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Omslagsbild framsida: Rallhäger, foto Peter Berglin
Omslagsbild baksida: Fjällvråk, foto Peter Berglin

Vem är först till 100?

När man har för mycket fritid, så kan man ägna sig lite åt statistik. Jag tyckte/trodde 
för min del att årets race till 100 arter på kommunlistan (Jönköping) kom tidigt. Sagt 
o gjort, så jag tittade efter för att jag blev så nyfiken och bekräftade vad jag trodde. 
Spannet på datum sträcker sig mellan 6 maj (2003) och 4 mars (2014). Det kan tyckas 
vara ett rätt så stort spann, men flera faktorer kan givetvis spela in. Hur varm/kall 
våren är. Hur aktiv skådarna är just det aktuella året m.m. Det kan också vara så att 
rapporteringen inte riktigt kommit igång på Svalan redan 2003, men å andra sidan 
kom vi upp i normalt antal totalt antal sedda arter i Jönköpings kommun.

Roade mig också med att titta på totalresultatet som kanske är ännu roligare. 
Åtminstone om man heter Thomas Rostedt eller Martin Widén. Dessa står i en 
klass helt för sig själva. Ni kan själva konstatera detta i tabellen nedan. Vi ska dock 
vara medvetna om att uppgifterna är tagna ur Svalan rakt av vilket innebär att ev. 
underkända arter inte är bortplockade.

           Totalt antal
 Först        sedda arter
År	 till	100	 Namn	 	 	 	 Totalt	 Såg	flest	arter	 under	året
2003 6 maj Peter Berglin, Martin Widén, 211 Thomas Rostedt 229
  Jan Blomquist
2004 26 mars Monica Engstrand   207 Thomas Rostedt 229
2005 24 mars Martin Widén    218 Martin Widén 231
2006 31 mars Martin Widén    213 Thomas Rostedt 225
2007 31 mars Per Sjöstrand    208 Martin Widén 232
2008 12 mars Martin Widén    221 Martin Widén 231
2009 18 mars Martin Widén    205 Martin Widén 225
2010 25 mars Rüdiger Kasche   206 Martin Widén 228
2011 2 april Martin Widén    204 Martin Widén 224
2012 17 mars Rüdiger Kasche   222 Martin Widén 239
2013 5 april Rüdiger Kasche   209 Martin Widén 229
2014 4 mars Peter Berglin    222 Martin Widén 240

/ Peter Berglin
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Rallhäger Rocksjön/Jönköping 2014
Den 26 oktober gick paret Gunilla Trulsson och Donald Israelsson från Ekhagen, 
en promenad runt Rocksjön som de rätt ofta gör. Eftersom de gått en kurs på 
Senioruniversitetet i ”Fågelskådning” under klubbmedlemmen Gunnar Rosqvist 
ledning, så hajade de till när en mindre fågel ”med vita vingar” kom flygande 
vid den numer kända bron vid södra änden av Rocksjön. 

De hade tur som såg en fågelskådare från klubben och kunde rådfråga honom. 
Han hade dock nästan ingen erfarenhet av ljusa små hägrar men insåg att det 
nog var något ovanligt, men inte mer. Ytterligare skådare kom ditringda och då 
satt hägern längre bort och längre in i ”spenaten” och var ganska svårsedd. Det 
första förslaget var natthäger, men relativt snart tillslöt fler skådare och det stod 
rätt snart klart att det var en rallhäger. Efter en, lite för lång, kort tid gick larmet 
även ut på Bird Alarm (BA, larmsystemet för ovanliga fåglar bland fågelskådare) 
och folk börjar anlända för att få se denna rara fågel. Det kom folk från Vaggeryd, 
Örebro, Stockholm, Öland, Skåne, Göteborg och många andra ställen under de 
dagar som följde. Även P4 Jönköping gjorde direktreportage på måndagen från 
rallhägerbron.  

Som de flesta säkert vet så bjöd rallhägern tidvis på sanslösa observations- och 
fototillfällen. Sittandes på bara några få meters håll som närmast, gjorde stäm-
ningen på bron nästan andlös. En liten rolig notering var ju att när den varit 
borta en stund så var det ofta mycket trångt på bron, för att efter den haft en av 
sina fina uppvisningar nästan tömdes på folk och nästa ”gäng” började samlas 
på bron igen. Ibland var det så trångt på bron så undertecknad bad via BA folk 
att inte ta med sina tubar ut då det var trångt och ingen nytta med tuben just där. 

