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Sträckräknare rapporterar "flaskhalsar" 
med hotade rovfåglar 
Unik analys av miljontals hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden i Fennoskandia 
Flyttande landfåglar, i synnerhet termikflyttare, undviker i största möjliga utsträckning att 
flyga över öppet hav. Följaktligen koncentreras de till strategiska platser i landskapet – så 
kallade flaskhalsar.  
 
För första gången identifieras bevarandemässigt viktiga flaskhalsar där hotade termik-
flyttande fåglar koncentreras i Sverige, Danmark, Finland och Norge (Fennoskandia).  
 
Analys och specialkartor bygger på 140 000 rapporter avseende 31 miljoner fåglar av nio 
rödlistade rovfågelarter; havsörn, kungsörn, bivråk, fjällvråk, blå kärrhök, ängshök, duvhök, 
pilgrimsfalk och brun glada samt vit stork och trana (de flesta upptagna som särskilt hänsyns-
krävande i EU:s fågeldirektiv).  
 
Räkningarna är gjorda av tusentals ideella ornitologer (sträckräknare) och inrapporterade till 
nationella databaser. Analyserat material omfattar mångåriga data fram till och med 
november 2017. 
 
För bivråk, fjällvråk, havsörn, blå kärrhök och för tranan finns omfattande dataunderlag som 
möjliggör säker artvis identifiering av flaskhalsar på kommunal planeringsnivå.  
Följande viktiga flaskhalsar (för 4–10 av arterna) identifieras i rapporten: 

 
1) Falsterbo – Stevns Klint (SE-DK) 
 



2) Norra Öresund: Hellebæk – Hittarp (DK-SE) 
 
3) Södra Östersjön: Ottenby / Torhamn – Bornholm –  
Rügen / Polen (SE-DK-D-PL) 
 
4) Sydvästra Östersjön: Lolland, Falster och Langeland – Tyskland (DK-D) 
 
5) Stockholms södra skärgård (SE) 
 
6) Norra Kvarken: Korsnäs/Vasa – Björkön – Holmöarna – S Västerbotten (FI-SE) 
 
7) Skagen – Bohuskusten (DK-SE) 
 
8) Ålands hav / Skärgårdshavet (SE-FI) 
 
9) Västra Finska Viken: Hangö / Porkala – Estland (FI-EST)  
De  flesta flaskhalsarna är idag dåligt skyddade. Skall den biologiska mångfalden säkras, 
föreslås i rapporten därför att höga konstruktioner undviks i de utpekade flaskhalsområdena 
eftersom luftrummen är livsavgörande för de hotade fåglarna. 
 

 
 

Kustnära områden inom flaskhalsarna är särskilt viktiga att skydda, då termikflyttarna vid 
avfärd övergår från (högre) termikflykt till (lägre) mer energikrävande aktiv flykt över havet, 
och vice versa vid ankomst. Rapportens 123 specialkartor bör även tillämpas i lokal och 
regional fysisk planering. 
 



Flyttningen, särskilt under vårsäsongen, för flera av de aktuella rovfågelarterna sker i 
flaskhalsar där statlig övervakning idag saknas – något som behöver åtgärdas. En 
samhällsekonomisk skattning av genomförd frivillig övervakning landar på 43–320 miljoner 
SEK. 
 
Finansiär: Marie-Claire Cronstedts Stiftelse. Frågor besvaras av författaren på 
per@voxnatura.se eller +46 (0)70-3708474. Hela rapporten finns på 
här: https://www.umu.se/arktiskt-centrum/forskning/publikationer/ 
 
 
 

Landsomfattande berguvsinventering 
BirdLife Sverige ska göra en riksinventering av berguv under 2019 och 2020. FSO 
uppmanar därför alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett 
Göran Altstedt (guralt@exulans.se). som kontaktperson för inventeringen i länet. 
Han är väl insatt i berguven i länet genom uppdraget att ringmärka berguv för 
Riksmuseum. 
 
Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. 
Rapportering av berguv görs görs i första på Artportalen helst med ett 
häckningskriterium. Rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Eller mejla 
till Göran via guralt@exulans.se. 
 
Rapportera med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och 
ropar eller ses och inte var rapportören  
står. Om man inte vet var uven är, anger man i kommentar riktningen utifrån sin 
egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att även ange negativa resultat. Då 
bockar man i ”Ej återfunnen” i Artportalens rapportformulär.  
 
Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar om det 
återigen kan finnas spelande berguv där. Finns det ingen berguv på lokalen och 
om det inte finns en färdig lokal i Artportalen, skapar man en egen lokal och 
skriver in rapporten med ”Ej återfunnen”. 
 
Via https://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/ på 
BirdLife Sveriges hemsida får man mer information om berguvsinventering. 
 

För FSO Jan Gustafsson 

 



Focus på FSOs årsmöte:  

pilgrimsfalk, skräntärna och backsvala 
Åsa folkhögskola ligger centralt i Södermanland och är därmed en lämplig 
samlingspunkt för FSO. Årets medlemsmöte och årsmöte genomfördes 
söndagen 24 februari. 34 medlemmar, varav 9 tillhörande SOK, hade hörsammat 
kallelsen. Efter en inledning av ordf Ingvar Jansson, berättade Knud Falk om 
populationsutvecklingen hos pilgrimsfalken. Populationen i Sverige var runt år 
1900 mellan 900 och 1400 par. Vid 1975 var antalet nere i ca 15 par. Därefter har 
en ökning skett med ca 5 procent per år till i dag cirka 470–500 häckande par.  
 
De gifter som drabbade arten var bl a DOE, PCDD, Pb, Hg, HCB, HEaD och PBDE 
och följden blev att skaltjockleken blev för tunn. Äggen höll ej för ruvning. 
Häckning sker normalt i bergstup. Här har dock bl a bergsklättring omintetgjort 
häckning. Falken har då sökt sig till nya biotoper, såsom dammar, industrier, 
träd, myrar. Häckning har skett med ca 259 par i norra Sverige, 80 i Mellansverige 
och ca 140 par i syd och väst. Jan-Erik Hägerroth informerade om att vi har ca 90 
häckande par av havsörn i Södermanland och 2-3 par kungsörn.  
 
Jan Gustavsson berättade sedan om ett pågående projekt om skräntärnans 
häckning i Bråviken och utanför Oxelösund. Man kan konstatera stor predation 
av havsörn i kolonierna. GPS-sändare har satts på några individer. Det är 
häpnadsväckande vilka långa utflykter tärnan gör i sitt födosök. Honan Stella har 
bl a gjort ”resor” till Hjälmaren, Vänern, Tåkern över dagen, till Åbo skärgård ett 
par dagar samt en flytt till Cadiz-bukten i Spanien för övervintring. Dessa turer 
görs på 35–50 m över vatten och cirka 125 över land. Detta måste man ta hänsyn 
till vid MKB-redovisning inför en ev etablering av vindkraft. 
 
Jan berättade vidare om de holkprojekt som bedrivs inom Tärnan. SSAB har 
förärat klubben holkar att sättas upp inom Brannäs våtmarksområde, 
länsstyrelsen likaledes för holkar i Fjällmossenområdet, Öknaskolan med 
landstinget holkar för ejder på Hävringe (ca 90 st) samt LONA och Nyköpings 
kommun medel för holkbygge. Klubben har dessutom satt ut tolv holkar (liknar 
fisklådor) för att stödja en etablering av lappuggla. 
 
Ingvar Jansson redovisade situationen för backsvalan. Arten får svårare och 
svårare att hitta lämpliga biotoper för häckning, även globalt sett. De branter 
som har funnits i grustag har planats ut. Ingvar visade på hur man vid Edeby i 
Strängnäs skapar en lodrät kant med hjälp av en frontlastare, som under 2018 
gav utrymme för ca 100 par häckande svalor.  
 



Utomlands börjar man lansera konstgjorda ”hål”, som kan staplas på varandra 
och bilda en koloni. Försök görs även i vårt land. I Södermanland finns nu nio 
områden med backsvale-kolonier. En arbetsgrupp skall bildas för att ta fram en 
handlingsplan för bevarandet av dessa kolonier.  
 
Jan G informerade om den berguvs-inventering som genomförs under 2019–
2020 i Sverige. Han uppmanade till rapportering i Artportalen med 
häckningskriterier. Rapporterna döljs då automatiskt.  
 
Vid det avslutande årsmötet omvaldes Ingvar Jansson som ordförande och Yngve 
Meijer har fortsatt förtroende i styrelsen. Han och Petter Sundin fortsätter i 
rapportkommittén. Mötet beslöt att medlemsavgiften fr o m 2020 blir 35 kr för 
fullbetalande medlem och 5 kr för familjemedlem. Styrelsen kommer med all 
sannolikhet att höja priset för årsboken till 100 kr beroende på det höjda portot 
och det osäkra bidraget på 15 000 kr från länsstyrelsen. 
 

Text: Leif Ekblom 

 

 

Ugglan bidde en fjällgås 
Så var det åter dags för en tripp till Hällefors och hälsa på Nils Hultman. Nils har 
haft vänligheten att guida oss runt i skogarna vid Hällefors. Årets resa startade 
lördagen 23 mars kl 0800 från Nabbviken med 9 deltagare och en hämtades upp 
i Eskilstuna. Vädret var fint – sol och några värmande plusgrader. 
 
Första stopp var Tysslingen och ”Sångsvanfestivalen”. Som vanligt var det ett 
öronbedövande trumpetande från drygt 1800 svanar. När vi parkerade drog en 
kungsörn förbi och skapade oreda bland våra tvåbenta vänner. Det blev snart 
lugnt igen och vi började leta efter mindre sångsvan. Två hade setts på 
morgonen. Men hur vi än letade hittade vi inga. De var nog med bland de som 
drog iväg när kungsörnen gjorde sitt svep. Men vi hittade gäss, bl a sädgås och 
spetsbergsgås. Ingen vid tornet en km söderut heller.  
 
