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Programmet för februari - september 2014

2014-02-13, torsdag kl 19.00
Hartsö-Enskär
Göran Altstedt berättar om verksamheten vid FSOs fågelstation
Hartsö-Enskär. Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan
53, Nyköping. Ansvariga är Marianne Mattiasson 070-660 10 33
och Susanne Stilling.

2014-02-26, onsdag kl 19.00
Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till Tärnans årsmöte 2014. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Niklas Liljebäck hålla
ett föredrag om fjällgåsprojektet som bedrivs vid Öster-Malma. 
Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping.

2014-03-02, söndag kl 09.00
Femörehuvud 
Har våren kommit? Eller letar vi fortfarande efter övervintrande
fåglar. Dagens exkursion till Femörehuvud har svaret.
Vi träffas på Femörehuvuds stora parkering kl 09.00. Ansvariga
Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Jan Karlsson.

2014-03-12, onsdag kl 17.00
Uggleexkursion 
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen. Ansvariga Per Eriksson 070-659 21
86 och Marianne Mattiasson.

2014-04-16, onsdag kl 18.00 - 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken 
Ansvariga Susanne Stilling 0155-28 93 01 och Björn Johansson.



2014-04-18, långfredagen kl 03.00
Orrspel på Fjällmossen 
Vi smyger ut i månskenet för att förhoppningsvis få se och höra
orrtupparna spela ute på myren. Den här tiden på våren brukar
även hönorna dyka upp på spelplatsen, vilket sätter extra fart på
spelet.

Fjällmossen är ett vidsträckt myrkomplex på gränsen mellan
Sörmland och Östergötland, som år 1999 avsattes som naturreser-
vat. I området finns även många andra fåglar bl.a. tjäder, trana,
korsnäbb, flera hackspettarter.

Det är ca 1,5 km att gå till spaningsplatsen och vi kommer delvis
att gå genom områden där det genomförts naturvårdsbränningar.
Tag med varma kläder, stövlar eller bra kängor, matsäck, kikare
(även tubkikare kan komma till användning), ev. fick- eller
pannlampa. När vi åker hem bestäms av väder, hur länge orrarna
spelar m.m. Vi bör dock vara tillbaka senast kl 12. 

Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen kl 03.00, vi åker i personbilar och be-
talar bilersättning till chauffören.  Vid allt för dåligt väder kan
arrangemanget komma att ställas in eller flyttas till annat datum. 

Anmälan till Mats Andersson 070-325 01 40 eller Marianne Mat-
tiasson 070-660 10 33 senast 16 april.

2014-05-03, lördag, Labro ängar
Tornkampen börjar kl 05.00 och håller på till kl 13.00.
Fågelskådningens Dag börjar kl 07.00 med en första guidad tur
till fågeltornet, samling vid reservatets parkering vid Tuvhätteväg-
en. Nästa tur avgår kl 09.00 från samma plats. Ansvariga Mari-
anne Mattiasson 070-660 10 33, Per Eriksson, Stig Larsson och
Ingvar Jansson.



2014-05-07, onsdag kl 18.00 - 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken
Ansvariga Marianne Mattiasson 070-660 10 33 och Mats Anders-
son.

2014-05-11, söndag kl 06.00
Dagstur till Hjälstaviken 
Hjälstaviken är förmodligen Upplands mest kända fågellokal, där
det oavsett årstid alltid bjuds på fåglar. Vi hoppas att få se nyan-
lända vårfåglar som 3 arter beckasiner, andra vadare och
rovfåglar.

Det blir en heldagsskådning så tag med riklig matsäck varma
kläder och ytterplagg efter aktuellt väder. Tips: googla på Hjäl-
staviken och Upplands ornitologiska förening. Bra att vara påläst!

Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen kl 06.00. Hemkomst senast kl 18.00
transport med personbilar. Kostnad: bilersättning till den som kör.

Anmälan till Marianne Mattiasson 070-660 10 33 eller Stig Lars-
son 073-093 86 51 senast 3 maj. 

