/12 observerades en skrathis
vid Ristasjdn.

Morkulla
Den l4l2 observerades en dverflygande morhrl-
la alldeles noff om SAby g6rd. Tidpunkten fdr
observationen bdr kunna tolkas som att denna
individ giorde ett Overvinfringsfors6k i omr6det.

Ringdwa
Under januari giordes rdgra mycket fiL observa-
tioner av ringduvor och detta bl a vid JOKs mat-
ning s6der om SibysjOn-
I inledningen av febnrari var vidret negot mil-
dare och di observerades ringdrvor pi flera
plaser i omrAdet. Dock bara i €tt mindre antal.

Gtrdsmyg
Arten dvervintrade framftt'r allt i anslutring
till omridets sjoar.
Antatst var dock relativt fr, men uppfattas
emellertid vara st6rre jemfort med de tvi
senaste linga, tu& och sn<irika vinhama

Rddhake
Nigta fr dvervintrande rodhakar giistade fiigel-
matningar vid bl a Rflstasjdn, Sebysjda Siby
gird och Ravalen.
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Svarthlttr
En svarlhiitta (hane) genomforde en lyckad
dvervintring vid en figelmatning i Kisca.

Bofink
Ne$a fil dvervintrande bofinkar besokte mat-
ningar vid bl a Risasjdq Sebysjdn" V:isby gArd

och Skogrratctarkiirret.

Bergfink
Under helaperioden utgiorde en bergfink en

trogen gest vid matringen nolr om Ravalen.

Arten iir ingen normal vinterge$ i vArt omrAde.

Varflgel
En Overvintrande varfilgel uppehdll sig hela vin-
tem friimst vid 30-meterskflrret, men utnyttjade
iven Siby sranding med tillh6rande Oar fdr f6-
dosdk.

Stenknlck
Vid nona Ravalen och i Vibyomridet samlades

iiven denna vinter relativt manga stenkniickar.

INTRESSANTA JARVAFATTSOBSERVATIONER 15/11 - IO I 4

Mndre slngsvan och slngwan
Den 18/3 blev nigot av s6ngsvanens dagpe
Jervaftiltst. Di riiknades 211 st stii.,ckande sang-
svanar 6ver 3O-meterskiirret och 30 st rashnde
pi Saby strandiing. Antalst strtickande denna

dag utgdr den <iverliigset strirsta dagssummam
av virstiickande singsvanar som noterats under
2000 -tdst pA llinafrltet.

Dessutom valde 2 stadultamindre sfuiesvanar
att under strirre delen av eftermiddagen rasta
pi SAby shand6ng, vilket givetvis gladde &t-

skilliga skirlare.
Innan ds bada mindre sfrngsvanarna s6kte sig
tifi Seby sfrandiing paradflog dessa 6ver obs-
platsen 3 O-mderskiirret.
Over 30-meterskiirret upptlicktes dessutom en

ung (2K) pindre sanSsvan strtickande nomrt i
en gupp med "vanliga" sflngsvanar.
Ytterligare en mindre sengsvan sags strticka
6ver Pomem (Ravalen) under "S6,ngsnanens

dag"den 18/3.

SpehbergsgAs
En spetsbergsgas striickle 6ver Fornborgsberget
den l3l3.

Btf,sgts
Den l8/3 suzicl<te en gupp med 8 st bHsgiiss
6ver Ristasjdn.

Svlrta
Den20lll sheckte en grupp med 12 st w?irtor
over 3 0-meterskiirrut.
Utg6r 3:e fyndet av artffr pi Jiirvafiiltet.

Salskrake
Den lll2 nstade ett salslmkepar vid Oversj6n.
Den26/3 rastade 4 st salslcakar i Sabysjdn och
den 10/4 2 st salskrake,par vid S:iby stran&ing.

Kungsdrn
Den6/I observerades en kungsdm (ungftgel)
over Algkar$ippen och Flansta. Sannolikt
rastade denna larngsorn under ca 30 minuter
i I{ansta.
0ver Sibysjdn upptii,cktes 6rets andra kungsdrn
(une€gel) den 11/3.

Tofsvipa
Den 5/11 rastade en tofsvipa pi Barkarbyfiiltet
och den l7ll12 stp& Saby sfrandiing.
Dessa b6da fitnd iir relativt sena fiir arten i vir
del av landst och utg6r ftir nnnrarande de se-

naste som finns inskrivna for Jiinafiilt*i rap-
portsystem "Svalan" .

