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Jönköpings Fågelklubb är en ideell 
förening med ett övergripande mål att 
främja kunskapen om fågelfaunan och 
skyddet av dess livsmiljöer i Södra 
Vätterbygden. 

Klubben är ansluten till Sveriges 
Ornitologiska Förening - BirdLife 
Sverige och samarbetar med 
Studiefrämjandet. Klubben förverkligar 
detta genom att: 
* anordna sammankomster,

exkursioner och kurser,
* verka för att hos allmänheten,

väcka och underhålla intresse för
fågelfaunan och fåglarnas
livsbetingelser,

* arbeta med ornitologiska
undersökningar och dokumentation
av fågelfaunan,

* bistå myndigheter, organisationer
och enskilda i ornitologiska frågor,

* sprida information till medlemmar
och allmänheten om fåglar och
deras livsmiljöer.

Klubbens verksamhetsområde omfattar 
Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner. 

Medlemsavgifter: 
Ungdom t.o.m. 25 år 100:- 
Äldre än 25 år 150:- 
Hela familjen 200:- 

Medlemsavgiften sätts in på Jönköpings 
Fågelklubbs bankgiro 5253-4757, glöm 
inte ange avsändare. 
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Fåglar i Södra Vätterbygden 2017
Jan Blomqvist

Denna fågelrapport är ett försök att tolka den stora mängd information av
observerade fåglar från Södra Vätterbygden som finns i rapportsystemet
Artportalen, i fortsättningen Ap (www.artportalen.se). Fågelrapporten för
Jönköpings Fågelklubb omfattar fågellivet i Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner. Totalt för året är det 33.000 observationer fördelade på 
Jönköping 29.000, Habo 3.000 och Mullsjö 1.000. Syftet är att ur detta 
digra material ge en förenklad fyndbild av fågellivet i verksamhetsområdet
(vo). Sammanställningen är skriven med utgångspunkt att du som läsare
har en viss lokalkännedom. Om någon lokal är obekant kan du gå in på Ap
och ta fram observationen, markera sedan lokalnamnet med muspekaren så 
får du fram en kartbild på var lokalen ligger.

Några intressanta arter har utelämnats i själva fågelrapporten. Orsaken kan 
vara att fynduppgifter är skyddade, att underlaget inte är tillräckligt för en
rättvisande fyndbild eller att uppgifterna finns redovisade i fenologilistan.
Många rapportörer har som vanligt bidragit med material till rapporten 
samt lagt ner otaliga timmars ideellt arbete ute i markerna. Ett stort TACK
till er alla samt till fotograferna som frikostigt delat med sig av sina bilder!

Jag vill än en gång påpeka att det är viktigt att ni anger start och sluttid på
det ni rapporterar. Detta behövs för att dubbelräkningar ska kunna
uteslutas. Det är även till stor hjälp vid bedömning av vem som ska stå som
upptäckare/referensperson till observationen. Tyvärr förekommer det
fortfarande suspekta och välorganiserade samlare som är intresserade av
vad vi säger och rapporterar, därför är det viktigt hur vi gör det. Till 
exempel är det stor skillnad på skyddet för en art i Ap om vi istället för
förbiflygande i aktivitetsfönstret använder obs i häcktid, lämplig biotop
eller ännu bättre om det är känt, permanent revir.
Fundera även på om en fågel är sträckare eller födosöker i reviret. Det är
inte alltid så lätt att se det, men har stor betydelse för skyddet av arten.

Om du inte är van vid Artportalen och saknar information om en art (t ex smålom
eller tycker att järpen är bristfälligt redovisad eller saknas) kan du gå in på Ap 
(www.artportalen.se) för att skaffa mer information. Under fliken Sök skriver du 
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Jönköpings Fågelklubbs program för 2019 

Jönköpings fågelklubb hälsar medlemmar och intresserade välkomna till klubbens verksamhet 
under 2019. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att någon dag innan titta på 
hemsidan, då det kan ske ändringar av tider, platser m.m. beroende på väder eller andra 
omständigheter. Du kan alltid kontakta den som ansvarar om du har några frågor. 
Ådorna, klubbens kvinnliga medlemmar, välkomnar alla medlemmar till sina 
programpunkter. 
För uppdateringar och ändringar i programmet; 
www.jonkopingsfagelklubb.se 
Gilla gärna Jönköpings fågelklubb på facebook. 

