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Nötväckor och entitor tillhörde de första som försåg sig vid fröautomaten i Gorsingelund. Foto Peter Hennix.

Fågelmatningarna är fyllda
Fågelmatningen vid Bågskyttebanan är igång tack vare Inger och Bosse Karlsson. Även
fågelmatningen i Gorsingelund är startad med jordnötter och solrosfrön och talgbollar. Yngve
Meijer sköter matningen. Även i området ”Fågelsången” i Mariefred Lnns en fågelmatning, som
ombesörjs privat av några mariefredsbor, bl. a Maria Barkell.

P-tillstånd krävs vid Bågskyttebanan
Det råder numera parkeringsförbud vid Bågskyttebanan för att stävja att framförallt besökare till
Larslunda IP inte blockerar p-platserna med sina bilar. Medlemmar i SOK, som vill besöka
fågelmatningen vid Bågskyttebanan, kan få parkeringstillstånd genom Leif Ekblom. Mejla
honom: leif@strangnasornitologerna.se

Turkduvorna trivs
Den 16 november satt det 24 turkduvor uppradade på TV-antennen och i träden vid korsningen
Scoutvägen - Erikslundsvägen i Strängnäs, rapporterar Yngve Meijer.

Scoutvägen - Erikslundsvägen i Strängnäs, rapporterar Yngve Meijer.
– Kan det vara resultatet av \era lyckade häckningar? Det har inte rapporterats sådana mängder
i kommunen sedan artens glansdagar från första halvan av 1970-talet, 63 ex som \est i
Gorsingeholm under november/december 1973, skriver Yngve på SOKs Facebook-sida.

Förgiftad trut
En medtagen trut omhändertogs häromveckan nedanför Klostergatan vid Tosteröbron och
lämnades in till Stockholm Vildfågel Rehab. Därifrån rapporterade någon dag senare Andréas
Forsman: ”Kraftigt förgiftad, troligen med något reellt gift. Inte alkohol eller tiaminas. Snarare
råttgift eller annat likvärdigt. Blev piggare framåt kvällen men avled tyvärr under natten”.

Påverkar fågelinfluensan skådningen?
Nu har \era fall av fågelin\uensa (H5N8) hittats hos vilda fåglar (gäss, måsar), i
tamfjäderfäbesättningar i Danmark och en skånsk gård med kalkonuppfödning. Det går
fortfarande bra att skåda fågel och mata småfåglarna i trädgården. Men som alltid är det viktigt
med god handhygien när man varit i kontakt med vilda fåglar eller deras avföring.
Mot bakgrund av läget vill nu SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala) att svenska
fågelskådare är lite extra uppmärksamma och rapporterar in fynd av döda fåglar via denna länk
på webben eller i mobilen. Ange då fågelns plats så noga som möjligt (systemet hämtar
koordinater om man tillåter det). Särskilt intresserade är man av dödsfall hos simfåglar, alltså
änder, gäss och svanar och därtill måsar och trutar av olika slag. Även rovfåglar är helt klart av
intresse, eftersom de kan plocka upp smittan, när de äter döda eller sjuka simfåglar.

Sevab-sponsring till SOK
Sedan \era år stödjer Sevab de lokala föreningarna i kommunen. Man avdelar 55 kr per
abonnent. I år är det drygt 4 200 abonnenter och varje abonnent kan göra ett aktivt val och välja
vilken förening man vill stödja. 49 föreningar är anslutna till detta. Vi i SOK är den åttonde största
föreningen med 95 abonnenter hos Sevab. Det är ett mycket bra resultat. De sju före oss är de
stora idrottsföreningarna. 42 procent har inte valt någon förening, vilket gör att deras andel går
till en allmän pott, som i år blev 2 050 kr till varje förening. Det aktiva valet ger SOK 5 225 kr och
totalt 7 275 kr – ett icke oansenligt tillskott i kassan.
Text Leif Ekblom
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På gång – med coronavstånd
Fredag 1 januari: Den traditionella nyårsskådningen genomförs sannolikt även kommande
nyårsdag, enligt pandemins säkerhetskrav. Eventuellt kan det bli nödvändigt att dela upp
deltagarna i mindre grupper. Start den 1 januari kl 10 vid ”Ugglans träd” i Nabbviken. Mer
information lämnas av Leif Ekblom, tel 070-604 29 73.
Lördag 16 januari: Tärnans artrally 2021 kommer att anpassas till pandemiläget, bland annat
genom att man kan "artsamla" i sin egen kommun. Läs mer om detta här.
Måndagen 1 februari: Exkursion för daglediga (genomförs enligt myndigheternas gällande
riktlinjer). Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med Lka och någon kompis. Plats:
Ugglans träd. Tid: kl 9 till ca 13. Ansvarig: Leif Ekblom tel 070-604 29 73.

Nu finns vi på Instagram
SOK Lnns även på Instagram. Har du bilder på fåglar i Strängnäs kommun? Skicka bilderna till
SOKs instagram https://instagram.com/sokbirds via "skicka meddelande" eller bifoga i mejl till
sokbirds@gmail.com.
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