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.rAnVI,rAr,rNTS TORSTA LAPPUGGTA
Undsr exets frrsta balft upplevdes en invasion av
lappugglor i mellan- och s6dra delen av v6rt land
och lappugglor upptii,cktes pn ntski[iga lokaler,
dlir arten siillan eller aldrig tidigare slc6dats,
Invasionen av lappugglor nr den stdrsta ldnd4
och utgiorde rssultatet av afi arten haft tvi sSarnerligen godaheckningFir (2010 och 2011).

Den 2El5 upptilclctcs mycket efterllngtat'
en rastande lappuggla i det av skldare re-

Dessutom saknades titlracHigt med frda i dessa
ugglors hemmaomrfieq sftersom er 2012blw
nigot s k gnagarfu.

efter

I6r firvtintas diirfiirmycket fr hli,ckningarav
lappugglor, lilsom av andra nonliindska ugglor,
och kanske ocksi av rovEglar i de norra delama
av land*.
Under viren uppticktes 200-250 lappugglor i
Mellan- och Sydsverige, flertalet av dessa san-

nolikt u"gfiglar (2K-figlax- d v s frdda fu 201 l).
Till Ri}smuseet hade man fram till mitten av
juni filfi in 33 st ddda lappugglor.
Av dessa hade minst 23 sttrafikdddats.

ir

En spinnande f6ljd av lappuggleinvasionen
att i lr har de hittills sydligaste hiickningama av
lappugglor i Sverige konsaterats - i Kronobergg
och i Kalmar len i Smehnd!

Lappugglor vertade kunna up$nckas pa ofroligt
m6nga platser denna vir, men tyv8rr inp pe Jervafiltog trots ivrigt och ambitidst letande. Negot
som upplevdes som minst sagt marHigt och
des$lom laaftig orittvist f6r oss lervaskfulare.
Meir till slut var det Jerv:af;iltets firr och pi eformiddagen den 2815 va^r ilran benagen att precis
som radio- och TV-profile,n Gert Fylking brukade
ropa" nir Svenska Akademins tatesman tungiorde
den fdr oss vanliga boklisare ofta heh okiinda
litte,ranrrprisvinnarers namn: At'ITLfCnNltt

Lappuggla

ir art nr 268 som obsenerats

lativt sf,tlan besdkta skogsomrldet mellan
Gamlr Brrkarby och Akalavngcn.
UpptAckare var Bjdrn Phregmdn, €n skedarc
(il.'u ej JOIkre) med hemort s6der om sta'n,
som hade letat sig rrt pe Jervafittet frr att stika
de,n sommarrylting som uppehallit sig
nigra dagar vid Graoholmstippen.

Bjdm varken sAg eller hdrde nAgon gylling
vid Granholmstippen, men giende pi viig till
Barkarby pendeltagBstation noterade han varnande och irriterade n6tskrikor och kolmsar'
och det visade sig vara Jena$lt€ts dba 6rsta
lappuggla som utgiorde stdnringen.
Att Bjom missade gyllingen tog inte vi ltirvaskidare se serskilt bart.
Lappugglan uppehdll sig i det altuella skogs'
omrAdet under hela lcv8llen, vilk* gladde sivel JOKare som minga andra skidare:
Under ptfdljande dag efters6ktes lappugglaq
men tyverr utan framgiqg.

Denil6upptAcktes en lappuggla vid Gdrv$ns
Nrturreseivet (Kolmilstuigen) i niirheten av
Vit<sj6 (Jiirfiilta kommun).
Enligt de boeode i nnromr6d* hade lappugglan
observerats S denna plats under dgra dagar
innan den blev knnd 6r oss skidare, vilket 96r
det fullt mojligS attdeth var *rmma lappuegla
som observerades dsn 2A 5 pe Jarv"afftet'
Figelvagen metlan de bida "lappuggle-

lokalerna"ir ca 5 km.
Ungefrr den 2ll5 uppHclctes och fuodokument€rad€n en h6kuggla i samma omrede (Viksj6'
nira Kolmilsingen i G6rvelns nafirrreservat)'

pfl Jflnrafittet och art nr 261

pi fliltets norra

del.
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I(ad-Erik Fridzdn,

en av JOKs verkliga seniorer, inspirerades
p g a att Jtrvafbltet besdktes av flera fOr omridet rara ugglor.
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har slaivit och gett ut effi antal bOcker i s k egen regi. Flertalet av dessa har
ha$dlat om bans hcmmaomr{de Jerv'a$ltet.
Iftrl-Eriks senaste bok h*er'T)ct hlnde i min hembygd" (56 sidor) och i denna berlifiar ban i
tsld och bild om J€in'afrltet di och nu. Ftamfibr allt om dil.
Denna bok er tryckt i en begrtimad upplagg men nagra o<emplar ftrns fort&rande lvar.
I lager finns ss[s5[ ahrarellboken'T]iurliv i UppHndsk natur" (Inn€hall 53 alcrrareller i A4-format)
Ar du intresserad av afi kdpa nigon iv bOckerna, bdr du kodalta lbrl-Erik pi telefonnr 08- 25 84 73.
Pris: 'Tlet hdnde i min hembygd" = 100 kr, 'Djurliv i Uppl5ndsk natur" = 200 kr.

Karl-Erik Fridzln
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sAnvs.r0Ns rAcnrroRN NnonnAnn
byggdes ungefiir halwigs upp till den lilla platt'
formen och medtvi. plat6rmrbhvdet mojligt

Den28l7 2012 komner nog Sr minga av oss,
som bnrkar skida frgol vid $tbpj6n, asptitl
historien som €o sorgens dag eftersom det var
under natten till just denna dag, som Slibysjdns
drygt t\d er gamla filgeltorn brann ner.
De skidare sompemorgonen dffi2817 vandrade ut till frgeltornet pi Fasanholme4 f$ art
njuta av en dag med Sabysj6ns frglat, mffies
av en pyrande aslh0g der frgeltomet normalt
bnrkade sti.
Dessutom fanns miingder med d<rap i fonn av
dlburkar, }rossade flaskoE trimda vinboxar, endnsgri[ar m 14 vilket tyder pi d frgeltornet
inbjudettill ett rejtih festande, av personer som
med allra stdrsta sannolilfiet biir ansvaret fiir
a;E "vilat" torn brann ner/eldades upp.

ftir flera

d

tvl

plattfonnar/etage.

JOK &amf6rde dirfiirdnskemAl hos Jirfrlla
kommun om att man bode satsa pi at bygga
eE uytt och betydligt stdrre ffigeltorn.
Efter m6nga irs diskussioner och tiskande'n om
p€ngar neddes underlecknad vid efr vint€ftesok
i l{ialstaviken av drt positiva beskedet as nt
skutle entligen ett nyB Sgettorn byggas.

ldren. Denna var dock redan larmad" men nigd sHckningsfitrsok hade aldrig hunnits med.
M kansk€ frr d en skola i Rinkeby bram
ner sarnna natq €o brand som formodligen
lalvde insats av flera nirliggande kommuners

Man trodde nas&an ide afi det var sad. lladc
vi iidlige,n oetframtill detta seirtensivtefterHnetade met?
Ocl visst var det saff. I sarna$ete med Jlirfrlla
kommun planerade JOK under februari-mars
2010 uf6randet av det nya tonref och under
mars- bdrjan av april byggdes Sabysjdn nya

brandkArer.
Branden anmlildes genast till polisen" som bara
nigon dag semre meddelade aft man awaktar
tills rnan fitt nregratips eller spaningsuppslag.
SebSrsjdns av mingg" f,rrcn av icke sldmycket
omtyckta filgeltorn finns i dag
dare,
bara en stor miingd ilska och irritation och en

Knarav

6rtvivlan.

Om branden var anlagd, stiiller man sig frAgan
Varftr detta meningslOsa beteende? Och kommer denna b/p av skadegorelse nigonsin att
upphdra?

sarrtidigt skAda frAn tornet' Des$d-

Iutresset fdr afi skida 6gel pe hrva$ltet" och
6ka undor
dn gema vid Sabysj6q fortsffiB
2000-talets inl€dning. Det befidligp filgettornet
reckb da ine lf,ngretill. Besdksadatef itomet
var ofta si stort, at alla inte fick plats pi dess

Tommy Carlssog som vaf, Srstpaplas och
winpd€s m6ta brddelseo, kodaltade brand-

6nnu stbrre rniingd av

d

om ersattes stegen med riktiga fiappor, vilkst
givstvis underftittade vid bes6k i tonrd.

-

Undsr viren 2010 byggde Je$ila kommunen
det aktuella fAgeltornet, vilket designats i samarbae med JOK. Pe denna plats, ute pi Fasan'
holmeq har det firnnits fiigeltorn sedan fu 1978.

Dst a[ra frrstatomet p& Fasanhotnen var
ca 7 meterh6gt ochutrustd med en stege,
fiirsedd med s k ryggskyd4 vilken ledde up'p
till en platrform med plars fiir max tre skidareUnder t98G och i9g0-talet 6kade adalet frgelsknda$ vid Sebysjdn och pi Jtirrafittet rejeft
och dArbr framfdrde lOK6nskernal om elr 6rbaffing av det gamla tornet. nmamingen viar
afiutikatorn€ts kapacit€t, siat flerakunde
plats afit santidigt skAda ut 6ver Snbysjdn.
En frrbauring genom&rdes da ett nyr vilplan

6

frgeltorn.
En pampig i"vigring genomfrrdes med ca 50
deltagare, mnnga JOIGrc, de'n 18/5 2010'
Under de bada 6r, som vi fick chansen xtnytja
torneq kompletterades detta bl a metl fltrbiitfad
stabilisering samt informativa fflgelplanscher pi
tomets bida plan.
Efter den tragiska 'blycka" som bint dr det givetvis JOKs dnskemil att det nedbrenda 6geltomet ers6tts med €'tt nyft se snart som m6jltgt.
JOK ftirsdker naturligtvis piverka Jflrfilla kom'
mun till att stilla uPP Pa detta.
Fdr niirvararrde kenns det inte sdrskilt genomtilnkt att bygga ett nytt tom i tra, eftersom risken frr en ny eldsvida upplern va^ra allt$r stor.
En str6van b6r diirFr van" attettnyfrtorn till
slorsta del€n byggs av stif fitnrinstone b6r tornets bAxande delarutg6ras av stil.
Tyveirr blir ett flgshom av varmfiirzinkd sdl
(rost- och relativt rmderhilllsfrifi) sannolilt betydligt dyrare en kostnadenriar 6r det nedbrenda triitornet.

Finansieringen utgdr det avgdrande problemet
ftr att ett nytt tom skall lcunna byggas'
Inga pengar - ing€t ny$ frgeltorn tir deo krassa

verkligheten.
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Ierfrlla kommuns tjiinsteffig itninstons de
som arbetar pA. avdelning '?ark och Gata',
er Daturligtvis positiva till att bygp €fi nytt
flgettoro vid Sabysjon,
Det Eir dock J{dillas politiker som iiger pl6n
boken och dnrmed beslutar om nurn skall avsdilta pengar till effi nytt tornbygge.
I enkomrnun erdet minga iffiessegnrpper som
Onskal ekonomiska medel fdr att lunna genom'
f6na olika itg8rder, vilkot med$r
rens om tillgdngliga pengar.

bed konkur-

Eftersom det tinnu inte gitt tre er, ften dst lerfiilla kommun stillde upp med pengartill det
tom som inte liingre finns, upplevs det, som en
ening jobbigt att redan nu iiska om pengar frr
att \gga ett nytt figehorn. Och denna glng
gf,ller det en Xnnu st6rre sumrnt Pengar.

Staen och kommuner bar som regel tdgontyp
av allmin fiinf,kring gailande fiir sin egendom,
men eftersom en sidan ftrseking bnrkarbaen

sjetwisk p4 minst en miljon lcronor finns ingn
fdrs6kringspengar, som kan anvnndas frrafi
bygga ett nylt frgeltom vid Sdbysjdn.

Under sensommaren och htist€o har saknaden
av Sabysj6ns frgeltorn varit klart mirkbar.
Vi arju \xana dt alltid baft t'lldng till €ilt mgeltorq etl tom som utgiort en sjilvtlar och vilCig
obs- och mmesplats

frr minga av oss JOKare.

IJan filgehorn vid Sdbysjon upplern det t rvarr
som mycket sv{rt attfortsitia studera ochbevaka sjons frgelliv pe det seriOsa snft som JOK
genomfrrt under nrirmare 50 ir.

