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I detta utskick ingir 6ven JOKs Medlemsfiirteckning.

9BS! Inbetalnineskort, giillande medlemsavgiften ftr ir 2013,
finns tryckt pi sida 21 (: niist sista sidan) i detta JoK-blad.
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An zolz _ JARvAFIiLTETs ARTRIKASTn An
Det snart gangna iret kommer att gittill his-
torien som det artrikaste betriiffande fhglar pi
Jiirvafiiltet. Detta g?iller inte bara for hela Jawa-
fiiltet, utan ocksi flor den norra respektive den
stidra delen av JOKs verksamhetsomride.

Allt sedan bdrjan av 1990-talet har antalet ob-
serverade fbgelarter noggrant redovisats lor
Jlirvaftiltets norra del, och fram till hr 2A12 ]tid,
irsrekordet ftir detta omride ph 192 arter. Ett
antal som uppniddes fu2000,2005 och 2011.

I mitten av november 2012 hade det nya rekord_
antalet 203 arter observerats pi hela Jiirva-
f?iltet. Pi den norra delen hade vid samma tid_
punkt 199 arter observerats, och p6 den siidra
delen 169 arter. OcksA detta rekordsiffror.

En av orsakerna, till dessa trevliga rekordsiffror,
in att Jiirvafaltet giistades av rekordminga ugg_
learter under ir 2012.
L?is giirna mer om "Jiirvaf?iltets biista uggleir,'
pA annan plats i detta JOK-blad.

oDDf,OOOCOttooactLtilauOD BC o B oD

En annan och en iinnu mera avgcirande orsak,
till att si m6nga arter uppt2icks p6 J?irvafiiltet,
iir tveklcjst det stora antalet med ivriga och
skickl iga fige lskidare (liis giirna JOK-are),
som bevakar fiiltets figelfauna under, med
liitt overdrift, dygnets alla timmar.

Eftersom detta skrivs i mitten av november,
finns det forfarande chans att ytterligare for_
biitha de nya Arsrekorden p6 Jiirvafiiltet.

PS 1: For att de nya rekorden skall giilla m6ste
nAgra av iirets observerade arter som stiipphdk,
mindre skrikdrn, tret6ig mis och svarthuvad
mis rapporteras och godkiinnas av den regio-
nala raritetskommitten.

PS 2: Arter som fram till mitten av november
observerats pA sodra, men iinnu ej pi norra
delen av Jiirvafiiltet:
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KALLELSE TrLL Ansvr6rn 2or3

H2irmed kallas till Jiirvafiiltets Ornitologiska Klubbs irsmiite ftir ir 2013.

Tid: 2013-02-05, kl. 19:00
Lokal: Naturskolan, Viisby gflrd

Efter irsmcitesftrhandlingar foljer en kavalkad iiver det gingna iret pi Jiirvaf?iltet'
med bilder tagna av JOKs minga duktiga fotografer.
Bildsammanstiillare och presentat<jr av JOKs irskrdnika 2012 At Johan Wallin.

LZis mera om programpunkten i JOKs varpogram som redovisas i slutet av detta

JOK-blad, d?ir innekviillarna presenteras ph sida22.

MEDLEMSAVGIFTEN FOR AN ZOTS

I detta utskick Zir inbetalningskortet, giillande medlemsavgiften (50 kr) fiir ir 2013'

tryckt pi sida 21 1: nilta sista sidan).
Vid betalning ?ir det viktigt att Du anger ditt namn och medlemsnummer.
Ditt medlemsnummer hittar Du i medlemsfiirteckningen fiir frt 2012.

Ar Du ny medlem anger Du helt enkelt "hlY" som medlemsnummer,

Vi hoppas naturligtvis att Du iiven i fortsdttningen vill vara medlem i JOK och i si fall iinskar

vi att Du betalar in medlemsavgiften si snart som mojligt, eftersom detta avseviirt underliittar

arbetet for klubbens kassdr och medlemsansvariga. Dessa befrias darigenom frin det trista
arbetet med att skicka ut piminnelselappar om medlemsavgiften.

oBs!
Har Du forlorat det bifogade inbetalningskortet (sida 21), gir det lika bra aff betala in medlems-

avgiften (50 kr) med en vanlig postanvisning eller via internet pi plusgironummer 580 132-9.

pS-: Missa inte att skriva Ditt namn och medlemsnummer pi postanvisningen, om detta

betalningssZitt nyftj as.

*********************************************************i"'. " .. ^

f ANNU FLER NYA MEDLEMMAR HALSAS *
* "Trzrrn/TNTa-nrrr rflra ** VARMT VALKOMNA TILL JOK *
**
i Maj Pihlgren, Sollentuna Eva-Lena Jansson, Spanga I
i ola Andersson, Stockholm Anders Zetterlund, Spanga *
f Nil'-Fi;; iott"r,t,r'u *
***********************************************************

MBDLEMSFORTECKNING
I detta utskick ingir JOKs medlemsfiirteckning 2012.

JOKs medlemsforteckning Zir frin och med 2011 kompletterad med medlemsnummer.

Detta nummer skall anges n[r du betalar in medlemsavgiften.

Om du upptiicker felaktigheter eller klinner till forbndringar/kompletteringar i medlemsforteck-

ningen, bdr du kontakta Clas Cronlund (583 529 27) si att denna blir sA korrekt som mojligt'
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MEDLEMSENKAT
Styrelsen iir angel2igen om att fiirstika leva
upp till medlemmarnas fiirvZintningar pi
ftlreningens veiksamhet. For att fb ett
biittre underlag ftir arbetet har vi beslutat
att genomfiira en frivillig medlemsenkiit.

Enkiiten kommer att administreras digitalt
och svaren hanteras konfidentiellt eller
tippet efter din egen vilja.
Om du tycker att allt iir bra, och att vi
skall forts?itta som tidigare, iir det ocksi
viktig information.

Vi hoppas pi manga svar och ser fram
emot att fi hcira medlemmarnas 6sikt.

L--- rrrJ

TNNEKVAIISNEKORD
JOKs ftirsta innekvtill hcisten 2012 besdktes av
60 st medlemmar, vilket innebar en tange-
ring av giillande publikrekord.

Fciredrag med bilder presenterades denna kviill
(2/10) av Bo Tallmark och temat var Namibia
och Botswana.

JOKs innekviillar har vid tvi tillfiillen tidigare
lockat till sig lika stor publik, d v s 60 personer:
3/2 2004- FAglar m m i Vbsterboffen, Anders
Arnell.
3110 2006- Figelfaunan i Ostafrika, Anders
Bjiirvall.

Vid JOKs andra innekv2ill denna hcist (6/11)
visade Lars-Olof Johansson bilder med temat
"Sydamerikanska guldkorn" och i november-
m<irlaet hade denna kviill 5l personer sokt sig
till Vasby gird.

Enkiiten finns'som en del av hemsidan
som man nir via en liink.
Man kan ocks& gi in via internetadressen:
www j okhemsida. se/enkat.

Fdr att bara vira medlemmar skall
kunna svara, har vi kopplat en kod till
enkiiten.
En ruta med tva rutor i dyker upp och
i den rivre av de tvi rutorna skall man
skriva in, jokmedlem, i ett ord och i
den undre skriver man in koden,
jokmedleml2055, i ett ord utan
mellanslag.

I Ar har JOKs innekv?illar varit popul?irare och
mer publikdragande ?in nAgonsin tidigare.
Vid de fyra miiteskvillarna deltog 217 med-
lemmar, vilket med tiimligen bred marginal
slog det gamla irsrekordetpi202 medlem-
mar, detta noterat hr 2011,

Medlemmarnas stora intresse for klubbens inne-
kv?illar iir givetvis mycket trevligt och dessutom
stimulerande for styrelsen och dA i synnerhet ftir
de som har ansvaret fcir vira innekviillar.

Ett stort tack till Lena Radler och Johan Wal-
lin for deras arbete med innekviillarna - fixat
fioredragshillare, bildvisningsutrustning och
inte minst det otroligt viktiga fikat och detta
i ar s6ledes it rekordminga besdkare.

Ett tack naturligtvis till Bengt Sundberg och
Rikard Dahl6n som ansvarat for vir ,,klubb-

lokal" d v s Naturskolan pi Viisby gird.

INNEKVIiLLSREKORDARBT 20 1 2
712 ]rrsmiite + Jiirvafiiltets fhglar m m 2011 - Johan Wallin m fl -Antal deltagare 58 st.
6/3 Syrien -fran alpseglare till <ikenpipare - Tomas Haraldsson -Antal deltagare 48 st
2/10 Namibia och Botswana - Bo Tallmark -Antal deltagare 60 st.
6/11 Sydamerikanska guldkom - Lars-Olof Johansson -Antal deltagare 51 st.

Total besdktes JOKs innekviillar i dr av 217 medlemmar (: ca 54 medlemmar/innekviill).
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sAnys.roNs nAcnr-,roRN
I slutet av september gav Jiirfiilla kommun en
konsult i uppdrag att skissa och kosfiradsberiik-
na ett nytt fhgeltorn vid SZibysjcin.

Det nya tornet planeras att utforas i samma stor-
lek och modell som det nedbrunna tr?itornet.
Emellertid kommer tornets biirande konshuk-
tion, som pelare och balkar, att byggas av stil.
Konsultens skisser och kostnadsberlikning ut-
gdr underlag, dA Jiirfiilla kommuns tjiinstemiin
arbetar vidare med att bl a fiirsoka f& fram
pengar till tornbygget.

Jiirftilla kommun kommer att ansdka om eko-
nomiskt bidrag till ett nytt frgeltorn frin Natur-
virdsverket och L2insstyrelsen och detta med
pengar frin deras satsning pi lokal naturvi.rd
s k LONA-projekt. LONA stir for Lokal Natur-
virdssatsning.
Ett LONA-bidrag ff,r dock maximalt utgora
50o/o av kostnaden ftir en planerad naturvdrds-
insats, som t ex attbygga ett f6geltorn.
Detta betyder att den bidragssokande, i detta fall
Jiirftilla kommun, miste garantera minst 500% av
pengarnatill ett naturvirdsprojekt, innan det ?ir

mdjligt att anscika om LONA-bidrag.

Redan i mitten av november lyckades de tjiins-
temiin hos Jiirfiilla kommun, som arbetar med
flgeltornsfrigan, fh ett ldfte om att kommunen
garanterar minst halva kostnaden for ett nytt
fhgeltorn.
Mycket positivt och viktigt eftersom detta sile-
des utgor ett villkor, for att man skall kunna gi
vidare och ansdka om LONA-pengar.
Vi fer hoppas pi att LONA-bidraget beviljas
och dA giirna med maximala 50o%.

JOK har tillfrigats om vi vill medverka som
medsokande betrZiffande LONA-b idraget, vi lket
vi givetvis stiillt oss positiva till.

Tyviirr finns det ett problem med dessa LONA-
pengar. Om bidrag beviljas for t ex virt torn-
bygge, meddelas ansokande kommuner detta
under i b6sta fall inledningen av mars 2013.
Denna tidpunkt 6r orynnsam, d v s lite for sen,
di det g?iller att hinna fh SZibysjdns fbgeltorn
klart infiir kommande sdsong, d v s helst redan
under april.
JOKs fiirhoppning iir naturligtvis att detta pro-
blem skall kunna losas.
I v2irsta fall fhr v2il vi JOKare fundera pA om vi
kan lina ut lite pengar till kommunen, si att det
gir att komma iging med bygget vid ur figel-
och skidarsynpunkt allra l2impligaste tidpunkt.