Efter ett tag förflyttade vi oss söderut på en mjuk, nyupptinad grusväg till tornet i 
Tysslingens södra spets. En fjällvråk på sorkjakt ryttlade över en åker. Inget i 
söder heller förutom en välförtjänt fikapaus. Vi fortsatte vår runda runt sjön på 
västra sidan. I norra delen på en åker gick en stor flock sångsvan (142 st närmare 
bestämt). Stopp och ut med tuberna. Här gick minsann de små luringarna. Två 
mindre sångsvan – äntligen!  



 
Glada i hågen var det nu dags att lätta mot norr. Vi stannade en kortis i 
Grythyttan och spanade av viken efter salskrake utan resultat. Vackra storskrakar 
simmade vid iskanten.  
Väl framme i Hällefors väntade incheckning på vandrarhemmet (här har vi bott i 
sex år), bäddning, en kort vila och sedan en kort tur till vår Pizzeria för dagens 
måltid. Kl 18 kom Nils och hämtade oss. Med var även Aulis Syväjärvi (ordf) och 
Berg.  
 
Ut i skogarna och hämta hem ugglorna! Men vi gick bet. Bara ett par sträck med 
sångsvanar drog förbi i skymningen. Det finns inga gnagare så ugglorna går inte 
till häckning. Så vist fungerar naturen. Men som vanligt öppnade Nils 
bagageluckan och plockade fram ved och korv med tillbehör. Eftersom det blåste 
ganska så friskt, gick vi in i en timmerkoja på en rastplats. När brasan så väl 
brann blev det en härlig stämning i skumrasket. Korven grillades och avnjöts 
med förtjusning.  
 
Aulis passade på att berätta lite om diktaren Dan Andersson, som skrivit en del 
om livet i timmerkojorna. Aulis sjöng även två av hans kända visor. Så kom även 
historieberättandet igång och stämningen steg. Trots avsaknad av ugglor kröp vi 
till kojs tillfreds med dagens äventyr. 
 
Efter några timmars trynande i sänghalmen var det dags för purrning och 
frukost. Packning av fika, packning och städning var obligatoriskt innan Nils stod 
utanför Vandrarhemmet kl 0730. Nu bar det iväg till Björkhult, där vi brukar göra 
ett besök uppe på höjden. Den här gången behövde vi inte vänta på gråspetten. 
Den satt på en matning och pickade i sig fett. Skönt att slippa vänta. Många 
domherrar tog sig en frukost liksom flera större hackspettar. Gråsiska, entita, 
bofinkar, gulsparv m fl gjorde likaledes. När vi stod där vid husknuten kom ett 
litet, snabbt djur ut ur en springa i huset – en småvessla!! Ett djur som man inte 
ser så ofta. Efter en tur ner till stranden av sjön Sör-Älgen (med grönfink och 
nötskrika som resultat) stannade vi vid ett kraftverk med en damm och fick en 
snabb skymt av en forsärla.  
 
Nästa anhalt blev Grythyttan och Grythytteviken. Bläsand, storskrake, knölsvan 
och gråhäger hittade vi omgående. I forsen vid kraftverket letade en strömstare 
efter husmaskar på botten. En promenad uppströms gav ett knölsvanpar och ett 
par kanadagås.  
 



 
I väntan på ugglorna – förgäves. Men det blev så småningom andra intressanta obsar.  

 

 
Rast i en timmerkoja och skön lä i blåsten. Lena och Anders Carlberg samt Beje Aronsson redo för korvgrillning. 

 
Nu var det dags för första fikat och att tacka Nils för hans generositet och 
kunnande. Han hann berätta att han fått ett sms från en klubbmedlem, som var 
vid Tysslingen på morgonen. Där bland alla svanar och gäss gick en fjällgås.  
 



Så vårt beslut blev att vi återvänder till Tysslingen. Där fick vi leta en bra stund. 
Gäss med vit bläs hittades, men var det en fjällgås? En guide visade oss var vi 
skulle leta. Där gick den ganska nära och var färgmärkt på bägge benen. Ett nytt 
livskryss för några. Grattis!! Några bläsgäss, sädgäss och spetsbergare betade 
bland svanarna (1178 hade inräknats).  
 
Ytterligare ett stopp skulle vi göra – Rysjön vid Kvismaren. Vi hade ju kaffe kvar. 
En ryttlande tornfalk noterades längs vägen. Där prickade vi av gråhakedopping, 
salskrake, snatterand, kricka, stjärtand, vitkindad gås och havsörn.  
 
Deltagare 
Årets expedition bestod av Maria Barkell, Inger Strid-Andersson, Lena Carlberg, 
Anders Carlberg, Frank van Spelde, Sven-Gustav Björling, Magnus Claesson, Beje 
Aronsson, L-O Persson och Leif Ekblom. Och en uggla byttes mot en fjällgås. Det 
är inte kattskit det heller!! 
 
57 arter prickades av 
Kanadagås, Vitkindad gås, Grågås, Sädgås, Spetsbergsgås, Bläsgås, Fjällgås, 
Knölsvan, Mindre sångsvan, Sångsvan, Snatterand, Bläsand, Gräsand, Stjärtand, 
Kricka, Vigg, Knipa, Salskrake, Storskrake, Gråhakedopping, Skäggdopping, 
Gråhäger, Havsörn, Kungsörn, Fjällvråk, Ormvråk, Sothöna, Trana, Tofsvipa, 
Skrattmås, Fiskmås, Tamduva, Ringduva, Skogsduva, Större hackspett, Gråspett, 
Tornfalk, Nötskrika, Skata, Kaja, Kråka, Korp, Entita, Blåmes, Talgoxe, Sånglärka, 
Nötväcka, Stare, Koltrast, Strömstare, Forsärla, Bofink, Domherre, Grönfink, 
Gråsiska, Gulsparv och Sävsparv. 
Notera att listan är enligt den senaste beslutade artordningen. Dags att lära om 
igen. 
 

 
Text Leif Ekblom 

 

Checklista via mobilen 
Artportalen har gjort det möjligt att rapportera arter i fält via en s k checklista via mobilen. 
En mycket lätthanterad checklista, där du startar ett fältbesök genom att välja vad det är för 
art tex fåglar, vilken lokal (du ser lokaler på en karta, eller kan skapa en ny lokal) samt ev 
medobservatörer. Därefter trycker du på start och då kommer det upp en lista på alla 
tänkbara fåglar du skulle kunna se på platsen för årstiden vanliga. Du kan välja art i listan 
eller söka/lägga till art. Du beskriver lätt vad arten gör, hur många de är, du kan ange en 
kommentar. När du är färdig med alla observationer du hittat på platsen kan du om du vill 
ange en fältkommentar tex vind, temperatur mm och därefter skickar du in dina 
observationer direkt in till Artportalen på ett mycket snabbt sätt. 
 



Det man behöver är en mobiltelefon och nätuppkoppling samt platstjänster påslaget i 
mobilen. 
 
Checklistan är inte en app utan en internetsida som du kan ”lägga till på hemskärmen” för 
att förenkla inför nästa fältbesök. Checklistan hittar du här. Du loggar in med användarnamn 
och lösenord samma som på Artportalen. 
Ytterligare info om checklista i mobilen finns här. 
 

Text Maria Barkell 

 
 
 

Bra app för fågelskådare 
Band är en mycket överskådlig social app som laddas ner gratis för både Android 
och IOS. Du skriver fri text i den, och den är lika snabb som SMS men med 
många fler fördelar. I Band kan du både larma ut arter, men också ge annan 
viktig skådarinfo, t ex vilka lokaler du skådat igenom utan resultat så att 
insatserna sprids och fler arter upptäcks, ovanligt uppträdande av vanliga arter 
mm. Man kan även bestämma träff, lägga in exkursioner, kurser m m i 
kallenderfunktionen.  
 
Till dina observationer kan du ange GPS-positioner om du vill, och du kan också 



bifoga foton. Du kan kopiera text från ett band och lägga in i ett annat.  
 
Om du är med i flera ”band” kan du ändå se alla inlägg i tidsordning, eller gå in i 
varje ”band” och läsa. Du kan också kommunicera med enskilda individer genom 
appens chatfunktion. 
 
Du kan även logga in på Line Band via din dator gå till: http://www.band.us/about 
Klicka på Login. Anslut med ditt telefonnummer, FaceBook konto eller din Mail 
adress. Oavsett måste du skapa ett Band-konto och ett tips är att ange ditt riktiga 
namn och telefonnummer. De flesta grupper i Band godkänner inte medlemmar 
med påhittade namn, eftersom 
 
Fördelar 
 

• Gratis. Ingen reklam. 
• Snabbare än Bird Alarm. 
• Friare format att skriva i än Bird Alarm, men smidigare än twitter. 
• Effektiviserar skådning 
• Enkelt och lätt att lära. 
• Filtrering behövs inte, du filtrerar själv genom att välja vilka Band du vill 

vara med i. 
• Ingen administratör behövs, alla deltagarna sköter appen själva. 
• Du kan radera dina inlägg om du skrivit något korkat. 
• Du kan infoga en kartbild i ditt meddelande. 
• Du kan infoga ett foto från din mobil i ditt meddelande. Plåta en 

kameradisplay och bifoga! 
• Finns band för "Strängnäs – Fågellarm i Strängnäs kommun". 
• Det är lätt att skapa ett band om det behövs, tex SOK Skådarna, eller byta 

namn på den som finns det då kan vara s k spam/skräppost. 

 
 
 



 
 
 
Tips 
 

§ Samla obsar från en och samma lokal en viss dag under en tråd - skapa 
inte nya trådar för varje obs. 

§ Glöm inte bort att du kan redigera och även radera dina egna inlägg. 

 
Den 24/4 har vi en Band-kväll på Studiefrämjandet kl . Du kan få hjälp att komma 
igång, registrera dig, söka efter ett band. Få lite tips och trix.  
 
Under Fågeltornskampen i Valnaren 4/5 finns bland annat jag även på plats kl ca 
8-13 för att svara på frågor om Band och hjälpa till att installera band.  
 