2014-05-21, onsdag kl 17.00 - 21.00
Exkursion med ”Fågellokalsboken i handen”
Besökslokal bestäms utifrån väderförutsättningar. Samling vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed
Spelhagsvägen. Ansvariga Susanne Stilling 0155-28 93 01 och
Björn Johansson.

2014-06-09, måndag kl 22.00 - ca 01.00
Nattexkursion 
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen. Ansvariga Jan Sjöstedt 070-572 92
32 och Ingvar Jansson.



2014-07-16, onsdag kl 18.00 - 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken 
Ansvariga Karin Lindström 073-773 79 66 och Per Eriksson.

2014-09-11 till 14, torsdag - söndag
Långhelgsresa
Mer information om resmål, pris m.m. kommer att finnas på Tär-
nans hemsida senare under våren. Det blir enklare boende typ
vandrarhem, med självhushållning. Preliminär anmälan 2 april
och betalning i förskott 29 juli. Ansvariga Ingvar Jansson 070-570
70 25, Jan Sjöstedt och  Stig Larsson. 

Svärta.
Foto Pekka Pulsa



Tärnan erbjuder studiecirkel: Fågelsång för nybörjare
Start onsdag 26.3 kl 18.30
Vi träffas två gånger inomhus, och sedan två gånger utomhus.
Inomhustillfällen: 26 mars och 2 april, kl 18.30 - 20.30. Tid för
två utomhusträffar bestämmer vi i gruppen. 
Kurslokal: Studiefrämjandets lokaler Brunnsgatan 5, Nyköping,
lokal Åkerö.
Cirkelledare: Karin Lindström
Kostnad som inkluderar kursbok "Fågelsång: 150 svenska fåglar
och deras läten": 270 kr.
För frågor, kontakta Karin Lindström 073-773 79 66.
Anmälan senast 21 februari till Studiefrämjandet Susanna Engman
susanna.engman@studieframjandet.se eller 0155-80 00 02. 
Max 8 deltagare.

NYHETER
En app till mobilen
Ladda ner en app till mobiltelefonen. Få snabb information och ge
snabb information till dina fågelskådarkamrater i Tärnan. Tärnan
erbjuder som komplement till hemsidan och sörmlandsmailet till-
gång till en app till mobiltelefonen där du kan få och skicka infor-
mation till de som är anslutna. Här kan du direkt rapportera om
du ser något ovanligt eller bara få en fråga om samåkning för en
skådartur. Här kommer även Tärnan att påminna om de ak-
tiviteter som föreningen erbjuder. För mer information så läser du
på Tärnans hemsida tarnan.eu

Billig fågelmat
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn.
Klipp ut medlemskortet som finns i programmet du håller i och
visa upp det så erhåller du rabatten. De har en affär nere vid Östra
Längdgatan (in på gården bakom Brunelius Måleri) i Nyköping,
samt i Stigtomta och Gnesta.



Bli medlem i Tärnan
Medlemsskap i Tärnan under 2014 kostar 170 kr för vuxna, ung-
domar < 25 år 50:-. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. 
Ange namn, adress, telefonnr, mailadress. Stödjande familjemedlem
kan betala in 10 kr på samma Pg. 
Du når föreningen med medlemsärenden genom telefon till Stig
Larsson, 0155 - 28 22 60 eller mail stickan.larsson@gmail.com eller
andra ärenden via mail tarnan@sormlandsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress:
Besök Tärnans hemsida (http://tarnan.eu) där får du veta mer om vad
som händer i vårt område.

Är du med i Sörmlandsmailet? 
Om inte, gå med nu! Anmäl dig på http://tarnan.eu
Här får du påminnelse om aktiviteterna dagarna innan samt även
om nya exkursioner som bara presenteras här, utställningar och 
andra små tips.

Vid bilresor
Tärnan rekommenderar milersättning med 10 kr/mil per
medresenär vid bilresor.



Tärnan 
samarbetar med
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