Fcir att ftirsdka fi ihop pengar/bidrag till ett
nytt fageltorn, skickade Jiirftilla kommun under
november ut brev till nigra av de st6rre affiirer-
na pi Barkarby handelsplats, for att testa deras
intresse for att sponsra ett nytt fbgeltorn.
Vi far hilla tummarna for att nigot av dessa fo-
retag, gZirna flera, kan tiinka sig aff avsiitta lite
marknadsftirings- och/eller reklampengar, till
ett nytt fhgeltorn vid S[bysjdn.
Om vi ffir sponsorpengar kommer kanske pro-
blemet, med LONA-pengarnas en aning ogyn-
samma utbetalningstidpunkt for ett fhgeltorns-
bygg", att kunna losas.

N?ir detta skrivs i mitten av november, finns det
ingen som med absolut siikerhet kan uttala sig
om Siibysjons fhgeltorns exakta framtid.
Undertecknads forhoppning, om ett nytt frgel-
torn vid Siibysjdn, iir dock idag trevligt nog be-
tydligt storre iin for nigra veckor sedan.
Det ktinns nu fullt mojligt, att kommunen skall
kunna ersiitta det nedbrunna figeltornet med ett
nytt, och detta kanske t o m redan inftir eller 6t-
minstone under ndsta figelsiisong vid Slibysjrin.

Niir du l?iser detta, ft)rmodligen i senare delen
av december, vet vi kanske mer om hur det gir
i "fbgeltornskampen".

Undertecknad, och s2ikert ytterligare ett stort
antal JOKare, kan nog inte tiinka sig en biittre
julklapp, iin ett besked om att ett nyft figeltorn
skall byggas vid S2ibysjon och vara klart di
virfiglarna anldnder.

Information fr6n Jiirf?illa kommun angiende
frgeltornet kommer snarast miijligt att presen-
teras pi JOKs hemsidas Anslagstavla.

TACK FOR BREV TILL
TEKNISKA NAMNDEN

Enligt uppgift har minga skrivit och mailat
brev till Jiirfiilla kommuns tekniska n?imnd
och pAtalat behovet av att ersiitta det ned-
brunna figeltornet med ett nytt. Givetvis
mycket positivt.

Ett stort tack ftir alla inmailade brev, flera
av dessa har siikert kommit frin JOKare,
och kanske iir det just dessa brev, som bi-
drar till att vi ftirhoppningsvis kan fi ett
nytt figeltorn vid Sabysjdn redan n2ista 6r.
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.lAnrALLA KoMMUNS NyA OvnnsIKTSpLAN
Under hdsten 2012 presenterade Jiirfiilla kom-
mun en ny s k dversiktsplan, diir man redovisar
kommunens planerade utveckling fram till ar
2030.

Det mest framtriidande i den nya oversiktspla-
nen 2ir den rikande folkmiingd, som inte bara
JZirfiilla kommun, utan hela Storstockholms-
omridet planerar for att kunna ta emot under
de niirmaste decennierna.
For Jiirfiilla kommuns del beriiknas folkmling-
den ha okat med ca 30 000 personer, upp till
niirmare 100 000 personer? er 2030. Detta inne-
bflr en 6kning med ungefiir en tredjedel av da-
gens folkmiingd i Jiirftilla kommun.
F<ir att kunna ta emot alla dessa m?inniskor
fbrtatas dagens bebyggelse och idag grona
ytor som t ex Barkarbyfiiltet exploateras.

En rejiilt cikad folkmiingd i Storstockholm inne-
bdr, som alla inser, ett okat tryck pA omr6dets
grcina ytor, som t ex JZirvaf?iltets naturreservat.
Vi far bara hoppas p6, och givetvis ocksi flor-
srika piverka, att aktuella kommuner tar hand
om det forv?intade cikade antalet besokare i re-
servaten. Det iir kommunerna som har ansvaret
ftir naturreservatens skotsel och tillsyn och diir-
med ocksi for att de naturviirden, som idag kan
upplevas i reservaten, kan bevaras. Allra helst
dnskar man att den biologiska mingfalden 6kas
till gliidje for ett viixande antal besdkare.
Fdr att klara naturreservatens skcjtsel och tillsyn,
samt bevarande av naturvdrden, miste med allra
stcjrsta sannolikhet betydligt mer pengar avs?it-
tas till det som allmiint brukar beniimnas for na-
turvird.
Vi frr hoppas pi att vira politiker inser detta.

Utdras ur JOKS remissvar
JOK lZimnade i november in skriftliga Asikter
(remissvar) till JZirfiilla kommun betriiflande den
nya riversiktsplanen.
JOKs redovisade synpunkter omfattar i huvudsak
den del av Jiirfiilla kommuns dversiktsplan som
behandlar denna kommuns del av Jiirvafiiltet.

JOK betonar tydligt att skyddet av de griinytor
som finns idag miste fiirstiirkas.

JOK forordar att kommunen viiljer en utveckling
med en tiitare och hiigre bebyggelse.
Detta bcjr genomfiiras i kommunens befintliga
tiitkiirnor, ftir att d?irmed inte minska arealen
hos idag befintliga gronomriden.

JOK onskar ocksi att Igelbiicken naturreser-
vatsslryddas pA den striicka over det gamla flyg-
ftiltet, dAr biicken fortfarande saknar skydd. JOK
anser att biicken skall skyddas pi ett omride av
minst 250 meter pi vardera sidan av biickfiran.

JOK stiiller sig bakom kommunens planer pi att
bevara griina strflk/kilar mellan Jiirvafiiltet och
omgivande omrAden.
Diirfor ser JOK med oro pi planerna att anlagga
olika former av verksamhet utefter St?iket-Rote-
broleden. Detta skulle innebiira att den idag enda
egentliga kvarlevande gr6na kilen, om man un-
dantar Igelbiickens dalging, i princip stZings av.
JOK anser siledes att det inte skall byggas alltftir
omfattande utefter den aktuella leden.

For att forsoka bevara nigot av den nodvEndiga
grdna kilen norrut frin Jiirvafiiltet, onskar JOK att
man bygger s k viltbroar/tivergingar, och detta
giirna pi flera platser over den aktuella viigen.

FLITIGA TALGOXAR
En studie av talgoxars matleveranser till sina
ungar i en holk har genomforts i Skine.
Under hiickningssZisongen levererar ett talgoxe-
par mat var fiZirde minut till sina ungar.
Detta innebiir att det flitiga paret matar sina
ungar 500 gitngerldagoch totalt 9000 ginger
under en hiickningssiisong.
Ungarnas mat utgjordes av larver (80%) kom-
pletterat med insekter och spindlar.

Ett bra tips ftr den som tycker sig ha for mycket
objudna snyltgiister pA sina frukmad 2ir att sZitta

upp miingder med figelholkar.
Krilla: Tidningen "Anser" = Skdnes Ornitolo-
gis ka F or enin gs me dl e ms t idn in g.

TACT,IRS FLYGHASTIGHET
I mitten av september genomfordes ett fiiltarbete
av bl a Lunds universitet, dtir vara flyttfbglars
flyghastigheter uppmiittes. Hastighetsmiitningarna
utfordes vid Niisbybadet, beliiget nordost om Ot-
tenby. Denna plats var ltimplig p g a att hiir finns
en tillriickligt l6ng, rak och obruten kustlinje flor
att kunna observera de flygande figlarna.
Miitningarna genomfordes med hjiilp av kikare
och specialprogrammerade datorer som bl a regi-
strerade hastighet, hojd och vindftjrhillanden.
Att olika arter flyger olika fort iir ju ingen direkt
dverraskning. Den hdgsta uppmiitta medelhastig-
heten hade dnder, vilka fldg med ca 24 m/s och
detta motsvarar ca 85 km/tim.
Kdllo: SOFs hemsida 2012-09-l L
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NAGRA pLUS ocH MINUS uNDER.A.n zorz
Nedan redovisas nigra personliga reflektioner <iver vad som upplevts som positivt (+) och

negativt O pi J?irvafiiltet under itr 2012 (d v s fram till mitten av november).
Detta ?ir som sagt personliga reflektioner och du har alldeles s?ikert en egen, och kanske helt annan
uppfattning om vad som upplevts som bra eller dAligt for fhgellivet, JOK o s v under ir 2012.

+
Under hr2012 observerades flera fflgelarter
pi Jlirvafiiltet iin nigot ir tidigare.
203 arter observerades pi hela J?irvaf?iltet
199 arter pi fiiltets norra del och 168 arter
pi den s<jdra delen.

Ar 2012 utgcir det stiirsta uggleiret genom
tiderna pi Jiirvafiiltet, med observationer av
hiikugsla, sparvuggla, hornuggla, jorduggla,
slasussla, lappussla, kattuggla och piirl-
uggla.

Tretiig mis och lappuggla blev nya arter pi
Jdrvafiiltet.

Efter tvi irs frinvaro hiickade brun kiirrhiik
(l par) Ster pi Jiirvafiiltet.

Aven tornfalk 8terviinde som hiickfigel och
detta med 3 par till Jiirvafiiltet. Senast tornfalkar
h?ickade pA Jiirvafiiltetvar itr 2009.

Oversjdns fiskgiusepar fick wi ungar flygga.

Brunandshiickningar konstaterades i Ravalen
och Ristasjdn, vilket inte sker varje 6r.

I ir konstaterades for forsta gingen sedan Ar

2009 (SkogvaktarkZinet) en lyckad hiickning
av smidopping pi Jiirvaftiltet (Sebysjon).

Skrattmflskolonierna lyckades bra vid bide
Ristasjon och Siibysjtin.

Efter en relativt omfattande restaurering av

Viisby sjtiiing, lockade denna i ir till sig flera
ffiglar iin pi minga 6r. Bl a konstaterades om-
ridets enda skedandsh?ickning vid denna lokal.

Det ftjrsta k?inda ffndet av nattskiirra pi norra
delen av J?irvafiiltet gjordes den2219 i niirheten
av Fornborgsberget.

En grispett g?istade 30-meterskiinet den 8/1 l.

I 6r fick alldeles s?ikert flera JOKare ?in nf,gon-
sin tidigare hdra sommargylling sjunga efter-
som en, eller mojligen 2 st gyllingar, under en

period uppeholl sig vid Granholmstippen och
omridet vid 3 0-meterskiirret.

Rekordminga busksingare, totalt 4 st, observe-
rades i ir pi J?irvaf?iltet.

Slbysjiins fflgeltorn brann ner den27/7 2012.
Oerhort trist och verkligen svirt att komma
over. Flera av oss tvingas nog att fi leva med
en envis olust, tills dess att ett nytt ffigeltorn
6ter 6r pi plats.
Niir och om ett nytt torn kommer att byggas
finns det, niir detta skrivs, tyviin ingen som
kan svara p6. Atminstone inte exakt niir, men
vi hoppas givetvis pi att Jiirftilla kommun sna-
rast mdjligt skaka fram pengar till detta bygge.

Avsaknaden av ett figeltorn vid S?ibysjdn ftir-
siimrar dramatiskt fijrutsiittningen till att beva-
ka/inventera S?ibysjdns ffigelfauna, nigot som
JOK utfon sedan klubben bildades ir 1961,
Ar 1978 byggdes sjons forsta figeltorn, och
diirmed forbiittrades m<ij ligheterna betydligt
till att observera sjons fhgelfauna.

