FÅGLAR
i Närke
#01.2018

årgång

41

Vital 40-åring
värd att fira!

N

ärkes Ornitologiska Förening,
NOF, höll sitt
första möte i
februari 1978.
Eller rättare sagt
återuppstod
föreningen efter
en tids Törnrosasömn. Men
eftersom de för 40 år sedan betraktade
det hela som en nystart, väljer vi att fira
40-årsjubileet just i år.
Samtidigt började föreningen ge
ut en tidskrift, så Fåglar i Närke,
FiN, firar också 40 år 2018. Till
att börja med kom tidningen ut
i litet format, i en färg och med
endast två nummer per år. Men
kvalitet är ju viktigare än kvantitet och som bekant har tidskriften utvecklats.
När man bläddrar i de första
numren av FiN så slås man av den
rivstart som föreningen gjorde.
Redan i mars hölls till exempel
det första inomhusmötet, med
ett föredrag om Tåkerns fågelliv.
Och i maj var det exkursion till
Kvismaren med Åke Pettersson
medan Christer Nytén höll i an
nattfågellyssning vid Tysslingen.
Känns det bekant?

relagd hemresa. Trots allt blev det dock 69 arter,
varav särskilt kan nämnas ”större delen av den
svenska populationen av toftslärkor, 11 st.” Vad
hunden tyckte är dock inte dokumenterat.
NOF:s andra resa gick av stapeln i maj 1979. Då
besökte hela 21 personer Gotska sandön under
en vecka. Här blev det betydligt fler arter, närmare bestämt 138 stycken (plus en död stork).
Bland de mer ovanliga obsarna kan nämnas rödstrupig piplärka. sommargylling, mindre flugsnappare, härfågel och lundsångare. Många havsfåglar observerades också, till exempel fiskande
vitnäbbad islom, provianterande kustlabbar och sträckande
prutgäss. Deltagarna var mycket
nöjda.

det är, tro mig, mycket intressant att bläddra i gamla FiN
och känna igen sig. Men det
finns också annat som vi inte
sysslar med i föreningen idag.
Mycket rör det fysiska arbetet
för att underlätta fågelliv och
skådande. Bara för att ta ett exempel: 1979 samarbetade Ornitologiska Klubben och NOF
om att skapa ett fågeltorn i norra
Tysslingen. Skogsvårdsstyrelsen
tog på sig att utföra arbete och
NOF:s del i det hela blev att ansvara för leverans av virke samt
Ordförande, NOF framtida underhåll. För detta
söktes medel från landstinget
och resultatet av detta arbete
på hösten samma år var det två aktiviteter, kan vi nu alla klättra upp i.
som vi kanske kan avundas deltagarna litet. En Ja, mycket mer skulle kunna skrivas om NOF:s
båttur i norra Vättern samlade ett 25-tal deltaga- första år. Men detta kan kanske vara tillräckligt
re, som bland annat fick se något så ovanligt som för att ge en bild av den nya föreningen. Låt oss
två storskarvar. Vid höstens andra aktivitet visa- därför gå över till samtiden och den nära framde Lars Johansson ringmärkning vid Ässön. An- tiden.
talet besökare, 40 stycken, var ungefär dubbelt så
stort som antalet märkta fåglar. Deltagarna fick nof kommer under 2018 på olika sätt att fira
dock se några intressanta arter i näten, som träd- 40-årsjubileet. Närmast kommer vi att arrangera
krypare, gärdsmyg och mindre hackspett.
en heldag ute vid Kvismaren på FågelskådningOckså resor började arrangeras omgående. Den ens dag den 6 maj. I höst kommer ett inomhusförsta resan var en vinterexkursion till Skåne i möte helt att ägnas år jubileet, med mer eller
mellandagarna 1978. Deltagandet blev tre per- mindre nostalgiska tillbakablickar. Information
soner och en hund, möjligen eftersom busväder om detta hittar du naturligtvis i FiN samt på
förutsagts, och mycket riktigt ledde till en tidiga- hemsidan.
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OMSLAGSBILDEN: TRANA (Grus grus)
Efter en akvarell av Staffan Ullström
TEXT:

MARIANNE JOHANSSON

Tillhör familjen trana Grus grus och i ordningen
tran- och rallfågel Gruidae.
Stor, rör sig värdigt och avmätt. Långsmal
hals, långa ben och tår utan simhud. Länden
cirka 96–119 cm, kroppen 55–65 cm och
vingspannet 180–220 cm. Vikt 3,9–7,0 kilo.
Fjäderdräkten övervägande ljust blågrå. Könen
är snarlika, men hanen är något större.
Tranan är främst växtätare men äter också insekter, sorkar och grodor. Äter gärna säd och
fjolårspotatis. Den häckar över hela Sverige,
gärna på ödsliga myrar.
Tranorna dansar och kråmar sig för varandra
under rastningen på sin flytt norrut. När tycke
uppstått bildar de par och håller ihop livet ut!
Boet byggs ofta i kanten av en sumpig skog,
på myrar och träsk i öde trakter. Boet är flackt
och byggt av kvistar eller på en naturlig tuva.
Honan lägger två ägg: gulaktiga, gråbruna

med grön anstrykning, fläckade bruna. Ruvar
i drygt fyra veckor; hanen deltar i ruvningen.
Ofta smetar de in fjäderdräkten med järnhaltigt
eller lerigt myrvatten under häckningen/ruvningen för smälta in i miljön. Ungarna är flygga
efter 9–12 veckor.
Ungfågeln har ljust rödbrunt huvud.
Tranan ruggar varje år. Det sker direkt efter
häckningen och den ruggar då sina vingfjädrar
så fort att den blir flygoförmögen. Under denna
period uppsöker de ett område med gott om
föda och skydd mot fiender.
De tranor som inte häckat flyttar först till vinterkvarteren.
Tranan anländer vid snösmältningens slut i första hälften av april, ofta i väldiga skaror. Rastar i tiotusentals vid Hornborgasjön på våren.
Flyttningen börjar i juli men sker huvudsakligen i september. Övervintrar i Spanien, nordvästra Afrika och Sudan.
Tranan har ett högljutt nasalt och skorrande
trumpetande.

3

Agneta Nymark och Hans Askerlund är två
nya medlemmar i NOF.

NÄRKES Ornitologiska Förening
har fått flera nya medlemmar under den senaste tiden, bland annat
en medlem som är bosatt i Norge.
Hjärtligt välkomna till föreningen
som jobbar med fågelintresse,
fågelskydd och fågelforskning. Vi
hoppas att ni känner er hemma i
NOF som är den viktigaste kunskapsbäraren av det som rör fåglar
i Närke.
Här är de nya medlemmarna: Roger Lauritsen,
Norge, Göran Gustafsson, Örebro, Christer
Stern, Sköllersta, Agneta Wikermark, Glanshammar, Karl Evert Eklund, Örebro, Anna
Hansen, Kumla, Maria Wenche, Vintrosa,
Gabriella von Pless, Örebro, Anders Boström,
Örebro, Catarina Fransson, Vretstorp, Ulla
Engkvist Gullberg, Kumla, Kerstin Eriksson,
Örebro, Kerstin Johansson, Hallsberg, Sören
Karlsson, Hallsberg, Hans Askerlund, Örebro,
Agneta Nymark, Örebro, Birgitta Johansson,
Örebro, Lisbeth Wiker, Örebro, Alex Hedlund,
Nykroppa, Berith Hansson, Fjugesta, Rigmor
Argren, Örebro och Lena Jonsson, Åsbro.
Vill du också bli medlem: sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5747-3357 eller swisha till
nr 123 02 90 361. Se mer på sidan 27.

JAN KORSLID
Akvareller

FOTO: PERNILLA FRIMODIG

Välkomna till NOF

Fler och fler grustag läggs igen, och det innebär att det saknas boplatser för backsvalan. I Norrbyås utanför Örebro finns dock en koloni kvar.

Projekt i grustag kan
hjälpa backsvalan häcka
BACKSVALAN är en rödlistad
art, den går under kategorin nära
hotad.
En anledning är att den saknar
platser att häcka på. Ofta har den
häckat i väggar i grustag, men i
takt med att dessa läggs ner saknas bostäder för backsvalan.
Mycket tyder på att antalet backsvalor har
halverats sedan 1970-talet. Anledningen till
att backsvalorna minskar är troligen framför
allt brist på boplatser, ibland på grund av att
människan förstör de grustäkter som svalorna
gillar att häcka i. Enligt SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) minskade antalet aktiva grustäkter med 80 procent mellan åren 1992 och
2008. I dag utvinner man grus genom att krossa berg.
Problem i vinterkvarteren i västra Afrika
är en annan möjlig orsak. Enligt Artdatabanken kan även insektsbrist lokalt leda till att

svalorna minskar, men annars är det störningar från människor eller igenplanteringar som
har de största negativa effekterna.
På flera platser i landet har man nu startat
projekt för att skapa lämpliga boplatser för
backsvalan eller vart fall se till att de boplatser
som finns inte förstörs. I ett första steg har man
kartlagt alla platser där backsvalan häckar.
Nästa steg har varit att ta kontakt med markägaren eller företaget som tar grus och sand
från platsen.
Erfarenheterna visar att nästan alla markägare/företag är positiva till att göra åtgärder för
backsvalan – och det är ofta ganska enkla åtgärder som att skapa en bra vägg som häckplats.
Närkes Ornitologiska Förening funderar på
att göra ett liknande projekt. Ett första steg kan
vara att kartlägga alla platser där backsvalan
häckar. Det kan du hjälpa till med. Rapportera
gärna på Artportalen när du ser en backsvala
som flyger in i ett bohål.

Cementrännan i Oset säkras med stängsel

Café Svanen, Rånnesta
24 feb – 26 apr
www.korslid.se
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NU ÄR DET KLART, Cementrännan i
Oset blir kvar i sin nuvarande form.
För att klara säkerheten planeras ett
staket runt rännan.
I början av december förra året kom
beskedet att Cementrännan vid Oset skulle
läggas igen. Vattnet skulle ledas genom
en kulvert istället. Den ansågs vara en
säkerhetsrisk – någon kan ramla i och det
är svårt att ta sig upp på de hala kanterna.

Bland andra Närkes Ornitologiska Förening
bad ansvariga att överväga andra alternativ än att lägga igen rännan. Föreningen
menade att vattendraget är ett av få öppna
vattendrag under kalla vintrar och därför
en viktig födosöksplats för den rödlistade
kungsfiskaren.
Arbetet med att bygga in vattnet i en kulvert
stoppades. Nu pekar allt på en lösning med
ett staket runt Cementrännan.

Går det att rädda
storspoven i Närke?
ANTALET HÄCKANDE storspovar i
Närke är få, mycket få.
Förra året fanns det inte en enda
rapport om häckande storspov i
landskapet.
Går det att rädda storspoven
kvar? Den frågan ställer Kvismare
fågelstation och vill ha hjälp med
att hitta storspovar i landskapet.
Storspoven är en klassisk fågel i jordbrukslandskapet. Den fina drillen på våren gör de flesta på
gott humör. Men snart är storspoven borta som
häckfågel i Närke. Det finns bara några få par
kvar, inte många av dessa lyckas med sina häckningar.
– Anledningen är sannolikt att det finns för få
beteshagar för djur. Bygger storspoven bo och
lägger ägg i vallåkern går det åt fanders när den
skördas tidigt, berättar Jan Sondell på Kvismare
fågelstation.

Bilden från 1950-talet med en ung Anders
Zetterman till vänster. I mitten står Axel Wijk
och till höger Sven Pettersson. De är nyss
hemkomna i tidsenliga kläder från ett tjäderspel i Köpstaskogen, Asker.

EN PIONJÄR HAR
GÅTT UR TIDEN

Det finns bara några få par kvar av
häckande storspov i Närke, frågan är
om det går att rädda den som häckfågel?