Sparvuggla
Den 5/l upptacktes e'n sparvuggla i skogsom-
nidet viister om Fdbod4 inte sa lingt fran JOKs
mar:dng i detta omr6de.
En sparvuggla observerades vid Rocksta" nord-
viist om Sabysj6ra den 8/1.
Mdjligen var det s:muna sparvuggla som under
perioden 2612tom 6/3 hdrdes revirhiivda i
skogsomridet nordviist om Rocksta .

Sparvuggleobservationer giordes iiven vid'hya'
Branda berget (613) vilket l€n betyda att 2 st
sparvugglor just da fem.e pi norra Jirvafiiltet.
Den l4-15l3 sigs och h6rdes en sparvuggla vid
Kiflinglorp (SMra delen av Jervafiltet).

Slaguggla
Pinorra sidan av Ristasj6nupptacktes en slag-
uggla den ?llLL. Slagugglan stannade kvar i
omridet och observerades i Rastasjons niirom-
rSde fram alldenZZll.
Niista observation av fiirmodligen samma slag-
uegla giordes vid Jiirva (Solna) den23-2413.
Utgor 3:e Sndet av arten pi Jarvafiltet.
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PXrluggla
Den l8/l hittades en d6d plirluggla vid lfuist4
ca 100 meter 6ster om E4, och dirmed alldeles
utanfiir det som vi i JOK beniimner fiir Jiirva-
fiiltet. Den mest sannolika dddsorsaken iir
atr piirlugglan flugit ihjdl sig mot ett ftinster.

,azll3 hiffades ytterligare en piirluggla" som
olyckligvis laockat med ett fitnstcr i Kista.
EOer ftinstskrocken sattpiirluglan och vilade
pi en altan innan {s1 fl6g ca 20 m till en tiit
gran, Sr atthiirkunnagdmma och forhopp-
ningsyis iterhiimta sig.

Trettig hacftspett
Under deceriber observerades en tretiig back-
spett vid tvi tillfiillen (8/12 och L5ll2) i skogs-
omrfiet vister om Fiiboda.
Aven den 3/l sags en tretiig hackspeft (hane)
i samrna omride.
Trots minga eftersok kunde den tretirige back-
speilten irte iterupptiickas efter den 3/1.

SkflrpipErka
DenU4 rasade en skiirpiplarka i 3&meters-
kerrd.
Den 3-414 rastade 2 st skirpipliirkor pi sarnrna
lokal och man vill ju giirna ho afi detta varny-
anlinda frglar. D@,5/4 fanns 6x1 av dessa skiir-
pipliirkor kvar vid 30-met€rskerrst .

Senast arten observerades pA Jf,rv-afriltet var v6r-

ren 2006. De rastade 2 st skirpipliirkor pi Saby
sranding och eir vid 30-meterslcirret.

Svart rddstjlrt
Vid I*lsta gird rastade en svart njdstjairt till-
frIhgt den3/4.

Sndsiska
En sndsiska observerades vid Rrisfasjdn den
17 l t l, 261 ll, 2E/ ll, 3 | 12 och 23 I 12. Aven den
2ll9h20/1 sigs en sn<isiskavid Ristasj6n.
Den26ll2 sigs €n sndsiska vid L6tsjdn.
Den 18/12 upptiicktes en sndsiska vid Ravalen
och norr om denna sj6 obserrrerades en sndsiska
den24ll.
Den27l7 fodosokte minst 2 st snOsiskor vid
frgelrestaurang,en niira 3O-msterskarrets par-
kering. Vid samma lokal observerades €,n

sndsiska iiven den 30/1.

Bnndelkorsnf,bbar
Den l lll2 och2lll2 observerades 1- 4 st brin-
delkorsnribbar proviamerande i "granar" vid
lcyl{rcgirden belagen vdster om L<itsj6n. Deilta

dr sarnma plats, sorn bendelkorsnebbar obser-
verades pi tidigare under h6sten.
Aven under perioden lll-2lll observerades
bandelkonniibbar vid flera tillftille,n pa \rko
gfrden r{ister om Ldtsjdn. St6rstaantal som un-
derjanuari provianterade diir var 7 stden 5lI.

Stdrre korsnflbb
Den?4ll,9l2 oghden IUZ sj0ng och lockade
1-2 st strirre korsndbbari en talldunge vid Sol-
h6jden, Bromsten.

KOMMER SANGSVANAN AXTT,IGEN ATT
HAcr.q, pA .rAnvLFAtrET?