I dagsleg€f kan vi bara hoppas pi att Jerfiilla
kommun lyssnar pe vefi Onskemil om es nyE
frgettor4 och dt kommunen si snart scm m6jtgt rager att avsiitta pengar til eE s6dant.
UarOeta sltrivs, i btirjan av septenrber, finns

at

kommune'n skall
bygga ett nytt figeltom vid Sabysj6n.

dock inget beslut om

Den 10/8 2012 pnesenterade Sveriges Ornitologiska Fdrening (SOF) nyheten om Siibysj0ns nedbrflnda flgeltorn pfl sin hemsida enli# f0ljande:

''PYROMAI\DAD MOT TRE FAGETTOR]Y PA KORT TII)
Den 28

juli brann fiigeltornet vid

Sebysjtin pn

Jen'afiiltet utanfijr Stockholm.
Kortdiirefter, 3l juli, brann filgettornet vid
Mariebergsskogen i lkrlstad och 5 augusti
brtindes iiven fiigeltornet vid Nolhagaviken
i Alingsds ner.
Alla tre tomen vartamligen nya, och i samtliga
fall anser polisen att htinderna varit anlagda.

H

tir ide frrstag$ngcn som det briurer i fii'
geltonr eller g6mslen, mm att tre torn brinner
inom loppet av en dryg vecka ilr anmirlningsvert.

Tornet vid S{bpjon blov totalf6rstort vid branden, medan de bada andra blev

dade att de nu 6rstiingda
I alla tre fallen iir det einnu oklart omtomen

kommer att byggas uPP

JOKa$etarnffirfgtvis frr attvi skallfil €tt
nytt filgeltorn vid Sebysj6n, men f6r afr.dfrz
skall lnrnna ge,norrfbras me$e Jlirftilla kommuns politiker frfia €tt boslut om att avsiitta
P€ngar tifl

ett tombygge.

d

till att kommunens politiker skall 6rsti hur viktigt dd irt, fr
Om Du kiinner ftir

medverke

det nedbrunna filgeltornet ersiits med ett nytt,
foreslfis attDumailar 6ver Din 6sikttill JfirElla
kommuns t€lniska oemnd.
Mailadress : tekniskanrmnden@j

arfellase-

d nytt'
Anders Wirdheim"

PS:Notisen om de nedbrunna fllgeltomen

pi Sebpjdns
ftgeltom i "pralrtdrikt", dvs dagamafdre

kompletterades med en bild

invigningen i maj 20l0/JOK-bladets red.
t--
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W,BMENSPARK
Texten hflmtad

frin J3irfilla

kommuns hemsida "jarfalla.se' 2012.06.1l

'?&

marken mellan JerBlh kyrka och EDk6pings€gen har ett arbste pibdrjats fiir en
mindre utjiimningsdamm. Detta omride ska
Sven utvecklas till Barlarbystadens stads-

pa*.
Drgvattenrnlilggning
Delar av Bartcarbystadens dagratten kommer
att rinna igenom den blivande parken. Vid
den l6gsa punkten ftlrdrtijs vratmet 6r afi sedan rinna ut i BrillstaAn. Den qra utjtimningsdammen flr en tydlig fornU och en fontiin

kommer att qnesritb rattnst. Dammen
6ven fungera som €,!l reiringsdanm.

sl€

I sanrband med uftfermingam" sun sker
just ru, anviinds scbaldmassorna fiir afi
bygga nya marldormationer i den kommande
parken.

Parken
Ilet blir en modern pa*. Fdrhoppningsvis
kommer fdrilar, salamandxar, grodor och
frglar leva och trivas &ir. Stenr0sen och vedupplag byggs upp fiir overvintrande ferilar
till eirenrpel sorgmantel och pi$gelqga.
St€Nftlock placeras i dammen s& att grodiigg
kan frsb pl dem. En del av sffarden formas
for vadarfilghr, andra delat frr grodor och
en strandkant f6r nyfikna miinniskor."

DEN KLASSISKA TANNSAXGARLOKALEN KAN NANU.I.S
Efter att ha snrderat Jerftlla kommuns inforrmtion om den nya parken vid Jdxfrlla kyrka pn
kommunens hemsida (se text ovan) hade undertecload ett sanfial med Kerstin Skold (Jerglla
kommuns stadsffidgirdsmestare och projeldle-

fiir den nya parken).
Vid diskussionen med K Skdld informerade
dare

hon om att den nya parten skall innehalla bl a
en sjd och gnisytor. l{an hade emellertid oclai
som milsiittning,

at frrsoka bidramed att skapa

6rutsiithingar for en s k 0lcadbiologiskmangftld i parkomridet. (Se terden i ovan om Kyrkparken)
Den nya Kyrlryarkens uformning dishrterades
och da i synnerhet den delavparke'n, som sedan
flera decennier ulgiort en klassisk karnangare-

lokal.

Undertecknads milsritEring var as undendka
om det fatt"s nigon m6jlighet aft bwara omr&det dar lcirrsingaren brukar hAlla till.
Nagot som definitivt borde gynna omridets

biologiska mengfald.

tiil afr man
planerade
utendsa den
beslutade sig f6r
genom
att bl a
formningen av parken. Defia
Sndra en gingvags- och dikesstriclning, sfl
dt &'tminstone karnomrAdet 6r den klassiska
klirrsfrngarelokalen" d v s da lilla diket och
den lilla vassruggen, bevaras.

Mdtet blev positivt och ledde fram

d

Fdr att skyddakiirrsingarlokalen md diversestindngar finns planer pi an sUingsla in dema
medt ex en gerdsgird.

EANTASTISKA FLYTTARE
KfiIle SOF:s hemsida 2012-0&21
Det rir sedan nig66 futillbaka bevisd via modern teknik vilt<a fanastiska flyttningar som
bl a olika vadararter klarar av. Vi nfls av allfler
berlittelser ,om dessa imponerande flymingar,

nyligen preserde,lades en raprport fr6n USA'
som beslriver hur tre olika smispovar flyttat
fran hickninpomrAdet nrira Ishavst, mellan
Kanada och Alaska till Overvintringsomridet
i Sydamerika.
Smaspovama fl6g frrst 6stenrt 6ver hela Kanaframtill Atladen ftir att lf,mna kusten och
g6ra en Hng b6ge ut6ver Atlanten f6r att ca scx

dygn senare rd Sydamerika (Guyana - Brasilien). Smispovamatillbringade siledes sex dygn
ute 6ver bavet och ska[ enligt forskarnaflugit
med en medelhastighet av knappt

50lodtim'

Andra hipnadsvickande uppgifter om flyttande
vadarffiglar, som avslOjats med ny teknilq g5[er
bl a de myrs?ovar sunflyttari ertt svep frAn
Alaska till Np Zeetand och de svenska dubbelbeckasiner som fl6g fran J in*landtitl Nig€ri8

pitre dygn
Visst iir €glar frntastiska!
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BARKARByrAl,rBr
Exploateringen av Barkarbyftiltet pigir och
allt fler buskroppar vdxcr upp d b6dc Rdtiljensidan och Tallebosidan av frlt*.
Lfte pt sjiilva flygfdttet peger frr niirvarande
olika typer marl€rbcen. Detta fremst &r att
frrstftka de markytor, som fbr ett antal hundra
er sedan utgiorde sjribotten och dArftr forthrande kan vara fdr mjut€/instabil4 6r att lornna
bara tunga huskroppar.
Eftersom utbyggnadstempot avg6rs av marknadens eftere*gan, kan nog ingen idag preselF
tera eir er€la tidplan ftir byggnationens g€nomftirande.
Jerfrlla kommuns mel tir att det gamla flygfiiltet
skall vara filrdigutbyggf eafur 2022.

Efter en s{llsynt trwhg mseldag vid dst gartla
flygmhet frrfrttade undertecload foljande tort
frr JOKS hemsidas "Anslagstavla":
'l dag (7162012) bjod Baxkaxbyfiiltet med
n4romrfrde pi 6ljande frglarmed mycke
h6g kvalit* frr alla frgelintresserade:

V*tet - spelande under morgon och kviill ne&n$r deir s k Oudetrondellen.
Mindre strandpiprre - spelflygande ute pi

ffiltet, 6ver byggplatsens upplagda jordmassor.
Jorduggta - jagande under kvtillen 6ver det
gamla flygfiiltet.
Buskslngare - iwigt sjungande under stdne
delen av dagen vid den klassiska tarnangartoken nllra Jdrfrlla k$<a.
Som'nattylling - flitigt sjungande under 6rmiddagen i den s k vint€*ohagen, som arbdagen i det gamla flVgfittets absoluta oirtet.
Det upplevs givetvis som oerhdrt tist och svfirt,
att efter en si hiir b.irtig mgeHag vid Barkarbyfrltet, ftirsOka sli bort tanken pi afi det gamla
flygfiltets tid som filgollokal snart nrfrrbi.
En utveokling som inte ens JOK kan endxa pe'
Vi kan bara konstatera, afr M' gamla flygftlt*
forts&ter att "levera", trots afi byggmaskinerna
redanklanpat fu Pe filtst och bOrjat siitasvexa
ser pA dess

ytor."

VIPPVALLMO - SAT,TSYNT VAXT TA.TANVI.TATTTT
I bOrjan av augusti upptdckte Bo Hallman
en ovanlig vibd pe en av jordvallama vid
3O-meiersldrrets parkering.
Efter konsultation med floralarnniga p€rsoner
framkom da.at den raravii*e'lr var envippvallmo (lu{aclealn cardnn).
Vixten fiirekommer som tridgirdsv*xt, men
har endast upptiickts i Uppland i s k vilt tillstfuid vid nigra fr tillfiilleo.
Detta enligt Artportalen.
Vippvallmo 6r en stitlig ochmycka hogvuxen
p€renn vtixt med sbra fikonlOvslika silvergrdnra
blad. D€ sml blommorn4 som visar sig under
juli-augusti, sitter pi resliga vippor och ir till
mxgen bronsskimrande

till

tmenrosa.

Orten sprider sig via utlorpare och kan bilda

storahind.

Vippvalbnon" somviner i soligt
och halvslcuggit lage, giflas inte av rAdjur eller
sniglar.

Vippvallmo (Macleaya cordata)
jordvall upptiicktes fdr baranigot
sdan
en
Emm rar vdrct. Dst var ulltistel,
er
men eftersom denna v6rd inte iir perenr; har
inga ytterligare plantor av denna Ort upptiiclts

Pt

samrna
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IIY BOK OM SVERIGES FAGLAR
I er har Svoiges Omitologiska Forcning pr€senterat eir ny bok med titeln'Tiglarna i Srerige antal och fbrekornst".
Boken kan vel bastbeslaivas som en frktabob
med betoning pi atr redovisa omfr,finingen av

vefi hnds heckande filglar.

I Sverige heckardrj€t 250 6g6lartsr. Negra
6r myck* aldka och spridda 6ver hela landet
adra er y$erst fihliga och lokalaSammanlagt finns ca 70 miljoner Bar hiclonde
mghr i Sverige.

ANIAL

Det stdrsta anAlet hflckande figelarter
finnr i Dalarna (194 st), men SmAland flr
det svenska landskap som har fl€st mghr
toalt sett (ca 8 miljoner Par).
Den talrikaste filgeln i landet tu ldvslngare
med ca 13 miljoner par.

I ir fick Sverige ytterligarc
wi nya hnckande $gelarter:
r6dhuvad dyhnd vid Tnkem.

vid Storsund p[ Gcland.

TT:ICtr(.q,XDE PAR

Med hjatp av boken "Flglarna i Sverige -antal och fUrekomstl' filr man bl a information om det
totala antalet hliclonds par frr varje art i v6rt land.
Om man v{ljer aft begfinsa sig tili de arter som hAckar, eller &tninstone hiickar iblan4 pA J{irvafiiltet
flir man mm ni[anUe tirta. Valjo afi b6rja med den art som hAckar i minst antal par i vArt omrAde'
390 par
600 par
Arta
100 par
I
Bnrnand
Svarthdredoppiqg 1200 par
1500 par
Bnrnkirrh6k
1600 par
Snatterand
Mindre stradpip. 1800 par

Smadopping

uidelk

2300 par

Skedand

24Wpnr

Rfthdna
Fiskgiuse

3100
4100
4700
5400
5400

V*tenratl
Sfrngsv"an

Grihager

par
par
par
par
par

6200 par
6400 por
Tornfrlk
6600 par
BivrAk
Min&e baclspefi 7000 par
7500 par
KnOlwan
?600
Duvh6k

Storlom

pr

sAr,r,SrNW DATIGT VADER
rON MANC^I, HACX.q.NOE FAGLAR
Under mAnadsskift* maj'juni 2012 drabbades
de frglar, som dA ruvade eller redan kHckt fram
sina ungar, av ett minst sagl ogynnsantr viderDen2l6 noterades bl a denkallaste junidagen
med max +6 grader i Stockholmsomridet sedan
1928, d v s fiir 84 6r sedan.
Ilessutom var det rejiih bHsigf under deuna
otrevliga dag, nAgst som deltagiana i Stockholms manlton verHigen fick kirna av. TVbilderna frin en stormregrrigt V6sterbrou sig
plAgsammaut.