Exp loaterin gen av Ba rkarbyf?iltet fortslitter,
och i samma takt minskar tyviirr detta omr6des
v?irde som figellokal.

Folkmiingden i Storstockholm, vilket inkluderar
iiven J2irvafiiltet, okar konstant. Ett 6kat antal
boende (flera tusen) pi bl a J?irvaftiltet medftir
tvekldst ett iikat tryck pi de griina ytorna,
vilket iiven inkluderar de omriden som idag iir
naturreservat.
I framtiden tvingas nog ftireningar, och rivriga
som intresserar sig for de grdna ytorna och na-

turreservaten, fi Zigna sig 6t att ftirsvara dessa

mot olika former av ingrepp och storningar.

Under vintern 2011-12 rcijdes som vanligt
mycket vass och sly bort vid Siiby strandiing
och 30-meterskiirret, men tyviirr gick en maskin
(en traktor med rdjningsaggregat) genom isen i
vassriijningsarbetets slutskede. Diirmed finns
det tyviin risk flor att denna olycka kommer att
ftlrsvira, di det giiller att i framtiden fA ut rdj-
ningsmaskiner pi strandiingens oar.

En mycket nederbtirdsrik hiist medfijrde att
planerade naturvirdsarbeten vid bl a Siiby
strand?ing och 3O-meterskiirret fick skjutas upp
p g a att markerna var ftir sanka for tillgiingliga
maskiner.
De djur, som normalt brukar beta i vira vit-
marker, hade ocksi problem med att komma
ut i dessa onormalt vattenmiittade marker.

IOK4/2012



+
Den unika grflhiigern, som vildgdstat slaatt-
miskolonin vid Siibysjirn och plockat till sig
skrattmisungar under 14 ar, tycks hilla pi att
aweckla verksamheten. Ar 201 I bescjkte hiigern
kolonin under ca l0 dagar och i ir max 5 dagar.
Vi fer hoppas pi att denna for misarna positiva
trend forts[tter.

Observationer av rara rovfiglar som mindre
skrikiirn och stiip p hiik v id 3 0-meterskiirret.

J?irvafiiltets andra observationen av svarthuvad
mis (Sabysjdn).

J2irvafiiltets ftirsta observation av rastande
sviirta -2 ex. vid Ravalen.

Den27/9 str?ickte 2 st fjiillgiiss 6ver 30-meters-
kiirret. Arten iir mycket sdllan observerad pA
J?irvafiiltet.

Under perioden 2418-20/9 r?iknades totalt 9l st
striickande bivrikar 6ver 30-metersk2irret och
Fornborgsberget, vilket ?ir rekord for omridet.
Gliidjande mdLnga av dessa var irsungar.

Viirdefull biotop fijr omridets figlar fcirsvinner
i samband med exploateringen av Barkarbyfiil-
tet, men den klassiska k?irrsflngarelokalen
n?ira Jiirf?illa kyrka ser ut att kunna riiddas.

Inbjudan av Jiirfiilla ridklubb till att medverka
vid deras irrrangemang ftir att fira Ridsportens
100-irsjubileum.
Ett bra samarbete med ridklubben iir viktigt for
att pi biista siitt kunna nyttja hdstarna vid betet
p[ omridets fbgelmarker som bl a Siiby strand-
2ing.

TV bes<ikte vid nigra tillftillen S?iby strandiing
och 3O-meterskiirret for att producera program
om ffiglar, vilka florhoppningsvis kommer att
visas pi allra bdsta sdndningstid.

Klubbens medlemmar har uppvisat en fortsatt
givmildhet till klubbens figelmatningar.

JOKs innekvlllar lockade till sig stdne
publik iin nigonsin tidigare och vi satte ett
nytt flrsrekord med totalt2lT deltagare.

JOK serverade kaffe m m pi Naturskolans
kaf6 vid ffra tillfiillen 2iven detta ir.

Stibysjdns nedbrunna fflgeltorn kan kanske
ersiittas redan under hr 2013, och vi hiller
givetvis tummarna s6. att dessa vitnar for att
detta kan genomfiiras.

Fiskgi useparet vid Siibysj 6n misslyckades.
Paret inledde hiickningen vid normal tid och
lyckades fA fram ungar, men dessa blev tyviin
bara nigra dagar gamla.

Jiirvaftiltets forsta singsvanshiickning fi ck
ett sorgligt slut. Samtliga ungar (3 st) dog
bara nflgra veckor gamla.

F6r forsta gingen drabbades/ft)rstcirdes under
den gingna vintern JOKs figelplanscher vid
ft ge lmatn in garna (Fiibodamatn in gen) av klotter.
Att kopa in och plasta in nya ff,gelplanscher ger
naturligtvis en extrakostnad fiir klubben.

Antalet hlckande par med sydliga guliirlor
(rddlistad art) fortsiitter tyviin att minska.
Detta giiller inte bara pi Jiirvaftiltet utan ocksi
generellt i vAr del av landet.

Ingen skedandshiickning vid Siibysjiin, ddr
arten htickat niistan varje ar sedan S2iby strand-
iing restaurerades i mitten av 1990-talet.

Det verkar som snudd pi omojligt att fA tillbaka
svarthakedopping som hdckf6gel vid sj6arna
pi norra Jiirvaftiltet.

I 6r noterades f?irre brunandshiickningar
i Siibysjdn iin pi minga ir,

Antalet rastande iinder har under de senaste
hostarna minskat pi J?irvaftiltet och detta fram-
ftir allt vid Siibysjon.

Antalet observationer av mink var i 6r stcirre
iin pi minga ir vid S?ibysjons skrattmiskoloni.
Lyckligtvis iir dock antalet minkobsar fort-
farande relativt fh.

Medlemsantalet i JOK minskade nigot
under ir 2012.
Alla inser vZil emellertid att detta, med allra
stdrsta sannolikhet, bara utgdr en mycket till-
fiillig formsvacka.

Som ni ser blev iiven i Ar plus- och minus-
spaltema nastan lika l6nga.
Om man fick rinska sig nigot inftir niista ir,
skulle det giima fi vara, att det di inte kom-
mer att finnas nAgot att frlla minusspalten
med.
Men sA vtinligt sinnat kan viil inte ridet vara.
inte ens mot oss JOKare.
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VINTERNS FAGELMATNINGAR
Vid manadsskiftet oktober-november korde
JOK igang med klubbens fbgelmatningar srider
om Siibysjdn, nolr om Ravalen och vdster om
Fiiboda.
Samtliga matningar iir placerade niira vZigar

och diirmed Httillgdngliga ftir siv?il skidare
som 6vrig natur- och fAgelintresserad allm?inhet.
Matningarna vid Siibysjon och viister om Fiibo-
da anordnas helt i JOKs regi.
Matningen noff om Ravalen utgd'r ett samztr-

bete mellan Sollentuna kommun och JOK.

Liksom tidigare vintrar kommer JOK, att med
pengar ur klubbkassan, friimst satsa pi att kdpa
in solrosfrcin till matningama.
Vi kommer ocksi att forsoka inforskaffa stdrre
talgbitar frAn nigon lZimplig affiir.
Fdr att de aktuella figelmatningarna skall fun-
gera lika bra som under tidigare vintrar, dr det
givetvis mycket viirdefullt om matningarna
stcittas med kompletterande fbgelmatbidrag i
form av solros- och viltffigelfrdn, talgbollar,
notter, brdd, frukt, ostrester o s v.

Under foregiende vinter erholl JOK dessutom
en hel del matningspengar frAn er medlemmar,
vilket givetvis 6r mycket uppskattat.
Stort tack fiir detta.

Du, som tycker att klubbens medlemsavgift
kanske t o m iir nigra kronor for 169, fhr giirna
siitta in ett litet fhgelmatningsbidrag pi JOKs
plusgirokonto (580 132-9) i samband med att
du betalar in medlemsavsiften for 61 2013.

Dessa extrapengar kommer att nyttjas vid vira
figelmatningar, som tyv?irr tenderar till att bli
allt kostsammare fiir varje ir.

JOK har som vanligt skyltat upp matningarna
med SNF : s trevliga figelplansch "Vinterffiglar".
Under foregiende vinter drabbades tyviin nigra
planscher av klotter och tyv?irr beh6ller figel-
planschen inte fiirgerna mer dn 1-2 siisonger,
vilket upplevs som en aning trist.
P g a klotthet och urblekningen av fiirger har
nya planscher anskaffats och inplastats inftir
denna vinter. Detta utgrir naturligtvis en extra
kostnad for klubben.

Under de senaste vintrarna har tyvtirr allt flera
villa- och radhusZigare kiint sig tvingade al1. av-
sti frin att mata smif6glarna. Detta p g a att
antalet ov2ilkomna giister i form av rittor blivit
oacceptabelt stort.
Diirmed kan det visa sig att JOKs matningar,
som viil formodligen ocksi lockar till sig rittor,
men ligger tillr?ickligt lAngt frAn bebyggelse for
att inte verka storande, sannolikt ffir ett iinnu
hogre viirde for vira smifAglar iin tidigare.

Har du frigor, kommentarer eller id6er ang6-
ende JOKs figelmatningar bcir du kontakta
de matningsansvariga:
Tommy Carlsson, Anders Lindberg och
Olle Bernard (Siibysj iin).
Bjiirn Wester och Bo Hallman (Fiiboda).
Mats Weiland och Rikard Dahl6n (Ravalen).

UTFORDA/PLANERADE NATURV,&NN SARBETEN
Sflby strandiing och 30-meterskiirret
Den gingna hosten var minst sagt nederbdrds-
rik, vilket gjorde att vitmarker som Siiby strand-
iing och 30-metersk?irret var sankare dn normalt.
Detta medforde att JZirfiilla kommuns planerade
underhill sarbeten under hdsten pi strand?in gen
och vid 30-meterskiirret fick skjutas upp.
Vitmarksarbetet kommer istZil let att genomftiras
di tjale och is forhoppningsvis kan underl2itta
framkomligheten for tillgiingliga maskiner.

P g a att strandiingen var si sank denna hcist

kunde inte djuren, framftir allt inte h[starna
beta av strandZingen i normal omfattning.
Deffa innebiir att strandiingen miste bearbetas
maskinellt, ftir att vara i biista skick inftr niista
fAgelsiisong.

JOK planerar att utfora klubbens traditionella
vassrojning pi Seby strandiing med tillhorande

6ar den 9l2.Las mer om klubbens vassrdjning
pi annan plats i detta JOK-blad.

Ravalen
Sollentuna kommuns planering infor vinterns
arbeten omfattar bl a vassrdjning mellan Rava-
len och Bogs vitmark.
Det kan ocksi bli aktuellt med att bearbeta
en del av den stranddng, som dr beliigen vid
Ravalens sydviistra del.

Ristasjiin
Under sensommaren vassrdjde Solna kommun
hela Ristasjons vdstra strand.