Under inledningen av irets hiickningssiisong
finns 2-3 s6ngsvansparpi norra delen av Jarva-
frltet. Hiftills har aldrig singsvanar heckat i
omrfist, trots att par varit shtionirahiir under
de senasle somrama.
Dessa sAngsvanspar har revirhiivdat oerhdrt
starkt vid bl a Snbysjiiq och detta mot bfie
andra sdngsvanar men kanske allra mest mot
de knOlsvanspar som tidigarc haft Jervafiiltsts
sj6ar som trAckningslokal.

Kndlsvanar har hdckat vid omridets sjdar under
Stskilliga ir, men nu niirmar vi oss sannolikt
en ny €r4 &ir singsvanen forviintas driva bort
knolsvanen fran Jdrvafrltets sjdar.
Eftenom singsvanama redan i fol byggde
bo i bl a nona delen av 3Gmeterslcirref och
di de d€szutom sags para sig i bl a Sdbysjria

upplevs dst som att dessa singsvanar iintligen
borde vara mogna fir attgenomfora Jtirvafiiltets
allra ftnta hiickning fiir arten.
Formodligen blir omr6dets frrsta historiska
hii,ckning vid Seby stan&ing, 3O-meterskiirret,
Finniingen, Ravalen eller Viisby sjdiing efter-
som singsvanspar ofta uppehallit sig vid dessa

lokaler under de senaste somrauna.

Singsvanen har under iren spridit sig s6derut
i landst och hackar numera i nAstan samtliga av
landets landskap.
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Nyfl rsplocket till Nyk0pingstra kten den 8 | l-2012
Deltagare: Percy Frdriksson, Stig Holmstedt (ledare), Bjorn Lindkvist, Kjell Sahlberg
Anders Sennmalng Bjdrn Sjdgrea Lasse Sunnerstig och Ulf Svahn.

fuas traditionella nyirsplock karakteriserades
av kompetenta sp{rhundar, manga arEr och fint
vfier.
Vi startade som vanligt vid Brandholmens re-
ningsverk. hifrin skogen ljdd en hacl$pstt-
konsert nestan viirdig Tiniisst - sAviil strirre
hackspett som spillkrika och gr6ngdling hdrdes.
Tyvrirr rar dst rekordhogt ratten sS att inte ens
de stdvelklfida deltagarna kunde komma siir-
skilt lAngt ut i vassen. Utbytet blev ddrftir ovan-
ligt klent fiir lokalen, men sivsparv, bofink samt
entita" svarfrnes och tofsmes kunde i alla fall
hiingas in.
En snabb avstickare till Nykdpingsan i hjfftat
av staden gav som ftirviintat en strdmstare och
vi kunde snabbt fortseft ut till Orstigsniis. Och
dar hade vi turen att fil den jnttelika viggflocken
pi nnrmast m6jliga hAll. Den uppskattades,
mycket grovt, att innehilla ca 12 000 individer.
I ftimsta frontlinjen lag minst 250 bergrinder
och bakom flocken minst sex salslaakar.
Pi tillbakavrigen, vid avtagsvligen mot Strands-
tuvikens camping, biingde vi in en varfilgel mitt
bland de nybyggda villonra.
Vi drog nu ut mot den fria horisonten vid Fem-
orehuvud. Vid var ankomst meddelades vi att en
pilgrimsfalk jagat omkring hiir en stund men att
den nu inte sstts pi en halvtimme. Vi hade dock

Vi hade s4gt att vi skulle v€ilja en dag i vecka 12

ftr uggleexkursionen. Efter en blAsig mindag
kom en stillsam och klar tisdag som fdr irstiden
dessutom var ganska varm. Di slog vi till. Som
alltid blir det lite manfrll niir man inte kan spika
en dag, shav 12 anmelda kunde till sist sju per-
soner komma" plus bdda ledarna. Vi inledde i
Uppsalatrakten diir berguven ropade en stund,
men tyvihrp6 oviintat langt kiil. Vi 6kte sedan

osterut till den klassiska ugglestriickan som ut-
grirs av viigen som gfu i nord-sydlig riktning
mellan sjdarna Vdllen och Gsslaren. Efter ett
par stopp utan ugglor fick vi hdra en avligsen
kattuggla. Pa stoppet diirefter h<irdes kort en
kattuggla medan vi steg ur bilarna. I viintan pi
mer aktivitet beundrade vi stjnrnhimlen och pla-
nsterna Venus, Jupiter och Mars. Dii ropade
plotsligt en slagugglehane en enda g&rg. Trots
lockrop fran ver sida ville den inte mer. Lilngre

tur som vanhgt - efter en stund dok den upp
igen och tumlado ett tag runt med en duvhdk
i sdder! En fin ny art ftir dessa turer.
Vid Femdrehuvud sfu vi iiven minst fyra havs-
drnar pi ett sldir (totalt blev dst sju under da-
gen) samt tvi tobisgrisslor och nhga alf?.glmr.