Under minaden juni fick Stockfiotni igO mm
nederbOr4 vilket er ca 5 g{4ger mer ?in normatt.

Att d€tta vtiderbrhillande p&vertade mAnga
mdaxs heckningsresulat inser alla.
Framfiir atlt fick nar*hlickande smi$gla'r d€t
urffi, eftersom det var se kyligt och firldigt.
Under denna penod riar det med stor sannolikhef mAnga egg och ungax som drinktes eller
fr6s ihjail i var d€lav landet.

RINGMARKNING AY DIIVIIOT<.I.N
I STOCKHOLMSOMRADET
JOK-anraTommy och Anders Eriksson har
under stt stdrre antal er rin$nerkt rovfrglar i
StockholmsomrAdet.
Under de senaste are,t har ringmiirkningen

frflmst riktab piduvhOkaroch nerdrets me*ning var avslutad lunde man r6lna ihop 65 st
ringmi*ta duvhdksungar, vilket tyverr iE Hart

ir

Anledningen till minskningen iir att nun i
kons&aterat flera uteblivna och misslyokade

hri,ckningar fiir duvhdlcama.
Dessutom noterades i Ar fiirre ungar per kull'

Pt J[rvallhet bedUms att 96 rt duvh0hspar
fdrsold hiicka under Ar 2012.

fiirre jemftirt med fiolArets antal p& I 15 st-

IOK3l20l2

JOK FIXAR FII(AT PA NATURSKOLAIIS FIK
JOK fortsdtrer med an hjAlpa till med serveringen vid lcaffi vid VAsby girds naturslola.
Sondagama 14110 och 18/l I Ar det poputira
fiket bernannat av JOKare.

De fbreningar som ansvarar fOr cppebAllanda
av fikst ir frnsom IOK oclai Friluffsfrerfandet, Naturskyddsfbreningen och Svenska Turist-

Den ftrsta loftsdndagen infaller urder intonsiv
shAckdd och dessutom vid dentidpunkt som
brukarvarapopuliir ftir ett skAdarbesdk p&
Otand. Detta kan innebrira att nigot firre JOKare dn normalt sdker sig till fiket fbr en s6n-

Fiket gereir vinst som som Srdelas mellan
dessa f6reningar i proportion till antalet arbets-

dag$r6tr
Vid den andra kafesdndagen fdrvitntas diiremot
stor uppslutning av klubbens fikas"gna medlemmar.
Under vinterbalvirets sdndagar tdgdr som rian-

ligtNaturskolans lcafs en trevlig treffpuokt frr
oss JOKare. Vi bnkaf hflnga pn lAset dt fikst
6ppnar klockan l1:00, frr d efter promeraden
drtfiirgraoss it att fika, kompletterat med lite
JOK*urr.

UOr

frrcningen.

dagar.
Genom klubbmedlemmars ideella kafearbete
fiir JOK siledes en kassa$rstArkning och dessutom erlriller de alduella kafe6reningarna ooksi ett stort stycke reklam f6r sin verksamhet.

Vi i JoKtackar

"fiketgruppe'n', frd
laglcpten Karin Callmer

i spetseq 6r

sin hirltgt
tcaffedoftande a$etsinsats.

.TANVN.FAUTETS JARI'.{ALDER

vill snrdera hur det seg ut pa linra$ltet
under jii,rnildern, foreslis efr besdk till en av
Solleffuna kommun Sterskapad boplats frSn
den tidsperioden.
Bo'plusen" som ir beligen utefter gruwegeit
Om du

mellan Bdgs och Vesby gird" bestir av ett
bostadshus med tillhorande odlinpr.
Under de sisa $ndagarna i varje mnna{ har
vimingar denna hOst arrangerats vid boplatse4
Nar dstta JOK+lad nAr et efersdr samolilc
baravisningen den sista siindagen i oktober,
m6jligen ocksi visningen motsvarande sondag
JirnAldersbostad

i septenrber.
Visningstid:

kl

10-14.
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nACnISxAnNINGENS DAG 6/5
Sondageir den 6/5 arrangerades 'TagelskAdningens dag"

IOK och Sollemuna kommun inbj6d traditionsenligl
start frAn BOgs gerds parkering kl 8:00.

till

pi itskilliga fiigellokaler i virt land.
en ca}trnrn:rr lfug fuel\/andriqg med

I tikhet med tidigarc fu var Rikard Dahl6n chefsguide och han fick leda en drygt 40 personer
stor grupp till Ravalen och Vtisby sjtlding.
Bland figlanra vid Ravale,n sigs ett sAngsvanspar och vid Vesby sj0ling var det rasCande vadarc som
tilldrog sig stdrst infresse. Fdrutom stt stort anrtal gr6nbenor frnn" ocksi en iwigtproviaterande
svartsniippa vid Vtisby sjiiiing.

FAGEI,TORNSKAMPEN 5/5
o'finska''.

Finland vann &terigen 'Tageltomskampsn" eller 'The Battle of Towsrs" som det heter p&
Ahninstone tvi filgehom i Fidand sig 6ver 100 arter under de itta lcirdagstimmar som F4geltornskampen pigick den 5/5. Antalst blev 103 arter f6r det fAgeltom som observerade flest arter, vilket
var nf,stan tio fler dn vad som sags vid de bflsta svenska €get0ornen.

frgeltornet i Ottenby lun{ pi allrasydligaste Otan4 ihop 94 arter
Sverige fick det
"Vbyggda
er<akt lika manga som frgeltomet vid Norsa, K6ping Oasmanland).

I

I Finland deltog niirmare 300 frgeltom medan Sverige hade 47 st deltagande tom. I Sverige var
anblct deltagnnde filgehom under premiririret (201l) 56 st och arrangdreir tvingas tyvsrr konstatora e,rr minskning av antalet deltagande tom.
Totalt besOktes de svenska frgoltomen vid tometkampen av mer tin 500 personer.
JOK dcttog ilven i lr genom att bemannn Sflbysjdns ffigeltorn. Hilr lyckades ca 15 JOKrre
rnkna in 78 arter, vilket med bred marginal Overbii&de folfrets resultat (62 artet)'
Ansvarig fbr JOKs deltagande vid ffigeltomskampen var Sophie Larsson.
Extra bi arter vid Sabysjtins mgeltom de$a nr, rmr silvert$rna och tidigt anHnda tornseglare.
'\y'erat" filgeltorn nidde in freOranOe elfte plats och blev dessutonL tillsammans med Fysfugens
frgeltora det basta frgeltomef i Stockholmsomridet.

cisis'h,s,,-.-"::::#-'ff

"::::yJff :J.#:Hno*.u",g,p.i*,

ettiv de -ot pte"tigefillda wenska mgeblddarpris€rna "... f0r deras gemensanrma och framfrglarnaoch
la,g.tiku -b.t" *.i un6ppna nyaviigaroch metoderftr at spridakunskap ocm
roll i naturen''.
Prisst d€lades ut vid Orebro lAns landstingsfulma{cige den 1216'
Gigi och Eva har tills:unnrans skrivit boken 'tsorja st aAa Agef', vilk€t sikert bidragit till
niimliga utniirtelse.
JOK lyfter pl hatten, hurrsr och gratulemr.

sxrincAnnsrun
Exkursionentiil Sing6 skergird med Mten
Einar eick om intet.
Skepparen kunde vid en inspektion inforhelgen
konstirtera vafien i motorblocket vilket giorde
afi han stfllde in, fute baravirt utan iven andra
engag€mimg.

de'ras

Sr-

26 mai 2012

Somturvarbardlade det baraom en storm
som bade UAst in vatren via avgasr6ret!
ennraitningsvirt med avgasr6ret fi 2'5 meters
h6jd.
Inga ytertigare bekymmervarbrvi l€n

itsr-

kormra med fler s&ursioner.

rl
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Otand 24 -2715
Deltrgaru Stig Holmstetlt

Qedare), Gustav Knall,

UIS

Efter nAgra avhopp blev vi denna g6ng
fyra
exkuranter, vilkef dock intepi nAgot
bara
sds hindrade ett f0rstklassigt utbyte.
Vi startads traditionelh pi sddra udden, men
hade der ing*av st6ne intresse, utanbegav
oss snart in i s6dra lunden dar btde en mindre
flagsnryarc och tvi lundsdngare lunde avlyssnas.

Av de senare artenvar det

eNt

smirre

invasion pa Oland denna vlr.
Det hade larmats en aftonfalk vid Fr6sslundamossen, men den var tyviirrborta nir vi kom

dit. Trostrris blev en m1'cket ihenligt sjungands rtndre tlu gsnappare, a, dngs Ifrh hona
saffi direld insyn i, liit varapS kilometerhiilt
fr, havsombo med tvi stora ungar.
En ny chans pn afturfrlk frtrns vid nona udden"
diir tvfl exemplar hade hilllit till nagra dagar.
Men med bara e,n halvtimme kvar av restiden
kom ett larm om attMda slsolmts ivig av en
nnrgangen 6gefotograf- Det b6rjar bli v6l
rnanga incidenter av defra slag och bade vi frfi
tag i killenhade han
nog fltt sifi eget objek-

Kjell Sahlberg och Lasse

Sunne'rstig.

I mellersta lunden studerade w enfldsdngare
Den reagerade

pi

uppspelning och visade sig

di fint.
Sikom dhd*efterlangpted storlarmet - en
fin aduh rosen$are pi frlten sdder om Kungsg6rdm.
Den fiog fram och tillbaka mellan frgraffi
och markentiltsammans medvanliga starar och
syd€s fle,ra ginger fid. A&llta rosenstararhar
ii ime preciJrosat (obsl) ma*nadenpe Ohnd
under senale fu....
Som om dssa inte vore nog, kunde vi senare
beskada whst@phdhar (en hanne och en hona),

flrra angshhkar,
Triberga

xk

en. Bdrrtnge-ormtrdk

id

Skfutardagen avslutades med en svart rodstidrt
en rosen-

i G6nh6gen samt en hOkslngare och

fink

sdder om Parbodng;

2615 Morgonbes0ket vid sddra udden gav denna dag den nume,ra vilkande mingirige gasfn'
s artbenla fr on$iPardr ann erl

tiv i skallen... Tvi
svartlnledoppingar

I norra tund€n h6rdes e, ry mindtetlugsnapp
are sarrl en kfirrsdngare, vareft€r kosan styrdes
mot Steirisa, diirten hanne av dstlrg svarthalcad
busksk€fta hade uppfilclrts. Tyven var det bara
uppt5clcarnasom fick se den och vi 6wiga fick
tr6sta oss med tr€ rodsPotnr.

blev det alternativa utbytetoch vidNabbelund kunde den diirstiides nirv"arande ilgrdthllgon beslc&das.

Nu blev de lite eka fram och tillbaka. F0rst

Pi tillbakavege,n soderut lyclcades vi ocksi tu'ta
en anan Engsfannar€, den vackra citronilrlehannat uhnfrr slddarplatfformen vid Sfiviken. Fliir fanns ocksi enskrantarna, e&mosffiFpa,te ngrsnilppor, en gluttsntlpp tk

drog vi nedtill Sebybadst och beskirlade en
myrcndppm, en spwmdPP, tvl mltrsPowr,
*1, hntptpre och tre dvdrgndsar'
Sedan drog vi upp till Skirl6v dirt e'n stationir
stdpphohshannehadelarmats- Den seg vi fint
dnr den sa$ pe ca 100 mders hAil i €tt Hgt trf,d.
En shlnd sonarE seg Yi en'fidpphohhanneigen
vid Segerstad men drt r0rde sig antaglige'n om

te

gronbenor.
Hallnas udde gav inget sirskitt, men i Lilla
Horns lOving letade vi snabbt framtre sjungande hanner av halsbandsfugsrwppr.
Sedan gav Djuntads trisk en vattenrall (hOrd)
och P*girde trisk tvA hamar av pangrns,

sammafrgel.
2715 Pimorgonen besig vi en ta#sdngare
och en hdhs&ngare vid Kungsgfuden samt en
turturduva vid s6dra lunden.

enhanne av drta saffihdhannarav dngshdk
Vid Egby udde fanns enroskarl samt minga
slarflaclcor och vid Kapelludden trcpar rad-

Darefter stiillde deltagarna kosan hemit, dock
med stopp vid Kapelludden &ir ensvart $orh
vadade i vattnet inne i viken. Ett fint avslut pi
en fin enkursion!

spovar.