Min och säkert många andra Jönköpingsskådares telefoner gick varma under de 
åtta dagarna rallhägern valde att förgylla vår tid, särskilt de första dagarna. Vi 
fick hjälpa många med vägbeskrivning och dyl. En fråga jag fått många gånger 
sedan dess är ju hur många som varit och tittat på rallhägern. Min högst personliga 
gissning, för ingen vet ju exakt, är att det rör sig om minst 1000 personer. 300 
personer har t.ex. uppdaterat sina listor på C3. Med det i beaktning så kanske 
runt 1500 personer är en mer korrekt gissning. Men ni får ta den gissningen för 
vad det är. 
Att vi sedan fick in den under smålandsrallyt gjorde ju inte saken sämre. Den 
blev ju då en rall(y)häger. Klubben gjorde en all time high under Smålandsrallyt 
med 124 arter och blev mästare i Småland för 2014.
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Samtidigt kan man konstatera att när vi jönköpingsbor väl bjuder till stänkare 
så får alla se dem väldigt bra. Rallhäger, Svartvingad glada osv. Vad blir nästa 
tunga art? 
Slutligen så får vi tacka rallyhägern, förlåt rallhägern för de fina uppvisningar 
den gav oss mellan 26 oktober och 2 november.
/Peter Berglin

Reds. anm. En rallhäger dök sedan upp vid Molnsätra gård och Översjön, Järfälla 
12 november. Det var inte samma rallhäger som besökte Rocksjön eftersom ”vår” 
häger saknade flera stjärtpennor vilket fågeln i Järfälla inte gjorde. Rallhägern 
stannade kvar i Översjön i drygt två veckor och gladde många skådare. Den sista 
observationen av rallhägern gjordes 29 november.

Rallhäger vid Rocksjön, foto Peter Berglin
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Islommen kom till slut
Bor man i Bankeryd, är intresserad av fåglar, tycker det är extra spännande med flyt-
tande (sträckande) fåglar och särskilt grupperna med måsfåglar, vadare och sjöfåglar, 
då faller det sig ganska naturligt att åka till Vidablick, KFUM`s lägergård precis vid 
Vättern. Sydsträckande fåglar som följer Vättern kan passera på mycket bra avstånd vid 
Vidablick, som alltså är en förnämlig sträcklokal.

Under vecka 42 denna höst, var det mycket bra sträck av fåglar mot söder i våra trakter. 
Tranor, änder, gäss (bl a rekordmånga vitkindade) och rovfåglar, där fjällvråkar sträckte 
i ovanligt stora antal. Allt detta kryddades med några bredstjärtade labbar, som är hös-
tens invasionsart i Sverige. Därför beslutade jag mig för att ta ledigt några timmar under 
förmiddagen på fredagen den 17/10. Givetvis åkte jag till Vidablick. Strax efter mig 
kom PerJonas Andersson, som också är en flitig besökare här. Det blev en mycket bra 
förmiddag med bra sträck. När vi stod där sa jag till PerJonas - ”tänk att vi aldrig sett 
en islom här, det skulle vara så kul”. Strax efter kl 10 var jag tvungen att åka till jobbet.

Dagen efter, på lördagen den 18/10, ägnade vi förmiddagen åt att ställa in trädgårdsmöbler 
och städa upp hemma i trädgården inför vintern. Hela tiden stördes jag av ett enormt 
sträck av trastar och då i huvudsak rödvingetrast. Vid ett par tillfällen kom det larm från 
Vidablick om bredstjärtade labbar. Eftersom det är 15 år sedan det var så gott om dem, 
och dröjer det lika länge till nästa gång så är jag nästan 75 år, så åkte jag till Vidablick 
strax efter kl 13:30 i hopp om att få se någon brelle igen. Jag hade nog inte varit där i en 
minut ens, när jag fick se 2 unga brellar komma norrifrån och i lugn och ganska sakta 
fart flyga mot söder, lågt över vattnet. Just innan de försvann för mig bakom buskarna, 
tog de höjd och snurrade runt några varv innan de gick ner på vattnet. Då såg jag dem 
inte längre och började på nytt svepa tubkikaren norrut. När jag kom mot Gränna fick 
jag se en fågel på vattnet, kanske 400 meter ut. Det första jag såg var det svarta huvudet 
och en tydlig ljus markering på halsen. SMOCK! Polletten ramlade ner på en gång. I 
alla fall till en del. Jag förstod direkt att det var en islom men såg inte näbben. Av någon 
anledning steg nog pulsen en aning. Och islom som vi pratade om igår och nu ligger 
den här! Slutligen vred sig lommen och visade upp en grov och kraftig VIT näbb som 
pekade uppåt. Det var alltså en vitnäbbad islom som var på besök. Den var i full som-
mardräkt och grymt vacker! 