En rddhake skulkade i skogen.
Efter minst sex ringduvor i Oxeldsunds brunns-
park (iiven dessa nya for nyarsplocken) drog vi
som hastigast in snatteranden i Kylvattendam-
men. Den sdllskapade med en bkisan4 en art
som inte heller setts tidigare pir dessa turer.
Brannlis vitnark blev tyv:in en besvikelse -
h:ir sags absolut ingenting trots iwigt letande.
Niista omride att bes6ka blev Ski^ra inne i lan-
det. FIer fick vi uppleva en riktig rovfilgelfest
med minst itta ormvrikar och tre fiellvrekar.
Bonus blev tvi r6kor i en stor flock av krikor
och kajor pi ett fiilt.
Som avslutning letade vi gliss och masar i Ny-
kdpings hamn. Utbytet blev tvi vitkindade gdss,

den f:irde nya arten fbr nyArsplocken.
Totalt noterade vi 57 arEr, niist b'e$ efter turen
Atx 2003.
Vi nAdde alhse inte heller denna gAng sextio
arter, men det gor vi nf,sb ar di iiven Du kom-
mer med och jobbar, eller hur?

Stickan Holmstedt

nomrt hOrde vi sedan en hes variant pi slagugg-
lans revirliite, och det bdr diir6r ba varit en

slagugglehona. Aven vidpifiiljande stopp hor-
des sidana rop, och efter afi ha studerat kartan
konstaterades attdst nog var sanuna individ.
Vi avslutade vid Kungs;ingen, Uppsala med att
trala efter ugglor i bilarnas strAlkastarsken. Om-
sfiindigheterna giorde dock att det kiindes osan-
nolikt att det skulle fungera, och det giorde det
inte heller.
Tillbaka vid startpunkten bjdd Ann-Cathrine
deltagama pi hembakade sockerkakor som av-
njdts vid naturskona Rotebro pendeltigsstation
kl 23:45 . Ne$a ar tiinker ledningen oclsi se till
att det blir en ordentlig fikapaus, frst lite tidiga-
re pi kvallen.
Med tanke pi att det varit dilig fart pa ropande
ugglor denna vir skulle jag vilja siiga att vi hade
en framgangsrik exkursion. Det nun saknade
var friimst alt rngen 3y t'gglorna satt riktigt niira.

Anders Sennmalm

JOKs uggleexkursion 20 mars 2012
Deltagare: Anders Sennmalm (ledare), WSvahn (ledare), Flans Schwartz, Kjell Sahlberg, Elisabsth
Sturesson, Eva Ekman Eriksson, Ann-Cathrine Karlsson, Birgitta Billstam och Krister Melander.
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Det ryldas att....

Ari MA[tt[ iir svirslagen di det giller att upp-
tllcka slagugglor pi Jarrafiittet. Av omridets
hinills tr,e observerade slagugglor har Ari upp-
Eclf t\re. Nastia gleqg, som han upptiicker en

slaguggla pS Jerv-a blir det siledes tredje gene-

en gillt.
Vi iir nog minga somtycker atthanborde vari-
era srg lite och frr$ka uppticka en lapp- eller

fiflluggla i stlill€t fdr {nnu en slaguggla.
Men Ari kanske dverraskar md att sli till med

en slagfatk eller varfiir inte en slagbj6rn?

Jan Tdlmark observerat en elg utanfrr Lidl i
Jakobsberg (nera El8), men om 6lgen var pi
vag in eller ut ur afriren iir Snnu inte heh utrett.

Vinnen av ordning undrar om Lidl numera bar

r:if d kaila sig ftr kunglig hovleverantiir,
efte,rsom man haft skogens konung pi besdk.

Skall man skall lyssna pi rdnnen av ordning
si envisas denne med att Lidl endast ft kalla

srg for lungltg klOvlsverantdr'

nagon.lag efter an C300:s BMS-ansvarige

Kjelt Yngerskog larmat ut afi det frnns en

stationir, ftrrymd och honfiirgad rapph6na

sittande pi enTavema i Stocklrohns City, sigs

han dold bakom stora resv5skor, och enligt tiim-

ligen sdkra rykten 6ven birandes pa ett dragspel

Hmna landst via Arlanda. Dstta efter att ha

trampat i Haveret, och brualt missbrukat C300:

s *eti6s.larmsystem. Dragspelet kan nog kom-

ma till nylla 6r att spela iho'p lite frrs6rkning
av resekassan, vilket l€n varabraeftersom ris-

ken finns afi det lcan ta mycket ling tid innan

Kjell vigar gtt€nianda till hemmamarkema'