Noll häckningar
Enligt Artportalen fanns det inte en enda häckning
av storspov i Närke förra året. Under 2016 finns
det rapporter om en säker häckning i Kvismardalen och några möjliga häckningar på andra platser
i landskapet bland annat söder om Sköllersta och
Västernärke.
Nu vill Kvismare fågelstation studera storspoven och se om det går att rädda den kvar som
häckfågel.
Därför vill man ha hjälp med att hitta storspovar
i åkerlandskapet under våren.
– Först ska man ha en spelande hanne och gärna

ett par. Rapportera detta på Artporten så håller vi
extra koll, säger Jan Sondell.
– Spana gärna var storspovarna håller till, vad
det är för typ av åkrar. Honan ruvar i maj och kanske en bit in i juni, sedan lämnar hon över ungarnas vård till hannen. Han brukar finnas på en
upphöjd plats, till exempel en sten i närheten av
ungarna.
Har du frågor kring projektet eller vill veta mer:
hör av dig till Jan Sondell 070-318 85 93, jan.sondell@telia.com

FÖR EN TID SEDAN nåddes vi av beskedet
att Anders Zetterman gått bort i en ålder
av 85 år. De flesta fågelintresserade som
regelbundet besöker Kvismaren har nog
någon gång kommit i kontakt med Anders
där. Så länge han orkade tog han nästan
dagliga turer ut till Kvismaren.
VI FÅGELINTRESSERADE med rötter i Östernärke hade genom åren goda och regelbundna kontakter med Anders Zetterman.
Han var med i den lilla personkrets som
bildade Östernärkes Naturvårdsförening vid
ett möte i Odensbacken 1961. Där valdes
en interimsstyrelse där Anders ingick.
Under årens lopp har han och familjen
tillhört naturvårdsföreningen och deltagit
i sammankomsterna. Anders visade ofta
föreningen stor generositet och stödde den
genom värdefulla gåvor och egen medverkan vid jubileerna. För Närkes Ornitologiska
Förenings vidkommande bör nämnas att
Anders Zetterman var Sveriges Ornitologiska Förenings ombud i Närke under en
lång följd av år innan den nuvarande NOF
bildades 1978.
FÖR EN VID KRETS av natur- och konstintresserade var Anders Zetterman känd
genom sitt Galleri Z i Odensbacken. Här
ställde de flesta av landets naturmålare ut
men även andra fick chans att visa sina
verk. Galleriet blev en välbesökt träffpunkt,
särskilt vid vernissagerna, då besökarna
kunde få en pratstund med såväl den aktuelle konstnären som galleristen. En äldre
generation östernärkingar har köpt sina
kläder av försäljaren Anders i ortens klädbutik. En följande generation tog sina första
stapplande tangenttryckningar och sedan
betydligt säkrare sådana på piano under
överinseende av musikläraren Anders.
Anders Zetterman var alltid lugn, vänlig
och generös i sin framtoning. Eller som en
gemensam bekant uttryckt det: ”En verklig
gentleman”.
– JAN GUNNARSSON
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Fakta n Oscar Axelsson
Namn: Paul Oscar Axelsson.
Född: 10 april 1998 i Glanshammar.
Familj: Pappa Andreas, mamma Marie
och systrarna Alva och Emilia.
Bor: Mäjsta, Rinkaby.
Tubkikare: Focus. Drömmer om en
Carl Zeiss eller Leica.
Handkikare: Mackenzie 8x56 med
stort ljusinsläpp. Ett akutköp på XXL
inför en fågelresa då den gamla lagt av.
Det visste du inte om Oscar: Spelar
trumpet. Är allätare av musik. Även
orrspel (!).
Utbildning: Karl Johans skola med
musikinriktning, naturvetenskaplig linje
Karolinska gymnasiet, tog studenten
våren 2017.
Favoritfågel: Sparvugglan, ”för den är
så charmig och inte alldeles vanlig. Man
blir glad över att se den.”
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Oscar, 19, anar
ugglor i mossen
HAN HAR SÅN TUR. Han har nämligen sina favoritfåglar runt knuten
hemma i Mäjsta, Glanshammar.
— Under våren kommer jag att
koncentrera mig på spaning efter
ugglor, allra helst vill jag se slagoch lappuggla.
Oscar Axelsson är ungdomsledare
i Närkes Ornitologiska Förening.
Just nu jobbar han som brevbärare
i bostadsområdet Varberga i Örebro men till hösten finns planer på
studier i Uppsala.
TEXT:

MARIANNE JOHANSSON FOTO: ANITA AHLBERG

Naturintresset har alltid varit stort för Oscar.
Han fick tidigt upp ögonen får fåglar.
– Det började väl med att jag matade fåglarna
som fanns hemma runt huset i Glanshammar.
Familjen försökte hitta någon förening som
skulle passa naturintresset, men den närmaste
som fanns var i Karlskoga, så det blev inget
med det. Av en tillfällighet hittade de Närkes
Ornitologiska Förening, NOF, på nätet som då
hade en ungdomsgrupp.
Det var Ann-Margret Elmroth som ledde
ungdomsgruppen med assistenterna Albin
Lundkvist (numera Mauritzon) och Andreas
Tranderyd.
– I början ställde mina föräldrar upp och
körde till utflykter och exkursioner, men efter
ett tag tog jag cykeln själv och det var en stor
frihet, berättar Oscar.

Tagit över ungdomsgruppen
Ytterligare några år senare blev det moped.
Och numera har Oscar bil också, och eget körkort.
– Jag tog körkort så fort jag hade åldern inne,
körde upp tre månader efter jag fyllde 18 år.
Sedan ett par år tillbaka är Oscar själv ungdomsledare för ungdomsgruppen inom NOF.
Ett tufft uppdrag eftersom deltagarantalet varierar kraftigt från gång till gång och från år
till år.
Oscar berättar hur det gick till när han tog
över ledarskapet i ungdomsgruppen:
– Jag träffade Albin och Andreas hos Ben-

ny Fredriksson i Flyhagen några år efter att
ungdomsgruppen mer eller mindre somnat in.
De sa till mig att nu är det du som får ta upp
stafettpinnen och leda ungdomsgruppen. Och
så fick det bli.
Med hjälp av Ronnie Lindqvist från NOFs
styrelse försöker Oscar få fram ett program
även för våren 2018. I ungdomsgruppen finns
det alltid plats, så ta chansen och häng gärna
med på vårens exkursioner.
De bästa fågellokalerna finns enlig Oscar
på norra sidan av Storhjälmaren och Lunger.
I hemtrakterna finns stora chanser att se jorduggla på våren. Och häckande hornugglor
syns årligen i Mäjsta. Nere vid Ullavisjöns
sanka buskmarker kan höras flodsångare, kärrsångare och gräshoppsångare.
– Med lite tur kan man se snösparvar. Vildsvinen bökar gärna i markerna här. Och
vid Frötuna näs och på Käglan tallbitar. På
Myrömarkerna, som numera räknas till hemmalokal, syns myrsnäppa.
– Två bruna glador blev kryssade när
de flög över tomten i
Mäjsta, berättar Oscar.

Värsta dippen
Oscar har varit med på
flera fågelresor med
NOF, bland annat till
Visingsö och till Klåvudden. Värsta dippen
var en resa till Skåne.
Oscar berättar:
– Vi åkte till Skåne över en helg våren
2016 med Andreas
Tranderyd. Målet var
mindre bergand och
alpjärnsparv. Båda missade vi förstås och när
vi var där nere dök det
upp en mindre sumphöna hemma i Oset. Jag hade en del att göra när
jag kom hem så jag kunde inte ta mig dit på ett
par dagar och då passade förstås den också på
att försvinna.
Oscar har Band/NärkeX fågellarm och tyck-

er det fungerar bra. Han har haft en egen atlasruta hemma i Glanshammar och har även
hjälpt till att inventera i andra atlasrutor. Atlasinventeringarna är nu slutförda och kommer
att resultera i boken Närkes Fågelvärld som
förhoppningsvis är klar under 2018.

Tidsödande ädelkryss
Närkes Ornitologiska Förening har haft en
tävling som heter Ädelkrysstävlingen i Närke, där det gäller att upptäcka egna arter och
stimulera skådarna i Närke att leta fåglar på
många olika platser.
Oscar fick ihop 175 ädelkryss 2016. Under
2017 blev det 182 arter i ädelkryssningentävlingen.
På Artportalen har Oscar noterat 258 Sverigekryss.
– Ädelkryssningen tar tid eftersom man måste leta efter arter på lokaler man inte vet säkert
att de finns på. Finaste Ädelkrysset 2016 är
två fjällpipare på hemmagärdet i Mäjsta. De
lyfte förmodligen
från gärdet men jag
såg dem bara flygande då de kom på låg
höjd rakt över mig
och försvann söderut. Perfekt, berättar
Oscar.
– I år är det inte ädelkryss som gäller.
Jag hade inte tänkt
vara med alls eftersom jag förmodligen
flyttar från landskapet till hösten och
för att ha en chans
måste man ligga i
hela året. Hela tävlingen har dessutom
tagit en paus i år. Jag
ska ta det lite lugnare i år och jobba
framförallt med totallistan då den varit prio
två under ädelkryssåren.
– I stället ska jag koncentrera mig på spaning
efter ugglor vårvintern/våren/sommaren 2018.
Slag- och lappuggla är det som gäller.

Finaste ädelkrysset
är två fjällpipare
på hemmagärdet
i Mäjsta …

”
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Leif årets Ädelkryssare i Närke
ÄDELKRYSS i Närke 2017 är
avgjord. Det är en tävling där man
ska stimulera skådarna att hitta
arter på egen hand, inte bara åka
på andras observationer.
Tio skådare deltog i tävlingen och
sammanlagt har de
tävlande hittat 227
av de totalt 244
arter som observerades i Närke
under förra året.
Under 2017 vann
Leif Sildén, han kryssade 207 arter på
egen hand.
– Jag har försökt skåda riktat, alltså
när det är läge för vadare, bland annat
sandlöpare, har jag tagit några turer med
båten ut i Hjälmaren, berättar Leif.
Ädelkrysstävlingen tar nu paus under
detta år.

Ädelkrysstoppen 2017
1. Leif Sildén 		
2. Lennart Eriksson 		
3. Johan Åhlén 		
4. Oscar Axelsson		

207 arter
199
184
182

Håkan firade 400
kryss förgäves
Oscar Axelsson gillar annat än fåglar. Att få fiska på Storhjälmaren är en härlig upplevelse, och att få upp en gädda på ett egentillverkat bete är skön tillfredsställelse.

g

Livet är inte bara fåglar för Oscar. Det finns
tid för annat. Som alla andra är han ute på nätet och surfar och han har Facebook, Instagram
och Snapchat.
– Leaque Legends är en favorit, men jag har
tyvärr inte någon snabb speldator.

Gillar att fiska
Det finns ytterligare ett stort intresse och det är
fiske. Han tycker om att vara på sjön och har
tillgång till både båt och båthus som ligger vid
Storhjälmaren.
– Perfekt läge, där kan jag både lyssna på
fåglar och kasta med spö.
Oscars rekord för gädda är 5,7 kilo. Han
släpper tillbaka de flesta fiskarna utom en och
annan som farfar får.
– Bäst är när jag får bygga egna beten av trä
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och gummi. Jag gjuter dem i gummiformar av
olika fiskmodeller så jag har till olika fisketillfällen, berättar Oscar.
Förr försökte Oscar hålla igång med diverse idrotter, bland annat innebandy i Lillåns
innebandyförening och fotboll i BK Bojkott,
Korpen.
Men numera blir det bara innebandy för
skojs skull. Han åker gärna både slalom och
längdskidor. Tar alltid chansen att fågelspana
vid skidåkningen. Försöker komma ut först i
längdspåren och i backen, så ingen skrämt bort
fåglarna som trots allt finns där ute.
Om framtiden har Oscar svårt att sia. Planen
är att läsa i Uppsala.
– Men då gäller det att det går vägen med
högskoleprovet nu i vår och att jag hittar ett
boende.

HÅKAN KARLSSON från Örebro
har haft oflyt med sina Sverigekryssbakslag under det senaste
året.
Först fick han sitt 400:e kryss när han
tog en knölsvärta i Stockholms skärgård förra våren
– sedan strök RK
(rapportkommittén)
snösiska. Tillbaka
på 399 arter!
Sedan tog Håkan
fart och åkte till
Fulufjället i norra
Dalarna i juni. Där
såg och hörde han en nordsångare,
kryss nummer 400 på nytt. Ja, det var till
och med så Håkan fick sitt 400-diplom
när Club 300 hade sammandragning på
Öland i oktober.
Vad har hänt nu då? Jo, RK har strukit
rödstrupig sångare och vips är Håkan
tillbaka på 399 Sverigekryss.
– Det är lite tungt just nu. Men jag
kommer igen i vår, säger Håkan.

(forts)
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JOHAN Å.
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1 944 gräsänder i Örebro

Hej då, Johan Å!

FOTO: KENT HALTTUNEN

Hjälp oss inventera en våtmark

Närkes Ornitologiska Förening beslutade att ge Helny Olsson årets Gulsparvpris för
hennes insatser vid Tysslingen där hon räknar svanar och guidar intresserade.

Helny fick Gulsparvpriset
HELNY OLSSON har tilldelats
årets Gulsparv. Hon får priset
främst för sina insatser som svanräknare och svanguide vid norra
Tysslingen, som är den enskilt
största besöksplatsen för fågelintresserade i landskapet.

Helny får 5 000 kronor och en vacker akvarell
av konstnären Stefan Gustafsson.
– Det kom verkligen som en överraskning,
säger Helny Olsson.
När barnen var utflugna och föräldrarna
döda fanns det plötsligt utrymme för Helny
Olsson att ta upp sitt intresse för fåglar. Intresset hade hon haft med sig redan som ung. Det
var mitten på 1990-talet och Helny åkte till
Öland för första gången för att titta på fåglar.
– Jag började med en handkikare för 200
kronor. På Öland såg jag bara en massa små
prickar susa förbi. Då förstod jag att jag måste
ha en tubkikare och sedan blev det en riktig
handkikare också, berättar hon.
Vid den här tidpunkten i livet, alltså mitten

av 1990-talet, sökte hon sig ner till Rånnesta
och Tysslingen. Hon hjälpte till med det mesta: fixade till wienerbröden och grillade korv.
– Det där ska du inte hålla på med, du ska
komma ner till Ruinen och hjälpa mig att räkna svanar, sa Ola Åhlén till Helny.
Ola Åhlén var på den tiden var ansvarig för
svanräkningen vid norra Tysslingen. När han
gick bort 2009 blev hon ansvarig för räkningen, och numera finns hon på plats varje dag
under svanrasten.
– Det har blivit lite av en livsstil. Varje år
längtar jag till att svanarna ska komma till norra Tysslingen, och de kommer också med ett
rop om att våren är i antågande, säger Helny.
Att vara ansvarig för räkningen innebär
många tidiga mornar, ibland 40 dagar i sträck.
– Lite mör blir jag efter den perioden, men
det är ändå en härlig upplevelse.
År 2013 beslutade årsmötet för Närkes Ornitologiska Förening att instifta ett pris kallat
Årets gulsparv. Priset ska gå till någon som
gjort stora insatser för fågelskydd, fågelintresse eller fågelforskning.