Jag ringde först till PerJonas och sedan larmade jag ut islommen. Hade polisen haft 
fartkontroll i Bankeryd kunde det blivit dyrt för PerJonas, som dök upp tämligen snabbt. 
Lite senare kunde andra som kom dit få se den vackra, långväga gästen. Fågeln förflyt-
tade sig från öster mot väster och drev längre ut i sjön, men den var kvar i skymningen. 
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Dagen efter kunde den inte återfinnas. Kanske är den kvar i Vättern? Hur som helst var 
det väldigt roligt att få se denna vackra fågel på hemmaplan och väldigt festligt att den 
kom dagen efter att vi drömmande hade talat om den. Vitnäbbad islom var en ny art för 
Jönköpings kommun. Någon som drömmer om en annan fågel?

/ Håkan Ydregården

(Reds anm.) Den vitnäbbade islommen sågs på nytt vid Munkaskog i Habo kommun 
den 25 oktober, fortfarande i full sommardräkt. Det blev också en ny art för Habo. Den 
sågs även 27 oktober på samma plats. Dessutom noterades lommen dra ner mot Jönkö-
ping från Vidablick 31 oktober, fortfarande i full sommardräkt. Det är möjligt att den 
fortfarande är kvar i Vättern.

Vitnäbbad islom i Sörmland, foto Peter Berglin
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Sett i Södra Vätterbygden, 1 november – 31 december 2014