Michaet Norman i h0st skall flyttatill Flottilj-
omridet (bakom IKEA-Barkarby). Eftersom

Micbael uoder flera ir har levererat figelintres-

santa viderprognosertill Club 300:s hemsida"

frrventar vi oss i JOK att han ocksi b6rjar pre-

seftera specifika sedana fiir Jirv'afiltet pi JOKs

hemsida- En sadan prognos slnrlle larnna inne-

halla uppgift om nert o< havsfilglarna bliser in

6ver liirvafiltet ooh giima kompletterat med

basa obsplatsen f6r aft fr se alla dessa' Det 5r
ju viktigt att fr veta om man skall beh6va kirn-
"pu 

rig ipp pe Fornborgsberget eller Algkarrstip-

prn, itttt om det rAcker med att som vanligt

parkera vid 3O-meterskiirret.

JoKtnnker ftresli afi lirHllakommun an-

Hgger en rondell vid 30-metersparke,ringen
fr; aff l6sa upp den ofta mycket tungt belastade

trafilJrnuten.

flera av oss fick kaffet i vrdngsbupen niir vi
i morgoffidningen med stor fiir/aningkunde
lasa att Gdran Frisk shrlle b6rja arbeta som

fuelskrilmmai Skilure.

Eftersom Girans arbetsuppgift slarlle bestn i
att slcrimma bort dverviutrande giiss frin de
skanska ekram4 sig rnan framfitr sig Giran
springande ute pi dsssaenorma Slaar med

viftande annar for dfrgnsseir d l]'fta.
Nu var det ju som tur var for oes i IOI! och

inte minst frr G6ran, inte ver Gdran Frisk
utan en narnne till honom som filtt detta ex-
klusiva och konditionskrtivande jobb.

Lrsse Imby jobbat liinge och hiirt pi as sffa
negol blp av flgelreko,rd. lasses se,raste fitrs6k
giillde att fixaett nyu fenelogirekord och diirfrr
valde ban att rapportsra en h6ksangare observe-

rad pe Svartl6ga dffi'L4llz. Otroligt sentid-
punt* 6r denna art och det nya fenelogirekordet

verkade vara siikrat. Brajobbat lasse!

Men nu var dst tyvtir int€ alls pA det viset.

JoK-bladet kan avsl0ja afr. det var riktigt d5ligt
jobbat av Lasse och da framfdr atlt vid datom.

Ibland blir det liksom felinmatringar och detta

t o m f6r JOIG tcknikuffecklingschef.

Lars-Ake Jansson och Hans Bister tjenstgiof
som JOKs jourhavande fotomodeller uppe i
Abisko. Med f,apporten i bakgrmden har bilder
publicerats i fleratiduingar, och si langt rir val

allt hott o k. Bildema var vackra liksom viidret,

men vem iir ansvarig f6rbildenras s k rekvisita?

En gr6n ryggstick ftngerade brA lilsom enter-

moJ med dekaler. Menhir avskjias bildprodu-

centens totala odugligha och detta p g a dt den

dekalfiirseddatemrosen placerats sA ila (90 gra-

der felvtind) att endast de med ftrsErtd frlk-
btck kunde upptilcka atttermosen var forsedd

med den klassiska J0Kdoppingdekalen.
Vid nesta esraklack frr vira vildmarlsfote'
modeller hoppas vi i JOK pi att dessa ar betyd-

ligt mera observanta pi placering m m av den

rekvisita som bilderna 6rses msd-

frgelrnatningen pl bat$idan av Percy Fred-

rikssons hus, som under vintern hade en svart-

fuitta som stamkun4 snabbt ddptes av skitlama

till'?ercys balficka".

flera JOKare har blivit sitinda pi Facebook

och Twitter att man funderat pi att starta en

sgen s k naQnrpp. Tyvrtm har starten pi den

nya chatgruppen f6rsenats eftersom man iinnu

inte iir dverens om gruppsn skall heta'Kvitter"
eller'Tiatter'.
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TV avsl6jade Lars-Ake Jansson med att
plocka kantareller under julhelgen 2011, medan
vi mer normala tignade oss 6tattplocka frarn
julklappar t'nder granen.
Sens moral: Det ar uppeirbart tuft att vara
svamp? ftr i deras liv saknas t o m julefrid.