2515 Demamorgon vardetm€r livpi sddra
udden. Myckfprutgd.es och en del vitHndade
gdss strfickte ochvidare sigs en svarttdrha,
tvi sjaorrar,6ver 15 sillgrisslor oohtv& tord-

Stig Holtnstedt

mular.

l0

loK3l20l2

JOK:S FAGELMAININGAR
Aven denna vinter planerar JOK att anordna 3 st
ggshnatningar och detta vi de traditionclla plat-

Kiimer du fdr afi ryonsraHubbons frgelmatningarmod en liten peng, b6rdu sdtta

ssnra sdder om Sibysjdn' vdster om Fiiboda

in denna p6:
JOIG Plusgirokonto 580 132-9

gfud och norr om Ravalen. Den sist upprliknade
malningen utg6r ett samarbete mellan JOK och
Sollentuna kommuu.
Klubbeir konmer i lil&a medtidigare fuas
fremsq med pengar fr6n Hubbkassaru satsa pA
ink6p av solrosfrOn.
Vi kommsr 6ven att f6rs6ka kdpa in talgstycken
frAn nigon chark eller likverdigf.
Undsr de ssnaste vintrarna barmfurya medlemmar bidraeit mycket g€ner6st till vfua frgelmatning. Detta upplevs givetvis positivt och medverkar stadc till att matningarna alhid lcan vara
val&llda med viktig ko$ et vira smifrglar.

On JOIG medlemmar fortsitter afi vara lika
flitiga, med att ge gavor till JOIfu filgelmatningar sorn tidigare finns de goda bnrtsiitEfngar
till *t JOK skall kunnabahilltamedlemsavgiften pi en relaf,iv lig nivi.

(MA*

insattningen "Figelmafiring').

Bidrag kan givetvis iiven ske genom att bosot<a
klubbens matningar och dfr konrplettera dessa
med limplig fuelmat somt exndtt€r, talgbollar, fr6n, fiukt, brdd, ostrester o s v.
Kontaktmiin och ansvariga fti'r mabingama iir:
Olle Bemard" Tommy Carlsson och
Anders Lindberg (SebYsjdn).
BjdrnWester och Bo llallman €eboda),
Mats Weiland och Rikard Dahlen (Ravalen)'
PS:

Vi vilntar fort-

frrand€pimfil

en

stationiir gresp€fi
som daglig g6st vid
nigon av viratalg-

uppsiimingar.

FAGELRESTAURANGEN YID 3O.METERSICIRRET
Jarfiilla kommun har 6ven i &r anordnat en s k frgelrestaurang vid 3O-meterskiirrsts parkering.
Till skilload frnn tidigEre har man i fu \ralt afi ints satsa pe si stor miingd mod solrosfrdn.
fueB seddb€$ef av:

Ytor med endast lin och honungsdrt.
. |.
Ytor med en blandning av korn, havre, solrosor och viwete
Ytor med en slittprdnisbland"i"g bestiende av rddkldver, vitkl6ver, humlelusern, kiirringtand,
blilusern luzelle, hlmmin, pimpemell, svartkiimpar, timotej och tingssvingel.

Vi kan bara hoppas p& gtt 6rets odling gynnas av bra vddeq si att filgelrestiaumngen kan producera
rikligt med foda it omr6dets fular.

MII{IGI{YTT

BAVER-NNTT

FOr frrs0a gnng€n, pi ett stiine affil er' kunde
vi under forsta delen juli tyviin rotera att mint€r vid Bagra tillfrlle,n fingade skratonAsungar

Underden gangna sornnnren seg bl aTommy

Cadsson och tllta Gdransson vid ca tre tillfrllen
simmande bAver i s6dradelen av S6bysj6n.
Diiremd finns ingen kAnd observation av biver
i sj6ns norra del, der det i vintras upptrid<tes afi
bivem byggt en rejdlt stor hYdda.
Det et€rstir fortfarande att nAgon sermer 6n
en biver i Sebysj6q for att vi skall Lunna vara
sakra pa arten 'tecl€r" vid sj6n.

vid Seby sranOengs skrmnaskoloni.
Sarrttiga obsenationer har gatt €tdast e'n mint
som med ffngad skrattmis summit/sprungit
ivflg nomrt fren mAskolonin i rikning mot deir
s k "Smala bryggan".

Minkfrllor kommer iven kommande vinter afi
siitbs ut vid Igelbicken (30-mst€rskeret) och
vi lsan bara hoppas phafr dffiabidrar till afi begrtusa antalet ninkar vid Sebysjon till en fortsanrelarivt Hg nirli.

Under sonunaren har flitig baveral*ivitet,
flera tttl flllts, observerats vid Bl6tengen
i Solna.

1l
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Sp;INNAFIDE UccLEOBSAR
Ar ZOtZkommer kanske as gS till JOKs histo'
ria frr au bl a si nsnga r€ra ugglor $ppffid(b
i klubbens verksamhetsomrAde.
Allra trevligast var tveklOst bes6kst av J{rvagltets fd$a hppugglr, Yilkst du l@ lllsa wt
pA annan plats i detta JOK-blad'
Andra frr omr6det mycket rara ugglor, som
ocksi observerats i vArt omr6de desa 6r, er
slagugglao plrluggle och jorduggla.
En steguggla uppeh6ll stg

"id

Ristasjon med

niromride under perioden 2lll I 201I t o m
den 2413 2012. Slagugglan hann under denna
tid besldrbs av sikert flera hundra slcirhre,
fiksom av mfurga andra allmint intresserade
besdkare i omridet.
Vid Knista och ca 100 meter utanft'r det omr6de som vi kallar frr Jarvaftltst hiuatles en
dddptrluggladen lE/I.
Den}l/3 sigs en plrluggla flyga in i fonster
rdird Kista Centruru. TiU all lyoka lCanade
ugglan kraschen si pass br:a afi den kunde
nig" io i en tiit gran fiir att iterhiimta sig. Plirluggb har kosstateratsbf,cb pe IAvatUU*
vid ett tillfiille, och detta var i skogen norr om
Nvsved er 1982.

rA .lAnVl'fArfnr

En revirhiivdande sparnrggla observerad€s
g.o tiilAilen ibmrndet rdsmr onr Febo&'
"ia
niira Kalkviken och norr om Rocksta'
En viss forhoppning fanns d{rfdr om att e'lr
sparnrgglel€clsdng sleill€ kunna upptdcl€s
iistta omnede, men ty€rr giordes inte dett'a'

Vid Killingtorp, beliget pfl sddra delen av
lenrafrJfa/'- sags och h6rdes en spanruggla

den 14-1513.
Setrast en sparvugglehilokning konstaterades
pA Jan"a$ltet rar ir 200Q och detta u-tefter
mellan Viisby och Feboda gfird'

"ug*

Den 2515 - 816 sigs vid flera tillfrllen under
kvellstid en jagande jorduggla vid Barkarby'
fiiltet och vid rlesta'
Eftersom det tyvarr ar mycket sellsynt" atr m
se en jagande jorduggla peJArv€frltet' sotte

rtg *itiUiga iOfaretilt omridetfor affifB
uppleva detta.

Nssa Kolmitslingen i Girvtilns Natun€ssrvat'
och ca 5 km fren Jervafiltsq upptiicktes ert

hdkuggla ungefrr den 2ll5.
Vid Kolmilsingen uppeholl sig en lappuggla
under perioden 616 - l0l7 '

pA,liinvnrAmnr rroRDEs soMMARcyLLINcAR sJtlI\GA
urd€r rnaj-juui flck i fu seksrt rr*ordmAngp
JOKare qiutt an sju ngande sommargylling p6
J{rvafiiltet, eftersom antalet observationer av
d€osa fir ornr$det myckc raraart rar rekordmAnga.

Den22-2315 samt den 3-8/6 observerades en
sommargylling i den s k vinterkohagpn vid
3O-meterskiirrst och i FAgeltomsskogen'

ffur mAnga so'mnargy[ingar sonr i fu g6sads
Iarvastt€t 6r naturligtvis svirt att aqge'

Det mest troliga Ar nog AndA, att det var en enda
indivl{ *ttt GU" an altenrera srellan omr$dc
I{rista gatOCtuottolmstippen och omr&det sdder
pi
om SaSysjdn, inkluderat fiigeltornsskogen
vid
fasaft6hiren och den s k Vinterkohagen
3O-msterskiirret.

I den fina ekskogen n&ffir Granfohstippen
uppeh6ll sig en somrurgyling den 27'3!t5'
goligt rdgra rapporter var dst m6jligen 2 st
sommargytlingar vid Granholmstippen - en
gr6ngut och fotodotume'nterad €gel' sand
Ivemuelh ocksl en gul och siledes aduh frgel'
2000.06.02-0?+916

2003.06.0t
2005.05.30
2005.06.06
2008.05.30
2011.06.03

2012.05.27A0

t o. stider och sydvilst om Ravalen'
I ex. soder om Safuzsjons frgettorn'
2 ex. siider om 30-meterspa*eringen
1 ex. n5,ra MolnsEtra'
I erL i bl a Vifterkohagen och vid 30-met€rskerr€t'
I ex. nnra l{agerstahmd.
I w. 2 ex. vidGranhotmstiPPen

och Ftgeltornsskogen.
2012.05.22an+06.03{8 I oc. i vitrerkohagsa 3o-meterskfrret
L2
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EN RIKTIGT BRAVADARI}AG DEN 7I8
Under snflcktiden fdr vadare fir vi ibland wra
med om riktigt revliga vadardagar pe Jarvafrltet, men tyviin gnr det som regel ett antal
irmellan dessa spiinnande striiclcdagar i virt

omride.

Dr,nlls^ 2Ol2 rnr det itsr dags ftir en synrcr-

ligen intressad strdckdag fdr vadare pi Jenafiiltet, der $racket denna dag bevakades fr6n
bldo 30-metsrsldrrst och Fornborgsberg*.
Under denna mika dag strdclcte 53 st ljungpiprre 6ver 30-met€rskerret och 25 st 6ver
Fornborgsberget, 89 st kustpipare 6ver 30meterskiirrEt och 34 st <iver Fonrborgsberget,
5 st kustsnnppor 6ver Fornborgsbe4get och
3 st Over 30-meterskiirre( en knrrsnnppl 6ver
Fornborgsberget sanilt 16 st myrtpovsr 6v€f,
3Gmeterskiirret 2 st 6ver Fornborgsberget.
Dessutoqn striickt€ en rskordsior gupp md
l1 st grav[nder dver 3O-metersk irret.
Vid samma lokal sags dessutom 5 st skIggmesor och 3 st skrnntnrnor den 7/8.

Vid entillbakablick minns nAgn kanske frunfiir alft fdljande wi verkligt bra vadardaearpe
Jenra.frltst.
Den 2718 1998 noterades, i samband med ett
rejEih regnvader i v6rt omride, ett stort vadar'

nedfrll pA na*a*yenea
Vid defia tillfrtle rasade pi det gamla flygfilt"t
5 st stdrre strandpipare, 20 st ljungpipare,
I st kustpiparc,
200 sttofsvipor, 6 st smfisnnPPor,
l1 st spovsnlppor, 5 st kIrrsn[ppor,
minst 300 st brushanar, I st gluttsnlppa
och nAgra fl grdnbenor.
Den 3/8 2008 passffade ett mycket irnponerande stort streck med arldiska radare 6ver norra

Jell"a*iltet.
med strnckande \xadare rapporterades
denna dag 6ven 6ver Angam och Lidingo.

Riklig

-

Mellan kl 09:50 12:00 observerades flera
grupper med totalt ca 430 st vadare, df,r merpartffi, av dessa var kustPiPare.
Av de strti,ckande 430 vadarnaobserverades
ca370 st dver 30'meterslcflrret och ca 60 st
6ver norra Ravalen.
I de str6ckande lustpiparflockarna up$ecktes
oclsi minst 30 st myrspovar och ca 10
kustsnippor. Dessutom passerade 2 st smfr

*

spovar 6ver

30-meterskarret, .

i.

JARVATATTT TS F ORSTA SANGSVANSUZIC IC.IING
Bland mojliga predator, som kan ha drabbat
sAngsvansungarne finns piv, mink och rovfular,-men eftersom itnrinstone en av de ddda
siqgsvansungarna saknade synhga skador kan

JAna$lms allra ftrsta heclcande singsvanspar
visade den2715 upp 3 st uqgar, framruvade
norra delen av Siibysjdn.

i

Efter baranigra fr dagar hadeparettyvnrr frrlorat en av sina ungar, och fram t o m den 9/6
sngF paret tiilssrnmans med sinatvl resterande

d6dsorsaken ocksi beror pa sjukdom. Dock
upplovs det som e,n aning miirHigt dtaila ungairia arafUaaes av e,n sfl allvarlig sjukdom si an
den leddetill ddden fdr samtligP.

ungar simma och ftdos6ka i sAval norra som
s6dra delen av SibYsjdn.