Mindre sångsvan, 1-5 ex sågs vid Fredstorp, Dumme mosse 1-18.11.
Tundrasädgås, 50 ex rastade vid Tranebo, Dumme mosse 2.11.
Spetsbergsgås, 44 ex rastade vid Fredstorp, Dumme mosse 6-17.11, dessutom 6 rast vid Ed, Visingsö 
25.11 och 1 ex på samma plats 26.11 samt 32 ex sträckande mot söder vid Hamnen på Visingsö 26.11.
Bläsgås, 4 ex rastade vid Tovrida 2.11, 2 ex sågs vid Feskarns, Visingsö 2.11 och 4 ex på samma 
plats 6.11. 1 ex flög förbi Norra udden, Visingsö 8.11 och möjligen samma ex rastade vid Feskarns, 
Visingsö 10.11. 8 ex rastade vid Tovrida13.11 och 10 ex 15.11. 1 ex rastade vid Fredstorp, Dumme 
mosse 14-25.11, 1 ex sträckte söderut vid Lekeryd 26.11 och 1 ex rastade vid Drättinge 25.11-20.12.
Vitkindad gås, upp till 1500 ex har rastat på Visingsö under november. Dessutom har flera obser-
vationer av sträckande fåglar noterats på flera platser i Jönköping. 1-2 ex rastade vid Fredtorp/
Tranebo 5-23.11. Senaste obs var 300 ex vid Ed, Visingsö 23.12.
Snatterand, 2 ex Norra udden, Visingsö 1.11 och 3 ex i Rocksjön 13.12.
Kricka, 3 ex rastade i Erstadkärret, Visingsö 14.12 och 2 ex sågs i Stickelösaviken, Landsjön 24.12.
Bergand, 1 ex mot S utanför Ungdomsborgen, Munkaskog, Habo 1.11, 1 ex tillsammans med 25 
knipor i Rocksjön 1.11, 3 ex mot S Norra udden, Visingsö 29.11.
Ejder, 1 ex gjorde sträckförsök vid Abisko 9.11
Järpe, 1 ex vid Bengtagölen2.11 och ev. 2 ex vid Bengtagölen 10.11.
Rapphöna, 16 ex vid Landsjön 2.11.
Gråhakedopping, 1 ex sträckte mot söder utanför Ungdomsborgen, Munkaskog, Habo 1.11, 2 ex 
sågs vid Vidablick samma dag, 1 ex rastade vid Sjogarp, Habo 2.11 och 1 ex vid Vidablick 2.11, 
3 ex rastade utanför Abisko 20.11 och 1 ex noterades utanför Säby, Visingsö 27.11.
Svarthakedopping, 1 ex födosökte utanför Vidablick 13.12 och 3 ex hittades utanför Flygfältet, 
Visingsö 31.12.
Rallhäger, 1 ex gladde många skådare vid Rocksjön 26.10-2.11 (se artikel på annan plats i tidningen).
Brun kärrhök, 1 sent ex födosökte vid Erstad, Visingsö 11.11.
Kungsörn, 3-4 olika ex har setts vid Fredstorp/Tranebo, Dumme mosse 2-30.11, dessutom 1 ex 
Vidablick 29.11.
Pilgrimsfalk, minst 2 ex noterades vid flera tillfällen på flera platser på Visingsö 1-30.11, dessutom 
1 ex vid Vista kulle 2.11.
Dvärgbeckasin, 1 ex vid Stickelösaviken, Landsjön 2.11 och 1 ex nedanför Fältstationen, Land-
sjön samma dag. 3 ex stöttes vid Stickelösaviken, Landsjön 4.11, 1 ex födosökte vid Fredstorp, 
Dumme mosse 7.11.
Bredstjärtad labb, 2 ex försökte sträcka vid Abisko 9.11 men vände tillbaka ut i Vättern igen och 
3 ex sträckte mot S vid Abisko 16.11.
Dvärgmås, 1 ex förbiflygande Vidablick 14.12.
Tretåig mås, 1 ex passerade mot S förbi Munkaskog, Habo 1.11.
Jorduggla, 1 ex flög förbi Feskarns, Visingsö 2.11.
Taigasångare, 1 ex födosökte vid Landsjön 9.11 (ny art för Landsjön).
Bergstaigasångare, 1 ex lockade vid Hägnen, Råbyskogens naturreservat 4.11.
Bändelkorsnäbb, 1 ex födosökte i lärk vid Stattutgatan, Dalvik 21-22.11, 2 ex hittades i Ekskogen, 
Visingsö 29.11 och 1 ex noterades i Hisingstorp 30.11. 15 ex noterades i Ekskogen, Visingsö 1.12 
och 2-5 ex 5-29.12. 2-3 ex upptäcktes på nytt vid Stattutgatan, Dalvik 2-31.12.
Lappsparv, 1 ex Feskarns, Visingsö 4.11.
Snösparv, upp till 8 ex på Norra udden Visingsö 4-28.12. Dessutom 1 ex vid Gränna reningsverk 27.12 
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Förutom ett fantastiskt fågelår har vi under 2014 också haft en rad spännande 
utflykter i våra marker. Här nedan hittar du några exempel på vad året bjudit på 
i exkursionsväg. De små notiserna är hämtade från vår hemsida 
www.jonkopingsfagelklubb.se.

Västkustresan den 6 januari
Klockan 6 på morgonen var vi 7 personer som trotsade de ogynnsamma väderutsikterna 
och styrde kosan mot Västkusten. Lockade gjorde inte minst vittrut och vitvingad trut som 
varit synliga de senaste dagarna. De gäckade oss, trots att vi var vid Träslövsläge strax 
efter att vittruten larmats därifrån. Vårt första stopp var Getterön. Minnesvärt därifrån var 
skäggmesarna, hane och hona, som lät sig beskådas på nära håll och de 13 havsörnarna 
som satt en bit ut i väntan på att dagens åtel skulle läggas ut. Varken Leif, Karin, Gunnel, 
Barbro, Gustav, Leif eller jag hade tidigare sett så många havsörnar samtidigt. Häftigt! 
Uppehållsvädret höll i sig under förmiddagen, men det blåste hårt. Vid Galtabäck kunde 
vi spana in bl.a. fem storspovar innan regnet slog till. Vi åt vår matsäck i fågeltornet 
medan regnet piskade och vinden tjöt utanför. Getteröns naturum var skönt att pusta ut i 
innan hemfärden. 40 noterade arter (bl.a. sjöorre, ejder, pilgrimsfalk, rörhöna, stenknäck, 
gravand) kändes bra en dag som denna och vi åker gärna till västkusten om ett år igen.
/Margareta Andermo

Vinterfågelvandringen vid Rocksjön och Munksjön 26 januari
Så var det dags igen för den årligen återkommande vinterfågelvandringen vid Rocksjön 
och Munksjön i regi av Jönköpings Fågelklubb och Naturskyddsföreningen. Roland Eng-
strand ledde vandringen och hade god hjälp av bl.a. Peter Berglin och 2 Tranåsskådare, 
vilket nog gjorde sitt till att vi lyckades så väl med min utmaning att vi skulle se minst så 
många arter som vi var deltagare. 28 deltagare tvivlade vid starten vid Liljeholmskanalen 
på att detta skulle vara möjligt, men alla deltog med liv och lust både med spaning och 
rapportering till mig, som var självutnämnd sekreterare. 