Välkomna! 
Januari 

VINTERVANDRING 
27/1 SÖNDAG 
Vinterfågelvandring i stan. 
Samling: Liljeholmsparken, Jönköping (Östra kyrkogården) kl 10.00 
Ansvarig: Leif Jansson Tel 070-625 80 43 

Februari 

ARTRACE 
3/2 SÖNDAG 
Vi börjar vid Studiefrämjandet kl 08.00. Där delar vi upp oss i lag och blandar erfarna och nya 
fågelskådare. Vi försöker se så mycket roligt som möjligt fram till kl 14.00. Sedan fika och 
artgenomgång. Klart ca 15.00. 
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping, kl 08.00 
Ansvarig: Thomas Rostedt Tel 070-520 58 36 

HORNBORGASJÖN 
23/2 LÖRDAG 
Resa till Hornborgasjön innan tranorna anländer. Det har matats örn under flera år vid 
Trandansen, så vi kommer att göra ett försök att se dessa. Utöver örn kan vi utlova en rad med 
änder, gäss och om vintern inte är för kall så börjar vissa vårfåglar att anlända vid den här 
tiden. 
Samling: Var och när samling sker, får ni veta när ni anmäler er. 
Ansvarig: Lennart Broman Tel 070-635 91 12    broman.l@hotmail.com           

KLUBBMÖTE 
26/2 TISDAG 
Bildvisning, Jörgen Hansson, Monica Engstrand och Ulf Gotthardsson visar bilder från 
Thailand. 
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl 18.00 
Ansvarig: Karin Enquist Tel 072-522 45 55 
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Mars 

ÅRSMÖTE 
10/3  SÖNDAG 
Välkomna till årsmöte. 
Efter årsmötet kommer Erik Arbinger att berätta om sitt arbete med att bygga holkar till 
göktytor. Erik skulle varit med förra året men fick då förhinder.Sedvanlig semletårta med 
kaffe/te kommer att serveras. 
Samling: Hovslätts hembygdsgård kl 14.00 
Ansvarig: Barbro FalkTel 070-892 78 11 

HOLKBYGGE 
12/3  TISDAG 
Snart knackar våra tättingar på holken. Vi passar på att utöka deras möjligheter till bostad 
denna kväll. Kanske vi kan bygga en holk till göktyta. Ta med plåster och ett glatt humör. 
OBS slå en signal till Lennart Broman några dagar innan och anmäl er så han kan förbereda 
på bästa sätt. 8 - 10 deltagare. Blir intresset större erbjuder Lennart ytterligare tillfällen. 
Samling:  Studiegatan 2 B, Jönköping, från kl 18.00 
Ansvarig: Lennart Broman Tel 070-635 91 12    broman.l@hotmail.com 

ÖLANDSRESA 
30/3  LÖRDAG 
Vi styr kosan ner mot ostkusten och Öland över dagen. Väder och fågeltillgång får bestämma 
om det blir magiskt ejdersträck vid Stora Rör eller om någon spännande raritet drar 
uppmärksamheten till sig. Anmäl ditt intresse så samordnar Blomma resan. 
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping, kl 04.00 
Ansvarig: Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95 

April 

ÅDORNA TILL ÖSTEN 
7/4  SÖNDAG 
Vi gör en heldagsutflykt till Östen som är en näringsrik sjö i Västergötland norr om Skövde. 
Sjön är en viktig rastplats för änder, svanar och gäss. Ta med mat för en hel dag. 
Samling: Studiefrämjandet 6.00 för samåkning. 
Ansvarig: Barbro Falk Tel 070-892 78 11 

UVABERGET, TENHULT 
13/4 LÖRDAG 
Vi gör en vårutflykt till naturreservatetUvabergeti Tenhult. Vi avslutar utflykten med att Hans 
visar oss en mindre flugsnapparbiotop i närheten med Smålands längsta granar. Ta med fika. 
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl 7.00 eller vid Konsums 
parkering i Tenhult ca 7.15 
Ansvarig: Hans Lööf Tel 073-053 46 14 
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Maj 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 
5/5 SÖNDAG 
Alla intresserade hälsas välkomna till Fältstationen vid Landsjön. Ringmärkning från gryning 
till kl 10.00. En längre vandring på några timmar startar kl 07.00. Kortare guidade vandringar 
startar 08.00, 09.00 och 10.00. 
Se hemsidan för utförligare program. 
Samling: Fältstationen Landsjön mellan kl 07.00 - 12.00 
Ansvariga: Styrelsen (se hemsida) 

FYRA TISDAGSVANDRINGAR I MAJ VID ROCKSJÖN 
Kvällsvandring utmed Rocksjöns spänger, där vi lyssnar och spanar efter fåglar. 
Samling: John Bauer parkeringen kl 18.00 

7/5 
Ansvarig: Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95 

14/5 
Ansvarig: Thomas Rostedt Tel 070-520 58 36 

21/5 
Ansvarig: Björn Merkell Tel 070-245 69 52 

28/5 
Ansvarig: Anders Åhlund Tel 073-182 66 02 

TÅKERN 
9/5 TORSDAG 
Kvällsutflykt till Tåkern för att se och lyssna efter nyanlända flyttfåglar. Räkna med en sen 
kväll eftersom vissa fåglar inte sjunger förrän det blivit mörkt. Ta med fika. 
Samling: Studiefrämjandet Rosenbergsgatan 6, Jönköping 17.00 för samåkning. 
Ansvarig: Peter Berglin 072-350 90 90 