TIDIGARE PRISTAGARE:
2014 Olle Liljedahl
2015 Märkplats Venan (Leif Sandgren,
Lennart Eriksson med flera)
2016 Annika Lorin, Åsa Bengtsson och
Ami Sundén
2017 Åke Lorin
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HAR DU en våtmark i din närhet,
eller en som du besöker då och
då?
Då kan du göra en insats och bidra
genom att göra en förenklad våtmarksinventering.
Din insats behövs. Tveka inte – välj
en våtmark och genomför en förenklad
inventering. Det tar inte lång stund och
du gör en viktig insats.
I Närke finns ett stort antal mindre
våtmarker och sedan något år tillbaka
genomförs en förenklad inventering av
några våtmarker i Närke.
Våra stora våtmarker i Närke: Kvismaren, Oset-Rynningeviken och Tysslingen
täcks av andra inventeringsprojekt..
Myrar ska inte inventeras. De övervakas
också i andra projekt.
Den förenklade våtmarksinventeringen
vill nå nya inventerare som vill ta sig an
mindre, och mer okända våtmarker i vårt
landskap.
Fåglar som ska räknas är lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor,
sumphöns, vadare, måsar, tärnor och
rovfåglar. Tättingar ska inte inventeras.
Sammanfattningsvis går det till så här:
l Inventera en (1) gång per sommar under perioden 10 – 25 maj
l Välj din egen våtmark
l Välj punktrutt, fågeltornsräkning eller inventeringsslinga
l Räkna alla individer under en
tidsrymd du själv bestämmer
l Dokumentera det du gjort enligt anvisningar i formulären så att du själv eller
någon annan kan fortsätta på samma
sätt kommande år.
Det betyder att till exempel ett besök
vid ett inte alltför välbesökt fågeltorn
är fullt tillräckligt för att man ska kunna
vara med. Vill man hellre gå runt en liten
våtmark och punkträkna eller räkna
under hela slingan vid ett tillfälle är detta
också fullt tillräckligt.
Ansvarig för denna förenklade
våtmarksinventering i Närke är Ronnie
Lindqvist. Hör av dig till honom innan du
börjar så att inga våtmarker blir dubbelinventerade.
NOF och Svensk Fågeltaxering
hoppas att många känner för den här
metoden att övervaka svenska våtmarkers fågelfauna.
Du behövs i arbetet. Hör av dig.
Ronnie Lindqvist/NOF
070-262 14 17

Olof d.y.
och en

FOGELBIBEL
som kom
ut efter
260 år

SVERIGES första fågelbok trycktes 1985. Ja, du läste rätt!
Bakom detta förvånande faktum
ligger en lång historia, historien
om Olof Rudbeck den yngres klassiska ”Fogelboken”.
TEXT:

ULF JORNER

Olof Rudbeck var son till Olof Rudbeck
d.ä., en portalfigur i svensk lärdomshistoria.
Han upptäckte till exempel människans lymfkärl, men är något orättvist numera mest känd
för sina halsbrytande resonemang i Atlantican,
där han hävdar att Sverige är identiskt med det
forntida Atlantis.
Rudbeck efterträdde redan 1692, drygt 30
år gammal, sin far som professor i medicin i
Uppsala. Genom fadern fick han tillfälle att
träffa kung Karl XI för att visa några fågelmålningar. Följden blev att han beviljades kungligt tillstånd att i vetenskapligt syfte skjuta
fåglar var han ville. Han fick också 300 daler
silvermynt för att finansiera en forskningsresa
till Lappland. På uppvägen sköts en göktyta i
Älvkarleby den 22 maj 1795. Beskrivningen
av den är den första vetenskapliga beskrivningen av en fågel i Sverige och enligt John
Bernström är detta den svenska ornitologins
födelsestund.

Allt brann upp
Rudbeck d.ä. arbetade vid denna tid på ett monumentalt verk om svenska växter och 1693
började hans son ett motsvarande verk om
Sveriges fåglar. I den stora branden i Uppsala
1702 förstördes nästan allt underlag. Hur den

Fogelboken med textdelen.
yngre Rudbecks arbete påverkades av branden, då också familjens stora naturaliesamling
förstördes, är en av många oklarheter kring
Fogelbokens historia.
Rudbeck påbörjade alltså sitt verk år 1693,
men när han avslutade det vet vi inte. Det finns
daterade bilder från 1710, och med säkerhet
var det färdigt 1727 då Rudbeck använde planscherna som underlag för några föreläsningsserier. En av hans studenter var Linné som förde noggranna anteckningar, vilka gett oss en
inblick i Rudbecks kunskaper om fåglar. Det

Olof Rudbeck den yngre, 1660 – 1740.
Även om bokverket mäter sina modiga 28x44
cm (ganska exakt dubbelt så stort som Fåglar
i Närke) blev det omöjligt att inkludera till
exempel de större vadarna och rovfåglarna i
naturlig storlek. De finns istället i en bilaga,
kallad Portföljen, där den största planschen,
med en trana, mäter 120x62 cm. Som en kuriositet kan nämnas att när den amerikanske ornitologen Audubon hundra år senare genomförde ett motsvarande projekt fick det formatet
100x76 cm, så kallad double elephant folio.
Och då tvingades till exempel den amerikanska flamingon inta en minst sagt halsbrytande
pose för att rymmas.

Även insekter

Havsörnen är så stor att det krävs fyra
ark att illustrera den. Dess grepp om
grenen förefaller osäkert.
finns nämligen ingen text i Fogelboken, endast
några lappar med minnesanteckningar. Dessa
är minst sagt kryptiska, med diverse namn och
hänvisningar. En vanlig förkortning som används är M.S. - vilket har tolkats som en hänvisning till ett manuskript som gått förlorat.
Rudbeck beskriver själv sitt verk som ”alla
foglars aftagande i hela Swerie med sina lifliga färgor samt rätta storlek och skapnad”.

Fogelboken innehåller, trots sitt namn, också
insekter. Av de totalt 260 bladen återger 46
insekter medan 166 avbildar fåglar. Återstående blad, som återfinns här och där i boken, är
blanka. Hade Rudbeck planerat att lägga till
närbesläktade arter på lämpliga ställen? Det
får förbli en gissning.
Det finns faktiskt också ett däggdjur i Fogelboken. Instoppad mellan gök och sparvuggla
finns en långörad fladdermus. Eftersom redan
antika skribenter visste att fladdermusen är ett
däggdjur, och eftersom Rudbeck hade goda
anatomiska kunskaper, är det mindre troligt
att han trodde att den var en fågel. Men eftersom text saknas, det finns inte heller någon
minneslapp, så kan vi återigen bara gissa vad
fladdermusen gör här.
Fåglarna är ju, som redan nämnts, i naturlig storlek. Sättet att avbilda dem var, enligt
Gunnar Brusewitz, att lägga en nyskjuten fågel på arket och teckna en skiss utefter fågelns
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Rudbeck namngav 140 fågelarter
konturer. Sedan fyllde man på med större
och mindre drag, lade på litet akvarellfärg
och fullbordade till sist med täckande färg.
Tillvägagångssättet går att följa i ett annat av
Rudbecks verk, en skissbok från den lappländska resan.

Men vem tecknade?
Om vi kan bilda oss en god uppfattning om
hur fågelbilderna gjorts, så är det desto oklarare vem som gjorde dem. Rudbeck var utan
tvivel en god tecknare och målare, det vet vi
från signerade verk av honom. Men inga av
Fogelbokens bilder är signerade. Ett rimligt
antagande är att en eller flera personer, främst
Anders Holtzbom, har hjälpt Rudbeck.
Linné nämner till exempel Fogelboken som
”opus Holzbomii”. Holtzbom lämnade dock
Uppsala redan 1702, långt innan boken fått
sitt slutgiltiga skick.
Fogelboken kom alltså inte att tryckas, men
den finns ändå i två exemplar. En kopia tillverkades nämligen på 1710-talet, möjligen
tänkt som en gåva till kungen. Detta exemplar innehåller 105 av Fogelbokens bilder,
samt ytterligare tre. Det är tämligen säkert att
denna kopia är gjord av Rudbeck själv. Kopian har kommit att kallas Österbyexemplaret.
Det finns också andra senare kopior, oftast av
delar av boken och/eller i svart-vitt.
Den systematik som Rudbeck använder i
Fogelboken är enkel. Som han själv skriver
har han valt att ”begynna med de klenaste och
sedan stiga up till de andre”. Den första fågel som avbildas är följaktligen kungsfågeln.
Boken slutar med en bild på en ung silltrut.
Principen om större arter efter mindre följs
dock inte slaviskt. Uppenbart närbesläktade
arter, som till exempel ugglorna, avbildas i
regel i ett sammanhang

166 blad – fler arter
Hur många fågelarter finns avbildade i Fogelboken? Också en så grundläggande sak kan
diskuteras. Det finns alltså 166 blad med fågelavbildningar, men på en del finns det fler
än en fågel, till exempel hela tre på det första
bladet, två kungsfåglar och en lövsångare.
Adderar man alla fågelindivider blir det blir
det hela 199 stycken. En av dess är en gåsunge med tre ben, en annan en vit kråka. Om
vi räknar bort dessa har vi 197 avbildningar
som kan sägas visa typiska exemplar av sin
art.
Många av avbildningarna är dock dubbletter, det finns till exempel två blåkråkor och
tre gökar. Ofta är dubbletterna hane + hona,
precis som i moderna fågelböcker. Eftersom
avbildningarna baseras på döda fåglar kan vi
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Audubons flamingo viker sig dubbel för att komma med på bild.
utgå ifrån att könsbestämningarna är korrekta, det var ju bara att skära upp fågeln. I vissa
fall där moderna böcker skriver ”könen lika”
tycks dock Rudbeck ha hittat utseendemässiga
skillnader mellan könen, baserat på skillnader
mellan olika exemplar. Detta gäller till exempel sidensvansen, men eftersom text saknas så
förblir detta återigen en gissning.
Andra fall är mer problematiska. Det finns
till exempel hela fyra olika bilder av gräsandsdrakar, i olika dräktformer. Rudbeck har troligen varit osäker på om det rört sig om olika
fågelarter. Det finns också fyra olika rödstjärtar (två hanar, en ung hona och en ung hane).
Här är förvirringen tydligare, eftersom en av
hanarna betecknas med ”Foemnina”.
Denna osäkerhet är ganska förståelig, då man
på 1700-talet baserade sina studier på skjutna
fåglar. I brist på fältobservationer – även om
Rudbeck verkligen gjorde sådana på bland annat sin Lapplandsresa – hade vetenskapsmän-

nen mycket svårt att föra ihop äldre och yngre
fåglar, liksom fåglar i vår- respektive höstdräkter. Långt in på 1800-talet beskrevs till exempel ung kungsörn som en egen art, gyllenörn.

Linné följde läromästarens missar
Det finns fler misstag bland Rudbecks artbestämningar, vilket vi vet inte minst genom att
Linné i många fall okritiskt följde sin lärare,
och i sina banbrytande verk gjorde många
misstag, inte minst baserade på svårigheterna med olika dräktformer. Men detta får inte
överskugga det faktum att Rudbeck på ett imponerande sätt hade rätt i det mesta, och det
i en tid då det visserligen fanns utländska fågelböcker, men då dessa var fulla med diverse
oklarheter och fel.
Själva fågelbilderna är i många fall helt fantastiska, med en otrolig detaljrikedom. På till
exempel nattskärran och järpen tycker man sig
se varje individuell fjäder. Det tog över hundra

fågelboken

FAKTA FOGELBOKEN

De första fåglarna i Fogelboken.

Tänk om skedanden hade kvar sitt ursprungliga namn, sleftrut?

Ett exempel på svårigheterna med olika
dräkter: Detta är inte en snösparv utan en
bergfink!

Den oerhört detaljrika nattskärran. Det vetenskapliga namnet är
tillagt senare.

år innan de överträffades i Sverige, av bröderna von Wright i Svenska foglar efter naturen
och på sten ritade.
Moderna ornitologer har gått igenom Fogelboken och därvid funnit cirka 130 olika arter.
Många av dessa har fått sitt svenska namn av
Rudbeck, endera på de lösa lapparna i Fogelboken, i samband med föreläsningarna eller i
annat sammanhang. Visserligen fanns många
av namnen säkert redan tidigare, men Rudbeck är den förste som i skrift namngivit 140
svenska fågelarter. De flesta av dessa har ändrats eller modifierats, men 50 av hans namn
används än idag.