Naturligtvis såg vi många gräsänder, men ibland dem spanade vi också in 2 bläsandhonor 
och noterade hur mycket mindre de är än gräsandhonorna. Vi jämförde också näbbfärg 
och näbblängd och diskuterade skillnaden mellan unga bläsandhanar och honor. Den nu 
på vintern rätt stationära, men inte alltid så lättsedda smådoppingen visade sig helt öppet, 
så alla kunde få njuta av denna småfranskelika och näpna dopping.

Hela 13 gråsiskor hade vänligheten att födosöka på marken precis jämte kanalen och 
tack vare detta kunde alla se det röda i pannan tydligt.

I John Bauers Park letade en trädkrypare efter småkryp vid roten av några björkar och 
avtecknade sig så fint mot den gröna mossan. Alldeles i närheten har Gisela Frid och Stig 
Lilja hängt upp flera fågelmatare och fåglarna svirrade tacksamt fram och tillbaka mellan 
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matare och träd och buskar. Här såg vi en rödhake lysa upp vinterdunklet. Blåmesar, 
talgoxar, entitor och nötväckor kunde också räknas in. En flock på ca 20 sidensvansar, 
liksom några storskrakar sågs flyga förbi av några observanta skådare. Sedan var det dags 
för fika, vilket intogs vid Rocksjökanalen och här kom dagens höjdpunkt, nämligen en 
riktigt fin obs av BÄVER!

Vi fortsatte till Munksjön, som är praktiskt taget helt frusen (ett par skridskoåkare var 
ute och testade). I kanalen hade vi dock turen att få se en ung rörhöna. I dammen vid 
Djursjukhuset låg skäggdoppingen, som för ett par dagar sedan togs om hand av räddnings-
tjänsten, då den frusit fast i Munksjöisen. Den låg och putsade sig och såg ut att må bra.

Det blev 33 arter totalt och glada och nöjda skildes vi åt vid startpunkten vid Liljeholm-
skanalen.
/Monika Engstrand

Ådorna till Bankeryd 23 april
På Ådornas utflykt till Bankeryd var vi 13 deltagare, varav 2 män. Vi gick från Attarpsdam-
men längs Lillån ner till Vättern vid Vidablick. I den soliga men lite kyliga vårkvällen fick 
vi ihop 21 fågelarter. Två deltagare hade tur och fick se en skymt av bävern! Vi andra fick 
nöja oss med att förvånas över vilka grova träd som bävern hade fällt. Efter vandringen 
bjöd Birgitta och Lennart Öhman på välsmakande fika. Det blev trångt kring köksbordet! 
Stort tack till Birgitta och Lennart för en trevlig kväll i den fina naturen i Bankeryd.
/Barbro Falk

Ådorna till sjön Ruppen, 28 april
Mitt inne i skogen, inte långt från Åsens by ligger sjön Ruppen, en grund sjö med öar och 
kobbar och stora vassområden, som man har en fin utsikt över från Åsens naturrum. Det 
var målet för Ådornas utfärd 28/4. Vi var fem personer som deltog och dit kom också Hans 
Lööf och hans kompis Lennart från trakten, en man som kunde det mesta om fåglarna vid 
sjön, naturen och kulturen. Liksom Hans delade han frikostigt med sig av sitt kunnande.

Till en början var det egentligen bara några kanadagäss och ett par tranor som syntes 
medan en lövsångare sjöng. Men bit för bit avslöjades sjöns fågelliv för oss. Där låg 
sångsvanen på rede, bara huvudet och den gula näbben skymtade i vassen – och där kom 
ett svanhuvud till och rörde sig mot redet. Tranorna trumpetade, storlommar låg mitt i sjön, 
där upptäckte vi också häger, skrakar, gräsänder och krickor, alla i par. Inte ens gråtrutarna 
ute på ön störde stillheten. Och där dök fisktärnor mot vattenytan, årets första för oss alla. 
En brun kärrhökshane flög in över vassen och gav en fantastisk uppvisning under flera 
minuter. Strax efteråt cirklade honan länge över oss. En korp stal ett ägg ur ett rede, det 
lyste vitt i näbben när han snabbt drog in över skogen. Vi hörde enkelbeckasinen ticka och 
horsa, skogssnäppan gjorde en ljudlig flyguppvisning och stod sedan länge och putsade 
sina fjädrar, vi hörde lövsångare, kungsfåglar, grönsångare och svart-vit flugsnappare.
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På hemvägen stannade vi till vid den anlagda våtmarken vid Hässlarp i Lekeryd. Där 
hittade vi bl.a. en gluttsnäppa. Över åkern på andra sidan vägen ryttlade en tornfalk 
obekymrad om vår närvaro.