At

Under morgonen den 10/6 uppeholl stg s6ngsvansparet i norra delen av sj6n, men dt utan
nAgra ungar vid sin sida. Vilket fdrvinade och
orcade.
Samma dag (10/6) upptii,clctes en ddd singsvansuqgB vid norra delen av Siibpjon.
Enligt upptAckaren saknade ungen sydiga
spArav skador som bett eller liknande, och

svanungarna slsulle do p g anaringsbrist

etler brgiftning f6rehller som i princip om6jligt, men kan givstvis inte heh utesluas.

nahrlyckd resultafi" sluade

Omredets frrsta singsvanshackning, som

fr

ett

ligtvis frrviintades
siledes mycket dystst.

Vi hoppas naturligtvis pi afi singpvansparet

gOr ett nytt hri,ckningsfbrsOk i virt omrfie
iedan nlista i,r och att detta dA fib ett lyckligt

diirfrr nr det om6jhgt afi ange singsvansrlngfl$ d&lsonak.

slut.
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toK3l20l2

.rAnvA'nirruTs SKRATTnnAs^m
Riloandet av antalet flygga skratfinisungar
vid sddra Sdbysj6n genomfdrdos i erbetydligt

SIby strandilng
,{ven inf6r 6rets hiclningss6song rar Snby
stranddng och dess 6ar i mycket bra skiclq

oftare :in nAgonsin tidigare.
Flygga ungar fanns i sjdn under pr,licdren24l6'
25/7,dv s under ganska si orakt en m6nad.
Fdljande anal flygga skratunAsungar har redoo'Svalan".
visats i rapportsyslem

eftersom de mes0a av slyet och rasscn hade
avligsnats pibade strandengen och de utanfOr
liggande Oama.
Sly- och vassrdjningen utfdrdes av JOK med
mycket god assistans av mtreprendr Ove Lundin och bans nuskiner och Jefilla kommun.
Ove Lundins maskinar&tebekostades av Jir-

mgar 717 510 ungax
2516 lT0ungar 917 520 ungar
2416 65

frllakommun.
I slutet av slyr0jningarbetet gick tyvarr en av
Ove Lundins maskiner genom isen. Eil ornftttande bergningsarH€ krivdes innan maskinen
fuer stod pa frst ma*.

2616 180 ungar
2916 350 ungar
ll7 400 unpx
217 4Wungar

l0l7
lU7

3n $0

An

rrngar

417 515 ungaf,
517 570 ungar

Gr6higem med sitt unika fCrdoval slfiatfinnsungar, v6tdgristade 6ven i 6r Sebysjdns slffafimAskoloni. Under 6rets hickningssesmg provianterade higern i kolonrin under max 5 dag{',
vilket er khrt mindre jim6rt medtidigare ir.
Fdr skrattrnisama innebar deffa naturligtvis en

617

460 ungar
454 ungar

l2l'1350 un$r
13/7 360ungar
260 ungar
244 ungar
1617 170 ungar

$n

nn nOungar
lE/7 t0urgar
l9l7 40 unepr
2017 35 tmgar
ZllT Z2rr4g&r
2217 lEungar
nn W ungar
2411 l0ungar
2517 3 ungar

6il ungr

Efi storttacktill fram$r allt Tommy Carlsson"
som med assistans av bl a Johan Wallin och
under0eckna4 genomfiirt skrattmasr{loringen.

positivtend.
Liis gdma mer om den
grAhiigerns upp'rnika
fiiidande liingre ner pi denna sida.

Rtstasj6n
Inftir irsts hf,clningssisong bado vass m m som
ranligttrampds ner av bl a JOKare ute pi de

Mindre trevligt fiir Sebysjrins masarer i sefll
attmink vid nagratillfrllen lyckats mnga slsrdtmisungar, vilket iilte notsrats pi fuskilliga ir.

platser som slaathnAsama brukar hlicka pi.
Ristasjons sMniskoloni inneh6ll iiven i er
ca 500 par som fick minst 500 ungar flygga.

Vid Seby strandiing hii,ckade i ir ca 1000 st
skratnnAspar, vilka fick ca 1fi)0 ungar flygga.

Liksom under er 20l I hii,ckade i

Hiickningsrosultatet er det basta sedan

DE1Y

L0tsj0n

ir gigot

ensfia-

ka skrathn6spar vid Ltitsj0n

ir 2009!

T]NIKA GRAIIIiGERN

Aven i 6r anliinde den unika grAhiger4 med
mAsungar som favoritmaq till Saby sbanddng
samrna dag (30/5) som de ftirsta skratunisungarna blev synliga.

Och det 6ir t o m troligt, att d* kan ha r6rt sig
om dubbelt si mAnga ungar, d v s l0 st/dag,
vilket i si frll skulle inneburit att 500 skrattmisungar va1e ir blev hiigermat.

GrAbegem vitdgistade i ar skrattmAskolonin endast under negra fil dagar (30/5-316), vilket givetvis meste ha varit mycket sk6ut ftr mnsarna.

Eftersom grihegern i irbesOkte koloninunder
se f;i dagar, be,ftiades skra*finisarna

ftir! allt

I ar var dst trst0onde iret i rad som denna gfaheger, undertecknad tir dvertygad om att dA griller
samrna indivi4 bes6kte Sibysjdns mAskoloni.

i princip

arbete med att frrsdka avliigsnalragern

fran maskolonin.
Dermed fick misarna oclsi mer tid till att sdka
foda rit hungriga ungar, tid som man tidigare
fick anviinda ftir att gi en march mot grahiigem.
En match diir skratUnisanra, tots sitt Overligsna 6vertag i numerir, ande altid brlorade.

Under samtligatidigare fu, med undantag f?5r
eE 2011, provianterade grabiigem mellan 30-50
dagar i kolonin. fu ZOt I s6gs hiigern besdka
kolonin endasl under mur l0 dagar.
Om man rehar med
som frrmodligen hnckade och hade ung4r afi brs6rja
vid Milaren" plockade till sig minst 5 slcrafindsungax/dag blev "6rsfrrbrukninge,n" som
mest 250 ungar/er (50 dagarginger 5 mesungar/dag).

au

Akuell frfrga: tlar den unika grihngem tappd
sting* - har den t ex slutat hecka och produccra
hungriga ungpr? Kanske ar d€t Ald€rn som bdrjaf A&sin rifi, iiven om land€ts aldsta griheger
blev nirmare 30 er.

l4
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3o-METERSI(ARRET INLEDDE n0srnN STARKT
MED nAon srArpn0rocH MII\DRE sKRmOnx
Under senar€ delen av augusti inleddes som

Underfuagen i vecka 34 slog 3O'metersldrret

vanligt hdstens stni,ckskAdning vid 3Gmeterslcerret. Redan di noterades lite overraskande
flera sttckande blfl kflrrh6kar, en art som irte

arcrdu.
Minuterna 6re tolv, d v s alldeles innan den
klassiska drntimmen slarlle bttrjq upptickte
"Ndatte" Weiland m 6rn pi viig mot 3O-metersldrret och Siibysjdn.
Omen, som visade upp en flygrofil med tydligt hangande vingar, kom flygande pA trimligen
hdg hdjd fr6n Hansta.
Tankarna p&andavar en skrikdrn, som var
pi vag mot oss, kom snabbt upp bland de tio
JOKare som var pi plats vid 30'meters'

brukarpassera v&rt omr6de fttren eilt stycke
in i september. Si gott som samtliga av dessa
tidiga bE ldrrhdlcr var gamla ftglar, vilket tyvirr utg6r en indikation pl misslyclcade hlickningar i norra delen av v6fi land. Inga ungar
afi stanna kvar och mata upp til flygg och jaktduglig 6lder.

Af,talst observerade suii,ckande bE kenhOkar
(6 st) var rekordstort fiir virt omride under
augusti. Efi se $ort antal harnog mycket sdllan
noterats frr Jerva$ltet under en augustiminad.
Vecka 34 blev trevligt sPlnnande

fdr sklderna vid 30-meterskfirret
Onsdagen den22l8 upptiicktes rad som ftint
adogs vara ytterligare en bli karrhokshona

vid 3&meferskiirret.
Den alduella frgeln sngs jaea pn Hg ni€ l6a
stdrd av €lr ung brun karrhdh ftir afi gmska sa
snabbt f0nvinna bakom buskaget vid lgelbeckens dimme.
Eftsr ca 15 minuter itenryptiicktes de bida
kenh6kanra' men di i omrAdet s6der om frgelrestaurange'n.
Nu shrderades den honfirgade kEirrhdken med

$us stjflrtrot betydligt noggr:lruulre och diirmed
f0randrades ocksi artbestiimningen.
Med hjrilp av fiiltstudiernA och rdgra foton
shrderade i kameradisplayeq besfiimdes av oss
i frlt ('Matte'Weilan4 Tommy Carlsson' Ulla
G6ransson, Ilans Karlsson samt undertecload)
den alituella knrrhrikshonan till en stlpphdk.
De tillgdngliga bilderna lades ut p& ndtet, och

dtir fiireslog rdgon, at man inte helt larnde ute'
sluta att bildenra visade en 6ngsh6k.

Omen passerade i eanska s& snabb glidflykt
Over A'lgkrirrstippen och Sebysjdn" 6r att dlirefter b6rja kretsa och ta hojd 6ver Sabysjlin
och narkarbyfiilta, irunn den stilckte vidare
mot sydvdst.

Bland de dr{ilakaralaiirer som giorde att
6rnen bestAmdes till mindre skrikdrn frnns
bl a dusa fr$imre vingtdsl€Je, mdrka pennor'
handbasfl6ck pa vingens ovansida. Dessutom

stjarrd.
Tyvirr var sivel hojd som avst5nd f6r stort
tiil omen fdr d nigra bra bilder slulle lunna
observerade nigra en ljus

tas. Dessutom f6rsernrade €fi kraftigt rdrmedaller mdj ligheferna till fotografering med

storateleobjelctiv.

.

|.

En rapport om den mindre skriklirnen kommer
naturiigtvis att l6mnas intill SOF:s Raritetskommite (RK), och si smaningom hoppas vi
ftrstass piett godkamande angiende artbestlimningen av den mindre skrikOrnen.

Vid lervafiftethar def tidigare observerats en
mindre skrikdrn, och deta rmr 6ver Sebysj6n
den30l7 1999.
Utgdr ftir Ovrigt det fbrstagodkiindafyndet av
denna art i Stockholms rapportomrAde.

h6k.

Dessutom upptiickte en grupp JOKare en som
vi ansi.g mindre skrikOrn 6ver 3O-meterskiirret
den 6/6 2005.
Tyviingodk6nde inte RK raritetsrapporten for

F0r oss som skldade den nlduelln flgcln i
fIft giller dock fortfarande, att det var en
stlpph6lc

Stockholmsomridets andra godkinda flard av
mindre skrik6m giordes vid Angam er 20ll'

ggeln i frlt,
Ingen av oss som sag den aktuella
ficl nagon ldnsla av att vi de tittade pi en 6ngs-

Stnpph6ken kommer

kommittea
iftnn.

se

vi flr

denna individ.

Stdrre skrik6rn har observerats vid efi tillflille
pi Jiirvafiiltet ooh detta den l4l10 2008'

at rapporteras tiil

raritstsvf,nta Pa ett utlitande der-

l5
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Onsrn I I sTAN txn0n Anrr s nA.C rclmCssASONG pA "lAnvl'rAl,tnr
Inftir &ras hAckningssdsong presenterade JOKbtad€ts redaldor en Onskelista" vilk@ innehOll
stt atral arter som denno ginra ville fl se hAcka
pi Jtirvaftltet under slisongen 2012.

Onskemil nr 8:
Tornfallr - &nrfunmer atthdclil i omrMet
erter *d drs salmod
I{rirkan vi tala om succ6 eftersom det kickade
tre tornfalkspar och detta med myckd bra resul'
tat pA Jervafeltd.

Nu flr hAckniagssdsongen 6ver och dnrmed
finns frcit pa hur det gick 61 Onskelistans arter.
Vilka av listans valde att h6cka pi Jewa$iltet
och hur utfitll hii,ckningsresultatet?
Onskemilen

inftr

Onskemil nr 9:
Mlndre strandpipare - lwr inte genomJbrt en
Pclcad haching pfr wna delen m'JaruaJdltet
sedan frr 2003, tnn mr onskarvi att detta skcr
vid t ex ndgot at omrddets nyonlagda smdvat'

6rets heckningssfisong

presederade i JOK-blad VZAL?, rcdovisas
med kursiv stil.

Onskemil nr

ten.

t:

Tyven ingen hiickning av art€n vid nigot avde
tio smiratten som i vintras anlades pi norrade-

S&ngsvan -Jbrsta ldckningen p0 Jamafaltet.
Denna dnskan uppfylldes vid norra dele'n av

lsn av Jeffa^fiilt€t. Eventuellt heckade mindre

Sribysjdq men tyviirr blev sAngsvansparets
trre ungarbam nigon vecka gamla.

strandpipare

pi

upplagda schahmassor ute p&

Barlcarbyftiltet.