For att utcika arealen klarvattenytor i Ristasjdn
anlitade Solna kommun en entreprendr, som
med en vattenburen maskin avliigsnade en stor
mZingd vattenviixter.
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ETT SYNNERLIGEN BRA An vlu 3O-METSnSKIRRET
JOK bildades for drygt 50 5r sedan och under storre delen av klubbens levnad har 30-meterskiirret
utgjort en intressant fbgellokal fijr klubbens medlemmar.
Under 6ren 1960-90 tillets lokalen viixa igen, men dessforinnan kunde bl a dubbelbeckasinspel och
t o m orrspel avnjutas h?ir.

Di kiinet viixt igen, och mest bestod av nigot som kan beskrivas som tZit strandskog (mest al, asp,
sdlg och bjork), observerades fbglar som bl a hokuggla, flodsingare och pungmes h?ir.

Efter att Jiirftilla kommun under l99Otalet restaurerat och iterskapat de <ippna ytorna vid 30-
meterskiirret, upptiickte n6gra av oss i JOK, att det fungerade riktigt bra att striickskida hiir.
Lokalen kan tyv2irr inte erbjuda nigon upph<ijd utsiktspunkt, men tack vare den fria sikten fran
k?irrets obsplats, ?ir forutsiittningen till str?icksk6dning iindi tiimligen god.

Antalet skfldare har under Aren blivit allt flera vid 30-meterskiirret, vilket framfor allt brukar miirkas
i samband med hoststriicket. Aven under ovriga arstider besoks lokalen n?istan dagligen av sivail
JOKare som tillresta figelviinner, och denna skidaraktivitet har naturligtvis starkt bidragit till att
antalet trevliga fhgelobservationer vid lokalen blivit imponerande m6'nga.

Under den g&ngna hosten koncentrerades JOKarnas figelskidning mer [n nigonsin tidigare till
30-metersk[rret och detta friimst flor att vi inte hade nigot fhgeltorn att besoka vid Siibysjcin.
Hiir foljer en forteckning som omfattar de intressantaste observationerna vid
30-meterskiirret Ar 2012 (detta fram till mitten av november):

Mindre sdngsvan
BlZisgis
Fjiiltgis
Prutgis
Gravand
Brun glada
Stiipphiik
Mindre skrikiirn
Kungsorn
Pilgrimsfalk

Smifliicklig sumphdna
Kustpipare
Kustsn?ippa
DvZirgbeckasin
Dubbelbeckasin
Myrspov
Tretiig mis
Lappuggla
Hiikuggla
Grispett

Rodstrupig pipl2irka
Skiirpipliirka
Forsiirla
Trastsingare
Sk?iggmes
Sndsiska
Sommargylling
Storre korsniibb
Rosenfink
Tallbit

REKORD STRACK AV TRANOR OVER 3 O.METERSKI|RRET
Tranan iir ju en av de frgelarter som 6kar i an- Foljande hoga striicksiffror (hciststriicket) har
tal, nigot som vi verkligen kunde konstatera i tidigare noterats pi norra Jiirvaftiltet:
samband med irets hciststrZick over 3O-meters- 1320 st striickande tranor hdsten 2004.
ktinet. 1250 st hosten 2005
Denna hcist, under perioden 24/9*8110, striickte 1230 st hosten 2004
totalt 2330 st tranor iiver 30-meterskflrret, l0l0 st hosten 201 I
vilket utgdr ett nytt h<istrekord fijr arten pA Jiir- 960 st hosten 2008
vafiiltet och detta med mycket bred marginal.

MINIFORTECKNING OVNN JARVAFALTETS FAGLAR
JOKs hemsida innehiller en s k Minifcirteckning river Jiirvaftiltets figlar.
Miniforteckningen, som uppdaterats under december 2012, kan hiimtas och skrivas
ut ftir den som eventuellt <jnskar sig en krysslista fdr Jiirvaftiltets figlar.
Miniftirteckningen finner du, genom att via hemsidans viinstra spalt klicka dig fram
via "Rapportsr" och diirefter "Artlista". Sedan iir det baraatt kryssa pi. Lycka till!
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INBJUDAN TILL VASSROJNING DEN 9/2
Aven denna vinter kommer JOK att filrsdka
fb bort si mycket vass och sly som mrijligt
pi SAby strandiing.med tillhdrande 6ar, och
detta frlmst for att Siibysjdn skall fb behilla
en av landets strirre skrattmAskolonier
Med en bibehillen skrattmiskolonivid S?iby

strand?ing gynnas dessutom flera andra arter
sj6- och vAtrnarksftglar.

Arbetet bestir liksom tidigare att med liar och
saxar framftir allt avldgsna vdxter ute pi skratt-
miskolonins riar.
Ftir att gdra JOKs insats framgingsrik iir det
naturligtvis onskv?irt att si minga som mdjligt
har tid och lust att stiilla upp vid detta viktiga
naturvirdsarbete.

JOK fbr som vanligt l6na liar frin J?irftilla kom-
mun. Dessutom iiger JOK f,ra st liar som skall
anv2indas vid denna Ep av verksamhet.

P6minnelse och information om bl a isftirhAllan-
det infor JOKs naturvirdsdag pi Saby strandiing
presenteras pi JOKs hemsida ("Anslagstav-
lan"), di den "stora dagen" niirmar sig.

I likhet med de tidigare vintrar planerar JOK
att forsoka genomfiira nilgra extra vassrojnings-
dagar vid Siiby strand?ing.
Dessa insatser utgor en viktig komplettering till
JOKs stora vassrojningsdag(912), och brukar
visa sig vara viirdefulla for att vi skall ni ett
gott resultat vid strand?ingen.

EXTRA NOTNIUGSDAGAR VID SANY STRANDANG

PS 1: Det 2ir givetvis mycket viirdefullt att du,
som endast har mdjlighet att medverka under
en del av r<ijningsdagen, iindi ftjrsdker hinna
med och bidra med ett lite kortare arbetspass
pi strand?ingen.

Ingen av oss orkar sti och lia flera timmar i
striick, och diirfor kr?ivs avbytare vid verktygen,
ftir att vi skall klara av att ni det soda resultat
som vi efterstrdvar.

PS 2: JOK bjuder som vanligt pi korv, som vi
tillsammans grillar 6ver 6ppen eld.

FrALgor angiende vassrdjningen kan stZillas till
Olle Bernard tel: 580 37 257.070 340 5883.

Viil mdtt pd Siiby stranddng
li)rdagen den 9/2.
Arbetet startar kl9 och
berriknas pdgdfram till ca hl 13.

Information om tider o s v ftir dessa "Extra
vassrdjningdagar" annonseras pi JOKs hem-
sida ("Anslagstavlan").

Ar du intresserad av, och dnskar medverka
vid dessa extra vassrdjningsdagar, ffir du
giirna kontakta Olle B;
tel: 580 37 257,070 340 5883.

JOK medverkade vid Saby gird genom att bl a
visa bilder pi m6nga av de ffiglar som kan ses

vid Sabysjon, detta kompletterat med visning
av diverse ffgellitteratur, samt kanske friimst
genom att "snacka ffigel" med minga besokare.

Forhoppningsvis lyckades klubbens represen-
tanter (Sophie Larsson, Johan Wallin, Lena
Radler, Ulf Franz6n, Lars Imby, undertecknad
samt flera andra JOKare) informera och sprida
intresset ftir omridets ftgelliv, sA att vi blir Zin-

nu fler med kikare ute pi Jiirva-
ftiltet.
Och det iir viil inte helt omojligt,
att vi efter firandet av ridsporten
allt oftare kommer att fh se be-
ridna skidare i vira marker.

JOK FIRADE ATT RIDSPORTBN FYLLDB lOO AR
Ldrdagen den 8/9 firade Ridsportforbundet sitt
100-irsjubileum genom att bl a hilla s k 6ppet
hus vid Siiby gird.
Jiirfiilla Ryttarforening och J?irftilla Ridcenter
ansvarade for arrangemanget och till detta hade
man inte bara bjudit in foreningar och fiiretag
som var knutna till ridsporten, utan ocksA fore-
ningar som var verksamma runt Siiby gird.

JOK bedrimdes vara en av dessa fbreningar
och diirmed fick vi chansen att informera om
klubbens verksamhet.
Siiby girds "hiistfolks" inbjudan upplevdes
positivt for JOK, eftersom ett bra samarbete
med Siiby gird, Jiirfiilla kommun och JOK iir
viktigt, di det t ex gZiller det ftjr ftgelfaunan
viktiga hZistbetet pi Saby strand?ing.
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TRETATc MAs NyART pA rAnvarAlrpr
Den 3/11 upptiickte Tommy Carlsson en
ensam striickande mis over 30-meterskiirret,
flygande iriktning soderut mot Barkarbyftiltet
och Mtilaren.
Observatrirerna vid 3 0-metersk?irret kunde
minst sagt <iverraskade konstatera att den ftir-
bistr?ickande misen visade upp en vingovan-
sida som var tydligt tecknad med ett morkV
svart tt'W't'.

Mdjliga misar att se i omridet med denna ving-
teckning iir dv2irgmis och tret6Lig mis.

Den aktuella mAsen fldg med jiimna vingslag
och mycket stabilt i en rak flygbana, vilket en
dviirgmis inte brukar grira.
Eftersom observatcirerna (4 st JOKare) dess-
utom konstaterade att den aktuella misen var
skraffmisstor artbestiimdes denna till en ung
(1K) tretiig mis.

Om observationen av denna mAs gjorts pA

Viistkusten hade artbestiimningen varit tiim-
ligen enkel. Men att fb se en art som tret6ig mAs
striickande over Jiirvaftiltet, upplevs diiremot
som en aning overkligt.

NATTSXIINN,q. - NYART
I samband med JOKs scindagsvandring den 30i9
berlttade en av deltagarna (Rolf Perbrink) att
han den 22/9 upptiickte en nattskiirra, som han
dessutom filmat, i niirheten av Fornborgsberget.
Rolf lovade att skicka 6ver nigra bilder pA den
filmade fbgeln, och visst var det en nattskiirra
som han filmat. En nattskZirra som lie och vila-
de pi en triidgren.
Rolfs observation
utgdr det fiirsta
fyndet av arten
pfl norra delen
av JiirvafAltet.

Frin den 28/10, och itminstone fram till senare
delen av november, uppeholl sig tvi ndtkrekor
iViby och detta i en relativt liten hasseldunge
alldeles intill Vibyviigen.
De bida ndtkrikorna var mycket or?idda och
visade generdst upp sig fdr minga intresserade
besrikare. Arten dr, Atminstone i virt omride,
normalt relativt svir att komma si hiir ndra, och
som regel brukar observationerna av nritkrikor
giilla overflygande figlar.

Under en period i samband med observationen
av den tretiiga misen pi Jiirvafiiltet, var antalet
observationer av arten betydligt flera ?in normalt
i bide Ostersjdn och Bottenhavet och nya dags-
rekord ftir tretiig mis slogs vid bl a ostra och
sodra Oland,

Tretiig mis iir ovanlig att f[ se i inlandet, men
observationer fbrekommer dock emellaniLt.
Vid Kvicksundsbron (Viisfinanland) sigs en ung
tretiig m&s den 2llI0 2012 och i Mora
(Dalarna) ocksA en ungfflgel den23/10 2012.
Undertecknad besokte Ovre Foret (Uppsala)
den 1l/4 2002 for att diir titta pi en rastande
hetiig mis.

Tretiig mis blev art nr 269x
som observerats pi Jiirvafiiltet
och art nr 263* pfl omridets
norra del.

