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Programmet för februari 2018 - augusti 2018

2018-02-22 torsdag kl 17:00 - ca 20:00
Ugglekväll     
Huvudmålet är att få höra pärluggla, men vi hoppas även på andra ugglearter. 
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed 
Spelhagsvägen, Nyköping för samåkning i egna bilar. 
Ansvariga är Peter Lantz 070-559 31 53 och Mats Andersson 070-325 01 40.

2018-02-28 onsdag kl 19:00 – ca 21:30
Tärnans årsmöte 
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2018. Efter årsmötesförhand-
lingarna kommer Ingvar Jansson att till bilder berätta om en resa till fantastiska
Sri Lanka. Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i 
Nyköping. Föreningen bjuder på fika. 
Ansvariga för kvällen är styrelsen genom Ingvar Jansson 070-570 70 25.

 

Frogmouth
Foto: Ingvar Jansson
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2018-03-08 torsdag kl 19:00 – ca 21:30
Innekväll: Fåglar i Bolivia
Tärnan-medlemmen Bo Ljungberg har bott ett helt år i Bolivia, ett av jordens 
artrikaste länder med över 1400 registrerade fågelarter. Han berättar och visar 
bilder från området kring staden Cochabamba, samt från Amazonas och från den 
Andiska högplatån. 
Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. 
Föreningen bjuder på fika. Ansvarig Marianne Mattiasson 070-660 10 33.
  
2018-03-22 torsdag kl 17:00 - ca 20:00
Ugglekväll 
Vi åker ut mot Tunabergshalvön och Buskhyttan, för att lyssna efter skymnings-
ugglorna berguv och sparvuggla. Samling vid parkeringen mellan Restaurangsko-
lan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping för samåkning i egna bilar. 
Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86. 

2018-04-08 söndag kl 07:00 – ca 12:00
Femörehuvud
Vi spanar ut över havet från Femörehuvud och fyren. Samling 07:00 vid stora 
parkeringen på Södra Femöre, Oxelösund. 
Ansvariga Anton Johansson 070-297 43 88 och Jan Karlsson 070-680 38 46.

2018-04-11 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken        
Välkomna till fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida. 
Ansvarig denna kväll är Jan Karlsson 070-680 38 46.  

2018-04-14 lördag kl 06:00 – ca 16:00
Torö  
Heldagsutflykt till sträcklokalen Torö i Nynäshamns kommun. Vi besöker till ex-
empel Örudden, Reveln, Herrhamra ängar, och kanske Styran på vägen. Samling 
kl 06:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping för samåkning i egna bilar. Ta med matsäck för hela dagen. 
Ansvariga Olle Pers 070-580 47 93 och Marianne Mattiasson 070-660 10 33.

2018-04-21 lördag kl 03:00 – senast 11:00 
Orrspel på Fjällmossen 
Kring Fjällmossen på gränsen mot Östergötland häckar förutom orre även trana, 
tjäder, olika hackspettar, rovfåglar och korsnäbbar. 
Vi samåker i personbilar och betalar milersättning till förarna. När vi parkerat är 
det ca 1,5 km vandring fram till spaningsplatsen. Där kommer vi sedan att vara 
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stilla långa stunder, så varma kläder och varma kängor/stövlar är ett måste, liksom 
matsäck och kikare (ev. tubkikare också). En fick- eller pannlampa kan underlätta 
promenadens första del. 
Samling kl 03:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten 
utmed Spelhagsvägen, Nyköping, återkomst senast kl 11:00.
Anmälan via sms till ansvarig Lennart Wahlén, 070-216 94 89, senast den 18 
april. Ange gärna om du kan/vill skjutsa också.

2018-04-21 – 22 lördag – söndag
Vårvandring i Tintomaras spår
Ett samarbete mellan Nyköpings Frisksportklubb, Naturskyddsföreningen i 
Nyköping/Oxelösund och Tärnan. Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på 

Orre
Foto: Mauri Karlsberg
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två dagars vandring i markerna väster om sjön Virlången, norr om Stavsjö. Varje 
dagsetapp är ca 1 mil, man kan gå båda etapperna eller bara en. Start och mål för 
båda etapperna blir vid Gamla Åbo tomt, där de som vill övernattar i ett vind-
skydd. Lördagsetappen går till stor del i det blivande Åboravinens naturreservat. 
Söndagsetappen går delvis i det blivande naturreservatet vid Skogsbyås, där vi 
bl.a. hittar Sörmlands högsta punkt. 
Anmälan till Bert Lindgren 0155-72 333 eller Sven Jonsson 0155-22 74 11. 
Mer information kommer på Tärnans hemsida under vintern/våren. 