Onskemil nr 2:
Ana- att arten, Iibom under pretnittrdret

Onskemil nr l0:
Spwttuggla- ser?ast arten konsnterades Mcka
i amrddet var dr 2000. En htlckting i dr shtlle

201l, dven i &r lyckas hticla.
p6, plats aven i nr pa Seby
strandeng; men ingen bscloing konstaterad.

Eft futapar fatms

darJbr vara mycket uppskattad
Tyviirrhar inte heller i irn*gpn hackning kons-

Onskemil nr 3:

taterats pa Jervafiltst.

Storlon- att dtminstone ndgot av omrddets
3 par lylms med htlclmingen ochtdrfram

Onskemil nr lt:
Sydlig galbb-flera |nckardc paroch gtlnn
p& llera lolcaler i omrddet av en art som dr pd
lraftS nedgdng i v&r del at landetTrende,n om entydlig nedgang fbr de sydliga
gullirlonra fortsiitter och endast nigra mycket
f;l par hltclcade i 6r pd norra delen av Jilrra0iltet.

.flygga ungar.
Storlomsparet vid Oversj6n genomfrrde
lyclcad heckning

-

€,n

e,n

unge.

Onskem6l nr 4:

Smddopping

- gttrnaflera hdclmingar i omrd-

det och detta t exvid Vt)sby sjildng.
Vid Sebysjdns s6dra del hiickade ett smddoppingspar framg&Usrikt - 2 ungar.

Hdttpling

Onskem6l nr 5:
Svarthahedopping - Mnde haclatngar av
"JOKI egen dopptng" pdflera lokaler i om-

dr?
Aven i Ar giordes nAgra fil observationer under
hAckningstid" men ingen konstaterad hiickning.

rddet.

Onskern6l

Onskemal

12:

under dtsHlliga dr lwr lanstaterad
httclming erterpsts ftr omrddet. Hittas denna i

Aven i &rhapkade svarthakedopping endast
vid Hjulsta va;ttenpark. Par segs bl a vid Sabysj6n, men ingen h6ckning genomfbrd ddr.

-

m

13:

Ortolonspam - lnr nog aldrig lCInstatera*
hlleka i omrddet sd darJbr shtlle detvam extra
trevlig att i dr dntligenl& upptaclm en sddan,
I synnerhet somartenunder de senoste dren
minslcat lcrafng i stora delar av landet.
Hittills (t o m) augusti har arten linnu inte observerats pe Jarv"afiiltet i flr och det upplevs som en
"avgrund i tid" till dess vi kan fr se or0olansparv

Onskemil nr 0:

Bran hbrhhh - dter skall haclw fi Jdrvafdltet
efier tvd drs fr&waro.
Brun kinhdk hickade iter pi Jervafiilt€t, stt
par fick fram 3 st flygga ung.lr vid s6dra delen

somhilckfr gelJ3"i#,;oooooooo

av Sribysj0n.

Onskernll nr 7:
Ffui*;Siuse - att Mbysjfitts

nr

lvlan fir ju som regel ifie altt pi eir 6nskelist4
men ett antal av dnskelisans efterlengade heckningar uppfflldes i nr, medaos andra uteblev.
Nu frr vi verta till nf,sta heckningssdsong och
hoppas pi afi demna blir minst lika bra som ires

pr

lyckas, och att
Ov*sjons efter fiotfrrets misslychade hdcloings Jbrsok, ockd genomJbr en lyckad hdcbting.
Slbysjdns fiskgiusc,par misslyckades med backningen. Diiremd gick det bna f6r par€t vid
Ou"rrjOq som fick tvi ungar flygga.

pi
l6

JArv"a$ttet.

IOK3l20L2

INTRE SSANTA HAc tc.lINGAR

rA .rAnvl,rAmnr

^4,n

2ol2

Storlom

Singwrn
I fu konstaterades den frr*a hii,clningen av
sAngsvan pi Jiirvafiltet, men tyvflrr blev ingen

Aven i ar uppeh6ll sig trre storlomspar vid Jdrvafiiltets sj6ar - 2 par vid Sibysjdn och I par vid

av parets tre ungar mer 6n nAgra veckor gam-

Ovosjdn.
Av dessa par var det bam Overslons som detta
fu lyckades med bickningen (l unge).

mal.

Lis mer om Jinrafrltets Srsta Sng;svanshickpl annan plats i

ning, med d* sorgliga slutet,
detta JOK-blad.

Grlgts

Vid sodra Stibysjdn och 3O-meterskiirrst hihkade i fu sox par, vilket er nytt rokord fth arte,n
behatrande hli,ckande par pA Jtirvafiitt€t.
Artens dkning fortstrter i omridst, men gir

fortfrrande i tlimlig€n lingsam takt.
Positivt iir emelleertid att flertalet av arsts
greeisungar nidde flygg 6lder.
Snatterand
I ir konstaterades minst 6 kullar med snattertiudsr vid s6dra delen av Siibysjdn.

Smldopping
Vid sttdra delpn av Sebpjdn uppehdll sig
under stor del av viren och 6rsommaren en
smAdopping och en liten f6rhoppning fanns
diirfiir om en blic}ning pi lokalen.
I slutet av juni konstateradss resultatet av en
lyclCId hlickning, da en gammal smAdopping
visade upp tvi st halvstora u0gtlx.

Arten har endast h6ckat i S:ibysj6n vid stt tillfiille tidigare (ex 2003), di ett par t o m klarade
av att € fram 2 st kullar.

Svarthakedopping (R6dlistad NT = niita hotad)
Vid I{ulsta vattenpark genomftirdes iiven i ir

ffrvafiltsts

Kricka
En lull med 5 st ungar rdpporttrad i s6dna
delen av Snbysjon.

Skedand (R6dlistad LC = livslcraftig)
A,rets enda lyckade hiickning av skedand
genomfrrdes vid Viisby sjOiing (l par)-

kedopping.

nar frstitte i likhet med de senasb er€n fire
par an biicka. Trots d dessa fick sina bon
drankta i samband med kraftig nedertdrd lyck'
ades de vid en andra ruvning fil ftam ungar.
Antatst flyga ungar btev tyvtrr myckst fe vid
Hjulsta vatlenpar( bata l-2 st. . i.

Brunand (Rddlistad NT = niita hotad)
Antalgt brunandskullar i Sribysjon blev klart
fdrrre iin under de senaste flren, e,ftersom endas[
fem kullar r?iknades in i 6r vid Sabysjon.
Positiw iir att brunand i ir hdckade vid slviil
Ravalen (2lullar) som vid Risasjon (2 kullar)'
vilket hifiills int€ varitarligt
llnckningsresultat fiir bnrnAnder vid

Grlhf,ger

Jlrvafrlt€ts tredje hiickning av grihiiger (l par
med 3 ungar) konstaterades i fu vid L<itsj6n.
Omrfiets bida tidigare hri,ckningar genomf6rdes vid Viisby sjdiing (l par 2010) och vid
Ristasjon(l Par20ll).

S:ibfjon

Bivrtk

(Rodlistad YU = sirbar)
Art€ns upptriidaode bar i er varit nonnalt pi
norra delen av JerrafiItet.
Antalet hackande par i detta omride bdr diirbr
iiven i 6r uppga till 2-3 st'

2000-0lullax 2A07 -9kullar
2008-9-l0lnrllar
2001-lkull
2009 - E-10 kutlar
2002 - I kull
2010- 12 kutlar
kull
2003 - I
20ll- 12 kutlar
2AO4 - 4 kullar
2005-Tkullar 20lZ-5kullar
2006

-

enda lyckade hf,ckning av svartha-

9 kullar

vigs
Vid RAstajon observerades fern lullar och
i Saibysjdntv&kullar.
L7
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Rdrh0na

Tornfalk
Efter att ha saloats som bicldgel
under de senaste tvi 6ren iterkom tornhlkarna

pS Jervafittet

i

ertill vert omrAde.
Vid tl6sa gtrd blev

tre ungar flyggla lilaom
vid Granholmstiouen. Beda hlickningarna i
tornfalksholkar som safis upp ftr flera 6r sedan.
I en tonrfilksholk s0der om Nysved vilken
sattes upp av Sollentrna kommun och JOK frr
15-20 er s€daq hackade i irtomfrlkar frr alha
6rsta gangen.'De,n som vmr pa nagot gq
vafitar aldrig fi5r liinge" kir nigon vis man ha
sagt. Tonr&lksparet vid Nysved fick fyra st
ungar

flygp.

Lyckade hackningar konstaterades vid kitsj6n
(minst 3 kullar), Rtsasj6n (minst 2 kullar), Sebysjon (34 krrllar), en av damnarna vid ffigg'
vitsar.Aften (diir iiven en andrakull) sarnt vid
Skogvaktarkdrret (2 kullar).

Mndre strandpipare

Tstalt blev tio st ungar flyggp pi Janrafiltet,
siledes ett mycket bra 6r frr vdra tomfalkar.

Fleckning harkonstat€rats vid vagbygg* niira
Skogvaktadrnrret. Dessutom bar €tt par observerats vid Ursviks ling under hickningstid.

Fiskgiuse
Vid Oversjdn lyckades iter ett fiskgiusepar med
hiickningen och tvi ungar nAdde flygg ilder.

Aven vid de upplagdajordmassorna

I bost vid Sebysjctn kl&ktes med allra stdrsta
sannolil&et ungar frarn i slutet av maj.

pi Barkarbyfrttet observerades saval garnla som unga
mindre strandpipare och d* rir m<ijligt att ett
parhiickade i detta omrfie.
Drillsnf,ppa (Rfttlistad NT = niira hotad)
Antalet observation€r av drillsniippor vid
Ovenjon har under hiickningssiisongen varit
si pass mang4 vilket 96r att man kar afia ant
itminstone €'tt par drillsnlppor 6rsdkt och f6r'
hoppninpvis iiven lyckats heckavid denna sjo.

Dessa matades t o m ungefrr den 15/6, men
di avbrOt fiskgiusarna matningsbest5nen och vi
Wingades konstatera afi heckningsfttrs6ket bade
misslyckats. Orsaken till d€tta kan vi bam spekulera i, melr misslyckand* kan bero pa t ex

sjukdonr" otjenlig vdderlek med onormalt regnig och kallt vfier under juni minad eller
st<imingar utifrin. Ndringsbrist kan sannolikt
uteslutas eftersom tillgingen pt lemplig fisk i
Sdbysjdn uppfrttas vara riklig.

Hornuggla
Vid Skogvaktakarret/Rinkeby hage konstaterades en lyckad hornugglehiickning (3 ungar).

Vid nigra fiitill$llen i b{irjan
av juni observerades under

Under mitten av augusti upptiicktes att Seby-

daglrden tiggande hornuggla
vid Blotiingen, vilket skulle
kunra indikera pf, en heckning

sj6ns fiskgiusepar (sannolilc) p6borjat €tr nytt
bobygge i en tall vid norra delen av Sebysjon.

Diirfibr kan dst bti lite ortra sptimande att se hur
fiskgiusama agerar dh dessa i v*r itervdnder till
Sdbysjrin efter dvervinhiryen i nordviistra delen

i detta omride.

Bmn klrrhOk

Om en hiickning hadegenom6rts vid denna lokal, borde
dock flera obssvationer av
t' ggande hornugglor nste,rats

Efter hd 6rs frAnvaro hAclcade brun lcerrh6k

under framfrr alltkvallstid

Janafrltst. Trots att brunhdksfrreldrarna under en period i b<irjan av juli tycktes
ha svdrt att leverera mat it sina ungar, lyckades
man fil tre ungar pa vingama.

det aktuella omridet.

av Afrika.

nter pe

i

Sydtig gulfirla (R0dlistad VU = sArbar)
Vi wingas ryvtlrr konstatera att antalet hiickande guliidor fortsAter d minska i virt omrade,
en trend som frr 6wigt ga[er 6r hela Stock'
holms omridetoch sannolikt iven frr andra
delaravUppland.
I er ftrs0kt€ l-2 pa hiicka vid Molnsiitra
2-3 pat vid 3O-meterskanet och mdjligen iiven
I par vid Seby standdng.

Flfrckningen genomfd'rdes vid sddra delen av
Sabysjdn, som genom fuen utgiort Jtlrvafilttets
mest nyttjade bickningslokal av bruna lcirr-

h6kar.