Sista stoppet blev Veda våtmark i Tovrida. Där fann vi snabbt storspovar och blev mycket 
nöjda när två årtor och ett bläsandspar gled fram efter en stund. Och som en fin avslutning 
hörde några i gruppen morkullan dra. En fin kväll med 33 noterade arter.
/Margareta Andermo

Fågelskådningens dag den 4 maj
Bilparkeringen utefter allén vid Landsjöns Fältstation var mycket lång vid 7-tiden då 
den långa vandringen skulle börja. Ett 60-tal personer följde med under ledning av Jan-
Olof Berlin, Bengt Ohlsson och Anders Berlin. Under dagen var det ca 160 personer 
som tittade på ringmärkningen, följde med på en kortare fågelvandring med guide eller 
själva gick bort till fågeltornet. Förutom fågelvandringar bjöds det bl.a. på ringmärk-
ning, bildspel och fika. Av de lite ovanligare arterna som ringmärktes denna dag var tre 
stenknäckar. Många svarade också på naturstigsfrågorna som hade satts upp på lämpliga 
ställen bort till fågeltornet. Flera hade alla rätt varför vi fick dra två vinnare som vann 
varsin naturbok. Vinnarna blev Sven-Åke Jonsson Marbäck och Sören Käll Gränna. Det 
är tydligt att fågelintresset är stort bland kommunens invånare. 
/Leif Jansson

Vårens Rocksjövandringar
Under maj månad hade vi fågelvandringar vid Rocksjön, en aktivitet som blivit riktigt 
uppskattad av Jönköpingsborna. Vädret var väl inte det allra bästa men det finns ju inget 
dåligt väder, bara dåliga kläder. Nedan några rapporter från dessa vandringar.
Förutsättningarna för årets första Rocksjövandring den 6 maj var väl inte de bästa. Regn, 
kyla och måttlig till frisk SV vind gjorde att fågelsången var i det närmaste obefintlig. 
Trots de dåliga yttre förutsättningarna var vi tre tappra fågelentusiaster som samlades vid 
parkeringen vid John Bauerparken vid kl:18. Strax hade vi några björktrastar som följde 
vår promenad i parken. Vi fick möjlighet att titta på en större hackspett som letade efter 
mat i en murken sälg och en rödhake visade upp sig fint. En rörhöna kilade snabbt över 
stigen och ner i det våta på andra sidan, på jakt efter föda. Det regniga vädret gjorde att 
svalorna flög tätt utmed vattenytan också på jakt efter de insekter som tryckts ner av 
vädret. Några sävsångare gjorde tappra försök att kalla på en artfrände men tystnade snart 
i det kalla vädret. Ett par sävsparvar visade upp sig fint längs spången och en storskrake 
letade småfisk i en av kanalerna. På grund av det dåliga vädret hittade vi inte mer än 27 
arter under kvällen, men trots det var det några nöjda fågelskådare som skiljdes efter 
promenaden. Vi kör igen nästa vecka, samma tid och samma plats, men förhoppningsvis 
utan regn.
/Björn Merkell
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Vandring vid Rocksjön 13 maj lockade 12 deltagare. Peter Berglin började guida och 
jag fick ta vid efter halva vandringen. Vid första plattformen såg och studerade vi en 
kniphona med 5 gulliga ungar. Ladusvalorna flög nära vattenytan. Sävsparven sjöng för 
oss. Storskrakar och en kanadagås låg på bo. Flera grågäss med söta gässlingar simmade 
omkring eller låg på stranden på flera platser. I södra delen av sjön flög 4 fisktärnor. En 
rörhöna låg stilla i sitt bo = korgformat med tak precis som det står i fågelboken. Endast 
några droppar regn och vi hade en fin kväll.
/Inga-Maj Filipsson