Hans Karlsson helt pldtsligt iirvt en stdrre
frrm6genhet. Detta enligt en engelsk jurist
som hafttill uppgrft att sparaupp frmilje-
medlemmartill en mycket rik engelsman.
Juristen iir mycket n0jd med att han iintligeir
Iyckafs hina en person med samma efternamn
som den avlidne fi6rm6gne nurnnen. Att han
haft problem med detta e,ftersOk kan man ju
frrs6, eftersom personer som heter Karlsson ir
synnerligen svAra att hitta" ftnrinstone i Sverige.
Fdrattjuristen skulle kunna fiira 6ver en massa
pengar till Ilans K kriivdes baranirynfil kom-
pletterande uppgifter. Ni kan ju gissa vilka.
Nlraffet Overfiirts till llans kouto, kommer den
engelskajuristen att besdka honom for att dela
upp peng:una (ca 9 miljoner) enligt ftiljande:
4lo/otill Flans, 40% till juristen och z}%frll
viilgcirenhets organisationer.
Alla inser &irmed att det mycket viktigt att vi
si snart som mdjligt grir om JOK till en viilg6-
renhetsorganisatioq sa aft vi kan fbrst&ka
klubbkassan med ca 1,8 miljoner frfln miljone-
ren Flans frntastiska anr.
Lyckas vi med detta, kan vi nog behilla med-
lemsavgiften pi 50 kr ytterligare nagot dr,

Lasse Imby blev inbjuden till att medverka
i ett TV-program, som bl a skulle handla om
varftir filglar inte fryser om ftitter och ben.
TV-bolaget sttillde dock tuffa krav pi Iasses
medverkan.
Fdrutom att han skulle varanykanunad skulle
han vara kledd i frack. Detta fdr att likna en
pingvin, en av de filgelarter som har fdtter och
ben som maste lctmnat6tamycket sta*kyla.
Smaka garna en gang till pi frljande: Lrsse
Imby i frack. Ktaxar ryktasspaltens lisare av
att skapa slg en bild av en dylik varelse?
Det :irryverr obekant om defCa TV-program
nigonsin siints, efterforskning pfuAr.
En TV-underhillning; med Lasse i en huvudroll
som pingvirq kan €l bara inte fiirsvinna altra
lSngst in i nagot dammig TV-arkiv?
Om inte filmen med Lasse kommer till rfrt4
planerar JOK att kontakta Arne Weise och be
honom atr siinda l^asses pingvinprogram i
'Minnenas television". Fdr visst skulle viil
ett prograrn, med Lasse utklfid ti[ pingvin,
bli ett TV'minne ftir livst frr oss JOKare .

En av Holger Stensons heiaste vinterfiigel-
lokaler iir v?irmeverket i Hiisselby.

niir Kjell Yngerskog skulle bygga om sitt kotq
fick han vinta si tinge pi hanilerkarna si an
haa fiir att kunna Overleva, fick ringa in en an-
nan hantverkare for att fr lana en spik av denne
fiir att larnna koka soppa pi.

Redan i JOK-blad 2/2004 beskrevs kdl:rserg-
ama och deras tuft situation vid JdrGilla kfka.
Di fiireslog J0K-bladet att "Om nagon fiigel
har giort sig fitrtjrint ay nAgon t1p av tapperhets-
medalj, ftlr lang och trogen tjdnst pi norra Jilr-
vafrltet, si rir det tvekldst den kiirrsingare som
vaqe ir envisas med att komma tillbaka tifl
omrddet vdster om Jiirfrilla kyrka (Barkarby)."

Under den gdngna vintern har gravmaskiner

Wirr frryandlaf lcinsingartokalen si att kiirr-
singarna inte har en chans atr kAnna igen sig,
da de itervrinder hit i manadsskiftet maj-juni.
Deras hli,ckningsbiotop niira kyrkan har tiksom
avl?igsnats och vi tvingas nog inse, att nu klarar
frrmodligen inte exrs en ki^rrsingare med tapper-
hetsmedalj av afi hiicka hiir.
Vi kan barahoppas pA attkrirrsflngama kan fii
varakar vid den nirbeligna Beilstaaq mellan
Enkdpingsviigen och motorvdgen. Risken finns
dock att iiven detta omride kommer attexploa-
teras vid Barkarbystadens fortsatta utbyggnad.