DuvhUk
Artens ftirekomst pf Jarv"afiiltet beddms vara
stabil med 56 revirhiivdande par.
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Smlflfckig sumph0ne

Bergand
Den 25-3014 rasade en bergand (hane)

Underperioden6li' 20/6 hdrdes som mest 3 st
srnifl;Eckiga zumphdnor, tve vid 3 O'mstersldffet
och en vid Saby suandAng.

i Ravalen.
Sjdorrar
striickt€ 20 st sj6orrar 6ver Stibysjdn
rastade 3 st i RAstasjdn.
5/5
och den

Den

11|

415

Svlrta

Den 5/5 rastade 2 st sviirtor (hanar) i Rar"aleg
vilket utg6r de fiirsta rastande sviirtorna som
observerats pe Jifv"afiltet.
F6rbi den s k Ifujeq den slora brygan pe
viisha sidan av Sebysj6a fl6g en sviirta (hane)
den 10/5.

Kornknarr
En kornknarr stdt0es den 1E/5 vid Ursviks dttg.
Utgtir enda fyndot av arten i er S Jarrafittet.

Dvnrgbeckasin
Dan l0/4,17/4,2/5 och715 observerades en
rasande/frdosOkande dviirgbeckasin vid 30meterskirrEt.
Dubbelbeckasin
Vid 30-meterskii^rre rastade en dubbelbeckasin
den 28-3 1/E.

Smlskrake
En smislaake (hane) hane strickte 6ver
sj6n den 4/5.

Siby-

Vaktel
Pi morgonen den7l6 hdrdes en spelande vaktel
vid sydvtisra delen av Barkarbyfiiltet (nedanfbr
den s k Ortletrondellen). Vakteln h6rdes iven

Myrspov
Under virstiicket observerades inga myrspovar
6ver J{inm,fiiltet. Diiremot bjtid rc'tursrepk* pn
frljande observationer, vilka dqflera iin normalt'
Zti nnnst 16 ex. strickte 0ver Oversjon.
lLlT ll ex. sffickte 6ver SnbYsj6n'

Brun glada

2417 27 err. str6clde 6ver SiibYsjdn.
2417 S ex. striickte 6ver Ravalen.
3017 l ex. sfiiickt€ 6ver 3O-meterskiirret.
718 l6ex. striickte 6ver 3O-meterskdrret.
718 2 ex. striickte 0ver Fornborgsberget.

frltrt.

Smlspov
Dan22l4 rashds en smrispov, tillsarunans

under samma dags kvAU.
En bnrn glada uppfiicktes pi relativt hiig h6jd
den l5/4, di dsn passoradc i riktning md s0der
6ver Siibysj64 3&meterskiirret och Bar{<arby-

Stfpph6k
DsnzztE upptictrtes en honfrrgad

kadok

ljus sjartrct vid 3&meterskiirret och
norrnalt fiir denna er$i4 borde observationen

md

med 31 st storspovax PaBa*a$Yffit*.
Pi Siiby strandiing rastads en smispov den 28/4'
OverHansta str6clde 2 st smisporar den24l6
och river Rishsjdn likase2 st den 30fl.

gallt en bHkarrhok.
Den alnrella 6geln uppvisade dook ftr bli
kenhdk negra tydtigp awikande karakerer,
vilket resulterade i att filgeln konstaterades
vaftl en stiPPhok.
kis giimamer om stiipph6kenpi annanplats
i dsfra JOK-blad.

Svarthwad mls
Den l5i4 rastade en svarthuvad mAs bland
skratunisama i sddra delen av SAbysj0n.

Utgor det andra ryndet av arFn pi Jerraftiltet'
p* forsta fyndet av warthuvad mis giordes

vid Sebysjdn (vid Seby strandiings skrattmAskoloni) den29/42007.

Mindre skrik$rn

Dvirgmls

Jervafiltets andra (mojligen tredje) mindre
slcikorn strickte 6ver 30-meterskiirret den 2418.
Mer om d"ttu fyn{ samttidigare observationer
av mindre slaikom pa Jervafrttst, kan lttsas p6
4iluln pl*s i d€tra JOK-blad.

3'5/5 6'7 st dvarmAsar'
Under perioden 29l42ll5 observerades totalt
man 5 tt aAtgmgsut vid Ravalen och Sibysjdn'

Vid Rnstasjdn

sags den

Skrtrntf,rna
Under perioden 2914'2118 observerades
20 st skriiatiirnor vid Jarvagtt€t.
Dessa skret$ernor. sigF vid:

Pilgrimsfdk
Den 6/5 sEecld€ en pilgrimsfalk nomrtOver
30-mete'rsldrret.
De fbrsta retursreckande pilgrirnsfrlkama (2 st)

EstlRavalen 2st
Sattwtjo" t st I gO-maenktirrct 9st

RAstasi6n

obaerverades den 2218 6ver 30-met€rskiirret'
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Ifornuggle
Over 30-meerskarret uppteclAes en flygande
hornuggla den 30/4.
Betrliftnde heclndngar pe sodra dele'n av Ji.naftilte( se 4nn4n plats i detta JOK-blad.

Jorduggla
Den25l5 upptacktes en jorduggla situde pi
Barkarbyfftet. Jordugglan flOg senare i rilcning
mot 30-metsskdrret.
Underkvtillanraden 6-8/6 sigs €rto en jorduggla tolige,n sanuna individ somtidigare, jagaute
pe dst gamla flygfrttet samt vid Hf,sua gard.
Lappuggla
Jrirvafitt€ts allra fdrsta lappuggh uppeh6ll sig
i ett skogsparti mellan Gamla Barkarby och
Akallavngsn.
Mer om denna utomorrdentligt trevliga upptickt
kan hsas i borjan av defraJoK-blad.
R6dstrupig pipllrka
Hdstens forsta och hiuils enda rbdstrupiga pip'
ldrka rastade vid 30-metersldrret den 28-31/8'
Svart rddstjIrt
Vid Brotorp, b€Hget nira lgelbdcken vid Ursvils engar, observerades l-2 st svarta rddsdertar den l3-19i5.

Grlshoppslngare

Entillfriligt

och mycket sporadiskt sjrmgando

grtishoppsAngare hOrdes den

l3l5

sydoot om

Alghin$tippen.
Vid Pommom (Ravalens 6stra sida) fanns en
grrishoppsdngare under perioden 20'25 I 5 .
Under tidig morgon den L7l6 upptiicktes en
sjungande griishoppsingare vid Hanstakurvan
i Akalla.
Denna griishoppsangare stamade trwligt nog
kvar under en liingre ti{ vilket under mf,nga
irharvarit mycket sallsym frr Jirvafiltet,
och h6rdes itninstrone t o m den 3/7.
Busks[ngare

Totalt obsere€'rades sebdes tre busksAngnre
i er pe ten"afittet, vilket givefvis tttgdr nytt
rekord 6romridet

Kfirrstngarc
Under p*ioau"

2915'1417

hirdes sjungande

kerrsAngale pe mljande lokaler:
Norr om Ravale,lr, sdder om Sebysjon' vid
Jrigado[€a Jerglla kJt*A, Ors txttaear'

Restasje.
Sartrliga av dessa karrsinpne hordes t-d€1
endast €Nl dag med undantag 6r den/de vid
Ors hiisthagar och den vid Jafitlaky*a.
S6der om det gamlaflVgfftst ochnira Bellstaan uppticktes en sjungande kirrsingare den
1716 ehbrmodligen var det denna individ
som senare blev stationir i don lill,a vassruggpn
s6der om Jerfilla lc5nea - invid Norrviksvligen'
D€n 817 ach l4l7 h6rdes 2 st kirrsingare i om'
rldet soder om Jdrftilla lqrrka och invid Ballstaen'

Trastslngare
Under perioden 1215'2216 uppehdll sig en
trastsAngare vid framfiir allt sfrra delen av
Sebysjon samt i norra delen av 3O'metersldrret, Dessutom h6rdes en sjungande trastsAngare vid Finningen den 1715, vilket nahrrligtvis kan vara samtna individ som observerades vid sSdra Sabysj6n och 3O-meterskarrst'
Det upplevs somatt det snartbord€ vara dags
f6r att konstatera en hAckning av trastsingare
den ftirsta i virt omride'
pn Jervafiiftrt, i se

fll

Mindre flugsnaPPare

Sydost om Ravalen upptiicktes en mindre flugsnappare under seruue delen av dagen den416'
FAgeh hade tyvin lAmnat lokalen redan efter-

ftiljande dag.

Sklggmes
Oen

ilt uppf.i,cktes 5 stskigglnesarflygande

utefter Igelbicken vid 3Gmetersklirret i riktniqg mot Sabysjdn.

Den 29 / 5 upptii,cktes en sjungande busksingare
noff om Ravalen" i det buskage som €ir beltiget
alldeles intill fuelmatningen.

Utgtir hittills 6rets enda observation av arten

En busksangare uppehdll sig vid den Hassiska
kiirrsingarlokalen sdder om Jirfiilla lqd<4 sarnt
utefter Baltstaan mellan den gamla Enk6pingsvtgen och El8, under perioden 6lClIl7.
Under den senare delen avperioden frnns busksdngaren vid Bellstafu medatt kirrsingaren
"htertagit" vassruggen s6der om kd€n.

Den

Under morgonen den 8/6 hOrdes en sjungande
busksAngare tilHiligt vid Seby gerd.

pi

Jairvafiiltet.

Vinterhlmpling

vinterhempling vid
fuets enda obserhiuills
Utgor
A[kerstippen.
vation av denna art.
1614 observenades en

Rosenfink
Den 11/6 hdrdes en rosenfink sjunga negra m
strofer vid Siby gArd och den 15/8 rastade en
rosenfink tillftilligt vid 3O'meterskerrst.
IOK3l20r2

SpAXCa TALTnIOLOGER I MITTEN 1970-TALET
Pedipalpenr, strevs redan i mitTorten nedan, som hiimtas fren Spengg Faltbiologers medlemsblad
bn av 1970'talst.
ok6nd fbr undertecknad men
F6rfrfiarea f6r ovrigt viil v6.rd ett milj6' oller vetenskapspris, ir tyvirr

vid nagot tillfr'lle varit
o,ooii*t J-a*", a, ineorem i toK rrtri t-r5u iuninstone
i Spinga Fdltbiologer, sm Pi den tiden i
defia. Detta *.a t r*r-pa at-t"G" srivits a en *.Arc*

det ver inte hert

likhet med JOK sannolikt var aktiva pn Jenrafrltet'

'Naturen

Naturen bestAr av marlg vatten' luft och PlM-produlfer'
och makadam. I de hel som diirvid uppkomma
Ur nature,n fir vi vissa ieur* sisom *ut, tuJt"*d

i naturen'
i e* gamla jantrfig.t octr pitwaf Detta ka$as kretslopoet
En del djur kan flyga' om
kvioksilverftiirning*.
I naturen fmns djur. Djur 6r en sorts to.pri"eJr
heter - det ar baxa att spraya'
dom 6r sml behovet to* inte bry sig om vad dom

;;#;

Ml#**

det som nahrre,n stnr pa.

ofrts bestar den

av

jord. I jorden finns olja och gas som kom-

mit dit fran liickande ledningar'
pl marken no* *ot"*ag"i. Kring motorvngarna flockas blyhaltigA vtinter

Luften

,::----r

r..r.+o*
man mffka as den existerar p6lukten'
kan
platser
pi
m6nga
men
inte,
syns
Luften
vi som andningsluft.
De tvi nedersta nt"t"u-u av tiain anvlinder
ut avgaser som vi inte har nagon anviindning
I de 6we oanvtinda delama av luften sliippo vi

fbr'

Vsttnet

Vaturst iir en ldddrande gribrun massa'
av
Dessa viitskor underuifiar framtida rivning
vat,en i form av regn bq$er av sart- och svaversyra.
o,'
. .. j tq _ --:__q _.g ^* GoLa*a
\nil<or och eldre stgnbyggnad
aggresiva'
blir aooresiva
inJe hlir
fiskarna inte
att
si
niva
lfu
pi
tillriickligt
en
Det haller aven PH-vardet

*##*##

text inte skall frt! helt i gldmska bord€
F6r afi ovan citerade och viil genomarbetade
tt nogui*t vid varje-nyirsafton uppe
vis g6ra det till en tradition, at texten
och-detta giinra sfalr fore tolvslaget'

:mannafirrligt-

pi

Skanseir

";il;t

*pedipalper tir de tvi "avkimarna" Pi * spindels ansikte' 6an, cpr rrr snm
er
beirpar'
pedipalpenra ser ut som ett extra
vissa spindlar rrot n uu tioueo ocn itt. ard'"ft.i**
vapsn'
Men pedipatperna har ofta mer likhet av ett

djur (t 9x. s*Eor ) & man s1ail e1u dessa'
&-p#pJ$t* frt;bai; *f,
l#rt ", pi ritii,-p,ilip"tpi", som kan anvindas till att frnga
skorpioner och HokrS,pare nar gripklor
Spindlar

*"ei"e*

och Mlla fast bYten med'
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Ilet ryktas

itt

....,
det under sommaren iive,n dryftades andlige
problem i Seb5Nsjons figeltorn. Orsaken till
detta var au tre av sjdns viggkulhr ockse
visade sig innehAtla var sin ljust teclnad andungo, ft)rmodligcn av en affHn art 6n vigg.
Bland ftirslagenpA ldsningar av d*amysterium
premierar rylaasspaltor garna Michel Goinys
det rniste
lite udda f6rslag, som gfu rrt pe
wra en g6lfiona som specialiserat sig pi afi

Holger Stenson fdrgtives letat i Tv-tablilsrna
efter det av ndnga JOKare eftolingtadc programmet "Smartare iin en 50-plussare".
Om det blir eft sAdaut TV-prograrn, och om
Holger planerar att s6lla upp i dstta, f;lr han
nog rikna med stenhArd konlurrens av bl a ett
stort antal 5O-plussig4 och enligt egen bed6mnrng iir enormt smarta JOKae.

tt

ner IOKS ordfrrande tllf Svahn kom ilande
6r attSrsoka sklda in en sommargylling yid
30-m*erEkerret, giorrde ban d€fia saelegant
klAdd att flera 6syna vittnen fick ftir sig att han
var pi viig frr affihen$aNobelpriset.
De*ta slculle

Wg?iABi viggbona.