Den sista tisdagsvandringen vid Rocksjön den 27 maj samlade 10 deltagare som fick 
hålla värmen på olika sätt denna blåsiga och småkyliga kväll. Ute över sjön födosökte 
alla tre svalarterna. Liksom förra tisdagen fick vi fina observationer på en rörhöna, nu 
med tre små ungar, hög gullighetsfaktor. Även skäggdopping sågs med två ungar som 
trängdes på ryggen. Kvällens sångare var faktiskt lövsångare, medan svarthätta och 
trädgårdssångare hördes på olika håll. Vi fick gå hela vägen ner till södra änden av sjön 
innan sävsångare hördes bra, men där visade den också upp sig korta stunder. En fin 
final blev bävern som plötsligt gled ut i kvällssolen i kanalen och simmade en bit ut mot 
sjön innan den dök.
/Per Sjöstrand

Ringmärkning av nattskärra, 31 maj
En helt perfekt kväll där 10 intresserade kom för att se hur det går till att ringmärka 
nattskärror. Vi hade väl minst 5 skärror som spelade runt oss i olika revir. Näten sattes 
upp och sedan gick vi en sväng för att kolla lite i området samtidigt som jag informerade 
lite. När vi sedan kom tillbaka, då hade mörkret börjat lägga sig, så jag startade spelaren 
med nattskärrans läte och det dröjde nog en halvtimme innan hannen låg i nätet och 
han fick bli den första ringmärkta nattskärran för året. Jag tror att alla blev nöjda trots 
lite knott och mygg (de har inte riktigt kommit igång ännu). Jag tackar alla deltagare 
för en trevlig kväll.
/PE Svahn

Exkursion till Stora Kärrs bokskog m.m. i Habo, 15/6
Det var 11 deltagare som denna soliga och nästan vindstilla sommarmorgon mötte upp 
vid parkeringen till Stora Kärrs bokskog i Habo. Vi började som brukligt med spaning 
och lyssning i bokskogen. Några av deltagarna lyckades på långt håll få syn på den mest 
eftersökta arten här, nämligen mindre flugsnappare – vilken exkursionsledaren Sven 
bestämde, men vi hörde också grönsångare, svarthätta och taltrast här bland annat. Då 
det varit mer intressanta arter i det intilliggande Sjogarp än vid dammarna dit det var 
tänkt att vi skulle gå beslutades att vi skulle gå genom Sjogarp istället och hoppa över 
sedimentdammarna. Det var nog ett bra val för vi fick se eller höra buskskvätta, rosen-
fink, hämpling, sånglärka, törnskata, törnsångare och lärkfalk med mera, där vi gick 
längs en stig norrut öster om villaområdet. Det är första året rosenfink har rapporterats 
i området och att den har observerats under en längre tid tyder på att arten kan häcka 
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vilket är extra roligt. Vi fortsatte stigen norrut mot Munkaskog där vi intog vårt fika, 
vid Munkaskogsgården intill Vätterstranden. Hela tre lärkfalkar sågs snart när vi var på 
väg från Munkaskogsgården, två hanar och en hona, vilka spelflög. Vi fortsatte nu att 
gå längs den så kallade Pilgrimsleden mot dagvattendammarna och här kunde en till art 
hängas in. En gransångare hördes sjunga vilken för tillfället är Sveriges mest expande-
rande fågelart till både antal och yta. Vid dagvattendammarna stannade vi till kort och 
fick höra en rörsångare och se en törnskatehanne. Sedan var det dags att vandra tillbaka 
till bokskogen för de sex deltagare som återstod. Tillbaka i bokskogen fick Inga-Maj syn 
på flugsnapparen modell mindre igen och även en grå flugsnappare kunde höras. Tack 
till ledaren Sven och till vädrets makter denna ljuvliga sommarmorgon och förmiddag! 
40 arter sågs under dagen.
/Andes Åhlund

Ringmärkarmorgon vid Landsjöns Fältstation, 16 aug
En fin morgon med dagg i gräset och solen på väg upp för att torka bort daggen. Vi sam-
lades vid parkeringen vid Fältstationen och traskade bort till Magnus Blom, som visade 
upp vad han hade fångat under de tidiga morgontimmarna. Det blev en liten diskussion 
om en rörsångare/kärrsångare. Vi tog med fågeln till Janne Henriksson för ett expertutlå-
tande och han konstaterade att det var en kärrsångare vi hade fångat. Det var precis vad vi 
hade gissat på. Efter att Janne visade upp vad han hade fångat, bl.a. taltrast, härmsångare, 
rörsångare, sävsångare, kärrsångare och blåmes, så gick vi till tornet och skådade ut över 
sjön. Drillsnäppa och gluttsnäppor både sågs och hördes. Därefter upplöste vi gruppen, 
en del stannade för att fika och några åkte hem innan regnet kom. Vi var totalt 13 st. som 
var med på ringmärkarmorgonen inkl. våra ringmärkare.
/Olle Karlsson