* Eftersom RRK Stockholm kr?iver
raritetsrapport pA $rnd av tretAig mis, miste en
sAdan skickas in och forhoppningsvis godkiin-
nas fiir att angivna artantal skall gdlla.

PA NORRAJARVAnAT,TnT
Nattskiirra har observerats pfl sddra delen
av Jiirvaftiltet vid foljande fl,ra tillf?illen:

ex. vid Kilkiirret* i skymningen.
ex. vid Kilkiirret*.
ex. vid Stockholms tygstation+.
ex. hdrdes vid Kista.

Vi kan siledes konstatera, att det var 46 Fn

sedan som en nattskiirra observerades pi
J?irvaftiltet. Hoppas bara att det inte drdjer lika
lAng tid till nZista nattskiirreobs pi Jiirvaftiltet.

+ Kilkiirret och Stockholms tygstation ?ir gamla
figellokaler, som inte liingre existerar p g a att
dessa byggts bort ftjr flera decennier sedan.

Betr?iffande dessa tvi nritkrikor diskuterades
rastillhririgheten ivri gt.
Flera anser att den ena av ntitkr6korna var en
vanlig notkrika (nucifraga caryocatactes) och
den andra en smalniibbad notkrika (nucifraga
macrorlrynchos).
Den smalniibbade n<itkr6kan ses i virt omride
i samband med invasioner fr6n oster.
Denna notkrikeras heckar dock sedan flera ir
tillbaka pi flera platser i Norrland.

1962.08.31
1 963 .08. l3
1966.07.19
1966.07.23

PUBLIKVANT.TCA NOTKRAKOR I VIBY
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An zorz - rAnvl,rArrurs nAsrA uccr,BAn
Under elr 2012 observerades flera ugglearter pA Jiirvaftiltet iin nigonsin tidigare och totalt upptiicktes
8 arter i omridet. Att antalet blev si stort, beror till mycket stor del pA att flera av de ugglearter som
hiickar i Norrland inte kunde finna tillriickligt med foda i sitt normala hiicknings-
omr6de, utan tvingades flytta soderut for alt fors<ika dverleva.
En av dessa norrlandsugglor iir lappuggla och denna art invaderade de mera sydligt
bel?igna delarna av virt land. Pi Jiirvafiiltet fick vi v?inta iinda fram till den2815,
innan vi kunde konstatera det ft)rsta fundet nigonsin av lappuggla pi Jiirvafiiltet.
Hiir loljer en sammanstiillning avide uggleobservationer som hittills (15/11) gjort
hr 2012 till "J?irvafiiltets biista uggleir".

L,'IPPUGGLA
Den 28/5 upptiicktes en rastade lappuggla i
skogsomridet mellan Gamla Barkarby och
Akallaviigen. Utgiir ftirsta fyndet av arten
pi J?irvaf:iltet.

Den25/9 rapporterades om en sittande lapp-
uggla n?ira Kista, clster om E4.

Tvi dagar senare (27/9) upptiicktes en l6gt
flygande lappuggla d,ver fbgelrestaurangen
vid 3 0-meterskZirret. Lappugglan sigs diireft er,
d v s under den27/9, rasta och fodosdka i F6-
geltornsskogen (Fasanholmen).

Den 5/10 observerades en lappuggla vid Alg-
kiirrstippen. Denna lappuggla hordes dessutom
ropa, vilket m6ste vara ftirsta gingen som lapp-
ugglans rop ljudit over Jiirvafiiltet.

SL./IGAGGLA
Sannolikt samma slaguggla som observerats
fram till den 12/12 201 I vid R6stasjdn 6ter-
upptlicktes den lTll2012. Slagugglan obser-
verades 2iven den 22/l norr om Ristasjcin.
Den2313 sigs 6ter en slaguggla pi sodra delen
av Jiirvaf?iltet. Denna slaguggla, som fiirmodli-
gen var samma individ som uppehrill sig vid
Ristasjdn under november-januari, upptiicktes
viister om Overjiirva gird.
Denna slaguggla sigs iiven 24,25 och27/3.

Under tidig morgon den l2l10 hdrdes en rop-
ande slaguggla vid Algkanstippen, vilket san-
nolikt 6r fbrsta g6ngen som denna art horts
ropa pi Jiirvaftiltet.

HOKAGGLA
En hcikuggla uppehdll sig den 5-6i l0 i den
s k vinterkohagen, som 6r bellgen alldeles
soder om 3O-meterskiirret.

PARLUGGLA
Den l8/1 hittades en dcid piirluggla vid Knista,
ca 100 meter vdster om E4, och diirmed alldeles
utanfbr det som vi i JOK beniimner J?irvafiiltet.

I Kista upptiicktes en piirluggla den 2ll3 dA den
olyckligtvis hade kraschat in i ett fijnster.

Till all lycka klarade sig plirlugglan si pass bra,
att den efter lite vila kunde flyga in i en tiit gran,
diir den forhoppningsvis kunde iterh?imta sig.

SPARVUGGI.II
Under perioden 5/l-813 uppehdll sig minst en
och kanske tvA st sparvugglor i omridet F2ibo-
da - Briinda berget - Kalkviken - Rocksta.

Den 14-15/3 samt den 24/3 observerades en
sparvuggla vid Killingtorp, beliiget pi sodra
delen av Jiirvaf?iltet.

Den 29/10 hcirdes en visslande sparvuggla vid
3 O-meterskiirret. Sparvugglan fl rig strax efter
upptiickten iviig mot Fasanholmen.

HORNUGGLA
Den 16/3 hcjrdes en hornuggla vid Bromsten.

En homuggla flog 6ver 3O-meterskiirret den
30/4.

Under kv?illen den 217 upptZicktes en hornuggle-
kull med 3 st tiggande ungar vid Skogvaktarkdr-
ret. Utgor troligen den enda lyckade hiickningen
i 6r pi Jiirvafiiltet.

Den 3/7 sigs en hornuggla vid Blot?ingen och
eventuellt gjordes ett hiickningsftjrsok iiven i
defta omride.

TORDAGGLA
Den 2515 upptiicktes en rastande jorduggla pi
Barkarbyftiltet.
En jorduggla, ft)rmodligen samma individ som
sigs den 25/5, jagade under kviillarna den 6-916
ute pi Barkarbyfiiltets oppna ytor, samt pi de
niirbeliigna ftilten vid Hiista gird.

Tidigt under kviillen den 24110 sigs 2 st jord-
ugglor rasta och formodligen ocks6 fodosdka
pA Barkarbyf?iltets sodra del.

KATTUGGLA
Endast en konstaterad hiickning noterades i ir
pi Jiirvaf?iltet (nZira 3 O-metersktirret).
Ytterligare n6gra hiickningar bor ha genomforts
i omridet, men nigot bra kattuggleir verkar det
uppenbart inte ha varit i v6rt omride ir 2012.
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.rAnvarAr_,r s naRr r E T E R
SEPTEMBER. MITTEN AV NOVEMBER

Bldsg,fis
Den2719 sh?ickte'totalt 79 st bliise?iss 6ver
30-meterskiirret.

FjiiUg,frs
Over 30-meterskiirret strZickte 2 st f iillgiiss
i en grupp bestiende av en vitkindad gis och
nigra fb sZid- och bliisg?iss.

Prutgds
Den2719 str?ickte en grupp med ca 90 st prut-
giiss <iver 3 0-meterskiirret, Barkarbyfiiltet och
Granholmstippen,
Senare samma dag striickte ytterligare l5 st
prutgdss dver Barkarbyftiltet.

Bergand
Den 2619 rastade 2 st berg?inder i Ravalen.
I samma sjci rastade ytterligare en bergand
den 18-20/10.
Vid Oversjon rastade en bergand den27ll0.

Kungsdrn
En ung kungsdrn str?ickte over 3O-meterskiirret
den 5/10.
Ytterligare en kungscirn (6lder 2K) striickte civer
samma lokal den 6/10 och just denna orn sigs
strlicka ut vid Landsort dagen darpe (7/10).
Annu en kungscirn (2K) striickte <iver 30-me-
terskiirret denT/10 och denna kungsorn sigs
?iven frin Granholmstippen.
DenT/ll striickte ytterligare en kungsdrn (1K)
over 3 0-meterskiirret.

Pilgrimsfalk
Under september sAgs 6 st strZickande pilgrims-
falkar och under oktober ytterligare 4 st str?ick-
ande <iver Jiirvafiiltet. Samtliga av dessa tio
striickte 6ver 3 0-meterskiirret.
Dessutom finns en rapport i "Svalan" om en ras-
tande pilgrimsfalk vid Hjulstakorset den 20110.

Kustpipare
Den l/9,l2/9 och27/9 obsewerades en dver-

{lygande kustpipare vid 3 0-meterskiirret.
Over Solhdjden fl<ig en kustpipare den 4/9.

Dubbelbeckasin
Den2818-319 rastade en dubbelbeckasin vid
30-metersk?irret.

Dviirgbeckasin
Bide den 4/10 och den22ll0 upptiicktes en

rastande dviirgbeckasin i 3 0-meterskiirret.
Pi Barkarbyfiiltet upptiicktes en rastande
dv?irgbeckasin den 21 I 10.

Hiikuggla
Den 5-6110 uppehrill sig en hrikuggla i den s k
vinterkohagen alldeles invid 3O-meterskZirret.

Lappuggla
Enligt uppgift i "Svalan" sigs den 25/9 en
sittande lappuggla ndra Kista, oster om 84.

En lappuggla rastade och lodosokte vid 30-
meterskiirret den 27 /9.

Den 5/10 observerades en lappuggla vid Alg-
kiirrstippen.

Slaguggla
Den 12l10 hordes en ropande slaguggla vid
Algktinstippen.

Sparvuggla
Den29ll0 upptiicktes en visslande sparvuggla
vid 30-meterskZiret. Sparvugglan sAgs strax
efter upptiickten flyga iv?ig mot Fasanholmen.

Jorduggla
Pi Barkarbyfiiltets sodra del sigs 2 st jord-
ugglor rasta och formodligen ocks6 fodoscika
under tidig kv?ill den 24/10.

Nattskiina
Den 2219 rastade en nattskiirra vid Fornborss-
berget.
Utgor ftrsta fundet av arten pi norra delen av
Jiirvaf?iltet.

Tretdig mds
Den 3/l I str2ickte en ung hetAig m6s civer
3 0-meterskiirret och Barkarbyfiiltet. Utg6r fiir-
sta fyndet av denna art pA Jiirvafflltet. Mer
om detta fund pA annan plats i detta JOK-blad.

Grdspett
Frin obsplatsen vid 30-meters-
kiirret sigs den 8/1 I en gr6spett
(hona), dA den rastade piL Fasan-
holmen, i Vinterkohagen och
nedanftir Algkiirrstippen.

Rddstrupig pipldrka
Under den gingna hosten observerades betyd-
ligt flera rddstrupiga pipl2irkor 2in normalt pi
J?irvaftiltet.
Lokaler med striickande/overflygande/rastande
rodstrupiga pipl2irkor var bl a 30-meterskiirret,
Barkarbyf?iltet, Barkarby kyrkby, Hiista grod-
damm och Ristasj<in.
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Skiirpipliirka
Den28/9 rastade en skiirpipl2irka vid Brotorp,
niira Igelbiicken. Brotorp ligger pi sodra delen
av Jiirvaftiltet.