DEN TAPPRE IAIRRSAXC.A.NNN TYINGAS NOG GE UPP
fu tgge upptli,ckte Anders Eriksson e,n sjung-
ande kirrsangare nrira Jdrfilla kyrk4 mittemot
en bilverkshd vid Norrviksvfigen.
lokalen, en realativ ftktig och sank y&a med
inslag av vass, visade sig under manga Ar fram-
et, enda frarn t o m 201l, utgdra cn populiir
lokal fiir klirrsirgare. Under alla dessa 6r kan
man vtil vAga fiirmoda aft art€n vid flera till-
fiillen hiickat framgengsrikt pi denna plats.

Butlret frin den med iren allt intensivare trafi-
ken, som niistan passerat rakt gonom kiirrsdnga-
relokalen, har definitifi stort oss skfulare.
Kiirrsingarna tycks dock inte ha piverkats stir-
skilt mycket, ?iven om man med nuinskliga
ogon, lis egentligen 6ro4 kan tycka afi kiirr-
sangarna borde ha haft svd.rt att riverrosta trafik-
bullret och ni ut med sin viktiga sang.

I slutet av 1990-talet anlades en ny cykelbana,
som ndstan passerade rakt genom kiirrsdngare-
lokalen, men inte heller det&a drev bort kiirr-
sAngarna frin platsen.
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PROGRAMFOR
JARvArAr,rnrs oRNrror,o crsKA KLUBB

n0srnN 2ot2

Jflrva-exkursioner

Bengt Sundbergs filgelvandringar pi Jarva - som ordnas av JOK och SNF/Sollenhrna - iir numera

en institution och i hdst finns det fyra mdjligh€ter att under initierad ledning ftilja irstidernas och

figellivets vtixlingar pa fiittet - s6ndagar na 261 8, 3019, 28l tA och 25l ll.
Du behdver inte ftiranmiila dig utan det tir bara att komma till V:isby gArd till kl. 9.00 aktuell dag.

Gl6m inte att iterstlilla klockan till normaltid 28/10.

Ovriga exkursioner

6-10/9 (torsdag efiermiddag - mdndag kndll) - Skflne-Vflstkusten

Mitt under h6gsiisongen for rovfiigelstrtick och havsfiglar 6ker JOK pi sin klassiska hOsttur till
Sldne och Viistlarsten. Och om widret inte liimpar sig fiir s€dana hdjdpunkter si finns det iindA en

riklig rnangd fiirstklassiga frgellokaler att vlilja bland. Srirskilt i Skane finns det lokaler som mdjlig-
gdr god skidning niistan oavsett vdder.
D€tta ar entid da manga flyttffglar tu i riirelse, sri vi kommer att fl se bide stora flgelmiingderoch
manga olika arter. Under exlflrrsionen 2011 observerade vi 143 olika arter. Dessutom hoppas vi pi
att det ska kunna dyka upp rariteter - vid liimpligt larm aker vi!
Sjrilvklart vill du hringa med! Anmiil dig till exlursionsledaren Andcrs Sennmalm, senast den 6 au-

gtlsti! Vi 6ker i en minibuss och antalet deltagare iir begrtinsaf till 7 personer. Luncherna iiter vi i fiilt,
men om l<vellama iiter vi middag pi resaurang och har artgenomgAng.

skerpi vandrarhem och liknande.
Kostnaden uppskattas till runt 2200kx frr bilhyr4 bensin och tivenratUringar.

Anmiilningsavgiften, 400I<r, skall vara inbetaldpi JOIG postgirokonto 58 01 32 - 9 senast en vecka

efter sisla anmrilningsdagen" d v s mdndagen den 13 augusti!

17-21/10 (tidig onsdag efiermiddag - s\ndag kndtt) - Otand

OUna med JOK i slutst av vecka 42 iLr ett stra^ffatt missa! Raritsterna skulkar i dungarna och i fon-

den finns de gr6'na strandmarkenra det bli havet och det gula alvaret. Och pi kvellama armjuts goda

middapr. Kostnaden frr allt detta rir ca 1800 l<r inkl tre middagar som vi lagar i olilo matlag.

Du anmiiler dig tiil exlursionsledaren Stig Holmstedt (stig.hoknsbCrt@gnatl.com) senast onsdagen

den L2 september. Ange da ditt mobilnunrmer och om du kan stlilla upp med bil! Deltagarantal* ar

begrdnsat till sju personer si h6r av dig snarast!

enmelning5avgiften, 600 kr, skatl va.ra inbetald pn JOIG pos(girokonto 58 0I32 - 9 senast en vecka

efter anmiilan.

6/1 - 2013 (sondag)- Nyirsplock

Vi borjar nyLretmed det traditionella nyirsplocket. Vi siktar pi Nykdping som brukar vara bra men

iir 6ppna fiir att det kan bli annat resm*l vid biittre filrutsettningar $ annan plats. Vi 6ker i egna bilar.