Text Maria Barkell 

 

Ännu en ny art för Sverige har hittats 
Lördagen 13 april var skådare ute i markerna vid Vendelsjön i Uppland. Ett läte 
uppsnappades och tankarna gick direkt till pärluggla. Men på söndagen 
konstaterades att det var en ”enkelbeckasin” som for runt och spelflög, men den 



lät lite konstig och flög lite märkligt runt i området. På kvällen gjordes en del 
ljudinspelningar, expertis anlitades. Artbestämningen blev entydigt 
Wilsonbeckasin! Larmet gick på söndagskvällen och skådarsverige vallfärdade till 
Uppland. Även radio och TV gjorde inslag i etern. 
Wilsonbeckasinen är en häckande art i Nordamerika och övervintrar i 
Sydamerika. Så det är en riktig ”snedseglare” vi har fått. Den har tidigare setts i 
Finland (2011), Irland, Frankrike och Storbritannien. Arten har splittats från 
enkelbeckasinen, som den är väldigt lik. Samma storlek och form. Spellätet skiljer 
klart, är djupare (nästan pårlugglelik). Säker dräktbestämning kräver närhåll och 
att många karaktärer vägs samman. I Fågelguiden är fågeln bara verbalt 
redovisad under avsnittet ”Tillfälliga gäster” i slutet av boken, dock utan bild. 
Naturligtvis lockade denna sällsynthet även SOK:are. Till dags dato har 14 st 
rapporterat till Artportalen. 
 

Text: Leif Ekblom 

 
 
 

Att skåda fågel som rörelsehindrad 
Jag heter Nisse Nordin och vill berätta hur jag upplevde min kurs i fågelkunskap kopplat till 
att jag är handikappad. Är sedan cirka 14 år helt rullstolsburen pga MS. 
 
Jag gick sista okober 2018 i pension efter att ha jobbat i 44 år som yrkesofficer, varav dom 
sista 18 åren 50 procent pga mitt handikapp. Det var en mycket stor förändring, där det 
framförallt är viktigt att hitta en ny vardag och jag bestämde mig då att ta upp ett intresse 
från min ungdom, nämligen FÅGLAR. Anmälde mig därför till en kurs hos Studiefrämjandet 
med 6 teorilektioner och 4 utedagar, varav den sista var 3 juli.  



 
Upplever att jag har kunnat deltaga både på lektionerna och utedagarna på ett aktivt sätt, då 
jag fått hjälp med alla mina behov bl a hämtning och hjälp med att köra rullstolen.  

 
Vårkursen vid Valnaren i juli. Fr v Monika Bertilsson, Britt Gabrielsson, Nils Nordin, Beje Aronsson, Britt-Marie 
Johansson och Lena Dahlman. Foto Leif Ekblom. 
 
Till lektionerna körde jag el-rullstol och det gick bra att köra den inne på Studiefrämjandet. 
Vid utedagarna har det valts platser, där jag kan köra fram så att jag kan se alla fåglar i 
kikaren och det har blivit många både som jag sett tidigare och nya. Den grå hägern, 
tornfalken, krickan och strandskatan är några nya som jag fått se. 
Att jag sen har blivit bortskämd med att bli bjuden på fika i den underbara sörmländska 
naturen är ju som grädde på moset. Alla personer i gruppen har varit mig behjälplig på sitt 
sätt, ingen nämnd och ingen glömd. 
Stort tack till alla och jag ser verkligen fram emot fortsättningen.  
 

Nils Nordin 
 

 
 

Jorduggla häckade i kommunen för 30 år 
sedan 
I sin jorduggleanalys i förra numret av Observerat (nr 2/2019) uppgav Yngve 
Meijer att det saknades säkra häckningsuppgifter av jorduggla i Strängnäs 
kommun. Nu är det ju så att Artportalen döljer häckningar av känsliga arter som 
havsörn, pilgrimsfalk, berguv m.fl. Ja, även av jorduggla. Den som inte är behörig 
hittar alltså inga sådana uppgifter i Artportalen.  



 
Här kan nu lyftas fram att ett jordugglebo med 6 ungar påträffades på P10:s 
norra övningsområde 1989. Så här 30 år senare, när P10 är nedlagt och 
övningsområdet håller på att omplaneras, tycker jag det är dags att häckningen 
blir offentliggjord (alla uppgifterna finns sedan länge dolda i Artportalen). 
 
Så här var det: Under ett kvällsbesök på övningsfältet den 20 april 1989 
observerade jag två jagande jordugglor, varav en lyckades ta en sork. Den 3 maj 
rapporterade Håkan Pohlstrand, att en man, som hållit på med dikesgrävning på 
övningsfältet, stött på ett jordugglebo. Håkan hade kollat boet och sett en 
ruvande jorduggla. Det skulle nu bli stridsövningar i området de närmaste 
dagarna så det fanns ett hot mot boet. Någon med vetskap hade därför finurligt 
satt upp en skylt med texten VARNING, JORDGETINGAR.   
 
Den 25 maj, efter övningarna, besökte Håkan och jag tillsammans boet som låg i 
en dikeskant lätt skymt av några mindre buskar. Vi stötte upp honan från boet 
med 6 ungar. Boet hade alltså klarat sig under övningarna men skylten hade inte 
hindrat en stridsvagn att passera endast tre meter från boet. De fyra större 
ungarna ringmärktes samma dag medan de två mindre blev ringmärkta den 1 
juni. 
 
Det tycks ha varit ett rikt sorkår 1989. Det var inte bara jordugglorna som jagade 
i området utan även ormvråk och tornfalk. 
 

Lars Broberg 

 



 
Jorduggla ovan Gesta 29 juni. Foto Petter Kappel. 
 
 

Kvällsutflykt till Lindön i Sörfjärden 
Tretton medlemmar från SOK och Naturskyddsföreningen samlades måndagskvällen den 5 
augusti vid Rördrommen. En ljuvlig sommarkväll utan vind. Som gjort för en båttur ut till 
Lindön i Sörfjärden.  
 
Vi åkte till ett gammalt grustag mellan Rördrommen och Strand och parkerade. Vid bommen 
hittade vi en ung snok, vilket är lite annat än att stå öga mot öga med en australisk brunorm. 
Med oss hade vi nämligen en mor från Australien, som hälsade på sin dotter i Strängnäs 
under 6 veckor. Hon hade viss erfarenhet av giftiga djur ”Down under”. 
 
Lindön är en ö på Strängnäsdelen av Sörfjärden. 2003 bildades ett naturreservat om 257 ha, 
varav land 77 ha. Vattenområdet har ett vattendjup av 1-3 meter samt har stora vassar. 
Området förvaltas av länsstyrelsen. 
Kartor visar att ön har varit brukad sedan åtminstone 1700-talet och varit glest bevuxen med 
träd och buskar. På ön har det funnits ett jordbruk, men som lagts ner och på åkrarna 
planterades gran. Dessa plantager är idag borttagna och marken har öppnats till förmån för 
gamla lövträd och yngre lövträd.  
Ekonomibyggnaden uppfördes 1831, tillbyggdes 19551 samt en mangårdsbyggnad som 
byggdes 1891. På ön finns idag bara en fast boende. 
 
Färden ut gjordes med en flatbottnad ”färja” till en brygga på öns norra del. En bred stig 



förde oss upp till mangårdsbyggnaden, där vi hälsade på tillsynsmannen, som bor där. 
Vid den här årstiden är det lugnt på fågelfronten. En brun kärrhök svävade över ön. Knölsvan 
sågs långt bort i en vasskant. Från vassen på öns sydvästra del hördes ett tranpar trumpeta. 
Ringduvan hoade i sin 5-takt. Nu var det dags för den medhavda kaffetåren som avnjöts på 
en liten åskant i den sköna kvällssolen. Med ny energi fortsatte vi österut.  
 
Från ett dött träd nära oss lyfte nu en stor fågel – en adult havsörn. En mäktig syn som för 
flera var det närmaste man sett en örn.  
 

 



 
 
Vägen tillbaka till bryggan gick över öns högsta punkt, drygt 25 m. Andra arter, som vi kunde 
notera, var skäggdopping, storskarv och rödhake. Utöver fågel kan man konstatera att ön 
har ett rikt floraliv med många intressanta arter.  
 
Kvällens bedrift stod nog Ingrid Karlsson för – hon tog sig runt i den väglösa terrängen med 
stöd av en rullator. En slutsats av besöket var att hit ska man åka en vårdag och verkligen 
njuta av vårens fåglar. Tack, Lars Liljenstolpe för en bra och trivsam guidning. 
 
 

Text och bild Leif Ekblom 

 

Daglediga ute i vårsolen 
Första måndagen i månaden, 1april, hade åter infunnit sig. Vi priviligierade, dvs 
”daglediga”, samlades vid Ugglans träd och lade upp förmiddagens rutt, medan 
björktrasten underhöll oss med sin vackra sång. Vi var 23 som bestämde att 
näsan skulle ställas mot Äleby.  
 
På vägen ut gjordes en avstickare till Lötfälten. Ett larm hade gått. En ensam 
ljungpipare gick därute bland tofsvipor, starar, skrattmåsar, kajor och kråkor. En 
gröngöling skrek från nordost. Efter en stunds letande i ”skitvädret”, dvs sol och 
motljus, hittades den ensamma fågeln. Den är inte lätt att hitta, ligger gärna och 
trycker. Ryggfärgen ger den en bra maskering. Även sånglärka och sångsvan 



prickades av.  
 
Äleby nästa! Nils Eriksson berättade för oss att man på Äleby gård har tagit bor 
hjortarna och inplanterat rapphöns istället. Även här är det motljus på 
förmiddagen, så vi tog beslutet att ”forcera” stängslet (genom grinden 
naturligtvis) och gå till höger om vattnet till en liten höjd. Här fick vi sidljus och ett 
närmare avstånd till den sydliga delen av våtmarken.  
 
Bland de arter som kan nämnas är stjärtand, kricka, snatterand, brunand, 
skogssnäppa, trana, ormvråk, gäss och vitfågel. Nu var det dags för 
förmiddagsficka. Tillbaka till bilarna och njuta av solen. En rödhake underhöll 
under fikat.  
 
