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Programmet för augusti 2018 – januari 2019    

2018-08-23 torsdag 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. 

2018-09-01/02 lördag/söndag 
Utbildningshelg med tema förväxlingsarter 
Även iår tänker vi oss en utbildningshelg likt tidigare år i samarbete
med Studiefrämjandet.
1 september föreläsningar samt gemensam middag 13:00-21:00.
Plats: Frilufsfrämjandets hus i Ryssbergen.
2 september exkursion på passande lokal 08:00-12:00 som meddelas
under lördagen.
Program:
Inriktning kommer vara förväxlingsarter d.v.s. arter som är fövillande
lika och som ofta skapar huvudbry när man är ute i markerna. Fokus
kommer ligga på artbestämning i fält med inslag av ett och annat läte
och kommer behandla de mest klassiska förväxlingsarterna såsom en-
tita/talltita, silltrut/havstrut till en del mindre vanliga arter som liknar
de vanligare. Upplägget blir som tidigare år med start 13:00 lördagen
den 1 september med eminenta föredrag hela eftermiddagen varvat
med bensträckare och avslutande middag. På söndagens exkursion kan
vi förhoppningsvis kunna använda några av de kunskaper man tagit till
sig dagen innan.
Kostnad:
För Tärnans medlemmar är hela utbildningshelgen inklusive lördagens
förtäring helt kostnadsfri.
För icke medlem är kostnaden 250 kr (bli medlem i Tärnan för 170 kr
och ha hela utbildningshelgen gratis). Tärnans plusgirokonto är 476 77
25-7, eller betala med Swish på nummer 123 617 9469
Söndagen är kostnadsfri för alla även icke Tärnanmedlem.
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Anmälan:
Anmäl senast den 12 augusti helst på mail till
stickan.larsson@gmail.com annars mobil 070 - 557 77 12. Antalet
platser är begränsat till 70 besökare på lördagen och Tärnanmedlem-
mar har företräde före icke medlem. Först till kvarn gäller. Ange
vem/vilka ni är som anmäler er samt e-postadress och mobilnummer
samt om ni kommer båda dagarna eller vilken dag ni kommer. Kom
även ihåg att ange eventuella önskemål om specialkost.
Välkomna

2018-09-08 lördag
Familjedag på Stendörren
En dag fylld med aktiviteter för både stora och små. Länsstyrelsen till-
sammans med bland annat Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen
och Tärnan visar upp sina verksamheter och inspirerar besökarna till
att göra upptäckter i naturen. Ansvarig från Tärnans sida är Anton 
Johansson 070-297 43 88. 

Talltita
Foto Per Thyrén
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2018-09-09 söndag kl 7:00 – ca 14:00
Marsäng 1
Vi besöker en av våra bästa lokaler för höststräckande fåglar, och 
hoppas på gott sträckväder med rovfåglar, tättingar och mycket mer.   
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Ansvarig är Jan Gustafsson 070-321
60 45.     

2018-09-27 torsdag kl 06:30 – ca 14:00
Hävringe 1
Samling vid gästhamnen (vid båtmacken) i Oxelösund. Ledare är Jonny
Werdin 070-528 94 87. Kostnad 400 kr, sex platser, som betalas in på
Tärnans Pg. 476 77 25-7 efter man fått godkänt från Jonny, ange
Hävringe 1 på inbetalningen samt ditt namn. Anmälan till Jonny från 1
september. Vid hård blåst och mycket regn, kan turen ställas in med kort varsel. 

2018-09-30 söndag kl 06:30 – ca 14:00
Hävringe 2
Samling vid gästhamnen i Oxelösund. Ledare är Jan Karlsson 070-680
38 46. Kostnad 400 kr, sex platser, som betalas in på Tärnans Pg. 476 77
25-7 efter man fått godkänt från Jan, ange Hävringe 2 på inbetalningen
samt ditt namn. Anmälan till Jan från 1 september. Vid hård blåst och
mycket regn, kan turen ställas in med kort varsel. 