Kom i statlig ägo
Fogelbokens senare historia är intressant.
Omkring 1740 köptes den av friherre Charles
De Geer och förblev i släktens ägo fram till
1985, då den såldes till svenska staten och placerades på Uppsala universitetsbibliotek. Där
fanns redan Österbyexemplaret, som också
köpts av De Geer. Det hade sedan flera olika
ägare, innan det 1877 skänktes till biblioteket.
Skissboken från Lapplandsresan har exakt
samma historik som själva Fogelboken.
Trots att Fogelboken inte trycktes på över
250 år har den haft ett mycket stort inflytande

på både svensk och internationell ornitologi.
Linné var ett tag informator i Rudbecks hushåll, och hade då tillgång till bilderna. Som
redan nämnts hade han också hört Rudbeck
föreläsa över en del av dem. Inspirerad av
detta skrev Linné 1830 en fågelbok, som aldrig gavs ut men som utgjorde en viktig grund
för såväl Fauna Svecia som hans banbrytande
verk, Systema Naturæ.

Genialt namnsystem
Linné var ju en av de största svenska vetenskapsmän som någonsin levat. Hans enkla men genialiska binomiala namnsystem
– Släktnamn artnamn – används ju än idag
i hela världen. Men som ornitolog hade han
sina begränsningar. Han utnyttjade flitigt Rudbecks bilder, vilka han som god vetenskapsman förstås också hänvisade till. Många av de
fåglar som han beskrev och gav vetenskapliga
namn i Systema Naturæ hade han aldrig själv
sett, utan typexemplaret för dessa arter är helt
enkelt Fogelbokens bilder. Som redan nämnts
kommer på så vis ett antal fel att smyga sig in
i Linnés texter. Att han blandade till exempel
ihop stjärtanden med alfågeln, och dessutom
delade upp alfågeln i två olika arter kan dock
inte skyllas helt på Rudbeck.

Fogelboken gavs alltså ut 1985,
av Coeckelberghs förlag i
samarbete med bland andra
Uppsala universitetsbibliotek. En
kulturhistorisk kraftprestation.
Utgåvan består dels av samtliga
fågelbilder ur boken, dels av en
textdel. I denna ger experter en
bakgrund till verket, bland annat
om Rudbeck och hans tid.
För en ornitolog är den
intressantaste delen troligen
kommentarerna av Brusewitz till
bilderna och till andra fågelbilder
med anknytning till Rudbeck, till
exempel de från Lapplandsresan.
Denna del avslutas med bilderna
från Portföljen, i svart-vitt och i
förminskad storlek.
De flesta faktauppgifterna
i denna artikel kommer från
textdelen av Fogelboken. Liksom
självfallet fågelbilderna.
Utgåvan är naturligtvis för länge
sedan slutsåld (den trycktes i
1499 numrerade exemplar).
Den som vill titta och läsa i den
får söka den antikvariskt, och
vara beredd att betala bortåt
4 000 kronor. Billigast av allt är
naturligtvis att gå till ett av våra
utmärkta bibliotek i Närke och
beställa ett fjärrlån. Det är gratis.

Efter Linné fick många svenska ornitologer
tillfälle att studera fågelboken, endera vid besök på De Geers gods Leufsta eller som hemlån. Eller, som Magnus von Wright, i form av
en kopia.
Den förste som med relativt modern vetenskaplig stringens gick igenom Fogelboken var
svensk ornitologis fader, Sven Nilsson. Han
var helt fri från den högaktning som Linné
(och senare hans lärjunge Sparrman) hade visat verket.
Man kan säga att han röjde upp bland missuppfattningar och redde ut begreppen. För att
ta ett exempel: Rudbeck avbildar större och
mindre korsnäbb på två olika blad, men vi vet
inte om han insåg att det var två olika arter.
Linné gjorde det inte. Det gjorde dock Sven
Nilsson, som lanserade namnen mindre och
större korsnäbb.

Första systematiken
Fogelboken är och förblir ett fantastiskt verk,
det första exemplet på systematiska studier av
fåglar i Sverige. Att de saknades ekonomiska
förutsättningar att ge ut det i början av den
svenska frihetstiden är bara att beklaga. Det
skulle nog ha behövts en enväldig monark för
att något sådant skulle ha kunnat ske.
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Dansande snöflingor i

DET ÄR TIDIG söndagsmorgon,
Vasaloppssöndagen i mars. Hustrun och jag sitter morgonpigga vid
frukostbordet. Utanför köksfönstret
låter hungriga småfåglar sig väl
smaka av fågelvärdshusets alla
läckerheter.
TEXT:

PO WENDELSTAM FÅGELFOTO: BIRDNERDS

Grått, kallt och plågande vindbyar för de käcka
mesarna som idogt klänger sig fast på talgbollarna. På verandans stengolv hoppar livliga
pilfinkar omkring, knycker på stjärten i sitt letande efter nedfallna vildfågel- och solrosfrön
från fågelmatningarna. Sällskap har de av sina
släktingar, några gråsparvar av båda könen, som
sitter på fågelbadets kanter och dricker vatten
ibland.
Föga anar jag att jag denna dag skall få en
av mina bästa fågelupplevelser efter ett mer än
50-årigt fågelskådande liv. Motion i alla former
lär vara den bästa medicinen mot alla tänkbara
sjukdomar och åkommor. Dessutom är det en
färskvara och för många innebär det en rörelseglädje; något som ibland, för de riktigt hängivna, kan innebära en euforisk känsla. Idag får vi
tvinga oss ut i snålblåsten för en träningsrunda
en halvannan mil. Fågelmöten lär det inte bli tal
om, vis av erfarenheten tar jag i alla fall med mig
handkikaren. En inre envis röst säger ”Du kan gå
miste om något spännande och ovanligt”. Denna
bistra dag är jag trots den inre rösten övertygad
om omöjligheten att möta vårtecken.

Artikelförfattaren PO Wendelstam tillsammans med hustrun Heidi.
jag börjar vrida på huvudet för att se mig omkring.

Obestämd flock
En kvart från stugvärmen
Vi bestämmer oss för att bege oss till en trakt där
jag ofta lyssnat på den skönsjungande trädlärkan
i vårmånaden. Skönt att ändå lämna stugvärmen
för en stund och få ta ett litet nappatag med naturen och andas frisk luft.
Bilturen till vårt träningsstråk tar en kvart. Nej,
det här var inte kul, vi borde stannat hemma, tänker jag innan vi lämnar bilen. Motvilligt börjar
vi gå med raska steg i gråvädret, absolut ingen
aktivitet i faunan, bara smärtande, stickande kyla
på kinderna av den kalla vinden. Den värmande yllehalsduken tjänar till en del som ansiktsskydd. Efter en halvtimmes tuff ansträngning går
vi i tystnad över ett backkrön och vägen slingrar
sig sluttande nedåt med lövdungar på de omgivande åkermarkerna.
Ett begynnande svagt livgivande ljus syns
plötsligt på den dunkla himlen; solen visar sig
sakta och en märklig stillhet uppstår när vinden
bedarrat. Väderomslag som alla fjällvandrare är
väl bekanta med; nu är det behagligt att gå och
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På åkern till höger ser jag på håll en obestämd
flock mindre fåglar som flyger omkring lite
oordnat. Precis innan de landar på den frusna
snöpudrade marken kan jag fokusera fåglarna
med kikaren. De verkar orädda, de ser välmående ut och de springer på led och söker föda. Jag
går försiktigt ut på åkern och kommer allt närmare, det är snösparvar, fantastiskt vackra; en flock
som jag i lugn och ro räknar till tjugofyra fåglar.
Sparvarna tar till vingarna, flyger runt mig i en
snäv cirkel och landar åter på samma plats. En
liten stund blir de kvar på marken, sedan är de
åter upp i luften och cirkelflyger nästan inpå mig.
Herre, du milde. Andlöst vackert. Fångad av
ögonblicket snurrar jag varv efter varv för att
följa fåglarnas dansande rörelser.
Betraktningsavståndet kan inte vara bättre och
kikarens närgräns håller vad den lovar. Sanslöst
glimrande tjusigt. En svindelkänsla. Trollbunden njuter jag av skådespelet på första parkett.
Synen och stunden med snösparvarna ger mig en
total närvaro i nuet.

Aldrig tidigare har jag skådat en sådan prakt
på näthinnan. Så småningom väljer fåglarna att
lämna mig och åkertegen. Förmodligen är de på
vårsträck till de ödsliga häckplatserna i fjällvärldens blockmarker.

Ska ses i flykten
Snösparvar skall ses i flykt och i en större skara
så att blänket av svart och vitt från deras kropp
och vingar gör deras skönhet rättvisa. Visst har
jag sett snösparvar förr, men då en enstaka fågel
i höstdräkt i ett dike eller några fåglar sträckande på längre håll där locklätet varit avgörande
för både upptäckt och artbestämning. Men det
räknas inte riktigt efter denna upplevelse en kall
marsdag anno 2017.
Dagen efter läser jag på Artportalen att 25 fåglar observerats på samma plats. Märkligt var att
jag inte uppfattade några ljudyttringar; synsinnet
var fokuserat och analytiskt inställt, vilket sannolikt gjorde att jag inte uppfattade några läten.
I gammal fågellitteratur står att läsa: ”Snösparvarna likna lärkorna lika mycket som sparvarna.
De röra sig på marken som en lärka, flyga lätt
och skickligt, något fladdrande, i långa båglinier,
under flyttningen på ansenlig höjd, men eljest i
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allmänhet helt när marken. Flockar, som äro ute
på spaning efter föda, vältra sig över marken, i det
blott en del slår sig ned, under det att de efterföljande skarorna flyga fram över dem för att sätta sig
längre bort. De äro livliga, oroliga fåglar, som ej
ens under strängaste kyla förlora sin munterhet och
även under tider med svåraste umbäranden tyckas
nöjda med sin tillvaro. Sällan stanna de dock längre tid på samma plats; de äro typiska strykfåglar,
som flytta omkring inom ett visst område.”

Första kolonisterna
När inlandsisen drog sig tillbaka hörde snösparven
till de fåglar som först koloniserade Skandinavien.
Det berättas att snösparven var den fågel som
längst visade sig för polarfararen Fritjof Nansen
när han som den förste på skidor färdades från
kust till kust över den grönländska inlandsisen.
Snösparven är med sitt, i sommardräkt, svarta
öga, svarta näbb och svarta ben en tålig och robust
varelse; den trotsar såväl glaciärer och snöyra som
plågande vind.
I Ryssland kallar man dem ”snöflingor”, ett för
dem särdeles betecknande namn, då de verkligen
sänka sig ned från himlen som ett snöfall, täckande vägar och fält.

Det här överraskande sammanträffandet med
de vackra fåglarna gjorde hela min dag och jag
känner glädje långt senare när jag tänker på händelsen. Ett möte som jag kommer ha med mig
resten av livet. Hustru Heidi är halvnorska med
sina rötter på fädernet i Narvik i Nordnorge.
Mina ansträngningar att vi ska resa dit tillsammans med järnväg och vidare till det undersköna
Lofoten har hittills varit fruktlösa.

Men nu, när hon delat min upplevelse på åkern
i mars, har jag ytterligare ett tungt argument i
min förhandlingslåda; att få uppleva snösparvens vackra sång, i hans hemvist eller sommarnöje, sittande på en sten eller under cirklande
flykt i den tysta högfjällsnaturen långt över trädgränsen.
Och då kan vi tillsammans avgöra om hans
sång är så vackert välklingande som det sägs.

SNÖSPARV , Plectrophenax nivalis (Linné 1758)
Plectrophenax, av några översatt med ”sirensång” kommer av grekiskans plectron,
cittra, lyra (latin plectrum, musikaliskt knäppverktyg). Ändelsen phenax, förvillande
(sången). Sirenerna sades locka sjöfarare i olycka med sin förvillande sång. Namnet är
dock en förvanskning, det ursprungliga var plectrophanes.
I denna rätta benämning syftar plectron på sporren (lång klo på baktån) och senare
delen grekiska phaino, betyder visa, förevisa. Sålunda ”den som visar sporren”.
nivalis - ”snöig” (häckplats eller färg) - av latin nix, snö (genitivform nivis)
På en skådarresa till östra Polen för många år sedan sade en äldre, erfaren ornitolog till
mig: ”Pär Olof, fåglarna har bara ett namn – det vetenskapliga. Lär dig det!”
För att utnyttja alla utomordentliga hemsidor som numera finns på Internet är det värdefullt att känna fågelns namn på de stora språken.
Snow Bunting - Engelska
Schneeammer - Tyska
Bruant des neiges - Franska
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i Garphyttan
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Ska den här vitryggiga hackspetten i Garphyttans nationalpark få sällskap i höst? Ja,
förhoppningen är att den hanne som funnits i parken sedan september stannar kvar
tills andra unga hackspettar börjar röra på sig om några månader.
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Hjälp till
att hitta den
tretåiga
hackspetten
i Närke!
EN FÖRSTA inventering under förra
året visade att det fanns flera par av
häckande tretåiga hackspettar i Kilsbergen.
Det borde finnas fler häckningar i
Närke, menar inventerarna Ronnie
Lindqvist och David Tverling.