Forsdrla
Den 30/9 striickte en fors?irla 6ver 30-meters-
k2irret.
Utgdr 6rets enda fund av arten pi J2irvaftiltet.

Striimstare
Den 4ll I upptiicktes en
rastande strrimstare vid
Igelbiicken invid Stens bro
(30-metersk?irret).

Niitkrdka 
'al

Denna hcist var antalet observationer av ncit-
kr6kor betydligt stdrre iin pi flera ir.
I Viby uppeholl sig 2 st fodosdkande (hassel-
notter) och dessutom mycket orZidda notkr6kor
fr6n den 28110 och itminstone till den 2llll.
Den ena, och kanske bida av dessa ndtkrikor,
beddms vara av den smaln?ibbade <istliea rasen.

Vinterhdmpling
Vid Saby gird sigs en grupp med l0 st vinter-
h?implingar den 3/l L

Over Jiirvafiiltet passerar i samband med vir-
och hoststrlicket flymande giiss. Antalet varierar
emellertid relativt kraftigt mellan olika 6r.
Vid nigra fb tillflillen, men tyv2irr lnngt ifran
varje 6r, kan man fb uppleva riktigt goda gis-
dagar pA Jiirvafiiltet. Antalet dverstriickande
giiss iir di relativt stort och arterna ofta flera.

Den2719 fick de ndrvarande vid 30-meters-
kdrret uppleva en sidan trevlig och spiinnande
gisdag. Di strZickte niimligen 86 st sddg?iss,

79 st bliisgfiss, 2 st {iiillgiiss och 90 st prutgiiss
6ver obsplatsen.
Mest anmiirknin gsviirt var observati onerna av

fiiill- och prutgiissen. Fjallgis har tidigare
bara observerats vid nAgra mycket fi tillfiillen
pA Jiirvafiiltet.
Flera av de bl?isg?iss, samt gruppen med prut-
giiss, som passerade civer 3O-meterskiirret den
27/9, obsewerades ?iven frAn Granholmstippens
topp.
Senare pA eftermiddagen den 2719 stackte
ytterligare l5 st prutg[ss over norra Jiirvaf5ltet,
men di dver Barkarbyfiiltet.

Stdrre korsniibb
Hdstens observationer av stdrre korsniibbar:
8/10 I ex. <iverflygande 30-metersk?irret.
10/10 4 ex. vid Fornborgsberget.
l4ll0 3 ex. civer RavalenL/Fornborgsberget.

Rosenftnk
Den 10/9 upptiicktes en rastande rosenfink vid
3 0-meterskiirret, norr om Igelbiickens diimme.

Tallbit
Med bcirjan i oktober inleddes en omfattande
invasion av tallbitar och dessa giister kom som
vanligt med storsta sannolikhet frin dster.
Tyviin saknas det ronnbiir, tallbitarnas favorit-
ftjda, i vir del av landet, si risken dr stor att
dessa snabbt tvingas flytta vidare sdderut.
Hcistens ftirsta tallbitar pi Jiirvaf?iltet observe-
rades vid 3O-meterskiirret den 6/l L
D?ireft er observerades tal I bitar, fl ertalet tyviin
bara ftrbistriickande, vid manga tillfiillen pA

bide norra och sodra delen av Jiirvaftiltet.

SPANNANDE cAsnac P,A. .rAnvIrAr,rn1
MED LAPPUGGLA SOM BONUS

Dessutom flog under denna mycket trevliga
gisdag ca 310 st vitkindade g?iss over 30-
meterskdrret, men dessa striickte sannolikt inte,
utan forflyttade sig troligen bara mellan liimpli-
ga civernattnings- och provianteringslokaler.

Forutom gliidjen over att fa se si minga striick-
ande g?iss 6ver 30-meterskirret, fick de niirva-
rande skidarna ocksi fhvara med om att upp-
tiicka en lappuggla, ndr denna pi lig hojd kom
fl ygande civer figelrestaurangen.

Tack vare att nAgon av skALdarna vid obsplats
30-metersk2irret nyftjade den klassiska s k
"Rosenbergska skruven", d v s viinde sig helt
om jiimftirt med den normala skidarriktningen,
upptiicktes lappugglan som annars kanske pas-
serat obemiirkt bakom ryggen pA oss skidare.

Lappugglan valde diirefter att under nigon
timme vila och fodosoka pi Fasanholmen,
d v s fageltornsskogen.

PS: Den "Rosenbergska skuven" iir d6pt
efter den "svenska fiiltornitologins fader"
Erik Rosenb erg (1 902- 197 l).
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ROVFAGELSTnIiCTET HOSTEN 2012 -fram ritt den 20nL
Aven denna hdst bevakades i princip dagligen det rovfigelstriick som passerade dver norra Jiirvaf?iltet
och detta framftjr allt frin obsplatsen vid 3O-metersktirret. I sammanstiillningen over h<istens rovf[gel-
strdck, som redovisas nedan, ingir iiven observationer frdn bl a Fornborgsberget och AlgkZinstippen.

Vid den gangna hostens rovfhgelstriick noterades bl a att antalet bivrikar var betydligt flera Zin normalt.
Diiremot var antalet striickande stenfalkar klart fiine jiimftirt med tidigare hdstar.

H6stens redovisning av rovfbgelstrdcket vid norra Jiirvafiiltet avslutas med en sammanstiillning Over
antalet striickande rovfiglar under de senaste 10 iren vid detta omride.

Bivrik
Antalet striickande bivr6kar civer Jiirvafiiltet bru-
kar inte vara si imponerande stort och ett antal
ph 15-20 sVh<ist har ansetts vara klart bra.
DiirFor skiljer sig irets antal, med si minga som
9l st strZickande, markant. Alla dessa bivrikar
striickte under period en 241 8-20 19.

Bli kiirrhiik
Under hdsten (918-26/10) observerades 3l st
striickande bl6 kiinhctkar 6ver norra Jiirvaf?iltet.
Att antalet blev si l&gt beror sannolikt pi ett
dnligt heckningsresultat for arten Ar 2012.

Sparvhiik
Totalt striickte under hosten (2818-7lll)
438 st sparvhokar rjver omridet.

Ormvrflk
Under hdsten (319-12/11) riiknades 851 st
ormvrikar in frin obsplatserna pi norra
Jdrvaftiltet, vilket utgor det tredje hogsta
antalet under 2000-talet.

Fjiiltvrik
Under hosten (719-17/l l) striickte 77 st

f ?illvrikar over norra Jiirvaftiltet.
Mycket fi av dessa fi?illvrakar var ungfbglar,
vilket bekriiftar uppgifterna om 6rets diliga
hZickningsresultat ftjr arten i fi2illomridet.

Kungstirn
Efter tre h<istar med totalt endast en striickande
kungsdrn ?ir naturligtvis hristens antal med 4 st
mycket glZidjande. Dessa kungscirnar sigs fran
obsplats 30-meters under perioden 5ll0-7lll.

Fiskgiuse
Under perioden 9/9-3019 striickte 8 st fiskglusar
over omriidet.

Tornfalk
Totalt striickte ca 30 st tornfalkar over omridet.
vilket var flera ?in normalt.

Stenfalk
Under denna host striickte bara 4 st stenfalkar,
vilket iir det liigsta antal som noterats ftir om-
ridet pA 2000-talet.

Pilgrimsfalk
Under hosten 2012
observerades totalt
12 st pilgrimsfalkar
striicka civer norra
delen av Jiirvafiiltet.
Detta utgdr den niist
hcigsta striicksiffra
som noterats ftir arten
under 2000-talet.

Rovfigelstriicket iiver norra Jiirvafiiltet under hiistarna 2003-2012

Art 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20rt 2012

816 kanhrtk
Sparvhrik
Ormvrik
Fjiillvrak
Kungsorn
Stenfalk
Pilgrimsfalk

33

ca 500
52
4
9
7

60 63

7s0 575
755 770
115 7s
52
30 16

18 10

72 3l
625 438
934 8st
108 77
04
13 4
912

30 48 67 38 36
542 7s0 428 396
63s 1111 492 809
85 100 45 128
0801
1917116
s379

45

9

6
2
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JOKs exkursion till Skine och Vflstkusten 6-10 september 2012
Deltagare: Anders Sennmalm (ledare), Jukka Markkanen, Hans Schwartz, Kjell Sahlberg,
Jan Tallmark, Bo Tallmark och Bengt Lindberg.

N?ir vi hlmtade ufp Jan och Bo hemma hos
Jan kretsade tvi gamla och en ung havsdrn rakl
ovanfiir oss. Det tog vi som ett gott omen och
stiirkta av detta rullade vi sd'derut.

Ftirsta stoppet gjordes vid Tikern. Vi besokte
fiirst Hovtornet i cistra delen d?ir tvi salskrakar
och tvi unga rorhdnor observerades. Ddrefter
fortsatte vi till Glzinestornet i scider och fick
dZir syn pA det par rodhuvade dykdnder som
ftirmodligen genomforde Sveriges fcirsta kiinda
h?ickning av arten i borjan av sommaren. Detta
var ett kryss for Kjell och upplevelsen var tydli-
gen si omtumlande att han blev sjuk i samband
med detta. Dessbiittre tillfrisknade han efter ett
par dagar.

Fredagen startade vi med att skida havsfagel
vid Glommens sten. Fcjrutsiittningarna var viil
inte de allra biista, men vi gjorde en satsning.
F<irutom en stormfigel fick ett par av deltagarna
se en mindre lira som visade sig hastigt. Aven
en obestiimd lira sigs pi ruggigt hAll.

Efter ett par timmar brot vi upp och gjorde ett
kort stopp vid grannlokalen Morups T6nge,
men diir ridde hogvatten si det var inga stcirre
vadarsamlin gar p il p lats. Detta giill de generel lt
under resan, och de flesta lokaler lig langt un-
der normal standard.
Vi fortsatte ti I I niirali ggande Munkagirdfl oen
d?ir vi fitt tips om en smalniibbad simsnZippa.
Den visade sig inte forr?in efter en timmes tid,
men medan viviintade si it vi lunch. En fin
hane stenfalk pi en Aker forhdjde upplevelsen
yfterligare.
Rapporter om en nilgis gjorde att vi drog nomrt
igen mot Getteron. Figeln lig och sov i en
grupp med kanadagiiss och roligare iin si blev
det inte dZir.

Di det fortsatt att bl6sa tiinkte vi det kunde vara
l2ige i Laholmsbukten. Vi valde att prova Skum-
meslovsstrand. Hiir spanade vi i drygt tv6 tim-
mar och fick se tre fiiillabbar, varav en obs blev
riktigt fin. Aven en mindre lira visade sig ett par
ginger, men tyviirr inte pi riktigt njutbart h6ll.
Nrljda med detta drog vi till virt baslZiger i Mag-
larp utanftir Trelleborg. Dock via Sturup diir vi
hiimtade upp Bengt som fiorst nu kunde ansluta.