Färden ställdes sedan mot Jättne med ett stopp vid Åsa gravfält. Inget att 
rapportera där men lite längre bort vid Fröberga gamla grusgrop fick vi höra 
trädlärka. Jättne kunde erbjuda fiskmås, som alltid häckar här, sothöna, 
sångsvan och trana. Efter en kort sammanfattning av dagens skörd, 37 arter, 
skingrades vi och anträdde hemfärden.  
 

Text Leif Ekblom 

 

 
Samlad trupp vid Jättne. Nedan t v Susanne Lindkvist Larson i skådartagen. Nedan t h Beje Aronsson funderar över 
vad han har i kikaren. Foto Nils Eriksson. 



 
 

 



 
Vid Älebys sågs bland annat stjärtand, kricka, snatterand, brunand, skogssnäppa, trana och ormvråk. Foto Leif 
Ekblom. 

Missriktat kommunalt naturvårdsarbete 
 

 
Skyddande buskage vid reningssverksdiket har röjts så effektivt att området liknar ett kalhygge. 
 
”Naturvårdsarbetet syftar till att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet”, läser vi 
på Strängnäs kommuns hemsida. Det verkar dock som om detta inte gäller fågellivet, när man 
ser hur kommunen röjer längs stränder och vattendrag. För andra året i rad har så mycket vass 
rensats bort, att häckningsmiljöer försvunnit för bland annat skäggdoppingar och sothöns. 
Nyligen har också skyddande buskage vid det s k reningssverksdiket röjts så effektivt att 



området liknar ett kalhygge. Här har man i år kunnat observera bland annat kungsfiskare, 
forsärla och rödhake – men det var innan röjningen. 
Text och bild Peter Hennix 
 

 
Sothöna vid Visholmen 17 april redo för häckning men skyddande vass saknas numera. 
 

 
Två bilder från Västerviken som visar betydelsen av vassdungar för häckande fåglar, ovan sothöna, nedan skäggdopping. Nu är 
vassdungarna bortröjda! 



 
 
 

Fågelrapport 2018: Torr sommar 
knäckte många arter 
Vädret är anledningen till att flera arter, som har varit mer eller mindre 
årliga de senaste åren, saknas på artlistan för 2018; några exempel är svart 
rödstjärt, skäggmes, vaktel, kornknarr, hornuggla, flodsångare, 
vassångare, spovsnäppa, och småsnäppa, skriver Yngve Meijer i sin 
sammanfattning av de rapporterade observationerna i Strängnäs kommun 
under 2018. 
 
 
 
 
Brandkronad kungsfågel blev årets enda nya kommunart, när ett exemplar den 11 januari 
upptäcktes vid Eksågstornet, Sörfjärden tillsammans med flera vanliga kungsfåglar. 
 
Yngve Meijer noterar att inte förrän en bit in i mars slog vintern till på allvar och tycktes 
aldrig vilja ta slut.  
 
– En hel del av de arter, som övervintrar ute i Europa, är väderflyttare och dröjde sig kvar på 
sydligare breddgrader längre än vanligt. I slutet av april kom ett plötsligt väderomslag med 



varma sydliga vindar, en så kallad ”spansk plym”. Detta medförde att fåglar som näktergal, 
grå flugsnappare, törnskata med flera arter anlände till Sverige tidigare än normalt. Den 
gångna torra varma sommaren innebar att områden, som normalt är grunda slättsjöar, 
anlagda våtmarker eller andra mindre vattendrag, för andra året i rad torkade ut mer eller 
mindre.  
 
– Mygg, löss och andra insekter blev en bristvara i delar av landet. För att föda upp 
fågelungarna är insekter och larver en absolut nödvändighet. Även arter, som är fröätare, 
föder upp sina ungar med insekter under den första tiden. Mycket talar för att 
häckningsresultatet för en del arter kan ha påverkats negativt på grund av födobrist, men de 
regionala skillnaderna varierar säkerligen kraftigt.  
 
– Torkan medförde dessutom att växtligheten vissnade bort, vilket kan ha medfört problem 
för framförallt de arter som lägger ägg på marken. Dessa kan ha blivit svårare att gömma för 
predatorer som räv, grävling, och kråkfåglar. Vi får inte bortse från tranan, som på vissa 
ställen går hårt åt både ägg och ungar.  
 
Ur fågelrapporten noterar vi bland annat att 
 
Röd glada har rapporterats frekvent vid Gesta gård, Toresund mellan den 8/4 och 1/8. Att 
döma av de fotografier som är publicerade, handlar det om minst 3 olika individer av röd 
glada förutom den ungfågel som fotades den 1/8. Observationer av en flygande ungfågel i 
vår del av landet vid denna tidpunkt på året indikerar att med största sannolikhet har en 
häckning ägt rum i närområdet runt Gesta gård. 
 
Ejder, 4 ex hona och 3 ex hane sågs rastande i Mörtsjön, Länna bruk den 20/5. Att ejder visar 
upp sig i kommunen som rastande hör till de absoluta ovanligheterna. För det stora flertalet 
som passade på ett ta en tur till Länna blev det ett efterlängtat nytt kommunkryss. På den 
här sidan av sekelskiftet har totalt 10 observationer rapporterats där det förutom årets fynd 
handlar om sträckande individer eller väldigt tillfälligt rastande fåglar. 
 
Ägrätthäger är rapporterad vid totalt 10 tillfällen från kommunen. Sedan år 2015 är arten 
årligen rapporterad. Åtta av de tio rapporterna är från de senaste fyra åren, vilket väl 
stämmer in på artens expansion i Sverige. 



 
Ägretthäger rapporterades under 2018 vid 10 tillfällen i kommunen. Foto Peter Hennix. 
Rördrom rapporterades ovanligt sent. Det går att följa rapporterna av kommunens första 
rördrom så pass långt tillbaka som till 1988 och vid inget tillfälle har årets första rördrom 
(19/4) rapporterats senare än under 2018. Den årliga inventeringen av tutande rördrom i 
Sörfjärden gav totalt 10 revir vilket är att beteckna som ett lågt antal med tanke på de 
senaste årens milda vintrar. Det kan vara så att den besvärliga våren, när vintern åter 
kopplade ett djupt grepp om kommunen under mars månad, påverkade 
 
Storspov:1 ex rastande vid Gesta gård, Toresund 4–23/9 blev till slut blev ett nytt 
fenologirekord för kommunen. Det föregående rekordet var från den 15/9 2011, när ett ex 
sträckte över Strängnäs stad. 
 
Nattskärra: Ådalskvarn, Kristiansborg och Hålberget sydväst om Läggesta är ett pålitligt 
område för spelande nattskärra. Årets första spelade redan den 11/5 vilket är ett nytt 
fenologirekord för arten i kommunen med en dag. Det tidigare rekordet är från 1995 vid 
Valnaren. Med tanke på att snittet för den första nattskärran i kommunen under 2000-talet 
är den 30/5 så är årets första fynd anmärkningsvärt tidigt. 
 
Backsvala: Grustaget vid Hässelby på Överselö har under många år varit en pålitlig lokal för 
häckande backsvala. Men eftersom gropen och dess branter utnyttjas för motorcykelåkning 
har backsvalan tvingats överge lokalen. Artens situation i Sverige är minst sagt 
bekymmersam pga stor brist på lämpliga platser för bobygge. Glädjande nog har backsvalan 
fått lite hjälp av Rävsnäs kungsgård att åstadkomma en lämplig brant i lilla täkten vid Edeby 
gård, Toresund. Av de hundratalet bohålen är uppskattningsvis 40–50 aktiva hål. En koloni 
fanns också vid Sätertorps grustag i Malmby, där cirka 30 svalor gjorde bobesök. 
 
Gärdsmygen är en tuff fågel och därmed en ganska vanlig övervintrare. Bistra vintrar som 



under 2010 och 2011 gick hårt åt numerären och 2011 rapporterades arten vid endast 427 
tillfällen i rapportområdet. Påföljande vintrar har varit av det mildare slaget, 2017 blev ett 
toppår med 1621 rapporter och under 2018 rapporterades gärdsmyg vid 1512 tillfällen i 
Artportalen. 
 
Stjärtmes: 60 ex vid Stämåns utlopp, Mörtsjön, Länna 14 februari rapporterade Beje 
Aronsson med kommentaren ”Svårt att räkna antalet, uppskattningen är nog i minsta laget. 
Jag har aldrig sett något liknade, det var stjärtmes överallt i videbuskarna”. Antal 
överstigande 50 ex är rapporterat bara vid ett tidigare tillfälle i kommunen.  
 
Den fullständig fågelrapporten publiceras i nästa nummer av Observerat. 
 
 

Bästa torn i Ottenby – 106 arter 
Enligt Bidlife Sveriges sammanfattning deltog 89 fågeltorn i Fågeltornskampen denna kalla 
majmorgon och dag 4 maj.Trots den bistra vårdagen besöktes tornen av närmare 800 personer 
förutom de som arrangerade och deltog i evenemanget. Det brukar vara betydligt fler.  
 
Det rapporteras om snö hos många av deltagarna; ”När vi anlände fick vi skotta ur tornet, ca 1 
dm snö i natt. Sedan dimma i några timmar...”, meddelar Kärven i Uppland.  
 
Endast ett år tidigare har BirdLife Sverige lyckats tangera BirdLife Finlands bästa torn. Men i 
år gick det ännu bättre! Fågeltornet i Södra Lunden vid Ottenby lyckades få ihop 106 arter 
trots låg både sång- och sträckaktivitet framförallt bland småfåglarna. En fantastisk sikt under 
några morgontimmar och elva rovfågelarter, falkar inkluderat, bar en stor del av framgången 
vid Södra Lundtornet.  
 
Om uppgifterna stämmer ska landskampen ha avlöpt på följande vis: 1) Sverige Södra Lunden 
Ottenby 106 arter; 2) Finland101 arter (från tre torn – totalt 300 deltagande torn); 3) Sverige 
Stockviken, Gotland 99 arter; 4) Danmark 98 arter, 20 deltagande torn; 5) Litauen 67 arter i 
bästa tornet. 
 