2018-10-06 lördag kl 08:00 – ca 13:00
EuroBirdwatch 2018     
Traditionsenligt träffas vi den första helgen i oktober vid Horns båtvarv,
Nyköping, och räknar arter och individer som en del av EuroBirdwatch.
Vill ni följa vad som händer ute i Europa denna helg så besök gärna
evenemangets hemsida http://www.eurobirdwatch.eu   
Vi står ute på udden öster om varvet i beteshagen, bara att följa stigen
från parkeringen ut genom hagen. Ni kommer till Horn när det passar
er själva under dagen. Ansvarig är Bertil Karlsson 070-347 55 55.
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2018-10-14 söndag kl 08:00 – ca 14:00
Marsäng 2
Ännu ett besök på vår egen fina höstlokal. Fem veckor sedan förra 
gången, så artsammansättningen bör ha förändrats något. Kanske har
vi chans att se kungsörn. Samling vid parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. 
Ansvarig är Jan Sjöstedt 070-572 92 32.

2018-10-25--28 torsdag -- söndag   
Skådarresa till södra Öland
Höstens långresa går till södra Öland. Avresa med en minibuss torsdag
kl 06:00 och hemkomst söndag senast kl 21:00. Vi bor på Bird-Nest i
Näsby och kommer att ha hela huset för oss själva. Där har vi nära till
allt som kan vara av intresse. Som bekant styr väder och vindar men
har vi tur så kommer vi kunna se sena höstflyttare som kungsfågel-
sångare, brunsångare, tajgasågare, sträckande fjällvråk i större
mängder samt allt som Öland har att erbjuda i oktober. Priset är 2200
kr/person och då ingår resa, 3 övernattningar samt mat (frukost, mat-
säck samt middag tre dagar. Middag på hemresan betalas av var och
en). 
Ledare är Björn Erixon 072-565 70 44 och Jan Karlsson 070-680 38 46.
Har du frågor ring någon av oss. Vi har 6 platser förutom ledarna. Först
till kvarn gäller. Anmälan görs tidigast måndag den 10 september till
Björn Erixon via mail bjorn.erixon51@hotmail.com, ange namn, tele-
fon nr samt mailadress. Anmälan är bindande. När du har fått ditt 
deltagande bekräftat, sätt in 2200 kr på Tärnans pg 476 77 25-7. Skriv
namn och Ölandsresa 2018 på inbetalningen. 

2018-11-08 torsdag kl 19:00 - 21:30
Innekväll: En resa i Abisko.  
Björn Erixon och hans medresenärer berättar och visar bilder från en
resa i området runt Abisko strax efter snösmältning då Torne träsk pre-
cis har blivit isfritt. Det blir natur, blommor och fåglar förstås. Vi träffas 
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i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig är
Björn Erixon 072-565 70 44.

2018-11-17 lördag kl 08:00 – ca 12:00 
Senhöst på Labro ängar 
Samling vid Tärnans vinterfågelmatning vid Ängstugans koloniområde,
Nyköping. Ansvarig är Peter Lantz 070-559 31 53. 

Torne träsk med Lapporten
Foto Jan Karlsson
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2018-11-20 tisdag kl 19:00 – ca 20:00 
Vildmarksfåglar – bild- och filmvisning med Ingemar Lind 
Vildmark. Själva ordet beskriver en stämning, en storslagenhet. En del
av den svenska naturen där människan är en åhörare och en betrak-
tare. Som alltid lägger Ingemar Lind mycket stor vikt vid naturens egna
ljud, för att skapa den riktiga vildmarksstämningen långt från varda-
gens buller och stress. I årets film låter han oss möta några av fåglarna
från sina hemmamarker: tranorna, sångsvanarna och spillkråkan för att
nämna några som symboliserar själva begreppet vildmark. Ett sam-
arrangemang med Studiefrämjandet. Lokal: Culturum. Ansvarig är Stig
Larsson 070-557 77 12. 

2018-11-22 torsdag kl 19:00 - 21:30
Innekväll: ”På kryss från Buenos Aires via Falklandsöarna till kryssen
utanför Santiago” 
Ulf Hagström visar bilder och berättar om Sydamerikas fåglar. Vi träffas
i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Mötesansvarig är Marianne Mattiasson 070-660 10 33.   