Liirdagen iignades fr2imst it ostra Skine.
Vi inledde vid Aspet utanfijr Ahus, och det
visade sig bli resans biista vadarlokal fast?in
det bara blev tolv arter vadare. Trevligaste
frnden hiir var en rcidstrupig piplZirka och en
ganska sen mosndppa. En havsorn som forsokte
ta en skadad grigis ute pAL havet foljdes med
spiinning. Gf,sen klarade sig tills vidare.
Vi fortsatte till Ravlunda skjutfiilt diir vi dock
inte gjorde n6gra anmiirkningsviirda f,nd.
Efter ett par lokaler till si stiillde vi oss en tim-
me vid Sandhammaren diir vi dock kunde kon-
statera att striicket var ganska magert.
Vi bestiimde oss fbr att avsluta i Borringe-Hav-
g6rdsomridet i forhoppning om att vi skulle fh
se nigon av de tre mindre skrikcirnarna som up-
pehillit sig i trakten. Dessa uteblev pi sedvan-
Iigt man6r, men en gammal kungs<irn, och en
?ildre brunglada forgyllde stoppet.

Stdrre delen av stindagen tillbringades pi Fals-
terbondset. Vi inledde forstis vid Nabben. Det
var riitt mycket fagel i omlopp. Det mest spiin-
nande var tv6 striickande stlipphokar varav en
2K hane som niistan redan hunnit bli utfiirgad.
Aven nigra striickande pilgrimsfalkar och fors-
?irlor bokfcirdes. Vid $rren noterades en mindre
hackspett och ringm?irkarna visade upp en sen
hiirmsingare.
Efter lunch gjorde vi ett kort forsok vid kanalen,
men rovfigelstriicket gick for lingt nomrt for
att vara njutbart.

Vi bestiimde oss istZillet for att forsrika pA rov-
figlar i Boninge-Havgirdsomridet. Diir sigs
en brunglada liinge och pi niira hill vid hojden
med det mefiligt poetiska namnet Punkt 106.
Nu niddes vi av ett larm pA att tre mindre skrik-
tirnar 169 och kretsade mellan Vellinge och
Hollviken. Vi chansade pi att forsoka jaga ifatt
dem och ekte tillbaka. Men chansninsen miss-
lyckades tyviirr.

Aven mflndagen vigdes 6t Falsterbo. En hel del
fAgel str?ickte Sven denna dag, bland annat slog
man nyft dagsrekord pi strtickande s2idesiirla
med 995 ex och putsade d2irmed det gamla re-
kordet frin 1976 pL970 ex. Idvrigt noterades
bland annat tre str2ickande rodstrupiga pipl2irkor
och tvi kaspiska trutar.
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Hela resans i slirklass liickraste obs utgjordes
av en fiiillabb och en kustlabb som tillsammans
str?ickte stiderut i makligt tempo pA niira hill i
medljus. Det var b6de ytterst pedagogiskt och
ytterst estetiskt och skillnaden mellan dessa niir-
stiende arter framstod pldtsligt som enorm.

Exkursionens sista figelstopp gjordes vid Inre
Foteviken. H?ir bjdds det pi mycket ?inder och
giiss, och skojigast var viil en snogis.

Under hemresan fogades tre arter till artlistan,
niimligen notskrika, dubbeltrast och en katt-
uggla.
Di 6rets exkursion summerades kunde vi kon-
statera att vi uppnitt 148 arter, vilket iir ett
hyggligt antal.
Sedan ar 2000 har denna exkursion nu samman-
lagt noterat 228 arter.
Arets nytillskott blev nilg6s, rtidhuvad dykand,
mindre lira, h?irmsingare och bergfink.

Anders Sennmalm

forening fiterkommer
iiven viren 2013.
Datum for dessa hiirliga
skAdarmoten framg6r i
JOKs virprogram pi
sidan 19 i detta
JOK-blad.

SONDAGSVANDRINGARNA
Aven denna hcist ledde Bengt Sundberg 4 st
fbgelvandringar pi norra delen av Jiirvafiiltet.
Vandringama lockade som vanligt, trots att
hostviidret ibland var nigot mindre njutbart,
ett imponerande antal deltagare ut i Jiirvafiiltets
fbgelrika marker.
Figelvandringarna, som utgor ett samarbete
mellan JOK och Sollentunas Naturskvdds-

JOK ansvarade 6ven denna host under tvA son-
dagar fiir serveringen vid det popul?ira Natur-
skolekaf6et vid VZisby gard.
JOKarna som fixade fikat 6t minga och mycket
nojda fikagiister var:
Karin Callmer ("lagkapten"), Ulla Bjiirkdahl,
Gunta Dambekalns, Elisabeth Eklund och
Orvar Fredriksson.

Denna typ av ideellt arbete, som ovanndmnda
JOKare bidrar med, utgor sannolikt eff miste
ftir att Naturskolekafeet skall kunna fortsiitta
med sitt dppethillande.

JOK FIXAR KAFFET I NATURSKOLANS KAFE
Fcirutom JOK ansvarar Naturskyddsforeningen,
Friluftsfriimjandet i Sollentuna samt Stidra Upp-
landskretsen av Svenska Turistforeningen ftir
serveringen pi Naturskolan.

JOK fir for sin insats vid fiket mycket bra PR.
Dessutom ger forsiiljningen en vinst, som fiir-
delas i proportion till den arbetsinsats som varje
forening bidragit med vid kaf6verksamheten.

Under viren 2013 ut0kar JOK verk-
samheten vid Naturskolans kaf6 och
kommer att ansvara ftir liket vid tre
tillf?illen, siindagarn a 20 / l, l0 12 och 7 | 4.

JOK-bIa det 412012

Bidrag till detta JOK'blad har liimnats av Andes Sennmalm och Ulf Svahn.

Dessutom har ett ett antal mycket ivriga ryktesspridare liimnat viirdefull info.

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

JOK-doppingen,
som klisterdekal,
kan fortfarande kdpas av
Karin Callmer, Olle Bernard,
Roland Jarvad och Mats Weiland.
Pris: 20 kr/st
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Det ryktas att......
ndr Holger Stenson kom hem efter sommarlovet,
fick han iigna flera dagar it att lZisa igenom sin
dators dverfullda mailbox. D v s om han inte lyd-
de tipset om en s k snabbldsning, levererad av da-
tasnillena vid 3 0-meterskiirret.
Deras ftireslag gick ut pA att Holger skulle v?inda
upp och ner pA datorn och skaka denna lite forsik-
tigt <iver en papperskorg, tillrtickligt stor fiir att
kunna ta emot en massa e-mail.

ntir Lasse Imby mitt under intensiv striickskid-
ning vid 3O-meterskiirret forsokte overtala Holger
Stenson till att Aka hem, drog Lasse till med n6-
got si udd4 som att nu m6ste de absolut 6ka, an-
nars skulle han inte hinna till bankomaten innan
den stiinger.
PS: Fcjr allmiin information si ?ir det nog bara
ute pi H?isselbystiippen, som bankomaterna har
begrtinsade oppettider.

niir Anders Nyberg kom hem och meddelade sin
fru att han kcipt ett nytt hus, blev hon bide glad
och civerraskad. Niir Anders si sminingom ftir-
tydligade, att kopet giillde ett nytt kamerahus,
som kostade ungeftir i nivi med en biittre begag-
nad bil, diimpades hennes gladje en aning.

Lasse Imby sedan minga ir tillbaka arbetar med
ett forskningsprojekt, d?ir han forsciker ta reda pi
hur minga havscirnsobsar som det gir pA en
kungscirnsobs pA J?irvafiiltet.
JOK-bladet kommer naturligtvis att presentera en
fullstiindig forskningsrapport, si fort som Lasse
fitt se sin ftirsta kungsorn pA Jiirvaftiltet.

efter det att Holger Stenson gjort ett inlZigg pi
Facebook ansig en "motskrivare" att Holger
lever kvar pi 1 700-talet.
Flera JOKare anser dock att han inte iir fullt si
gammal och JOK-bladet kan avskija att Holger
egentligen inte iir en dag iildre, iin att han fort-
farande lever kvar pA Asa-Nisses och Fridolf
Rhudins tid.

Karin Callmer miste ika ?inda bort till Kroatien
ftir att mila tavlor.
Fdr flertalet av oss andra JOKare, behdver vi inte
Aka liingre iin ut pA JZirvaftiltet for att gcira en och
annan tavla.

nlir Ove Lundin ("vir" vfrtmarksentrepreniir)
arbetade med sin gr?ivmaskin vid Igelbiickens
ddmme, blev 30-meterskdrrets kossor mycket
intresserade. Dessa samlades runt Oves maskin,
diir de stiimde upp i ett kraftigt rimande. Hiir
kan man verkligen snacka om att bli utmuad.

den i reklamen v?ilkiinda Iprenmannen har fitt en
motsvarighet i JOK, men i stiillet for en Iprenman
lanserar JOK en Iphoneman (uttalas "Ifbnman").
Under vecka 42 pi Oland tog Giiran Lettstrand
frivilligt pi sig rollen att-ageru "Ifinman" och
framfor allt var det hans nya mobiltelefons kame-
rafunktioner som testades.
Vecka 42-fimen blir s?ikert en verklig kulturskatt
over det Oliindska Viirldsarvet, med sina extremt
utstikta landskaps- och personpanoreringar.

niir Karin Callmer skrek ut sin glddje over
sitt 300:ade kryss, detta i samband med att en
mindre skrikorn striickte cjver 3 O-meterskiirret,
insig alla di niirvarande varlor skrikdrnen heter
just skrikdrn,

Thomas Strid n2istan helt tog dver Naturmorgon
i radions P1 ldrdagen den 22/9 och han pratade
sig si varm for biirfig41, att den inte si insekts-
kunnige var glad for att man dnnu inte uppfunnit
doffradio.
Alla JOKare vet givetvis att biirfisar iir en stor
grupp insekter, och att det finns 53 st biirfisarter
i Sverige. Biirfisama har fatt sitt namn p g a att
en del arter sprutar ut en obehaglig luktande vdts-
ka flor att skriimma bort rovdjur.
PS: Thomas har varit projektledare ftir en nyut-
kommen bok om biirfisar.

uppftiljaren till programserien "Bonde soker fru"
blir "Elkonstruktiir siiker kontakt" och vi JOK-
are fiirviintar oss naturligtvis att den rutinerade
elkonstruktoren Anders Nyberg anmiiler sig.
Om Anders kommer med i programmet, kopplar
han siikert upp oss JOKare pA en hemlig special-
Iedning, si att vi inte missar n6gra spiinnande de-
taljer, i synnerhet inte s6dana diir kamerorna nor-
malt inte brukar fi vara med.

Roland 'Rulle'Jarvad kommer att bli ombedd
att l2irnna ett bidrag till Sveriges Ornitologiska
Fcirenings medlemstidning "VAr F6gelvZirld".
I denna tidning har man i ett antal nummer,
under rubriken "Smultronstiillen", presenterat
sp?innande fbgellokaler och enligt rykten vill man
giirna se att "Rulle" skriver en liten artikel om
sin favoritlokal Pommern. Vi kan siikert forviinta
oss ett stort antal skona beskrivningar om moten
med spiinnande figlar vid Ravalens piirla.
"Rulle" avslcijar kanske inte bara var han plockar
sina smultron, utan ocksi var han har sina biista
kantarellstiillen vid eller i niirheten av sitt smult-
ronst?ille Pommern.
PS: 30-meterskdrret presenterades som nr tvi
i "VAr Figelviirlds" serie om smultronstiillen.
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PROGRAMFOR
JARVAFALTETS ORNITOLOGISKA KLUBB

Vintern - ftirhOsten 2013

Jiirva-aktiviteter

Fdgelvandringar
Aven denna vdr genomftr JOK och Sollentunakretsen av SNF sina populiira och
viilkiinda figelvandringar pi Jiirvaf?iltet.
Bengt Sundberg leder som vanligt dessa fflgelvandringar, vilka ger en verkligt
god bild av omr5dets rika figelfauna
Du iir viilkommen att i trevlig gemenskap fA mdta varen och minga av vdrfiglarna
pi Jiirvaf?iltet.
Figelvandringarna iiger rum s0ndagarn a 27 I l, 2412, 2413 och 28/ 4.
Samlingen sker vid Naturskolan, Vlisby gird kl09.00.