Sammanlagt lyckades vi se 198 fågelarter i Sverige. Det är imponerande med tanke på att det 
finns runt 250 häckande fågelarter i Sverige. Detta även om vi fått med ett antal arter som vi 
inte ser som häckfåglar i Sverige (exvis: spetsbergsgås, havssula, stäpphök, aftonfalk). 
Dessutom har inte alla flyttfåglar kommit. Rosenfink, kärrsångare, näktergal, kornknarr och 
vaktel har inte noterats under årets evenemang.  
 

Kylig men bra start vid Valnaren 
Klockan ringer. Den visar 0230 och termometern visar på bara 0 grader. Huva! Frukost, 
toalettbestyr och packa fika. Bilen är packad kvällen före. Iväg kl 0400 i gryningen för att 
sätta upp sju vägvisningsskyltar till Valnaren. Väl framme ställdes bord ut vid Liljedal med 
informationsmaterial och fågeltidningar. På tornet satte jag upp en artlista där vi kunde pricka 
av dagens fåglar. Klockan fem var allt riggat och klart.  
 
Nu hade även de första skådarna börja anlända. Bl a Ove Österlund kom cyklande från 



Kråknäs vid Eklången. Han hade fyra minusgrader hemma. Nu började arterna att sakta ramla 
in. Ingen kö här inte. Grågås, knipa, skrattmås, tofsvipa, taltrast och lövsångare hörde till de 
tidigaste. Fåglarna dök upp art för art, liksom de lite mer morgontrötta SOK-arna.  
 
Kl 0600 hade vi räknat in 31 arter, bl a vattenrall, mindre korsnäbb, kricka, enkelbeckasin, 
skogsduva och gransångare. Dagens clou kom kl 0635 – ett orrspel i en talltopp i väster!  
 
Rovisarna började komma vid sju-tiden med en fiskgjuse. Inom en kvart visade sig även brun 
kärrhök och sparvhök. Tornfalk kom senare. Trädlärkan spelade sin joddlande trudelutt och 
två fisktärnor dök lite oväntat upp. Svartvit flugsnappare underhöll vid Liljedal och 
gluttsnäppan kom och blev årskryss för flera.  
 
En fågel som vi stod länge och letade efter var svarthakedoppingen. Den ses från Vägkröken 
men sämre från tornet. Den kom inom synhåll som sista registrerbar art kl 1215. Under 
förmiddagen kom en reporter från tidningen Sörmlandsbygden och gjorde ett reportage om 
evenemanget.  
 
Sammanfattningsvis fick 22 skådare (spridda över dagen) räkna in 56 arter, vilket var två 
bättre än 2018.  
 

Leif Ekblom 
 
 

Många kryss under Backsvalornas 
höstutflykt 
Med sikte mot Gorsingeholm på vår resa från Nabbviken den 8 september stötte 
vi vid silon på en mörk bjässe till fågel. Vi stannade vid vägkanten och i samma 
veva som vi klev ur bilen, såg vi en fiskgjuse, skrämde iväg en gråhäger och hörde 
det härliga tjattret av pilfinkar. Vi kände redan då på oss att, dagen, som började 
med dimma, skulle bli en bra dag. 
 
Den där bjässen var det ingen som säkert kunde art bestämma, så den fick bli 
okänd. Väl vid Gorsingeholm fick en av Backsvalorna syn på kattugglan, men den 
blev så rädd, när den såg en massa Backsvalor, att den försvann ner i trädet igen. 
Vid Gorsingeholms våtmark fann vi en massa förbiflygande grågäss, familjen 
sångsvan, buskskvätta, tofsvipa, bofink, gråkråka, sädesärla, törnskata, ringduva 
och två härligt ryttlande tornfalkar. Ormvråk och korp fick vi se över åkrarna på 
väg mot Gesta. 
 
I Gesta möttes vi av en röd glada som gled fint och visade upp sig över fälten. Vi 
stötte även på några kändisar från klubben och blev guidade till svart rödstjärt. 
Här blev det även livskryss för minst en av alla Backsvalor. Gesta gav oss även 



brun kärrhök, korp, ladusvala, sädesärla, ormvråk, havsörn, tornfalk och kaja.  
 
Nere vid viltvattnet fikade vi till lätet av vattenrall och gräsänder innan det var 
dags att säga farväl igen till Backsvalor och till Gesta.  
 
Med på utflykten var: Ingegerd Borgström, Gunilla Andersson, Ann-Marie 
Thorstenson, Inger Karlsson, Rigmor Eriksson, Maria Lindberg, Maria Barkell, 
Susanne Lindqvist Larsson, Inger Hedman och Raili Riig. 
 

Text Maria Barkell 

 
"Backsvalor" fikar vid viltvattnet i Gesta. Foto Petter Kappel. 
 

Backsvalor på försommarutflykt 
Vi blev elva glada ”damer” som gav oss ut tillsammans för att skåda fåglar denna skönt 
ljumma majkväll den 23 maj. 
 
Vi började vid Bondkroken nära Läggesta, där bl.a svarthätta och gransångare sjöng i 
skogsdungen vid den lilla grusvägen, svarthättan med sitt vackra flöjtande, gransångaren 
däremot har ett ganska stötigt läte. Vid Ådalskvarn promenerade vi längs ån på 
Sörmlandsledens orangemärkta stig. Efter att ha passerat granplantagens mörker kom vi fram 
till en glänta, där ett stort bestånd strutbräken växte vid åkanten och där ligger också det 
fantastiskt vackert belägna gamla bostället Ådals Kvarn.  
 
Bävergnag, hackspettsrop och småfågelsång underhöll oss, när vi gick stigen längs ån i den 



rofyllda stillheten, innan vi återgick till bilarna för att åka mot Gripsholms hjorthage. Alla var 
nu extremt fikasugna och efter en kort promenad under de månghundraåriga ekarna bänkade 
vi oss vid ängen med hjortar och solnedgång på vår ”scen”.  
 
En trädgårdssångare sjöng i en buske och från skäret ute i viken hördes skrattmås och tärnor. 
Med slottet i bakgrunden sågs några skäggdoppingar, ett gäng sovande knipor och en 
knölsvan på den spegelblanka mälarviken. 
 
37 fågelarter noterades under kvällen. Tack alla som ville dela en härlig fågelkväll med oss! 
 

Susanne och Gunilla  

 
Foto Gunilla Oleniusson 

 
 

Knuthöjdsmossen – nytt resmål med 
mersmak 
Ny spännande dag med ett nytt resmål för klubben – Knuthöjdsmossen i 
Hällefors. Spännande också att se hur många som orkar kravla sig ur 
sänghalmen och vara vid Ugglans träd den 12 maj kl 0600. Längre dagsturer 
brukar var lite svårflirtade. Men med stor förvåning kunde jag räkna in elva 
morgonpigga och förväntansfulla skådare. Så det var bara att lasta bilarna och 
anträda resan på lite drygt två timmar.  
I Hällefors kände vi igen oss. Vi passerade vårt vandrarhem och alldeles i 
utkanten ligger Knuthöjdsmossen alldeles i anslutning till parkeringen. Ute på 
mossen är det spänger att gå på, viket gör att det är mycket lättgånget.  



Redan när vi hade parkerat kunde i höra smålommen. Den låter som ett barn 
som inte mår bra. Efter en fikapaus tog vi oss ut på den spångade leden. Ganska 
snart såg vi i en göl ett par kurtiserande smålommar. Nära och en mycket bra 
obs.  
Vi vandrade vidare till underhållning från storspovar, grönbenor, trädlärka, 
svartvit flugsnappare, mindre korsnäbb, grönsångare och spillkråka.  
När vi gått halvvägs kom en man halvspringande efter oss, Peter Berg från 
fågelklubben i Hällefors. Han har flera gånger varit med på våra ugglesafarier. 
Han hade blivit utskickad av ordföranden i klubben Nils Hultman (som fått 
förhinder) för att bistå oss i vår vandring. Tack Nils och Peter! Vi fick lite mer info 
om området än vad vi kunnat läsa oss till.  
 
Efter ett mycket lyckat besök vid mossen, anträdde vi resan sydost ut och 
landade efter ett par timmar vid Frövisjön öster om Skultuna. Här kunde vi raskt 
räkna in fyra doppingarter: skägg-, svarthake-, gråhake- och svarthalsad dopping. 
Sjön är fågelrik och innehöll bl a brunand, rörhöna, snatterand, skedand, årta, 
dvärgmås och bläsand.  

 
Bo K, Inger K, Gunhild W, Anne-Marie Th och Susanne L letar nya skådarobjekt. 
 
Efter ett gediget letande bland alla krickor hittade vi till slut den amerikanske 
krickan, som varit här några dagar. Vår kricka har ett vitt, vågrätt streck på sidan 
av kroppen. Den amerikanske har strecket lodrätt. Dessa två var till för några år 
sedan samma art men olika raser. En split har sedan skett och blivit varsin art. 
 
Dagen var givande med 55 arter och för flera blev det tre nya livskryss i form av 
smålom, svarthalsad dopping samt amerikansk kricka. Resan gav mersmak och 
kommer med all sannolikhet att återkomma i vårt program. 
Text och foto Leif Ekblom 



En skön höstdag för daglediga 

 
Det är inte lätt, när pensionärer skall passera ett elstängsel. 

 
Almanackan visar 7 oktober. En molnfri himmel och en sol som fortfarande värmde, men på 
ett behagligt sätt. Domkyrkans klocka slog nioslaget och 20 skådare hade vaknat på rätt sida 
och tagit sig till Nabbviken. Dagens mål var Gesta med mellanlandning vid Gorsingeholm-
Lötfälten. Vid kommunens infiltrationsanläggning vid Åskullarna såg vi bl.a. fem bergfinkar, 
bofink och ormvråk.  
 