Den tretåiga hackspetten är en doldis i skogen, men det finns intressanta områden i
Närke där den skulle kunna häcka: bland annat i Käglan, Tiveden på båda sidor om
Laxå samt Tylöskogen. Rapportera gärna på Artportalen om du ser tretåig hackspett.

Hjälp till att hitta fler individer och häckningar
av denna doldis i skogen.
För lite mer än ett år sedan startades ett litet projekt för att inventera tretåig hackspett
i landskapet. Ett antal områden pekades ut
som möjliga för att hitta häckningar av tretåig
hackspett.

Fyra–fem revir hittade
– Tyvärr klarade vi bara av att inventera Kilsbergen ordentligt. Men det var intressant för
vi hittade fyra-fem revir och tre häckningar,
berättar Ronnie Lindqvist.
Men det borde finnas betydligt många fler
par som häckar i landskapet. Ronnie har tittat
på observationer i Artportalen och konstaterar
att det finns noteringar på arten i bland annat
Markaskogen, Bredmossen, Viaskogen och
Myrö våtmark.
– Tittar man på obsarna i Garphyttans nationalpark finns den en obs i januari 2017, en i
februari och sedan ingenting förrän den vitryggiga hackspetten dyker upp i slutet av september. Då haglar det in observationer på den
tretåiga hackspetten i nationalparken – men
det finns ännu ingen konstaterad häckning där,
säger Ronnie.

Din hjälp behövs
Nu vill Ronnie och David Tverling ha hjälp
med att hitta fler tretåiga hackspettar i Närke.
Lägg in alla observationer på arten och leta
också efter färska spår i träden.
– Det är några områden som är mer intressanta: Käglan, Tiveden på båda sidor Laxå och
Tylöskog.
– Om det finns tretåig hackspett indikerar det
också på att det kan vara skyddsvärda områden, säger han.

Här kan du se alla återfynd på de skrattmåsar som man ringmärkt vid Märkplats
Venan. Via en hemsida kan man klicka på varje återfynd och få information om
var fågeln är ringmärkt.

Följ de ringmärkta fåglarna
NU KAN DU på ett enkelt sätt se
alla återfynd för de fåglar ringmärkarna vid Venan i Örebro och
Kvismaren satt en ring på.
Det är Ringmärkningscentralen som
digitaliserat alla återfynden för alla ringmärkta fåglar. Dessa återfynd är nu enkla
att följa på nätet.
– Jättekul och spännande att se återfynden på det här sättet, säger Leif Sandgren som ringmärkt flera tusen fåglar i
Venan i Rynningeviken i Örebro.
Märkplats Venan vid Rynningeviken i
Örebro har märkt cirka 50 000 fåglar
sedan starten 1979. Återfynden är inte så

många av förklarliga skäl, men det finns
trots allt en hel del.
Fram tills nu har dessa återfynd varit en
kunskap för ringmärkningscentralen och
för de enskilda ringmärkarna. Men nu har
alla återfynd digitaliserats och det finns
en hemsida där man kan se återfynden.
– Jag kan bli sittande flera timmar för
man får så mycket spännande information, berättar Leif Sandgren som är en av
ringmärkarna vid Venan tillsammans med
Lennart Eriksson och Per Wedholm.
Här hittar du mer info:
birdringing.bioatlas.se/
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Pierre ”Falköga” Blanksvärd, 45 år, bilmekanikern som omskolade sig till undersköterska.

Pierre vill följa
NOF på nära håll

PIERRE Blanksvärd blev invald i styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening,
NOF, i samband med årsmötet i februari.
– Det är med stort intresse jag vill vara
med i styrelsen och följa NOFs utveckling på nära håll, berättar Pierre.
Han delar sitt fågelintresse med insekter och speciellt
fjärilar och är för närvarande även ordförande i Närkes Insektsförening, NIF.
Pierre har äntligen kommit över 300 kryss på Sverigelistan.
– Jag skådar mest i Hallsbergs kommun och då speciellt vid dom fina markerna runt Vibysjön. Tycker
även att Västkärr är en bra plats att besöka. Röd glada,
kungsfiskare och jorduggla har bland annat observerats vid Välakärren/Vibysjön redan i år, förklarar han.
– Det är nu väldigt gott om vatten vid Välakärren så
vi får se vad det kommer mera för godsaker till Viby
när våren närmar sig. Hoppas på ett riktigt bra skådarår.

Anastasia Oliver, 24 år, läser socionomlinjen vid Örebro Universitet, sista
terminen och har bara C-uppsatsen kvar att skriva.

Anastasia hoppas
få jobba med fågelskydd
ANASTASIA Oliver är generellt intresserad av djur, natur
och friluftsliv. Fågelintresset
uppstod tidigast av alla intressen och har alltid hängt med
genom åren.
Trots sin relativt låga ålder har
Anastasia redan hunnit vara
NOF-medlem i närmare 17 år!
– Fåglar är något jag aldrig blir trött på,
men är som skådare snarare en ”iakttagare” än en ”kryssare”. Det vill säga att jag
helst vill studera en viss art, eller till och
med en viss fågelindivid, hellre än att fara
kors och tvärs på jakt efter rariteter.
För Anastasia är fågelskådning som bäst
när hon får uppleva stämningsfulla fågelmöten i naturen, gärna helt ensam med
minimal risk för att störa och skrämma
fåglarna.

– Det fungerar både som medicin och
meditation, och ger en djupare förståelse
om vikten av att värna om naturen och
dess finbalanserade ekosystem, säger hon.
– Förutom vilda fåglar har jag även ett
stort intresse i kanariefåglar, och har hela
tio glada fåglar hemma.
– Jag är född och uppvuxen i Örebro,
men är nyinflyttad i ett mysigt torp i
Sällinge utanför Frövi, tillsammans med
min make John Oliver. Vi har en stor fågelmatning på tomten, och har redan har
hunnit se 17 arter.
Anastasia blev invald i NOF:s styrelse
vid årsmötet i februari.
– Jag är ännu inte helt klar i vad det
kommer innebära. Men jag är genuint
glad över att kunna få jobba för att skydda
och bevara fågelarter och deras levnadsmiljöer. Och för att främja fågelintresset i
vårt fina landskap, säger Anastasia Oliver.

VÄLKOMMEN PÅ NOFs 40-ÅRSFEST!
DET HAR VÄL INTE undgått någon att Närkes Ornitologiska Förening fyller 40 år just i år. Det firar vi med en
fest vid Kvismaren, med medverkan av Kvismare fågelstation.
Vi inleder ute i terrängen och avslutar i Norrbyås församlingshem,
som ligger precis bredvid kyrkan. Allt detta sker på Fågelskådningens dag, den 6 maj 2108.
Alla uteaktiviteterna är gratis, och för själva jubileumslunchen
betalar du bara 50 kronor. Resten står föreningen för.
Kl 6 – 9 Ringmärkning. Kvismare fågelstation visar hur det går
till när man ringmärker. Samling vid Öby kulle.
Kl 7 Exkursion till Lövholmen, Åslaholmen och Sörön. Räkna
med en fyra timmar härlig promenad med guide i det spännande
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området. Samling Öby kulle. Ta med fika.
Kl 8 – 11 Guidning vid Lötenplattformen. Guider finns på plats
och hjälper dig att hitta alla fåglar på plats.
Kl 9 Guidad tur till Ormkärrsplattformen. Räkna med att den
tar två timmar. Samling Öby kulle. Ta med fika.
Kl 11.30 Lunch vid församlingshemmet. Efter lunchen blir det
tre intressanta kortföredrag av Kvismare fågelstation.
Kl 14 Avslutning.
Anmäl dig till Christer Tegebro: ctegebro@gmail.com, vid frågor
ring Christer 070-333 53 22, berätta vilken aktivitet du vill delta
i. Betala lunchen (50 kr) på en gång: bankgiro 5447-3357, eller
swisha på nr 123 02 90 361. OBS! begränsat antal platser.

stadgar
Nya stadgar för NOF
antagna av årsmötet

Anita Ahlberg och Anna-Karin Törnblom avtackades vid årsmötet av Ulf
Jorner för sina insatser som redaktionsmedlem respektive styrelseledamot.

Föreningen fortsätter
utvecklas mot tre viktiga mål

FÖRENINGEN har tre viktiga
verksamhetsmål: fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Fågelintresset har
av tradition varit NOF:s bästa
gren med exkursioner, utbildningar, möten, resor med
mera.
Föreningens arbete med fågelskydd
blir stadigt bättre; idag är NOF en naturlig och självklar part för myndigheten, organisationer och föreningar när
fågelskyddsfrågor ska diskuteras och
avgöras.
Föreningens arbete med fågelforskning utvecklas och blir allt bättre. Ett
exempel är det omfattande arbetet med
Atlasinventeringen som ger en omfattande kunskap om fågellivets utveckling i Närke under de senaste 30 åren.

Ett annat exempel är att NOF och föreningens medlemmar allt oftare får
uppdrag att inventera fåglar i landskapet som i sin tur fördjupar föreningens
ställning som den viktigaste kunskapsbäraren vad gäller fågellivet i Närke.
NOF har också en viktig uppgift att
föra ut kunskapen: det gör föreningen
också bland annat med hjälp av den vitala tidskriften Fåglar i Närke, via den
livaktiga hemsidan och via föreningens
Facebooksida. Föreningens viktigaste
bas är medlemmarna. Totalt hade NOF
563 medlemmar vid årets slut. Föreningens ekonomi är fortsatt stabil; bokslutet visar ett litet överskott trots att
20 000 kronor avsatts till NOF-fonden.
Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet på hemsidan:
www.birdlife.se/om-nof/verksamhetsberattelse/

VEM ANSVARAR FÖR VAD?
nStyrelsen för Närkes Ornitologiska Förening har fördelat arbetsuppgifterna mellan sig och så här
det ut:
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande
och Närkes Fågelvärld
Åsa Bengtsson, kassör, tjejgruppen och utbildning, register
Kent Halttunen, sekreterare, FIN
och information
Lars Johansson, exkursioner
Gunnar Bergeå, resor

Bengt Andersson, försäljningsansvarig, lotterier och remissansvarig
Pierre Blanksvärd, exkursioner
och evenemang samt ansvarig för
skogsgruppen
Anastasia Oliver, inomhusmöten,
ungdomsgruppen.
Styrelsen sammanträder en gång i
månaden ofta i Föreningarnas hus
på Slottsgatan i Örebro.
Vill du få kontakt med någon i
styrelsen, se kontaktuppgifterna på
sidan 27..

nInför årsmötet presenterade styrelsen för NOF ett
förslag till nya stadgar för föreningen. En del handlade om
att modernisera språket och göra stadgarna könsneutrala.
En annan del var att låta stadgarna följa med verkligheten,
bland annat att alla punkter som avhandlas vid årsmötet
också finns med på dagordningen.
En viktig ändring rör styrelsens sammansättning: i det
nya förslaget försvinner styrelsesuppleanterna och i
fortsättningen finns det bara ordinarie styrelseledamöter,
minst sju stycken, som alla väljs på två år i taget.
Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna. Men för
det krävs ytterligare ett extra årsmöte som ska fastställa de nya stadgarna. Detta extra årsmöte blir i höst i
samband med ett inomhusmöte som NOF arrangerar.
Särskild kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar
i föreningen via Fåglar i Närke och via hemsidan.
På hemsidan kan du läsa om förslaget till nya stadgar.

budget

Budget för 2018 med
förväntat plusresultat
nVid årsmötet i februari antog mötesdeltagarna en
budget för NOF för 2018 som slutar på ett litet plus på
11 400 kronor. Detta trots att föreningen avsatt 25 000
kronor för att fira att NOF fyller 40 år under 2018.
Dessutom blir tidskriften Fåglar i Närke dyrare att skicka
ut eftersom posten höjer portot med två kronor, och i takt
med fler medlemmar utökas upplagan. Men fler medlemmar (563 stycken vid årsskiftet) ger också ökade intäkter
i form av medlemsavgifter.
Föreningen har också fått ett uppdrag av Brevens Bruk
att inventera Sottern vilket ger föreningen extra inkomster.
Budgeten i sin helhet kan du läsa på hemsidan.

bokslut
NOF visade litet
överskott 2017

nVid årsmötet presenterade styrelsen för NOF ett
bokslut för verksamhetsåret 2017 som slutade på ett litet
överskott: 2 600 kronor. Inkomsterna totalt under året var
208 000 kronor; de stora inkomstkällorna är medlemsavgifterna 104 000 kr, annonser 13 000 kr och bidrag
(Studiefrämjandet) 11 500 kr. Bland inkomsterna ingår
också posten resor, 63 000 kr: deltagarna på de resor
som föreningen arrangerar betalar in kostnaden för dessa
till NOF.
De största utgiftsposterna är tryckning och distribution av Fåglar i Närke (91 000 kr), och föreningsmöten
21 000 kr. Resorna kostade 55 000 kr att arrangera, och
årsmötet beslutade att avsätta 20 000 kr till NOF-fonden.
Andra mindre kostnader är lokalhyra, porto, bankkostnad,
deltagaravgifter och kurskostnader.
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SUBJEKTIV SAMMANSTÄLLNING:

OVE PETTERSSON

örst i februari stabiliserades vädret så att vi fick uppleva vinter och snö i landskapet. Men
innan dess for svanar, gäss och andra arter fram och tillbaka utan att veta om det var höst,
vinter eller vår. Tycker nästan synd om grågässen som anlände till Oset var och varannan
vecka i tron om att det var dags att häcka.
Men nu går vi in i månadsskiftet mars-april och det är tid för vårfåglarna att putsa fjädrarna
och ta sig norrut på riktigt. Att förbereda sig gäller i högsta grad även oss fågelskådare läsa på i fågelguiden, putsa kikaren och uppdatera bird-appar i mobilen.
Själv har jag uppgraderat hörseln med ett par nya fjärrstyrda Siemens RIC. Redan första
dagen gjorde jag den fantastiska upptäckten att grönsiskor, blåmesar och trädkrypare hade
läten! Men först: Här kommer vinterperiodens många rara rapporter från er på Artportalen.