2018-04-25 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken        
Välkomna till fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida. 
Ansvarig denna kväll är Marianne Mattiasson 070-660 10 33. 

2018-04-28 lördag kl 07:00 – ca 15:00
Näsnaren
Näsnaren strax utanför Katrineholm är västra Sörmlands bästa fågelsjö, med höga 
antal av både rastande och häckande fåglar. Flera obs-platser finns vid olika delar 
av sjön, bland annat en stuga med tillhörande fågeltorn på en udde, och en ö med 
en plattform. Samling kl 07:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och 
Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Väl 
framme får vi sällskap och guidning av lokala skådare. 
Ansvariga är Marianne Mattiasson 070-660 10 33 och Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2018-05-02 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken        
Välkomna till fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida. 
Ansvarig denna kväll är Mats Andersson 070-325 01 40. 

2018-05-05 lördag kl 05:00 - 13:00
Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen
Vi håller som vanligt till på Labro ängar, Nyköping. Fågelskådningens dag börjar 
kl 07:00 med en första guidad tur till fågeltornet. Samling på reservatets parkering 
vid Trillingsbergsvägen, mittemot Bladbaggestigen. Nästa tur avgår kl 09:00 från 
samma plats.
Från kl 05:00 till kl 13:00 pågår också Fågeltornskampen, där vi tillsammans 
försöker observera så många arter som möjligt från tornet, i ädel tävlan mot andra 
fågeltorn runt om i landet. Ett samarrangemang med Studiefrämjandet. 
Ansvariga är Peter Lantz 070-559 31 53, Mats Andersson 070-325 01 40 och 
Per Astfeldt 070-659 21 86.
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2018-05-09 onsdag kl 20:30 – ca 22:30
Dubbelbeckasinkväll 
I våra trakter är det bara en kort tid under vårflyttningen som det finns chans att 
höra dubbelbeckasiner spela. Denna kväll letar vi efter dem, gissningsvis börjar vi 
i Svanviken men om det är bättre på någon annan plats åker vi dit. 
Samling COOP Extras parkering, Idbäcken vid Lindbacke (Obs. inte den vanliga 
samlingsplatsen i Spelhagen). 
Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Björn Johansson 070-581 15 71.

 2018-05-16 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken        
Välkomna till fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida. 
Ansvarig denna kväll är Björn Erixon 072-565 70 44. 

2018-05-20 söndag kl 06:00 - ca 13:00  
Nävekvarns klint och Pinneströmmen
Nävekvarns klint med Pinneströmmen är dagens mål. Vi vandrar ca 5 km utmed 
Bråviken och bitvis längs Sörmlandsleden, och hoppas hitta något spännande. 
2017 sjöng både mindre flugsnappare och brandkronad kungsfågel i området. 
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed 
Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Per Folkesson 070-259 72 12. 

2018-06-03 söndag kl 07:00 – ca 14:00
Sörfjärden
Vi besöker Sörfjärden, en vik av Mälaren strax väster om Strängnäs. Vi blir 
guidade av Strängnässkådare som visar oss runt. Lokalen erbjuder goda chanser 
att se och höra trastsångare, rördrom, fiskgjuse, sångare och annat.
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed 
Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvariga är Björn Erixon 072-565 70 44 och Marianne Mattiasson 070-660 10 33.
     
2018-06-12 tisdag kl 21:30 – ca 01:00
Nattsångare
Den traditionella exkursionen med sikte på nattsjungande fåglar återkommer även 
detta år. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten 
utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvarig Jan Sjöstedt 070-572 92 32.
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2018-08-08 onsdag kl 18:00 – ca 21:00
Vadsjön
Så här års pågår vadarnas höstflyttning för fullt. Vi beger oss till Vadsjön där 
det de senaste åren har varit ett eldorado med rastande vadarfåglar. Samling vid 
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, 
Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvarig är Ingvar Jansson 070-570 70 25.
 
2018-09-01 – 02 lördag – söndag 
Utbildningshelg
Tärnans utbildningshelg 2018 kommer att handla om förväxlingsarter. Mer infor-
mation kommer senare, men boka in dessa datum redan nu!  