ÅDORNA TILL KAXHOLMENS LÖVSKOG  
22/5 ONSDAG 
Vi gör en kvällsutflykt till Kaxholmen för att lyssna på vårfåglar. Ta med fika. 
Samling: Studiefrämjandet Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl 17.00 för samåkning. 
Anvarig: Lone Möller Tel 070-345 90 02 

Juni 

STORA KÄRRS BOKSKOG, HABO 
2/6 SÖNDAG 
Vandring i bokskogen och besök vid dammarna i Munkaskog 
Samling: Parkeringen vid rastplatsen, väg 195, vid bokskogen kl 07.30. 
Ansvarig: Sven V Johansson Tel 073-152 60 50 
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Augusti 

VADARHELG PÅ VISINGSÖ 
2-4/8 FREDAG - SÖNDAG
Klubbens traditionella helg på Öa. Vi tältar på Sandudden där det även blir mycket mys vid 
kvällsbrasan. Det går bra att bara komma över dagen för de som inte vill övernatta. 
Samling: För info kontakta ansvarig.
Ansvarig: Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95

RINGMÄRKARMORGON VID LANDSJÖN 
10/8 LÖRDAG 
Vi får följa med ringmärkare som berättar om de fåglar som fångats. Förhoppningsvis kan vi 
på nära håll ha både rörsångare och kärrsångare och lära oss hur arterna skiljs åt. 
Samling: Fältstationen Landsjön kl 07.00 
Ansvarig: Magnus Blom Tel 076-119 80 30 

September 

FALSTERBORESA 
20-22/9 FREDAG - SÖNDAG
Åter dags för den traditionella resan till Falsterbo. Boende sker på vandrarhem eller i stugor. 
Anmäl dig i god tid då vi endast har åtta platser i minibussen.
Samling: För info och anmälan kontakta ansvarig.
Ansvarig: Lennart Broman Tel 070-635 91 12      broman.l@hotmail.com

Oktober 

EURO BIRD-WATCH DAY 
5/10 LÖRDAG 
Var med och bevaka flyttfågelsträcket vid Vista kulle samt Tranebo. Euro Bird-
watchdaygenomförs alltid första helgen i oktober med olika aktiviteter där både lokalklubbar 
och regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Artportalen. Samtidigt 
uppmanas alla som är ute och skådar under helgen att rapportera alla inräknade fågelindivider 
till Artportalen. 
Samling: Paviljongen, Vista kulle och fågeltornet, Tranebo07.00 - 12.00 
Ansvarig: Vista kulle, Leif Thörne Tel 076-803 22 11 
Tranebo, Jan Blomqvist Tel 070-645 33 95     

ÅDORNA TILL VISINGSÖ 
6/10 SÖNDAG 
Vi gör en heldagsutflykt till Visingsö. Ta med matsäck för en hel dag. 
Samling: Vi åker med färjan från Gränna 07.55 
Ansvarig: Susanne Bergdahl Tel 070-638 05 81 
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ÅDORNA TILL ÖLAND 
18-20  FREDAG - SÖNDAG
Ådorna åker till Öland för att ta del av höststräcket. Boende med vandrarhemsstandard.
Begränsat antal platser.
Samling: För info och anmälan kontakta ansvarig senast 1/9
Ansvarig: Barbro Falk Tel 070-892 78 11

November 

ALLHELGONARALLYT 
2-3/11 LÖRDAG - SÖNDAG
En tävling mellan de olika fågelklubbarna i Småland.Den klubb som ser flest arter vinner 
rallyt.
Alla arter registreras av medlemmarna var för sig i Artportalen. På vår hemsida sammanställs 
observationerna, där det också finns listor på arter vi sett och inte sett till och arter som kan 
vara möjliga att se. Klicka på Rallyt -19 på hemsidan.

KLUBBMÖTE 
19/11 TISDAG 
Bildvisning, program kommer senare. Se hemsidan för mer information. 
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl18.00 
Ansvarig: Styrelsen 

December 

ÅDORNAS LUSSESKÅDNING 
14/12 LÖRDAG 
Ådornas lusseskådning med glögg och pepparkakor. 
Samling: ICA Maxi parkeringen, bredvid återvinningscentralen kl 08.00 
Ansvarig: Inga-Maj Filipsson Tel 070-839 79 43 

Januari 2020 

VINTERVANDRING 
26/1 SÖNDAG 
Vinterfågelvandring i stan. 
Samling: Liljeholmsparken, Jönköping (Östra kyrkogården) kl 10.00 
Ansvarig: Leif Jansson Tel 070-625 80 43 
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