Vintern när fåglarna blev tidsvilla
SVANAR, GÄSS OCH ÄNDER
Knölsvanar och sångsvanar har
rört sig i landskapet hela perioden utom
sista veckorna då kylan kom och sjöar
och vattendrag frös till. Första dagarna
i januari fanns hela 200 sångsvanar på
den helt översvämmade Hammarmaden
i Kvismaren.
Stora mängder sädgäss stannade kvar
vid både Kvismaren och Tysslingen
långt in i december. 37 ex rastade vid
Hammar, Kvismaren 5 jan. Dagen innan
noterades 4 stycken sädgäss av underarten rossicus på samma plats. Ännu mer
anmärkningsvärt är att hitta spetsbergsgäss i landskapet i januari.
Två noteringar finns med 11 ex på
Hammarmaden 5–6 jan samt 3 ex på
Fiskingemaden 26 jan. En vitkindad

19–20 jan och sedan 23 jan i Reningsverksdammen, Kumla innan den dök
upp på Hammarmaden och stannade där
till 1 febr.
Sista obsen av snatterand för året
blev 2 ex vid Svartåns mynning 5 dec.
Ett insänt foto från Bengt Gustavsson i
Odensbacken 13 jan på en fin stjärtand
är beviset på att en hane av arten rastade
i Kvismare kanal omkring 10 jan. Kricka
av båda könen har funnits på flera isfria
lokaler under vintern. Reningsverksdammen i Fjugesta och Kvarndammen i
Mullhyttan är exempel på sådana platser.
I Svartån, Oset fanns en hane av brunand till allmänt beskådande 4 dec–7 jan.
Förutom många decemberfynd har salskrakar noterats med 1 ex i Löten 4 jan
och 2 ex vid Ässön 5 jan. Småskrake
stannar i mindre antal i Vättern på vintern. Av flera fynd är 9 ex vid Klåvudden
12 jan mest anmärkningsvärt. Noterbart för storskrake är de 800 ex som
Anders Jacobsson räknade in vid Läppe
Småbåtshamn 3 jan.

en del skäggdoppingar hela vintern. 21
ex vid Klåvudden 12 jan och 1 ex vid
Nydalen 21 feb är några av noteringarna
i Artportalen.
Även storskarvar har övervintrat i
Norra Vättern denna vinter. 9 ex vid
Hinstorp, Olshammar och 3 ex vid
Nydalen är exempel på det. Årets första
storskarv hittade till Oset 13 feb men
redan dagen efter försvann den då
vintervaken bara medgav plats för några
grågäss.

ROVFÅGLAR
Vinterns största pulshöjare stod Hasse
Molin för när han larmade ut en röd
glada vid Välakärren, Vibysjön 3 feb.
Många glador övervintrar i Sydsverige
men det är mycket ovanligt med vinterfynd så långt norrut. När isen lagt sig
kunde Ulf Eriksson räkna till hela 46 st.
havsörnar på Storhjälmarens is 14 feb.

HÖNSFÅGLAR OCH DOPPINGAR

KATTUGGLA
Oset

Foto: THORD ERIKSSON
gås sällskapade med ett 100-tal kanadagäss på Hjälmarsbergs åkrar 31
dec–5 jan. En bläsgås på åkrarna vid
Västra rakan, Kvismaren 2 dec är enda
rapporten av den arten.
En hona av bläsand sågs först vid Oset
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En kull med 13 rapphöns har till
mångas glädje hållit till i området kring
Stora Valla gård söder om Tysslingen under vintern. Senaste noteringen är från
24 feb då flocken minskat till 12 ex. En
trafikdödad fågel hittades senare samma
dag vid Gräve by. Ari Laine såg 7 ex vid
Öna, Mullhyttan vilket är den enda rapporterade kullen från övriga Närke. Att
två smådoppingar har övervintrat vid
Reningsverket, Hallsberg, vittnar flera
rapporter under vintern om.
Skäggdoppingar dröjer sig kvar i
Hjälmaren så länge det är isfritt. Från
Näsudden föreligger följande noteringar:
46 ex 2 dec, 15 ex 10 dec samt 2 ex 1 jan.
I den nästan alltid isfria Vättern stannar

TRETÅIG HACKSPETT
Varbergaskogen

Foto: BRITT-LOUISE KORSLID
Kungsörnar med hela skalan av ålderskriterier har rört sig runt om i landskapet speciellt under senvintern. Liksom

OBsat u171201–180228 u INärke
föregående vinter har många tornfalkar
stannat kvar. Noteringar finns från ett
10-tal lokaler på artportalen. Den inledningsvis milda vintern är nog orsaken till
att ovanligt många stenfalkar stannade
kvar i Närke.
Både vid Tysslingen och Kvismaren har
fåglar setts regelbundet. Tillfälliga observationer finns från Oset 11 jan, Venatippen 27 jan, Värnsta 10 feb, Garphyttans
Nationalpark 19 feb, samt slutligen Ösby,
Sköllersta 21 feb. Flera pilgrimsfalkar
både gamla och unga fåglar har farit omkring runt om i bygderna hela perioden.

SUMPHÖNS OCH VADARFÅGLAR
Vid reningsverksdammen i Kumla har
två vattenrallar övervintrat. I den
betydligt mer svåråtkomliga Fågelsjön,
Kvismaren hittades 2 ex vid lite öppet
vatten 11 feb. Rörhöna har trotsat kylan
hela vintern vid Örnsro, Örebro samt
vid Reningsdammen, Kumla. Några få

HÖKUGGLA

Lanforsdammen

MÅSAR,DUVOR,
UGGLOR, KUNGSFISKARE
Av måsfåglar kan nämnas två skrattmåsar i Hargeviken, Vättern 28 jan.
Fiskmåsar, gråtrutar och havstrutar
har setts stående på isen vid vintervaken, Oset i samband med milda västliga
vindar. Vid Husön, Kvismaren har två
skogsduvor övervintrat. Även vid södra Tysslingen har skogsduvor setts både
7 och 12 feb. Men mer troligt är att dessa
duvor kan ha varit ett första vårtecken.
En handfull ringduvor har övervintrat
i centrala Örebro. En ensam turkduva
hittades i Örebro 23 jan. Från övriga
lokaler finns rapporter om 7 ex i Vintrosa, 4 ex i Kumla, 4 ex i Fjugesta, 3 ex i
Odensbacken, 3 ex i Askersund samt 2 ex
i Värnsta.
Berguv ropade från minst 4 olika
lokaler i slutet på februari. Även pärlugglor började ropa på flera håll trots
kylan. En hökuggla har funnits på
Villingsbergs skjutfält från och med 28
jan. Sannolikt är det samma individ som
sågs i området redan i november. Den 5
feb sågs årets första hornuggla och då
vid Boglundsängen. Nästa hittades vid
Reningsverksdammen, Kumla 11 feb och
den 17 var det Kvismarens tur med 1 ex
vid Löten och 1 ex vid Nedre Snåret.
Det är en spännande variant av fågelskådning att smyga fram i en varm
bil i vintermörkret och leta ugglor på
snökäpparna. Enda fyndet av jorduggla
i december är från Brånsta, Kumla 21
dec.
I Kvismareområdet har minst en individ

Foto: ROBIN WÄNGDAHL, KUMLA
rapporter finns även från Björka Lertag,
Kumla och i Vattenparken, Fjugesta.
Reningsdammen i Kumla har även lockat
sothöns att övervintra. 7–10 ex har funnits bland gräsänderna. Vid Reningsverket, Hallsberg sågs en sothöna 25 jan och
vid Åmmeberg fanns ett annat ex 1 feb.
Jeanette Hermansson såg en trana
flyga över Hällabrottet 3 jan. Kanske
var det samma trana som fanns kvar på
Hammarmaden så sent som 30 nov. Två
vinterfynd av morkulla är ovanligt.
Nils-Erik Ström stötte på 1 ex i Bodaskogen, Boda 20 jan och tre dagar senare
överraskades Leif Sildén av en uppflygande morkulla vid Bystad kvarn, Brevens
bruk.

RÖDHAKE
Oset

Foto: PER WEDHOLM
setts på olika lokaler under jan–feb. Den
jorduggla som hittades 15 feb i Lilläng-

en, Oset var fortfarande kvar de första
dagarna i mars. Färggranna enstaka
kungsfiskare har denna vinter kunnat
beskådas vid Oset, Vibysjön, Harge samt
Reningsdammen, Kumla.

HACKSPETTAR
Även efter årsskiftet har fågel- och naturintresserade vallfärdat till Garphyttans
Nationalpark för att kryssa och njuta av
våra unika hackspettar. Vid NOFs Artra-

HORNUGGLA

Boglundsängen
Foto: EVA GEORGII-HEMMING

ce 6 jan räckte parkeringen inte till och
många hade parkerat på vägen. Totalt
fanns mer än 40 fordon samtidigt.
Den vitryggiga hackspetten har
välvilligt visat upp sig under hela perioden. Och minst tre gråspettar har glatt
åskådarna vid sina födosök på talgen;
men även med gälla rop från lövskogen
tidiga mornar.
Flera tretåiga hackspettar gömmer
sig i den täta granskogen. Men det är
dock den besvärligaste arten att hitta
och det är svårt att höra dess diskreta
försiktiga hackande på stammar och
grenar. Men de är orädda och tacksamma
fotoobjekt. Från övriga landskapet är
det intressant med två fynd av gråspett
i Skogstorpsskogen, Kumla 30 jan och 1
feb. Får väl hoppas att upptäckarna Jonathan och Hans Waern följer upp fyndet
under våren.
Den tretåiga hackspetten är säkert förbisedd i Närke. Men ”söker man så finner
man” är väl ett ordspråk som passar i
sammanhanget. Markaskogen söder
om Örebro, Varbergaskogen på väster i
Örebro, Mantorpskogen, Rinkaby samt
Västra Trolldalen, Frösvidal är skogsområden utöver Nationalparken med statio-
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nära tretåiga hackspettar som hittats av
flitiga och observanta skådarvänner.

TÄTTINGAR
Forsärlor övervintrar gärna vid våra reningsverk. I vinter har 1–3 ex funnits vid
Reningsverket och Cementrännan, Oset
samt 1 ex vid Reningsverket i Hallsberg.
Vid en cykeltur längs strandpromenaden, Rynningeviken 5 jan stötte Thord
Eriksson upp en försenad sädesärla i
strandkanten.
Rödhakar och gärdsmygar över-

JÄRNSPARV

Gubbhyllan, Oset
Foto: SUNE JOHANSSON

vintrar i allt större omfattning att döma
av alla uppgifter i Artportalen. Johan
Åhlén (eller var det hans hund?) lyckades
få fram en skulkande järnsparv ur en
rishög vid Gubbhyllan, Kvismaren 14 feb.
Fågeln sågs sedan av fler skådare hela
månaden ut. Järnsparv är ovanlig på vintern och de flesta tidigare fynd är gjorda
vid fågelbord.
Tre vinterfynd av rödvingetrast har inkommit och det med 1 ex vid Oset 2 och
6 jan samt 1 ex vid Reningsdammarna,
Kumla 6 jan. Även dubbeltrast är sällsynt vintertid. 1 ex Näsudden, Hjälmaren
30 dec, 1 ex Skåle Naturreservat 12 jan
samt 1 ex Olshammar 21 jan är vinterns
skörd. Johan Oscarsson har levererat vinterns enda fynd av svarthätta nämligen
1 ex vid Ringstorp, Örebro 11 feb.
Skäggmesarna verkar ha klarat
vintern bra hittills att döma av rapporter från ett 10-tal lokaler. Kvismaren
toppar med 20 ex i Fågelsjön och 16 ex i
Nyängen. En råka sågs vid Stene, Kumla
18 dec och ytterligare en fågel fanns vid
Mariebergs köpcenter 29 dec. Vårens
första hittades bland andra kråkfåglar vid
Västra Kröken, Kvismaren 18 feb.
Ett gäng om 5–10 starar har hållit till i
Kvismaren under hela vintern. En flock
med upp till 80 vinterhämplingar har
födosökt i ogräsbestånden vid Ormesta

gård, Örebro. I övrigt ovanligt få fynd av
arten i landskapet bortsett från 10 ex vid
Reningsverket, Hallsberg 11 jan.
Däremot har gråsiskor uppträtt talrikt
hela perioden. Största flocken med ca 400
ex såg Kent Larsson vid Hästhagsudden,
Vibysjön 2 jan. Även om snösiskan inte
längre betraktas som en egen art är det
trevligt att den rapporteras. 1–3 ex har
setts i gråsiskflockar på flera lokaler.
Under hösten gjordes många fynd av
tallbit i Närke. Flockar med varierande
antal har dragit omkring framför allt i
Kilsbergen under hela vintern. Högsta
antalet är de 33 ex som sågs i Garphyttans Nationalpark 20 jan. En flock med
22 ex vid Ymningshyttan, Villingsbergs
skjutfält är inte heller illa. I Rinkaby
fanns ett gäng om 6 ex redan 9 dec och
från Skåle Naturreservat föreligger två
rapporter med 1 ex vardera 12 jan samt
18 feb. Sune Johansson och Berit Söderberg hade lyckan att få se vinterns största
flock med snösparvar om 50 ex när
de passerade framför bilen på E20 vid
Mosjö, Mosås 8 jan.
Nu stundar härliga tider för oss fågelvänner. Slut på vintern i Artportalen.
Efter flera år med extremt tidiga vårar
kan vi nog se fram emot en sen vår. Men
glöm inte ugglorna – de är redan igång
även om kylan biter i kinderna.