9/2 (ordag) - Rdjning pd Srtby strandiing.
Aven denna vinter kommer JOK att ftirsoka avliigsna vass och sly pi Siiby strandiing och
utanftjr liggande <jar. Klubbens arliga insats bidrar till att omridet, sedan restaureringen
genomftirdes i mitten av 1990-talet, bibehillit sin hriga klass som figellokal.
Vassrci.jningen utgdr ocksi en viktig social hiindelse, och bara detta gdr att ditt deltagande
borde vara en sjiilvklarhet!

Samling liirdaeen den 9/2 kl 9.00 och alla som har kimpliga verktyg - liar, hzicksaxar,
sekat<irer o s v - tar med dessa. For clvriga ordnar ft)reningen redskapen.
Korv och saft serveras som vanligt gratis vid lunchpausen eller niir arbetspasset avslutats.
Mer info om denna viktiga naturv6rdsinsats finns att liisa pi annan plats i detta JOK-blad.
Arbetsledare iir Olle Bernard tel 08/580 37 257 eller 0701340 5883.

PS: Betriiffande eventuella "Extra vassr0iningdagar", se annan plats i detta JOK-blad
samt senare pi JOKs hemsida (Anslagstavlan).

5/5 (sondag) - Fdgelskddningens dag
JOK och Sollentuna kommun inbjuder till en ca 2 timmar l6ng
guidad figelvandring vid "F&gelskidningens dag"
siindasen den 5/5.
Figelvandringen startar kI08.00 frfln Biigs giLrds parkering.
JOKs medlemmar viilkomnas naturligtvis och din medverkan
bidrar siikert till att "Figelskidningens dag" blir en trevlig och
givande exkursion for ft rhoppningsvis m6nga f&gelintresserade
besOkare.

Chefsguide och samordnare vid "Figelskidningens dag" iir Rikard Dahldn (tel: 626 77 69).

fr- JOK ansvarar fi)r serveringen pd
Nat urs ko lans kafe s 6 n d ag arn a

20/1, 10/2 och 7/4.
ft-

#
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Ovriga exkursioner

6/1 - 2013 (sondag) - Nyirsplock

Vi biirjar nyiret med det traditionella nyirsplocket. Vi siktar pA Nykdping som brukar vara
bra men iir dppna for att det kan bli annat resmil vid bZittre ftirutsiittningar pe annan plats.
Vi aker i egna bilar.
Jubileumsaret nummer 15 med denna tur, ger kanske ftir ft)rsta gangen over 60 arter.
Anmtilan till ulf.svahn@gmail.com senast 1 januari.
Liigg med om du kan ta egen bil och ditt mobiltelefonnummer.

En kvdll under vecka 11 - Ugglekvdll i Uppland

En ny exkursion som ger mdjlighet att se, eller kanske mer troligt, hcira flera
av vira ugglor. Vi 6ker en liimplig viiderkviill under vecka 11 till berguv och
sparvuggla innan vi 6ker vidare ftjr att ftirsrika ffi slaguggla och kanske den
svdraste, piirluggla. Vid motsvarande exkursion viren 2012 observerades
berguv, slaguggla och kattuggla.
Vi 6ker i max tre personbilar och startar vid ca 16 - l7 pA eftermiddagen och
iker hemit vid 23-tiden.
Medtag fika.
Kostnad ca 100 kr per person. Intresseanmiilan till anders.sennmalm@bredband.net
Exkursionsledare Anders Sennmalm och Ulf Svahn.

16/5 (torsdag eftermiddag)- 20/5 (mdndag kvciV) - Oland

Vad gir upp mot Otana i hrinryckningens tid? En sejour till etskilliga av 6ns spiinnande
figlar och ffigellokaler utlovas.
Exkursionsledaren Stig Holmstedt, stig.holmstedt@gmail.com, tar emot din anmiilan senast
mindagen den22 april (anm?il dig giima tidigare eftersom antalet deltagare 2ir begriinsat!)
FArd i minibuss och dvernattningar i exkursionsledarens tvi hus i Mellstaby, 13 minuters
bilfrrd fran Sodra Udden.
Sjiilvhushill vad giiller frukostar och luncher (tvi kcik finns), men gemensamma middagar
i storstugan pi kviillama.
Kostnad i grova drag 1800 kr for bilhyra, bensin och civernattningar.
Anm?ilningsavgiften, 600 kr, skall vara inne pi JOKs plusgirokonto 58 0l 32 - 9 senast en
vecka efter anmiilan, d.v.s. mindagen den29 apnl

26/5 (sondod - Heldags skdrgdrdstur till Singd ytterskdrgdrd

Vi aker med Christer Hegarts ombyggda transportkutter
"Einar" till Norrsten, Stridsb6dorna och Aborren.
Vi kan garantera hiickande tordmule, sillgrissla och ?iven
tobisgrissla. Andra arter som vi kan fa se tir havsdrn, sj6orre,
sviirta, smiskrake m. fl.
Det iir tredje gingen vi kdr denna tur och ftina g6ngen hade
vi tur med svartnribbad islom och bud pi praktejder.
Vi 96r iland pi nhgra av 6arna ftir att kolla av smifiglarna.
Kostnaden ftir biten rir 400 kr per person som betalas in pi
JOKs plusgirokonto 58 01 32 - 9 senast en vecka efter anmiilan.
Anmiilan till ulf,,svahn@gmail.com senast I maj.
Maxantalet iir 10 personer. OBS! Vid dangt viider stiills turen in.
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5-9/9 (torsdag eftermiddag - mdndag lwdll) - Skdne-Viistkusten

JOKs klassiska hosttur till Skane och Viistkusten gar denna ging av stapeln mitt under
htigsiisongen ftir rovfAgelstrlick och havsfigelskidning, s& om v?idret iir med oss kan det
bli mycket av det goda. Och bjuds vi inte pi sidant viider gor det inget. Det finns en riklig
miingd figellokaler att v6lja bland, och framftjrallt Skine erbjuder ett brett speklrum av
skidningsalternativ, med lokaler ftir niistan varje upptiinkligt vader.
Detta iir en tid di det iir minga flyftfiglar i rdrelse, si vi kommer att fi se minga fbglar av
minga olika arter.
Dessutom hoppas vi pi att det ska kunna dyka upp rariteter. Kommer det ett l2impligt larm
si 6ker vi! Detta vill du inte missa!
Anmal dig till exkursionsledaren Anders Sennmalm, anders.sennmalm@bredband.net
senast den 7 augusti!
Vi aker i en minibuss och antalet deltagare lir begriinsat till 7 personer.
Luncherna iiter vi i f?ilt, men om kvdllarna titer vi middag pA restaurang
och har artgenomging.
Ovemattning sker pi vandrarhem och liknande.
Kostnaden uppskattas till runt 2200 kr ftir bilhyra, bensin och iivernattningar.
Anm2ilningsavgiften, 400 kr, skall vara inbetald pi JOKs plusgirokonto 58 0I 32 -9
senast en vecka efter sista anmiilningsdagen, d v s onsdagen den 14 augusti!

Niir egna bilar nyttjas pi exkursionerna giiller ftiljande:
Kostnaden itr 20 krlmil, som alla i bilen delar p6. Normalt blir detta 5-7 kr/mil frr varje
deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls pn efi optimalt siitt.

$$$$$$$$$$$s$$$s$ss

Obs! Allt deltagande pi JOKs exkursioner sker pi egen risk.
Notera ocksi att ledarna arbetar pi ideell basis.

INBETALNINGSKORT N'ON MEDLEMSAVGIFTEN AN ZOTT.
Gliim inte att skriva in namn och medlemsnummer, vilket Ziven g?iller for er som
betalar in medlemsavgiften via internet.
Om du viiljer att anviinda inbetalningskortet nedan, iir det biist att du klipper vid de

streckade linjerna, fdr di kan forhoppningsvis postens maskiner "l6sa" inbetalningen.
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PlusGirot INBETALNING/GIRERING A Kod 1

Meddelande till betalnlngsmottagaron

Arsavgift

Namn:

Medlem nr:

Md belalning pl annat sd[ var god arge ditt namn och medlemsnr.

Adrcsslndring eller andra medlemsffi gor kontakta medlemsansvarig:

Clas Cronlund. 08 - 583 529 27, clas.oonlund@gmail.csn

Meddelande kan inte ldmnas pA baksldan

Till Plu3clrokonto

5801_32 9
Betalningsmottagare (€ndast namn)

Jirvaffi lteb Orn itologiska Klubb

Avsiindare (namn och postadress)

s0 00FrAn PlusGiro-/personkonto (vld gir€ring)

Svanska kronor

fro4fr



JOK:s innekviillar vflren 2013
Innekviillarna iiger rum pfl Naturskolan, Viisby gird och starttid iir alltid 19.00.

Tisdagen 5/2iebruari - Arsmiitefi)ljt av "Fdgeldret 2012 pd Jiirvaftittet'

Efter sedvanliga irsmtitesfiirhandlingar kommer vi att ftir femte 6ret fi en spiinnande
redovisning av det gingna iret pi Jiirvaf?iltet.
Bildmaterialet stdr JOKS minga duktiga fotografer fiir och bildsammanstiillare och
viird fiir kviillen iir Johan Wallin.

Tisdagen 5/3 mars - Barrow, norrs Alasku

Under flera 6r har Lidingtibaserade Tomas Lundquist skiimt bort oss med fantastiska
fhgelbilder i siviil tidskrifter som pi niitet.
Vi har nu fiirmAnen att kunna erbjuda Tomas "live". Denna kvdll kommer han att ta med
oss till Barrow i norra Alaska, dit han gjorde en fagel/fotoresa i somras.
Riikna med en hAftig kavalkad av hdgarktiska figelarter - glasrigonejder, praktejder,
tuvsniippa, bredniibbad simsniippa fiailuggla osv. Det kommer att bli en trevlig kvell!

Inneliviillarna iiger rum pi Naturskolan vid Viisby gird pi norra Jiirwafiiltet
med biirjan kI19.00.
Parkering vid Biigs gird, diirefter en kilometers uppfriskande promenad.
Klubben bjuder pi fika med dopp efter fiiredragen/bildvisningarna!

EFTERLYS E S -BILDER TILL JOKS ANS SAVTMANSTAT,T,NTUC
Har du tagit bilder under Fn 2012 som du tror kan liimpliga ftir JOKs arskrrjnika, vilken kom-
mer att presenteras i samband med JOKs Arsmcitet den 512?

Bildema behdver inte bara visa fAglar, utan g2ima ocksi andra aktiviter som JOIVJOKaTe
meverkat vid under det g6ngna Aret.
I si fall bdr du kontakta Johan Wallin tel. nr 793 94 54 eller via mail: cj.wallin@gmail.com.
Detta giirna ftjre den 3l/12 sA att Johan hinner gdra en bra sammanst?illning inftjr 6rsm<itet.
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