Annandagsvandring vid Landsjön, 26/12
Jul, jul strålande jul…. det var vad de 9 personerna som kom till Landsjöns fältstation 
på annandag jul fick uppleva. Det var flera minusgrader ute och solen strålade från en 
klarblå himmel, en perfekt dag för en fågelvandring. Landsjön hade frusit under natten 
så det var inte så mycket sjöfåglar att titta på. Trots det var det ett drygt 100-tal kanada-
gäss som stod på isen och en gräsand flög förbi Fältstationen på jakt efter öppet vatten.
Som vanligt knallade vi upp mot Mykinge. Vid Stickelösaviken lyfte plötsligt alla kråkor 
och kajor som letade mat på ett av de frostnupna fälten. Magnus Blom (dagens guide) 
lyckades efter ett tag hitta en duvhök som gjorde ett lojt försök att få tag i en av kråkfåg-
larna, men försöket misslyckades. Vi fortsatte och hittade två starar vid Stickelösa, som 
passade på att äta lite vid ett av fågelborden. Framme vid Mykinge gård hade flera vackert 
röda domherrar hittat fram till fågelmatningen och under densamma satt en ekorre och 
tog för sig av de frön som hade ramlat ner på marken. Vi fortsatte vår härliga vandring 
och hittade flera domherrar vid ett torp lite längre upp i skogen. Snön knastrade under 
våra fötter och rimfrosten gjorde fina isskulpturer på trädens grenar. Efter ytterligare en 
stund var det dags att inta den medhavda matsäcken så vi letade upp ett soligt ställe vid 
en åkerkant och slog oss ner i snön. Solen värmde gott liksom det varma kaffet eller 
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teet som vi hade burit med oss. 4 storskarvar passerade över oss på väg ner till Vättern 
och öppet vatten. 
Vi fortsatte vår vandring i det härliga vintervädret, några blåmesar och talgoxar pas-
serade över vägen och vi konstaterade att det var ganska ont om grönfinkar, gulsparvar 
och siskor nu i vinter. När vi kom fram till nästa hus, vad satt och käkade förfullt av den 
utlagda fågelmaten om inte 9 gulsparvar. Där fick vi så vi teg. Så småningom kom vi 
ner till Hillinge och där lyfte en ormvråk från en gren och drog sig bort från oss. Om det 
var mycket uppförsbacke när vi började vår vandring så var det desto mer nedför nu. 
Augustenborg passerades med en farlig fart och snart var vi framme vid Landsjön och 
Fältstationen igen. Alla var nu intresserade av hur långt vi hade gått och Magnus kunde 
lugnt konstatera att hans GPS på telefonen visade att vi hade lagt 9,1 km under våra fötter.
Det var ett nöjt gäng som tackade för dagen och för en trevlig promenad tillsammans med 
goda vänner. Fågelmässigt var det väl ingen sensation, men ett 20-tal arter lyckades vi i 
alla fall skrapa ihop, med duvhök, ormvråk och storskarv som de lite ovanligare arterna. 
Den mest uppskattade arten blev utan tvekan domherrarna som visade upp sig fint på 
flera platser längs vår vandring.
Ett stort tack till Magnus som ledde oss runt på denna sköna vintervandring!
/Björn Merkell

Råka i Gränna, foto Lennart Pettersson
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Härmed kallas du till årsmöte med Jönköpings 
Fågelklubb söndagen den 15 mars 2015 kl 16.00 i 
Hovslätts hembygdsgård, Hovslätt.

Dagordning enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar 
delas ut innan mötet.

Efter årsmötet kommer Monica Engstrand att berätta 
om ”Brasilien genom en fågelskådares ögon”

Sedvanlig semletårta med kaffe/te kommer att 
serveras.

Motioner till årsmötet måste vara Leif Jansson  
leif036@gmail.com tillhanda senast söndagen den 1 
februari 2015.

Varmt välkomna
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