Färden fortsatte ut till korsningen med Löt-Malmbyvägen. En ljungpipare skulle finnas bland 
50–100 tofsvipor. Tofsviporna var lätta att se, men var någonstans var piparen? Det krävdes 
många tubar innan den gråaktiga fågeln hittades. Den är väl kamouflerad i den gråa 
omgivningen. Många sånglärkor for omkring och kvittrade. En fjällvråk visade upp sig. Vit 
övergump och en vit stjärt med svart yttre ändband är klara kännetecken.  
 
Gesta nästa! Eftersom Keith-Ove var med och klockan har passerat, så innebär det KAFFE! 
Fikat var snart överstökat  
 
med 25-talet steglitser som underhöll oss. På stolparna vid den närmsta hästhagen (där 
Maijnan gick förra året) for en svart rödstjärt upp och ner och fångade mat. Den har varit där 
i ca en månad. 
 
Vi gick nu en annan väg än vi brukar. Före stora ladan vek vi av till höger (mot väster) nedför 
backen och upp mot Stohagen. Hämpling, fjällvråk, korp kunde vi notera. Stohagen är en 
vacker hage med buskar och god örtflora. Vi kom ner på västsidan av viltvattnet, där det var 
gott om gräsänder och två honfärgade krickor. 
 
Efter ett par timmars skön promenad i Gesta i härliga marker med god guidning av Kjell 



Eriksson ställde vi kosan mot Strängnäs.  
 
Vi passerade naturligtvis Lötfälten igen och det gav resultat – en varfågel jagade mat ute på 
fälten och flög från örtstånd till örtstånd. 26 arter fick vi ihop, en ganska bra utdelning. 
 

Text och foto Leif Ekblom 

 
 

Nattsångarutflyken gav nästan fel pott 
Pingstafton 2019 och nattsångarexkursion på programmet. Bra väder och drygt 20 grader 
varmt. När kyrkklockan slog 1900 hade 23 SOK-are samlats med höga förväntningar.  
Yngve Meijer presenterade kvällens körschema fram till efter midnatt. Första anhalt var 
Lagnövägen vid sjön Gullringen. Naturligtvis var det en näktergal som hördes allra först. 
Även gök och taltrast lät höra av sig.  
 
Leif Ekblom informerade om Kilenkryssets tankar om att öppna en kanal för båttrafik mellan 
Sörfjärden och Mälaren, men där Kvittens lakvatten med tungmetaller i sjön troligtvis ej 
medger en utbyggnad.  
 
Gruppen fortsatte till Lagnögaragen där trana, buskskvätta, törnsångare, ormvråk och en 
runtflygande morkulla kunde noteras. Vid Pipartorp lade vi törnskata till kvällens lista. 
Husbybadet erbjöd en härmsångare, näktergal och gärdsmyg samt diverse arter ute på vattnet.  
 
En exkursion har ju även syftet att visa på nya lokaler samt intressanta kulturella platser. 
Därför gjordes en avstickare till soldattorpet vid Ingjaldshögen, som sköts av Fogdö 
hembygdsförening. Vackert besöksobjekt som blev uppskattat. Väl värt ett besök med 
fikakorgen och njuta av den grönskande lummigheten.  
 
Färden gick vidare med ett stopp på gränsdiket mellan Fogdö och Vansö vid Ympartorp. 
Trädpiplärka, flygande gök, nötskrika och en sjungande kärrsångare i hundkäxet var gåvan 
här. Vid Solö stod en älg bland buskarna och kastade långa blickar efter oss. Månde det vara 
den som skrämt bort vakteln, för den gick vi bet på.  
 
Ett tornfalkpar gladde oss vid Vansö kyrka. Här har tidigare varit en säker plats med häckande 
hornuggla men det har varit tomt de senaste åren. Ett stopp vid Näsbyholmssundet gav 
gräshoppsångare på långt håll samt en rörsångare. 



 
 
Nu gjorde vi ett avsteg från de normala rutinerna och gav oss iväg utanför kommunen, 
nämligen till Fältstation Rördrommen. Här dukades upp till fika i fågeltornet med 
ackompanjemang till en nära tutande rördrom, två trastsångare samt en vassångare, vilken var 
orsak till avsteget. Vassångaren blev nytt livskryss för de flesta. 
 
Nästa målart var flodsångare vid Rosöga och Eksågsån. Eftersom vi 23 var fördelade på fem 
bilar, var vi tvugna att åka ner till ån i två omgångar för att kunna lyssna på flodsångaren på 
nära håll. Sången liknas vid en tuggande symaskin eller en bilmotor som inte tänder. Så här 
dags hade mörkret lagts sig ordentligt.  
 
Efter en färd på motorvägen till Läggesta kunde vi avslutningsvis ”hänga in” den förväntande 
nattskärran. Det blev en kväll som föll deltagarna i smaken trots frånvaro av vaktel och 
kornknarr. Kvällens skörd blev 44 arter och två fyrfotingar. 
 
 

Text och foto Leif Ekblom 
 

 

Varför använda Artportalens checklista i fält? 
När du är ute i skog och mark och fågelskådar är checklistan ett perfekt 
hjälpmedel för att registrera det du ser i realtid. Du startar checklistan lätt 
genom att ha den på din mobils hemskärm. Du skriver lätt in antal och art samt 
vad den gör och när du lämnar platsen rapporterar du besöket. Det gör att andra 
snabbt kan se vad du sett på platsen samt att du slipper registrera allt i 
efterhand. 
 



En komplett checklista genererar värdefulla data för forskning och naturvård och 
bidrar till en ökad förståelse om arters utbredning och förekomst i Sverige. Kompletta 
checklistor skapar möjlighet att sammanställa data om arter som inte påträffats 
inom ett visst område, och ger även information om årstidsbundna variationer och 
flyttningsmönster. Det finns exempelvis väldigt omfattande data över när vårfåglarna 
anländer på våren, men inte alls lika mycket för höstflyttningen. Genom s.k. frånvaro-
data kan man också få tidigare indikationer på arter som är på väg att minska eller 
försvinna, eller studera samband mellan olika arters förekomst.(Artportalen.se) 

 

Varför använda Band ute i skog och mark? 
När du är ute i skog och mark och studerar fåglar kanske du stöter på en ovanlig 
art som andra vill se? Om du har en 
smart mobil kan du använda Band och om du befinner dig i Strängnäs kan du 
använda dig av ”gruppen” ”Fågellarm i Strängnäs kommun”.  
 
Det som är bra med Band är att du kan ha flera grupper i samma app. Du larmar 
lätt och kan lägga till bild på fågeln eller stället du ser den i samt en karta.  
Ju mer information om fågeln som finns desto lättare för andra att även de ha 
chansen att se arten eller hjälpa till med artbestämning om du inte är helt säker. 
 

Maria Barkell 

 

Turturduva i Strängnäs – årets obs 
hittills 
Exkursionen med daglediga måndagen den 3 juni var avslutad. På väg hem ville Keithe att vi 
skulle ta vägen över Åskullarna (öster om Gorsingeholm). Keithe saknade nämligen kattuggla 
på årets lista. Ugglan sitter till och från i ett hjärtformat hål i en lind. Men tji fick vi – även 
denna gång.  
 
Vi åkte vidare och framme vid en liten backe gick en fågel och pickade i gruset. Jag upp med 
kikaren och kunde konstatera att det var en turturduva. En liten smäcker duva, grovt 
svartfläckig på vingen brun botten, grått bröst, en vit fyrkant med några mörka ränder i på 
halsens sida.  
 
Storleken är en aning mindre än skogsduva och turkduva, 25-28 cm. Den verkade inte bry sig 
att vi fanns bara ca 8 m ifrån den. En fin obs under flera minuter. Den larmades ut på SOKs 
sms-larm.  



 
Duvan lyfte, skrämd av en traktor och drog ut över fälten mot järnvägen. Här kunde den vita 
ytterkanten på stjärten tydligt ses. Tråkigt att inte fler fick chansen att se den. Observationen 
var den 6:e i Strängnäs enligt Artportalen. 
 

Leif Ekblom 

 
Turturduvan ovan fotograferades den 3 juni i Strängnäs av Leif Ekblom. Turturduvan nedan plåtades den 22 juni i 
Albanien av Peter Hennix, som tycker det var onödigt långt att åka, för att fotografera den arten. 

 
 
  



Dagsutflykt til Svartåns mynning i 
Roxen 
Vi var fyra SOK-are som kl 6 lördagen den 12 oktober lättade från Ugglans träd och ställde 
kompassen söderut till Svartåns mynning i Roxen utanför Linköping. På uttalad tid svängde vi 
in på parkeringen och där stod Lennart Hellström och inväntade oss. Han skulle nu visa oss 
det som lokalen hade att erbjuda. Vi hann knappt hälsa på Lennart förrän ett vilt kacklande 
hördes från en flock grågäss, som skulle upp på fälten för ett morgonmål. Som en vit svans 
på flocken flög en ägretthäger med gässen. Bra början!  
 
Väl ute på Nybroplattformen kunde vi börja spana av vattenytan med tillhörande lufthav. 
Det var mycket fågel i större och mindre flockar. Ytterligare sju ägretter visade upp sig. Arten 
har gjort en snabb populationstillväxt i Sverige. (Kom ihåg de 14 som sågs för ett tag sedan 
vid Gesta). Här är ett utdrag av våra obsar: vitkindad gås, snatterand, knölsvan, sångsvan, 
skäggdopping, stjärtand, bläsand, enkelbeckasin, kustpipare, havsörn, sparvhök, fjällvråk, blå 
kärrhök och steglits.  
 
Efter morgonfikat gick vi till bilen och åkte ett par kilometer mot Linköping till en plattform 
vid Sättunaviken. I anteckningsboken kunde vi införa bland annat gråhäger, stare, havstrut, 
kricka och salskrake.  

 
Bengt L, Susanne L-L, Keith-Ove N och Lennart H vid en kraftstation i Svartån. 

 
Som avslutning åkte vi uppströms Svartån till några gamla kraftstationer för att se forsärla 
och ev en kungsfiskare. Men här kammade vi noll. Men vad gjorde det. Vackert väder och 
biotoper som lyste i höstens alla färger. Resan gav 30 arter. Och vi vill ge Lennart ett stort 
tack för hans guidning. 