2018-12-01 lördag kl 09:00 – 12:00    
Brannäs våtmark
Vi går och letar upp de fåglar som finns kvar i december. Samling vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping. Ansvarig är Jan Gustafsson 070-321 60 45.

2018-12-04 tisdag kl 19:00 - 21:30 
Innekväll: Säsongsavslut och medlemmarnas bilder    
Vi ser på varandras bilder, fikar, talar om fågelåret som varit, och
kanske om det som kommer. Alla är välkomna att visa egna bilder, men
anmäl gärna i förväg till ansvariga Ingvar Jansson 070-570 70 25 och
Marianne Mattiasson 070-660 10 33 om du har bilder att visa, så blir
det lättare att planera kvällen. Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra
Trädgårdsgatan 53, Nyköping.
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2019-01-01 nyårsdagen kl 12:00 – ca 14:00 
Nyårsvandring 
Börja det nya året med en fågelpromenad med Tärnan. I lugn takt tittar
vi på allt som finns att se i fågelväg, och får både motion och årskryss.
Vi träffas som vanligt vid parkeringen vid Tovastugan kl 12:00. Därifrån
går vi antingen uppströms längs ån, eller en lättare vandring neråt
hamnen. Ansvariga är Stig Larsson 070-557 77 12 och Ann Löwbeer.

2019-01-19 lördag kl 08:00 – 15:00 (ca 17:30 inkl avslutningen)  
Tärnans artrally med efterföljande middag
Mer information kommer på Tärnans hemsida och på Line Band under
senhöst – december 2018. Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45
och Susanne Stilling. 

Gråsiska
Foto Mauri Karlsberg
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Förhandsinformation
Följ med på en skådarresa till Skåne 8 - 11 februari 2019
Målet är att hitta övervintrade fåglar som sällan ses hos oss vid den
tiden. Årskryssare får en pangstart på året. Färden går med snabbtåg
till Lund och därefter med hyrd buss. Vi bor i Lotsvillans fina vandrar-
hem vid Falsterbokanalen. Planen är att täcka in goda lokaler från
Torekov i västen och Österlen, väder och larm får styra detalj-
planeringen.  Kostnad ca 2500 kr/person. Boka tiden i din almanacka
om du är intresserad. Vi återkommer i vårprogrammet med en mer 
detaljerad beskrivning samt hur du anmäler dig. Ledare är Björn Erixon
072-565 70 44 och Torbjörn Winqvist 070-756 31 55.

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 är det Björn Johansson, Kjell
Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson som håller i aktiviteten.
Start omkring början av september. Samling måndagar kl 08:00 på
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping. Ingen föranmälan. För aktuell information se 
Tärnans hemsida och Line Band Tärnan, eller kontakta Björn på 070-
581 15 71.

Eventuell studiecirkel
Under hösten kommer ev. en studiecirkel om rovfåglar att starta. Håll
utkik efter information på Tärnans hemsida framöver.

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. Läsa gärna mer på
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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 rap-
portera 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. Du måste legitimera dig för att
kunna köpa med rabatt, de kollar då mot aktuell medlemsförteckning. 

Bilresor 
Vid gemensamma bilresor är samlingsplatsen vanligtvis den stora
gratisparkeringen utmed Spelhagsvägen i Nyköping, mellan Restau-
rangskolan 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@sormlandsornitologerna.se
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Tärnans hemsidesadress 
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som
händer i vårt område.

Den spelgalna tjädertuppen söder om Fada i Nyköping våren 2018
Foto Henrik Andersson
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Tärnan 
samarbetar med

Medlemskort i 
Fågelföreningen 

Tärnan 
Nyköping/Oxelösund

2018

........................................................
Namnteckning

Omslagsfoto: Fjällabb från Abisko, Jan Karlsson
Programkommitté: Marianne Mattiasson, Per Astfeldt, Jan Karlsson,
Olle Pers 
Layout: Jan Gustafsson
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