Per cyklade ihop 220 arter i Närke

PER WEDHOLM
har gjort det många
trodde var omöjligt.
Under 2017 cyklade
han ihop 220 arter
i Närke i ekoskådningstävlingen.
Per Wedholm.
– Jag hade en svacka
i mitten av hösten, men sedan bet jag ihop
och cyklade bland annat till Garphyttans
nationalpark för att få in vitryggig hackspett och gråspett, berättar Per.
När ekoskådningstävlingen i Närke drog
igång för fem år sedan var 200 arter något
av en drömgräns för de som deltog i tävlingen. Redan första året, 2013, visade Per
Karlsson Linderum att det var möjligt: han
cyklade ihop 201 arter.
Året därpå, 2014, tog han tävlingen ytterligare en nivå och vann på 210 arter. Bengt
Jalsborn satsade på ekoskådning under
2015 och lyckades cyklade ihop 212 arter.
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Under 2016 var det Kjell Johansson
som gjorde en rejäl satsning för att cykla
och kryssa. Han lyckades cykla ihop smått
fantastiska 218 arter, ett svårslaget rekord
trodde många.
Men under 2017 gjorde Per Wedholm
det som många trodde var omöjligt. Han
lyckades cykla ihop hela 220 arter.
– Jag har varit föräldraledig under året,
och dessutom har jag bott nära Oset. Det
har varit en stor fördel och jag har varit ute
mycket i naturen under det gångna året.
– Men jag hade en riktig svacka i mitten
på hösten. Jag cyklade först ut till Tysslingen på onsdagen för att få se en fjällgås
men gick bom. Sedan gjorde jag ett nytt
försök på lördagen och cyklade ut till Kvismaren för att se fjällgåsen – men missade
igen. Då var det tungt, berättar Per.
I slutet av oktober vände det. Först dök
det upp en alfågel på Hemfjärden och
sedan en publik hökuggla i Kvismaren.

Han fick förnyad kraft och det blev
nästan som ett gift när han förstod att
rekordet var inom räckhåll.
–  Sedan gjorde jag tre cykelturer till
Garphyttans nationalpark. Jag hade tur att
få se de udda hackspettarna: den vitryggiga, den tretåiga och gråspetten, berättar
Per.
– Dessutom fick jag tallbit uppe på
Svensbodaberget, det var bingo!

Ekoskådartoppen 2018
1. Per Wedholm
2. Thord Eriksson
3. Staffan Gustavsson
4. Bengt Jalsborn
4. Kjell Ståhlberg
6. Albin Mauritzon
7. Gun Isacson
8. Anita Ahlberg
9. Åsa Bengtsson
10. Ami Sundén

220 arter
210
191
175
175
170
166
151
150
134

Bubblaren gråsiskan.

... och Bubblaren är:

GRÅSISKAN!

Tjejgruppen med bland andra Gunilla Persson, Anna-Karin Törnblom och Åsa Bengtsson, ställde upp med ett lag under Artracet som avgjordes i januari. I år var det nytt
tangerat rekord vad gäller antalet lag i den lättsamma krysstävlingen.

21 lag tävlade i Artracet
TJEJGRUPPEN med bland andra
Gunilla Persson, Anna-Karin Törnblom och Åsa Bengtsson, ställde
upp med ett lag under Artracet
som avgjordes i januari. I år var
det nytt tangerat rekord vad gäller
antalet lag i den lättsamma krysstävlingen.

RESULTAT bilklassen:

1. DFSOF		
63 arter
2. Ronny & Raggarna
52
3. Bröderna brothers 	
49
4. BCST local club
47
5. Spanarna		 45
6. Jizzarna		 44
6. Carl-Ivans lärjungar
44
8. Hedenhösarna		
43
8. Plan B		
43
10. Duvhökarna		
40
11. Kors näbbarna		
38
11. Invalidos 		
38
13. Lucky losers		
36
14. De bevingade		
35
14. Silverrävarna		
35
16. Team Wryneck		
29
17. Way out west		
24

Ekoklassen:

1. Birdbikers 		
2. Benim & Benim		
2. Cykelskådarna 		
4. Tjejgruppen 		

49 arter
41
41
35

När årets Artrace i Närke avgjordes första lördagen i januari kom hela 21 lag till start. Det är
tangerat rekord vad gäller antal lag; i lagen ingick 61 personer.
Tävlingen avgjordes i bra väder: fem-sex minusgrader och klart väder.
Totalt noterades 79 arter under tävlingen och
två av dessa var nya för Artracet: vitryggig hackspett och spetsbergsgås.
I bilklassen ställde 17 lag upp. Överlägset bäst
lyckades laget: De försmådda släpvagnarna och
fyrtornet (i tabellen förkortat till det hanterbara
DFSOF). De kryssade 63 arter, hela elva arter
bättre än tvåan: Ronny & raggarna som fick in
52 arter.

Släpvagnarna kom först
– Vi började vid Öby kulle tidigt på morgonen
och fick se jorduggla. Sedan blev det en tur till
Garphyttan nationalpark där vi kryssade den vitryggiga hackspetten, berättar Anders Carlberg.
Laget åkte till Flyhagen, vidare till Oset, Äsön,
Odensbacken, Kvismaren och Kumla.
– Känslan var att det gick dåligt, ändå har vi
uppenbarligen plockat in en hel del arter, säger
Andreas Sandberg.
I ekoklassen kom fyra lag till start. Här segrade
Birdbikers.
– Vi började i Kvismaren och lyckades trots
allt kryssa en hel del arter och fick med oss lite
bonus på vägen, bland annat spillkråka och gröngöling, berättar Per Wedholm.
Via Markaskogen cyklade de till Oset för att
kryssa alla tillgängliga arter.
Totalt blev det 49 kryss under Artracet. Det
hade räckt till en delad tredjeplats totalt.

TALGOXEN sitter fortfarande i
orubbat bo som etta vid fågelborden.
Årets uppkomling är gråsiskan,
en så kallad invasionsart. Den
hamnar på tredje plats i landet,
och på andra plats i Örebro län.
Intresset för att mata småfåglar
är fortsatt stort i Sverige, och det
är också många som deltar i den
nationella fågelbordsräkningen som
genomförs varje år, den som heter
Vinterfåglar inpå Knuten.
Talgoxen är fortsatt etta vid fågelborden och den har för övrigt varit
etta ända sedan 2006 då räkningen
startade. Blåmesen är på andra plats
bland fåglarna i Sverige. Invasionsarten gråsiskan hamnar på tredje
plats. Gråsiskan har funnits i stora
flockar i Sverige under hela vintern.
Förklaringen är att de stora flockarna kommer från norr och från öster
där födotillgången är sämre. Mycket
tyder på att en del av de gråsiskor
som finns i landet just nu kan komma
väldigt långt från öster. Vid jultid
fångades en gråsiska vid Skagen på
Jylland i Danmark. Den var ringmärkt
i nordöstra Kina.
De många gråsiskorna slår också
igenom i vårt område. Tittar man
på Örebro län är talgoxen etta och
gråsiska tvåa. De följs av blåmes och
pilfink.

INPÅ-KNUTEN-LISTAN
Örebro län
1. Talgoxe
2. Gråsiska
3. Blåmes
4. Pilfink
5. Domherre
6. Kaja
7. Gulsparv
8. Skata
9. Grönfink
10. Nötväcka
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PROGRAM VÅREN/FÖRSOMMAREN 2018:

SÖNDAG 8 APRIL

SÖNDAG 22 APRIL

Vårexkursion till Yxnäset
Östernärkes naturvårdsförening. ÖNF och
NOF arrangerar även i år den här trevliga
exkursionen till södra Hjälmarekanten. Ta
med stövlar, varma kläder och något att grilla.
Samling vid P-platsen Bondevrak kl. 9.
Ledare Gunnar Nilsson, 070-961 14 45.

Havsskådning
Välkommen till heldagsexkursion till Oxelösund söndag 22 april. Vi besöker naturreservaten Femöreshuvud för sträckskådning
över havet och Strandstuviken - en värdefull
rastlokal för flyttfåglar. Samordnare Adam
Adobati, länsstyrelsen Sörmland, möter oss
på Femöreshuvud och berättar om de spännande utflyktsmålen. Guide: Björn Ander.
Samling för avfärd i minibuss: Haga Centrum
(stora P) kl. 4.30. Beräknad hemkomst ca
kl 18.00. Medtag matsäck. Kostnad: 300 kr/
person. Anmälan till Gunnar Bergeå, gbsteglits@hotmail.com. Anmälan senast 8 april.

SÖNDAG 15 APRIL
Fågelspaning vid Hjälmaren
Finns det några fåglar ute på Hjälmaren i
april? Exkursion utefter södra Hjälmarstranden med slutmål Vinön. Samling parkeringen invid Näsby förskola efter Ormestagatan
(fågeltornet) kl. 9 och åter framåt eftermiddagen.

TORSDAG 19 APRIL
Storlom och smålom
Ekologi och trender hos två skandinaviska
ansvarsarter, storlom och smålom. Föredragshållare är Mats Eriksson som jobbar
med projekt LOM där man följt lommarnas
utveckling sedan 1994. Inomhusmöte kl. 19
i Vasakyrkan, Vasagatan 6, Örebro.

LÖRDAG 21 APRIL
Vårexkursion i Kvismaren med slutmål
Skeppsfota kyrka.
En vandring längs resterna av banvallen på
östra sidan av Rysjön. Vi kollar efter sjöfågel,
vadare och nyanlända sångare. Och vi får
höra den spännande historien om namnet
på slutmålet. Samling vid Öby kulle kl. 7 och
åter omkring kl. 11. Ta med matsäck!
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se
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TORSDAG 26 APRIL
Vårfåglar i Oset
På spaning efter nyanlända vårfåglar vid
Lillängen. Samling vid Näsbytornet kl. 17.30.
Mer information: Ami 070-944 73 00, Åsa
073-332 20 31. Ami/Åsas tjejgrupp.

SÖNDAG 29 APRIL
Sjöfågelskådning
Häng med till härliga Klåvudden vid Vätterns
norra spets. På den här mycket speciella lokalen kan se sjöfåglarna sträcka. Det blir en
tidig morgon men det kan vara värt besväret
för att få se svärta, sjöorre, ejder och andra
kustfåglar. Mer info kommer på vår hemsida!

TISDAG 1 MAJ
Traditionsenlig Osetguidning
Årets första majvandring genom det stadsnära naturreservatet Oset. Hur långt har våren kommit, är vårfåglarna på plats? Osetgudningar har pågått sedan 1952 och är en
skön tradition för Örebroarna. Samling vid

Osetparkeringen vid avloppsreningsverket
kl. 7. Räkna med en härlig promenad på fyra
timmar, ta med fika. Mer information: Lars
Johansson, 070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se

LÖRDAG 5 MAJ
Fågeltornskampen
Fågelskådare i Sverige, Finland och Danmark tävlar denna dag i fågelskådning. Mellan kl. 5 och kl. 13 bemannar fågelskådare
olika fågeltorn och räknar alla arter man kan
se under denna tid. Närkes Ornitologiska
Förening deltar med flera lag i fågeltorn i
bland annat Kvismaren, Oset och Tysslingen.
Vill du delta eller anmäla ett eget torn i tävlan
kontakta ansvarig i Närke: Kent Halttunen,
070-216 11 30, kent.halttunen@tele2.se.
Mer info kommer på hemsidan!
Ami/Åsas tjejgrupp deltar med ett lag och
träffas kl. 6 vid Erik Rosenbergsstugan i
Oset och håller på till kl.13 där alla hjälps åt
att räkna arter. Mer information: Ami 070944 73 00 eller Åsa 073-332 20 31

SÖNDAG 6 MAJ
NOF firar 40 år
En heldag ute vid fågelparadiset Kvismaren
på Fågelskådningens dag den 6 maj. Var
med och fira NOF 40-år, det blir exkursioner,
föredrag och lunch. Se inbjudan på sidan 18!
Observera! Ingen Oset-guidning denna dag!