Studiecirkel
En ny studiecirkel under våren 2018 med administration av Kristina Branteryd. 
Tema: Lär dig känna igen 17 vanliga fågelarter till utseende och läte. För mer 
information se Tärnans hemsida tarnan.eu

Gulsparv
Foto: Thomas Larsson



Programpunkter som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga, måndagar kl 08:00 – ca 11:00
I samarbete med Studiefrämjandet, lättsam fågelskådning för både ovana och 
vana skådare. Liksom tidigare år är det Björn Johansson, Kjell Eriksson, Mats 
Andersson och Alf Andersson som håller i aktiviteten. Start i slutet av mars. Ingen 
föranmälan. Samling måndagar kl 8:00 på parkeringen mellan Restaurangskolan 
och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. För aktuell information se 
Tärnans hemsida, eller kontakta Björn på 070-581 15 71.

Nationell aktivitet 2018-06-02 - 10 lördag - söndag
Nationalskådarveckan med Nationalcykelrallyt
Skådarhjälpens årliga evenemang där alla kan vara med. Cykla eller gå och se/hör 
så många fågelarter som möjligt under nio dagar, och skänk sedan minst en krona 
för varje observerad art till det fågelskyddsprojekt som Skådarhjälpen valt. 
Två tävlingsmoment ingår också: dels individuellt inom rapportområdet (flest 
arter i Södermanland vinner), dels en tävling mellan rapportområdena (där det 
finns god möjlighet att förbättra förra årets 11:e placering). Läs mer och rapportera 
på http://www.skadarhjalpen.se/nationalskadarveckan-med-nationalcykelrallyt/   
Eventuella frågor besvaras av Mats Andersson 070-325 01 40.

Sydlig gulärla
Foto: Thomas Larsson



Årsaktivitet
Miljöskådarlistan 2018
För att uppmuntra till fågelskådning utan utsläpp av koldioxid och andra otrevlig-
heter, startade Tärnans styrelse Miljöskådarlistan under förra året. En positiv 
bieffekt av motorfritt skådande är att man på köpet också får lite nyttig motion. 
Miljöskådningen ska ses som en kul och prestigelös tävling för alla Tärnans 
medlemmar, där det handlar om att hitta så många fågelarter som möjligt under 
ett år, utan att använda bil eller andra motordrivna färdmedel. Arterna registreras 
sedan på Tärnans hemsida, tarnan.eu, där man också hittar detaljerade regler och 
annan information. I Miljöskådarlistan registrerar du varje fågelart första gången 
du observerat den för året. Alla arterna räknas sedan ihop automatiskt för respek-
tive deltagare och visas i en lista. För att kunna registrera dina arter behöver du en 
inloggningskod. Om du inte varit med förut får du en sådan om du hör av dig till 
tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se med namn och bostadsort. Sedan 
kan du logga in och registrera dina observationer. Vid årets slut korar styrelsen 
vinnaren, som får ett enkelt pris. Ett ökat skådande i hemmatrakten, som det väl 
mest blir fråga om, hoppas vi också leder till ökad kunskap och insikt om vilka 
fågelarter man faktiskt kan se på hemmaplan. 
Kontaktman för Miljöskådarlistan 2018 är Mats Andersson 070-325 01 40.

Snatterand
Foto: Pekka Pulsa



Annan information
Rapphönan 
Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet 
med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja. I och med att det är 
ett nätverk så finns ingen medlemsavgift och vi hjälps åt vid aktiviteterna. Läs
gärna mer på http://birdlife.se/om-rapphonan/ 
Hoppas att du vill hänga med och ta gärna med en väninna! 
Kontakta Susanne Stilling 070-602 59 89 för mer information.

Line Band Tärnan i mobilen 
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i närområdet. 
Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan tillgång till appen Line Band 
Tärnan för smarta telefoner, där du kan få och skicka information till dem 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 Tärnan att påminna om de 
aktiviteter som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på Tärnans hem-
sida tarnan.eu

Billig fågelmat 
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn, finns i Idbäcken i 
Nyköping, på fågelmat. Klipp ut medlemskortet som finns i programmet du håller 
i och visa upp det så erhåller du rabatten. 

Bilresor 
Vid gemensamma bilresor är samlingsplatsen vanligtvis den stora gratisparkeringen 
utmed Spelhagsvägen i Nyköping, mellan Restaurangskolan och Autoexperten. 
Tärnan rekommenderar samåkning, och milersättning till föraren med 10 kr/mil 
per medresenär. 

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2018 kostar 170 kr för vuxna, ungdomar < 25 år 
50 kr. 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, 070-557 77 12 
eller mail stickan.larsson@gmail.com eller andra ärenden via mail tarnan@sorm-
landsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress 
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som händer i vårt 
område.
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Skäggmes
Foto: Per Thyrén
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