Ktockrent som vi brul@ s6ga. Om g61&onor
kan producera igg som ar i princip lika egg
som diverse olita smifrglars, var6rslulle
inte dessa ocksi kunnautvecklas till as htnna

i se fdl frthoppningsvis vara for

skapa egg lika som t sr( viggigg.
sedan den simnande "gdkungen" fbrrandtas till en normal g6h vilt ryktasspalten iter-

d

petroleum kan
den frntastiska upgeckten av
ersf,ttas med vatten, henrtat frin en hemlig kella

Itrr

pn Jdrv"afiltet. Men forskningsresulatet var ilog
ftr frntastiskt, och dessutom alltbr vriltankat
med frntasi, ftr att dvertyga nobelstiftelsen.

komma

ett s€nare

tillfrlle.

niir en ftistingforskare fick den relativt ofta fdrekommande fi'ftgan; Verfdr linns det ffistinger?
G6r dessa ingen nytta?
Forskaren svarade afi dessa finns egedtgen

Wdlin hedrade sviirtomas besdk vid
Ravalen medafi g6laeifr6 i Jerftlla Musil*irs

Johan

galauniform. Tyvdrr hade Johan gl6rnt at a
med sig sifi insfumetr, och diirmed fick vi inte
heller h6ra honom bl6sa den nyskrivna frnfaren
"Sv6rtornas ankomst" arrangerad ftir basfuba.

mest

till bara fiir sig sjalva - precis

som

vi

mlinniskor.
Oj, her fiir vi nog stama upp fiir en liten stunds
efterta,nke. Finns det verkligen iilte nagra fl€r
arter pijorde,n an ftistingar och minniskor, som
ban tever frr oss.sjiilv4 och derned egentligen
borde salna plats i det ekologiska systsmet?

Kenneth Si0gren int€ har mygg som sifi frvoritdjur och diirftir blir alltid en vandring til Sebysjdns frgehorn und€r mygg;siisongen nAgot
av e,n dverlevnadskamp fir honom.
F6r att klara denna match smetar Kenneth in
sig med si
siathandoftar som en vfilsorterad parfirmeributik.

niir Karin Callmer kopt sig en ny rfrodern
mobilteldoru visade det sig uagot 6verraskande
att derrna var operatiirsHst till JOK:s hemsida.
Cmrska sn unild kan man tycka men fiirmodligen ett nyft frrs{tjningsknep av mobilsiljarna.
Efter bara nigon dag kunde Karin till all
lycka lisa upp rnobilen och surfa sig ut fr6n
Jervafrlt€t.
Viin avordning fdrviintar sig atthon valt att
ha liten "Surfing birrd" som ringsignal?

mycket

Vad hans trqgna fiiljeslagare, labradore,n Tuva
med sin Overmiinskligt kitnsliga luktorgan tycker om dett4 kan vi nistan dofta oss till.
PS: Fims det effektiva nosskydd frr hundar?

Jfirvaflltets flgelfotografer vill pi$e afi man hittat eir ny art i vtrt omr6de. Den
nya f;lgeln har hittills endast visat sig pn bil4
och detta 6rst efter do. att fotografema lagt in
n4gra av

sina nytagna bilder p& daforn.
Fageln karalderiseras av sin allmed

till vid

Bo Tallmarh Uppsalabo och nybliven IOIGre,
oppnd en gormeilrestaurang fih tornseglarung;ar.
HAr serveras endast mycket dyra och enklusiva
matritter i form av t exb6nsyrsor som misie
inhandlas i en sp&iatbutik.
Viin av ordning som iirldind frr dt v:tra €n
ekonomiskt sinnad p€rson' stliller sig &irfor
f,lr aning orolig den nagot krassa fiagan:
Kommer Bos restaurang verkligen att ga i@?
Njaa loappas ekonomiskg men det finns ju
andra verden 6n pe,ngar biir i livet, som afi
t ex fii se en egenhindigt handmaadtormeglanrnge flygaut i livet. Bra jobbat Bo!

diftsa

tecknin& samt sinaoffa mycket oskarpakodrlinjer. Aknrellt namnfiinlag pe den nya ffigelarten iir suddmes, latinskt namn skaHus oskarpi.

nir Dan Petrini avslQiade att haa skulle cyHa
till ett sO-erskalas, piminde omtdnksamma skidakamrater vid 30-meterskirret honom om aff
han inte fick glOmma att montera pe sttidhjulen.
Detta med tanke pa cyHingen hem.
22
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pi

det allra bdsta sdttet
alla kryssningsbesdker
du
6glar
att kryssa
hemmabamn.
frrtyg som besdker din

Hans Bister konnnit

Taldike,n nrkarske en aningtvelsam frrkryssningssugna boende i t ex tlerjedalen' men-kontata" loe Labero, han lcan kanske bjuila pi ntgon trollforrrel som sekundsnabbrt firfly'ltar
stora kryssningsfr$yg titl Funesdalssjon.
PS: Alla smi,fiiglar, som upptiicks rasalproviaile(a/tf,ckapi stirre ftrtyg, bar generellt
inordnaB

till fimiljen skeppssparvrr.

det nya inneyrket bland flgelskldnre med artDetta med tanke
beg* misfe val 6ndi vara lots.
-tastia" pab{ar'
pn aftrara mghr upptiickF
iin tos' jobbEir val an kliva ourbotd och ta
befildvermrryg fran ftinrnande l6nder, och
t o m andralrattdsdetat, pavag in till vert bnds

hamnar.
Som tots [rman val "tiflfr[ig" frrtygschef och
dA har man ju alla chasser as inveutera frrtygens intressanta "fi igelbidoper"'

Antatst sokands tiU lotsutbildning fitr€Etas
harmed 6ka i raskt takt.

niir radions Naturmorg;otr direktsiinde fren
Falstorbo den l/9 presenterado man ett nytt
prognminslag, som bdr kalla frr'T)en hem-

[gJr6sten". Fleralet JOKare

hade nog rnga

d'm hetst problem med afi kanna igel den glatf
sprudlandi sttimman som tvekldst tillhdrde
ilas Cronlund. FOr a$ gdra "Classd' se hcln-

lig som mdjligt inrervjuades b **.saeu
ui*yrnt uie paNabben' men inte kunde man
lura oss JOKare'
Direnrotblev vi e,n aning oroade, niir'Classe'
i direkstudning avslOjade att han besdkte Fatsterbo och "Falst€rbo Bird Show'till stor del
fiir atrtigna sig it s kmingelDetcatr;dde oi iote att rnan beh6vde eka anda
ner till fabterbo Sr, eftersom uttnrdet av sidar
vid
d v s mingel upplevs som synnerligen stoft
3&meterskirret.

oHenkm'WaldenTV4 avslOjat a$ Henrik
strOm b6rjat sk&lat frgel med Viktoria och
Daniel vid Isbladskarrret
Med "Heokans" villcf,nda effisiasm€n hx d€t
iute droja serskilt linge, innan vi IOIfure frt
b€reda ilats vid 30-metersl<5rret frr det reldivt
kenda par€t.
PS l: Vi b6r nog redan mr skicka 0ver fil<a'

(kl: 09:00, tl:00 och 13:00) till
pareq se dt de kan b6rja trena pn as 99 vid
,mztidrr,i den frr paret nefteligea llagzrastsc-henat

parken.
'pS

Xu fttr1 '[l6nkan" komplefiera sitt CV
med an han numora oolsi nr kunglig' ftmins'
tone prinsess- och prinslig hovleverantOri
Z,

fiigelskfulning.

Kerin Callmer inlett en nytrend bland JOKama, vilkd inn€ber af alla Sverigekr5ns av
Jubilzumskaraldlir" typ k4ns 200, 300' 400'
500 o s v, skall kryssas pe Jana$het'

J0K-blad€t m fl gr*ulerar Kafu till Sverigekryss nr 300 - enmindre skrikdrn sorr obsad* och k4Nssades vid 30-metersknrrst'
Vad har Elvis, Bob Marley och Beyonc6
gemensamt?
Fottto* att de iirmusikaliska ikoner, sahax
de f;in ftunnge olika Sper av parasiter' .
Mor iin hiilftelr av jordens arter iir parasil€r'
vilk€t imebiir aff dessa utgOr rinajoriteten av
den biologislo minsftld€n' Detta enltgt uppgift fren Gdteborgs Nanrrhistoriska Museum'
PS: JoK-bladets redakt6r firndsar fortfrrande pi om ban slarlle vilja fr en parasit
uppkallad eft€r sig. Stnmmer liksom inte
."a oOul*ot"* generdsa oc'h antiparasitiska
utsrAlning.
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JOK - Innelrvflllar hOsten 2012
Innekvilarna lger rum pl Neturskolen, Vnsby gtrd och sttrttid Ir rtltid kL l9:fi)'
fisdagen 2 oktobcr- OBSERVERA DEN AXOru,On TIDEN/DAGEN!!
"Namlbie och Botswrn& torra Innder, men rikr pi ftgcl och dflggdiur"
Bo Tallmark, som till vardagp ir lektor i zoologi vid Uppsala universitet, er el
hangiven fotograf och globerotter. M6nga av resonra har gefi till Afrils och p&
reoa.e ir SAma till Botswana och Namibia. Bo har dessutom ofta haft rollen som
researrangor.
FOlj med honom denna

kviill och utforska omrldets f&gel- och djurliv.

Tisdagen 6 november -'sydamerikanska guldkorn'
fOti meO till n6gra av Sydarirerikas piirlor, med en n6stan ofattbar artrikedom.
Vi kommer att besoka molnskogarna runt Mindo i Ecuador, dflr vi bl.a. soker
n{gra arter av antpittas, skygga men karismatiska regnskogsfrglar.
Vi siktar sedan pi amazonasregnskogen i Yasuni NP i Ectrador dlir vi t.or. kan
tenkas mdta den spektakulara hoatzin - zigenarfiigeln.
Ftirden gir sedan till det siiregna Pantanal i Brasilien, med sina s8songsvis 6verw[mmade skogar, diir vi har chans att m6ta Sydamerikas st6rsta katt - jaguaren.
Ciceron kommer att vara Lars-Olof Johansson. Han har tidigare forsttrmmat
oss med sina fantastiska bilder och liir gdra st iiven dentra kvalt.

Innekvlilama flger rum pl Natunkolan vid Vflsby gird pi norra Jilvaflittet

med@sull!E$

Parkering vid B6gs gid, direfter en kilometers uppfriskende promenad.
Klubben bjuder atltid pt like med dopp efter fbredraget!

RESTERANDE TTOSMNUruNGAR
Bengt Sundbergs flgebrandringar, som ordnas av JOK och SNFlSollenhrn4 genomfdrs
sdndagarna fi19'28ll0 och 25/11.
Du behOver inte fiiranm:ita dig utan det rir baraafikomrnatill Vlsby gtrd till kI. 9.00
akurell dag. Gl6m inte afi iterstilla kloct<an till normaltid 28110.

JoK-doppingen - klisterdekal
J0K-dekaler kan k6pas av:
Olle Bernard, Karin Callmer'

:1

Roland Jervad och Mats Weiland.
Pris: 20 kr/st

sJOK

n

JOK-bIadetSl2Ol2
Bidrag tilt detta JOK-blad har l|mna$ av Kerl-Erik Fridz6n' Stig Holmstedt
och Ulf Svahn stmt ett stort antel mycket iwiga ryktesspridene"
Bidrag uppslqg, id6er m m till kommande JOK-blad mottages tacftsamt
24

IOK3l20l2