Jubileumsarst nummer 15 med denna tur, ger kanske fbr forsta gangen over 60 arter.

Anmilan till ulf.svahn@gmail.com senast I januari.

Liigg med om du kan ta egen bil och ditt mobiltelefonnurnmer.

N[r egna bilar nyttjas pl exkursionerna glller fdliande:
Kostrr,aden er 20 kr/mil, som alla i bilen delar pi. Normalt blir detta 5-7 ln/mil fdr varje deltagare,

men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna &lb pe er optimalt xitt'

Obs! Allt deltagande p& IOKs exkursioner sker pi egen risk.
Not€ra ockseatt ledama arbetarpa ideell basis.
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JOK - Innekvlillar hdsten 2Al2
Innekvf;Ilarna iger rum pl Nsturskolan, Vtrsby glrd och starttid f;r rtttid kL 19:fi1.

Tisdagen 25 september -
"Namibia och Botswana, torra liinder, men rika pi figel och diiggdjur't
Bo Tallmarlq som till vardags iir lefttor i zoologi vid Uppsala universitet, 6r en
hiingiven fotograf och globetrotter. ldinga av resorna har gitttill Afrika och pi
s€nare 6r giirna till Botswana och Namibia. Bo har deszutom ofta haft rollen som
researrang6r.
Folj med honom denna kviill och utforska omridets frgel- och djurliv.

Tisdagen 6 november -'Sydamerikanska guldkorn"
Fdlj med till nigra av Sydamerikas piirlor, med en nlstan ofattbar artrikedom.
Vi kommer att besoka molnskogarna runt Mndo i Ecuador, darvi bl.a. sdker
nfiryraarter av antpittas, skygga men karismatiska regnskogsfilglar.
Vi siltar sedan pt Amazonasregnskogen i Yasuni NP i Ecuador dilr vi t.ex. kan
tiinkas m6ta den spektakultira hoatzin - zigenarfilgeln.
Fiirden gtr sedan till det siiregna Pantanal i Brasilien, med sina siisongsvis 6ver-
svOmmade skogar, dar vi har chans att m6ta Sydamerikas st6rsta katt - j4grraren.

Ciceron kommer att vara Lan-Olof Johansson- Han har tidigare forstummat
oss med sina fantastiska bilder och llir gdra si 6ven denna kvall.

Innelrviitlarna flger rum pi Naturukolan vid Vlisbv eird pi norra Jiirvafiiltet
med !!dan kl :1$1Q9.

Parkeringvid B0gs gird, direfter en kilometers uppftiskande promenad.
Klubben bjuder alltid pi fika med dopp cfter fiiredraget!

PAMINNELSE OM AKTUELLA JOK-AKTIVITBTER
5/5 (ldrdng) - Fdgeltornskampen
I fiol startrde Sveriges Omitologiska F6rening'Tigeltornskampen" som utgdr entivling i fiigel-
tornsskidning (arualstng) mot Finlands fiigettonrsskadare.
I v6rt granntand har denna form av smaaravting pegift i -d"ga ir och &ir 6r den si populflr at
man verkar lyckas med att bemanna nestan atla Finkindska fiigeltom.
JOK deltog iE 20ll och da observerades 62 anrr fr6n Stibysjons figeltom.
Vi toppade da med Upptands frrsta tjockfot pi Saby stranding, vilket frrrrodas bli wirt att 6ver-
tritra. I stiillet fiir vi v[l iffilca oss pl att f0rsdka sl$ antaler figetomsarter fr6n Ar 201l.
JOK medverkar i figeltornskampen 6ven Ftr 2012 och detta genom att bemanna Sdbysjdns fiigeltorn
fran tidig morgon lOrdaeen den 5/5. Ansvarig: Sophie Larsson

6/5 (sdndag) - Fdgelshddningens dag
JOK och Sollentuna kommun celebrerar'Tagelskidningens dag" genom

att anordna en ca 2 timmar lang gidad frgelvandring sdndaeen den 6/5
med start kt 08.00 frln Bdgs glrds parkering.
I likhet med tidigare ir €ir det givetvis trevligt om klubbens medlemmar
har mdjlighet att fiirgylla guidningen. Din medverkan bidrar sdkert till
att "Figelsk5dningens dag" blir en trevlig och givande exkursion frr
frrhoppningsvis mAnga fagelintresserade bes6kare.
Chefsguide och samordnare vid'Tigelsk6dningens dag"
er Rikard Dahlen (tel:626 77 69\.
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