 
Text och bild Leif Ekblom 



 

 
 



 

 
 
 
 

Höstresa till gässen vid Kvismaren 
”Efter regn, kommer sol” är ett talespråk, som stämde in lördagsmorgonen 19 oktober. I 
gryningen kunde vi se en ljusning i molnen i öster. Solen tittade fram. Vi kunde se fram mot 
en behaglig dag på Närkesslätten.  
 
Resan startade med sex förväntansfulla skådare. Den första roliga obsen blev en råka bortom 
Dimbobaden. Innan Odensbacken rastade 5 sångsvanar, vilket inte var någon överraskning. 
Efter att vi svängt av stora landsvägen in mot Kvismaren, stannade vi för att njuta av en stor 
flock tranor. Kanske var det den sista obsen för i år.  
 
Framme vid bron vid Hammarmaden satt en ormvråk på span på en stolpe och en fjällvråk 
gjorde detsamma, fast ryttlande. En honfärgad blå kärrhök svepte lågt över maden på ett 
typiskt kärrhökmaner. Några vingslag sedan glidflykt med lätt V-ställda vingar. En flock på 
minst 250 tofsvipor gick i skyn när kärrhöken kom, eller såg de en havsörn som vi inte såg? 
En bit fram längs vägen rastade ett antal hundra grågäss och två sädgäss, vad vi kunde 
upptäcka.  
 
Äntligen framme vid Lötenplattformen. En starflock om minst 50 individer svischade förbi. 



Inne i vindskyddet stod några örebroare, som redan skummat av omgivningen. De var 
generösa med att visa på olika arter. Ett beteende som emanerar från Mäster Eriks tid, dvs 
Erik Rosenberg. Han blev rent ut förbannad, om någon såg något och inte påtalade detta för 
andra. En bra filosofi i god örebroanda. En filosofi som vi försöker leva upp till även i vår 
klubb.  
 
Vad såg vi? Jo, bl a havsörn, två pilgrimsfalkar, duvhök, salskrake, kärrsnäppa, bläsand, 
vinterhämpling och en fin rödräv.  
 

 
Gunhild W, Sven-Gustaf B, Ann-Marie Th, Britt-Marie J och Maria B vid Oset utanför Erik Rosenbergsstuan vid naturreservatetet 
Oset. 

 
Efter ca 1,5 timme inkl en fikapaus, åkte vi ut på fälten vid Västra rakan. Runt tusen 
vitkindade gäss rastade där. En havsörn kom och störde, så hela klabbet gick i luften. En 
runda och sedan landning. Vi kunde även hitta fyra bläsgäss.  
 
Nästa anhalt blev Oset och Erik Rosenbergstugan, ett naturreservat som gränsar till Örebros 
östra stadsdelar. Ett 30-tal kanadagäss flög klonkande förbi. Bläsand och gråhäger höll till i 
den närmsta pölen. Ute vid Svartåns mynning stod ett gäng storskarvar på tork, gråtrutar, 
fiskmås och skrattmås vilade, medan knipa och vigg provianterade. På andra sidan Hjälmaren 
låg en mindre flock knölsvanar. En sävsparv höll till i vassen nedanför kullen vi stod på.  
 
På hemresan sågs flera fjällvråkar, ormvråkar och skäggdopping. En summering gav vid 
handen att vi prickade av 42 arter. Godkänt! tyckte Maria Barkell, Ann-Marie Thorstensson, 
Gunhild Wallén, Britt-Marie Johansson, Sven-Gustaf Björling samt undertecknad. 
 
 

Text och bild Leif Ekblom 



Innehållsrik fågelsvärm 

 
 
Fotograferade i början av oktober en stor fågelsvärm ovanför Gräsgårds hamn på Öland. 
Motljuset gjorde att det verkade hopplöst att kunna identifiera fåglarna, men publicerade 
ändå en bild i Facebookgruppen ”Vilken fågel”. Fick många förslag på arter, men inget så 
ambitiöst som från Jesper Bjärvall: 
”Skickade bilden till en väldigt kunnig, som skickade den till ännu mera kunnig som skickade 
den till en extrem expert. Svaret kom nu: Starar, duvor, kråkfåglar (kanske både kaja, råka 
och kråka) och någon enstaka vråk som måste flugit upp från någon plats där de av någon 
anledning har samlats". 
 

Text och bild Peter Hennix 



 
 
 

2600 grågäss i Sörfjärden 
I höst genomfördes gåsräkningarna i Sörfjärden 15/9 och 13/10. Räkningarna 
tillgår så, att man räknar alla gäss på fjärden mellan kl 13 och 14. De har då 
lämnat sina födosöksplatser på åkrarna runt fjärden, där de provianterat under 
morgon-förmiddag. Observatörer är utplacerade på strategiska platser runt 
fjärden så att i stort sett hela ytan täcks.  
 
OKE bevakar västra sidan medan SOK sköter den östra. Gränsen mellan 
kommunerna går ungefär mitt i fjärden. Från SOK deltog i september Lars 
Broberg, Ture Person, Sven Blomqvist och Nils ”Nisse” Nordin.  
 
Nisse bevakade Näsbyholmsviken från Sjöborgsbadet i Härad som är 
lättillgängligt även med rullstol. När han anlände, lyfte mer än 1500 grågäss som 
låg i viken under stort larm. Huvuddelen flög ut på fjärden, medan cirka 800 flög 
upp på fälten vid Vältesta.  
 
Denna dag blåste en frisk SV vind vilket gjorde att det var lä i viken. Totalt 
inräknades 2610 grågäss, inga kanadagäss. Dessutom sågs 205 storskarv och 5 
havsörnar. Resultatet rapporterades till Lund. 
 
Inför den andra räkningen 13/10 meddelade Lars Boberg ,som trots sin 



aktningsvärda ålder rör sig runt och i Sörfjärden nästan dagligen, att det var helt 
tomt på gäss. Troligen hade det kalla vädret i början av oktober gjort att gässen 
dragit söderut tidigare än vanligt. Även Leif Carlson hade gjort samma iakttagelse 
och vi bestämde därför att ställa in oktoberräkningen. 
 
Dagen innan, 12/10, siktade dock Leif något hundratal gäss från Eksågstornet. 
Kanske hade en del av gässen återvänt då vädret åter blivit mildare? Vi satsade 
därför på en förenklad, mindre personalkrävande räkning: Leif åkte runt till 
observationspunkterna på Eskilstunasidan medan jag täckte Strängnäsdelen. 
Även vår nye medlem Jan Viberg följde med. Vi räknade in 200 grågäss från 
Eksågstornet. I övrigt var det tomt förutom enstaka gräsänder och knölsvanar. 
Skavarna var kvar förstås.  
 

Text Sven Blomqvist 

Fakta om gåsräkningarna 
Regelbundna gåsinventeringar startade i Sverige 1977 som ett led i ett 
internationellt program för gäss via Wetlands International. Räkningarna i 
Sverige har koordinerats av Zooekologiska institutionen vid Lunds Universitet. 
Sedan 1987 har man inventerat grågäss i september och sädgäss i oktober och 
november. I januari sker en inventering av alla sjöfåglar, inklusive gäss, runt hela 
Sveriges (isfria) kust och de stora sjöarna (Midvinterinventeringen). 
 
I Sörfjärden sköts inventeringarna av fågelklubbarna i Eskilstuna och Strängnäs 
(OKE och SOK). Där finns också en Gåsgrupp (omfattar nu ”stora betande fåglar”, 
d v s gäss, svanar och tranor) som leds av Länsstyrelsen. Förutom OKE och SOK 
ingår också representanter för markägarna runt fjärden och jägarna (de senare 
deltar sällan), liksom experter från Viltskadecenter I Grimsö (del av SLU).  
 
Man har utarbetat en flerårig förvaltningsplan för gässen i och runt fjärden samt 
genomfört flera vetenskapliga projekt angående gäss. För gåsinventeringar har 
man lagt till två räkningar av grågäss på våren, en i april då gässen anlänt till 
fjärden och en i maj då häckningen kommit igång. 
 
Genom att subtrahera antalet gäss i maj från siffran i april får man fram antalet 
häckade par i fjärden (på senare år cirka 600). De häckande fåglarna ligger då på 
bo och flyger inte mellan fjärden och de omgivande åkarna. Någon inventering i 
november brukar inte genomföras i Sörfjärden, eftersom knappast några 
sädgäss passerar fjärden vid denna tid. 
 
Vi har nu följt gässen i Sörfjärden i mer än 10 år. Populationen är ganska stabil 
och de skador som gässens betande på åkrarna runt fjärden orsakar är tolerabla 



för lantbrukarna. Skadorna har begränsats bland annat genom att man anlagt en 
gåsåker framför fältstationen Rördrommen. Länsstyrelsen betalar markägaren 
för uteblivna odlingsintäkter.  
 
Åkern, som besås med attraktiv gröda och putsas så att gässen har lätt för att 
landa, är populär bland grågässen, särskilt de som inte häckar. För de häckande 
gässen har man satt upp låga nätstängsel på strategiska platser runt stränderna. 
Detta hindrar gässlingarna och deras föräldrar att gå upp på åkrarna och beta. 
Troligen bidrar det till att antalet häckande par inte ökar. Det är 
anmärkningsvärt, och glädjande, att kanadagäss och vitkindade gäss ännu inte 
etablerat sig i fjärden. 
 

Text Sven Blomqvist 

 

 

Hallandsresa med dramatiska obsar 

 
Ga ̈nget samlat vid Glommens sten. 
Årets resa till Västkusten startade i en ganska tät dimma, som höll i sig även 
under stoppet vid Roxen i Linköping. Här anslöt Lennart Hellström till oss andra 
sju från Strängnäs. Det var svårt att se något i dimman, men vi kunde bl a se 
salskrake, stjärtand och snatterand. Under den fortsatta färden sågs röd glada, 
tornfalk, blå kärrhök, ormvråk och flockar med råkor.  



Väl framkomna till Halland började vi vid Morups Tånge och kunde njuta av 
osedvanligt många toppskarvar – över 50 st. Lokalen bjöd på vitkindad gås, 
kustsnäppa, kustpipare, myrspov, storspov och ejder samt en ”pille”, dvs en 
pilgrimsfalk. Den är här nästan lika vanlig som havsörn hos oss.  
 
Ute vid fyren hittade Frank van Spelde en liten jorduggla långt bort i fjärran, vilket 
vi övriga döingar fick vänta en bra stund för att konstatera hur rätt han hade. En 
sillgrissla låg och guppade ute till havs. Kvällen började göra sig påmind.  
 
Efter proviantering i ett köpcentrum, inkvartering på Västervågs vandrarhem vid 
Getterön, vankades det en god middag med kyckling signerad Barbro Strååt! Leif 
Ekblom stressade trötta resenärer med en deletapp i en trekamp. Dagens 
uppgift var att lista ut vad gamla allmogenamn på fåglar kan heta idag. Vet du 
vad en homåka heter idag?  
 
Fredagen började med ett varaktigt regn, så starten lades till plattformen vid 
Getterön. Här anslöt Alice och Jörgen Rickardsson samt Viveka och Nils Eriksson. 
Svartsnäppa, storspov, brushane, rödbena, havsörn med mera kunde vi njuta av 
under nästan tre timmar. Höjdpunkten var nog när en ”pille” slog en kricka 
framför oss på nära håll. Krickan försökte komma loss medan fjädrar och dun 
flög omkring. Först när inälvor kom fram var striden över för krickan.  
 
Vid 10-tiden tog vi oss till Naturum för en fika och botanisering i bokhandeln. 
Man kommer inte därifrån utan en bok i handen. Nere i kanalen kunde vi länge 
studera en smådoppings födosökande liksom en rörhöna. Svarthättepar for 
omkring i en buske. Blå kärrhök strök lågt över marken för att hitta något ätbart. 
Även storspov, rödspov och myrspov kunde vi föra till protokollet.  
 
När regnet hade lagt sig for vi söderut till Glommens sten – ganska dött på havet. 
Ejder, snatterand, stenskvätta och tornfalk blev resultatet. Vid Galtabäck 
noterades prutgås samt större och mindre strandpipare som nya reskryss. En 
”pille” kom svepande och slog en kricka inne i viken. Den hann inte lyfta, innan en 
havstrut kom och ville ha maten. Pilgrimsfalken hade svårt att freda sig från att 
bli dränkt. Den lyckades att komma loss – utan dagens mat. Havstruten däremot 
började att kalasa.  
 
På väg hem inhandlades kvällens måltid – pizza. Kvällens deluppgift som skulle 
lösas var ett antal latinska namn på svenska fåglar. Vad är en Coccothraustes 
coccothraustes? Av 25 namn kunde Frank van Spelde och Kristina Sundberg 
svara rätt på 23 namn – imponerande!  
Lördagen startade vi åter vid Plattformen. Bland annat bokfördes havsörn, 
pilgrimsfalk, stenfalk, brun kärrhök, duvhök, sex ägretthägrar, kärrsnäppa, 



småsnäppa. En promenad ut till gömslet gav enkelbeckasin, sävsparv och 
skäggmes. Vid Naturum hördes taigasångare och en sparvhök for förbi.  
 
Nästa anhalt blev Gamla Köpstad. Forsärla och strandskata blev nya arter. 
Modellflygplatsen en bit in från kusten gav oss blå och brun kärrhök, pilgrimsfalk, 
röd glada, sparvhök, tornfalk mm. Lokalen är en utmärkt plats för skådning av 
rovfåglar. Ett stopp vid Glommens sten gav havssula och sjöorre.  
 
På hemvägen noterades turkduva och vid Galtabäck en ung jaktfalk. Den blev 
attackerad och mobbad av en pilgrimsfalk. Det händer saker i naturen! Kvällens 
middag blev lite thaimat, som smakade gott. Trekampen avslutades med en 
tipspromenad och slutsegrare blev Frank och Kristina. Grattis! 
 
Efter frukost och städning ställdes kosan norrut. Ett stopp med fika gjordes vd 
Tåkern. Listan utökades med brunand, sothöna, fjällvråk, ladusvala och 
björktrast.  
Resan gav 109 arter med tre nya ”hallandsreskryss”, nämligen fiskgjuse, jaktfalk 
och mindre strandpipare. 
 
Vi som var med: Maria Barkell, Barbro Strååt, Barbro Hellström, Kristina 
Sundberg, Gunilla Oleniusson, Frank van Spelde, Lennart Hellström, Leif Ekblom 
och på deltid Viveka och Nils Eriksson, Alice och Jörgen Rickardsson. 
 

Text och bild Leif Ekblom 

 

Varifrån kommer alla tallbitarna? 
Det har varit ovanligt gott om tallbitar senaste veckorna i våra trakter och i södra 
delarna av landet överhuvudtaget. Tallbit återfinns normalt i norra Skandinavien 
och ända bort mot Sibirien. Den är huvudsakligen en stannfågel. 
 
– Det hänger förmodligen samman med brist på föda i häckningsområdena. Bär 
och knoppar utgör tallbitens huvudföda och det är oerhört gott om rönnbär i 
södra Sverige detta år, förklarar Yngve Meijer. 
 
– En del år saknas observationer i södra Sverige av tallbit helt eller är den bara 
ytterst fåtaligt rapporterad. Lite då och då blir det rejäla invasionsrörelser och 
arten dyker upp i slutet av oktober i oanade antal. Inte utan anledning har den 
kallats för ”dumsnut” vilket hänger ihop med att den är minst sagt orädd. Den 
kan födosöka tämligen ogenerat i rönn omgiven av människor utan att bekymra 



sig ett dugg. Under 2000-talet har de största invasionsrörelserna noterats vintern 
2000–2001 och 2012–2013. 
 

 
Tallbitshona fotograferad i Härad av Ulf Gustavsson. 
 
 



En resa till 2 hav, 2 kontinenter och 3 
länder 

 
En enorm sandstensklippa i bergskogslandskapet norr om Tarifa, urgröpt av vind och regn till vad som kallas ”tjurfäktarnas hatt” (Montera del 
Torero). 

 
Sista innekvällen för året avsattes för Peter Hennix´ resa till Spanien, Gibraltar och Marocko. 
Resan gjordes med Avi Fauna som researrangör, Gigi Sahlstrand som reseledare och 12 
deltagare. Flyg till Malaga och sedan vidare med minibussar. Första anhalten gjordes i 
naturreservatet Parque del Guadalhorc i närheten av Malaga, där det bl a fanns kopparand. 
Arten är hotad, dels genom habitatsförändringar, dels genom hybridisering med amerikansk 
kopparand.  
 
Den amerikanska kopparanden har vi även haft häckande i Sverige runt är 2000. Den jagade 
bort alla andra som fanns i våtmarken, vilket fick till följd att de arterna kom i kläm. 
Avskjutning har gjorts, så nu är den borta.  
 
Vidare sågs i Parque del Guadalhorc bland annat den iberiska gulärlan Motacilla flava iberiae, 
sandlöpare och svarthalsad dopping.  
 
Peter kunde i La Barca få bra bilder på den sällsynta eremitibisen vid artens enda 
häckningsplats i Europa. Under vägen söderöver kunde också förevigas med kameran 
rödhöna samt kohäger i sin rätta natur – bland slöa, idisslande kossor.  
 
Så kom man fram till Gibraltar – ett område som står under Storbritanniens styre sedan 



1713. Arean är 6,8 kvkm och har en befolkning på ca 33 000 personer. En stor klippa härskar 
över halvön med sina 426 m.ö.h.  
 
Havssulor, baleariska liror och gulnäbbade liror kunde skådas över havet. På en gammal 
judisk begravningsplats hittades Gibraltars nationalfågel, klipphöna. Naturligtvis fanns det 
gott om Europas enda apart – makaker. Det kan noteras att Gibraltar inte är den sydligaste 
udden, utan en halvö en bit in på den medelhavska kusten. I en park strax utanför Gibraltar 
hittades den sällsynta rosenstaren. 
 
Efter en tur med färja över det 14 km breda sundet, fortsatte resan i Tanger, Marocko. 
Tullen var här mycket intresserad av gruppens fotoutrustning, som undersöktes minutiöst. 
Under överfarten kunde man studera många rovfåglar.  
 
Efter några timmars bilresa kom man till en våtmark där ett 1000-tal bronsibisar 
övervintrade samt skedstork. Gruppen besökte dagen därpå vårmarken Merja Zerga (Blå 
lagunen) med ett varierande djup av 0,5–4 meter och 90% havsvatten och 10% sötvatten. 
Här övervintrar hundratals arter av vadare och änder. Vi fick se bilder på kentsk tärna, 
svarthuvad mås, silkeshäger, rödnäbbad trut, långnäbbad mås, rödhuvad dykand, 
kamsothöna samt maghrebskata (Pica mauritanica) – en tidigare ras av vår skata.  
 
En kväll åkte man ut i skymningen för att se och höra en kapuggla. När den väl visade sig, var 
det dock för mörkt att fotografera. Vidare kunde på bilderna från Marocko noteras 
minervauggla, varfågel, kornsparv, afrikansk bofink (Fringilla coelebs africana), brun glada 
och brandkronad kungsfågel. 
 
Resan avslutades i Spanien med bl a gåsgam, blåtrast, svart rödstjärt, rödfalk, lagerlärka 
samt svarthakad buskskvätta. Totalt kryssades 142 arter. Som vanligt levererade Peter 
många minnesvärda bilder och som lök på laxen avslutades kvällen med fika med dopp.  
 

Text Leif Ekblom, foto Peter Hennix 
 



 
Kopparand 
 

 
Sandlöpare 



 
Eremitbebisar i Spanien 
  

 
Hoppande berbermakaker i Gibraltar 



 
Iberisk gulärla 
 

 
Rosenstare 



 
Gamla stan (medinan) i Asilah 
 

 
Medinan i Assilah och tygsäljare i Tanger 



 
Gåsgam över Sierra de la Plata i Spanien. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