EXKURSIONER, RESOR, INOMHUSMÖTEN
HÖSTEN S NOF-RE
R–
BOKA IN DIG RE DASO
N
NU
!
ON S 26 – SÖ
N 30 SE PTEM

BE R
Falsterboresa
Avresa från Örebro ons
dag 26 sept. kl. 16. Vi
reser i två minibussar.
Första natten bor vi på
Getterön utanför Varberg med tillfälle till mo
rgonskådning
från klipporna. Vi stanna
r även på flera intressanta ställen på vår väg
söderut mot
Falsterbo, där vi sedan
inkvarterar oss på
bekväma Lotsvillans van
drarhem i tre nätter.
Sedan hägrar härlig skå
dning från Nabben
och andra fågellokaler.
Åter i Örebro söndag
kväll. Guide: Björn Ander
. Pris: 2 500 kr inkluderar resa och boende.
Max tolv deltagare.
Anmälningsavgift 500 kr.
Anmälan senast 31
juli till Gunnar Bergeå, gb
steglits@hotmail.
com.
TORS 11 – SÖN 14 OK

TOBE

ONS 9 MAJ – SÖN 13 MAJ

SÖNDAG 20 MAJ

Vårresa till Österlen
I vårens skira grönska åker tjejgruppen till
Skåne med Björn Ander som guide. Vi kollar
efter vårens första fåglar och njuter av vacker natur. Anmälan till Ami 070-944 73 00
eller Åsa 073-332 20 31. FULLTECKNAD!

Osetguidning
Nu fortsätter de populära guidningarna för stämma av vårfåglarnas
ankomst. Har vi tur får vi höra den
första rosenfinken och kanske höra
göken gala från väster. Samling vid
Osetparkeringen vid avloppsreningsverket kl. 7. Mer information:
Lars Johansson, 070-558 99 06,
lars.h.johansson@orebro.se

ONSDAG 9 MAJ
Dubbelbeckasinlyssning
Är vädret det rätta, och är tiden den rätta?
Kanske får du höra både dubbelbeckasin
och dvärgbeckasin spela. Häng med så får
du veta. Samling kl. 21 vid Ruinen i norra
Tysslingen. Se mer info på vår hemsida.

TORS 10 MAJ

KR. HIMMELSF.D.

Osetguidning
Har svalorna anlänt och hur är det med alla
sångare och vadare? Samling vid Osetparkeringen vid avloppsreningsverket kl. 7.
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se

R
Ölandsresa
Avresa från Örebro kl. 7
torsdag morgon. Vi
reser i två minibussar och
stannar till på några
lämpliga skådarställen på
nedresan. Vi är även
i år inkvarterade i bekväm
t boende i Näsby,
endast åtta kilometer till
södra udden. Åter i
Örebro söndag kväll. Pri
s: 2 000 kr inkluderar
resa och boende. Anmä
lningsavgift 500 kr.
Anmälan senast 20 aug
usti till Gunnar Bergeå, gbsteglits@hotmail.c
om.

TORSDAG 24 MAJ
Kvällsexkursion i Oset
Nu är det nattsångarnas högtidsstund. Kanske får vi höra en busksångare på gamla
snötippen eller kanske en gräshoppsångare
sjunga sin karaktäristiska symaskinslåt?
Samling vid Osetparkeringen vid avloppsreningsverket kl. 18.
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se

SÖNDAG 27 MAJ
SÖNDAG 13 MAJ
Osetguidning
Du missar väl inte vårens ankomst med alla
vårfåglarna, härmsångare, trädgårdssångare,
flugsnappare och alla de andra? Välkommen
till en guidning i fåglarnas tecken! Samling
vid Osetparkeringen vid avloppsreningsverket kl. 7.
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se

Osetguidning
Häng med på årets sista majguidning i Oset.
Har alla vårfåglarna äntligen anlänt?
Ta tid och gå med duktige fågelguiden Lars
Johansson på en härlig promenad genom
det natursköna reservatet vid Svartåns mynning. Samling vid Osetparkeringen vid avloppsreningsverket kl. 7.
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se

SÖNDAG 3 JUNI
Stockholms skärgård
Svenska högarna med m/s Josephine.
Välkommen till en heldag med fåglar i Stockholms skärgård. Vi reser med m/s Josephine
tillsammans med ornitologer från Stockholm
med lokal ledare/guide till Svenska Högarna i yttersta skärgården. Samling kl. 4.30 i
Haga Centrum (stora P) för gemensam avfärd i minibuss. Båten avgår från Stavsnäs
vinterhamn kl. 8.35. I båtpriset ingår förmiddagskaffe med ostfralla, lunch och eftermiddagskaffe med kaka. Vi beräknas vara åter
i Örebro ca kl. 20. Pris: 1 275 kr. Anmälningsavgift 500 kr betalas vid anmälan och
anmäl dig senast 8 april till Gunnar Bergeå,
gbsteglits@hotmail.com. Deltagarantalet är
begränsat.
(forts.)
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(forts.) TISDAG 5 JUNI
Nattfågelspaning
Vem sjunger i natten? Nu lyssnar vi efter
nattsångare i Närketrakten! Vi hoppas få
höra sångare, vaktel och kornknarr. Samling
vid Haga centrum, stora parkeringen väster
om centrum för samåkning kl. 19. Hemma
igen vid midnatt.
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06 lars.h.johansson@orebro.se

ONSDAG 6 JUNI NATIONALDAGEN
Tour de Tysslingen.
Tjejerna kör repris på förra årets succé med
Tysslingen runt! Vi cyklar och spanar efter
våren och försommarens alla fåglar. Samling
Risbergska skolans entré kl. 9.

Mer information: Ami 070-944 73 00, Åsa
073-332 20 31. Ami/Åsas tjejgrupp.

ONSDAG 6 JUNI NATIONALDAGEN
Morgonvandring i Segersjöområdet
Östernärkes naturvårdsförening, ÖNF, arrangerar en exkursion i arla morgonstund.
Samling vid Kanalbron kl. 4 vid Segersjö för
”Morgonvandring i Segersjöområdet”. Regnkläder mot hög, daggvåt växtlighet. Och förstås matsäcken!
Ledare Gunnar Nilsson, 070-961 14 45.

LÖRDAG 9 JUNI
Artrally i Kvismaren.
Anmäl ett lag, minst två personer, och delta
i en lättsam krysstävling i Kvismaren.

WWW.STEFAN-GUSTAVSSON.SE

GALLERI SVANEN, RÅNNESTA TYSSLINGEN 31 MARS – 26 APRIL

NORRA VÄTTERNS KONSTRUNDA, NR 5, HÄLLEBO 28 APR – 1 MAJ
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Start Öby kulle kl 6, där och då får man en
karta över tävlingsområdet och tävlingsregler. Målgång kl 12 vid Öby kulle för
artgenomgång och prisutdelning.
Anmälan till humlapersson@gmail.com

FREDAG 15 JUNI
Var hittar vi nattskärrorna?
Det blir en exkursion i Kilsbergen. Vi åker
till en plats för att hitta och höra nattskärran
spela. Samling kl. 20 Haga centrum, stora
parkeringen väster om centrum för samåkning. Åter i bästa/värsta fall inpå småtimmarna.
Mer information: Lars Johansson,
070-558 99 06, lars.h.johansson@orebro.se

Vilken slags fågelskådare är du?
STRINGARE, dippare eller bongare? Är du kanske någon av dem?
Fågelskådare är ingen homogen
grupp. Den upptäckten har docenten
och etnologen Susanne Nyblom Skog
gjort och sammanställt i boken ”Samlare, jägare och andra fågelskådare”.
Det ovanliga med Susannes bok är
att den enbart handlar om fågelskådare
och inte om fåglar.
– Nä, jag vet inte ett dugg om fåglar.
Jag är en typisk samlare och skulle jag
börja fågelskåda så skulle jag nog bli
en sån som åker överallt och jagar. Det
har jag inte tid med, berättar Susanne,
som också tror att just samlarintresset
är ganska typiskt för fågelskådare.

FÅGLAR
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Lövsångarens rastning på mindre
fartyg i Östersjön under vårflytten

S

e där ja! En rubrik värdig en
vetenskaplig artikel i Ornis
Svecia. Bra början! I FiN nr
3/2017 fanns en liten blänkare om NOFs första längre
exkursion till Gotska Sandön
i maj 1979. Insåg ganska
kvickt att den var jag med på.
Allt som oftast drabbas man
numera av plötsliga blixtnedslag och inser att man inte är 25 år länge. Det var alltså
39 år sedan!
HUR SOM HELST var det en brokig samling som bordade m/s Mireya i Nynäshamn. Min kamrat och jag drog ned
ålderssnittet rejält med våra 16 år. I andra änden fanns hedersmannen Josef Lövgren och reseledarens far som väl båda
var 70 plus. Inser nu att jag inte riktigt vet. Kanske var de bara
obetydligt äldre än vad de flesta av mina kamrater är idag?
Måste nog kolla upp det där.
Trevliga krutgubbar var de i alla fall. Nu hade det varit väldigt lätt att fortsätta på spåret gubbar på 70-talet kontra mina
kamrater i nutid. Men jag är storsint och stannar där.
M/S Mireya ja! En rundbottnad gammal fraktskuta som
rullade som kork på vågkammarna. Jag var inte den ende som
kände av sjösjuka på den fem timmar långa färden. Skepparen såg ut som en skeppare ska se ut. Stor och hårig med
snickarbyxor. Därtill en till naveln uppknäppt flanellskjorta.
Han förfasades över ungdomarnas klenhet i att alltid bära
vantar. Själv hade han minsann aldrig använt sådant. Därom
rådde det inga tvivel! Det närmaste finmekanik hans dasslock
till händer kunde komma var att hålla i ratten, fatta en ölburk
eller kaffemugg. Sjösjuk och med vantar. Ja ni förstår – han
betraktade mig med samma entusiasm som ett veckogammalt
torskbete.

så var artsammansättningen desto bättre. Lundsångare, mindre flugsnappare, turturduva, kungsörn, kustlabb och närstudier av större och mindre korsnäbb var vardag. Därtill kom
bland annat härfågel, vitnäbbad islom, brun glada med mera.
Kanske inte så mycket att yvas över i dag, men på 70-talet
räckte det långt.
Kapten Johansson tog med oss ungdomar på några längre
vandringar på ön. Om jag minns rätt så är Gotska Sandön cirka 1 x 1 mil. Således tog en kvällsmarsch oss till Tärnudden
på öns andra ände. En natt i sovsäck i det fria var det tänkt.
På natten vaknade vi dock av ett hejdundrade åskväder med
tillhörande slagregn. I närheten fanns faktiskt ett tvättäkta
mausoleum, men det var inte ett alternativ.
I stället hittade vi någon form av skjul där vi i alla fall fick
tak över huvudet medan det ruskade av sig. Räknar detta som
nummer två på min lista över ”värsta-åskväder-upplevelse” i
livet. Nummer ett är svårslaget. Någonstans på kalfjället vid
Bunnerplatån i Jämtland för övrigt.
På morgonen var ovädret borta och bland de första fåglar
vi såg på morgonen var en härfågel. Är inte livet underbart
ibland?
Men hur fanken ska han få ihop rubriken med det här svamlet, undrar säkert vän av ordning. Knappt jag vet själv!
MEN PÅ UTRESAN hände sig följande: Mitt ute på Öst-

ersjön, från ingenstans, landade en lövsångare i min gamle
kemimagisters hår. Den började genast och helt ogenerat att
födosöka till allas stora munterhet. Hasse, som han heter, var
vid tidpunkten innehavare av ett vilt och bångstyrigt hårsvall
med tillhörande skägg. Så lövsångaren valde nog det bästa
som för tillfället erbjöds! Allt för länge sedan Hasse. Men
tack för 4:an! Eller VG som det väl heter idag? Den var jag
nog inte värd.
Eder tillgivne.

TILL SLUT VÄXTE ändå Sandöns silhuett i horisonten till en

oändlig sandstrand med tallskog i bakgrunden. Vi var framme! Om jag minns rätt så fick vi klättra ned i några livbåtar
för att ta oss in till stranden. Det är nämligen väldigt långgrunt vid Östersjöns pärla, Gotska Sandön. Oavsett ålder på
oss i båten så förlöpte detta utan större mankemang.
Gotska Sandön är verkligen en annorlunda plats på jorden.
Karg, vresig och mitt ute i ingenstans. Eller kanske en varm,
fågelrik magnet mitt i Östersjön med oändliga sandstränder.
Bara att välja och gilla läget – vi kom nämligen inte därifrån
den närmaste veckan!
För oss var det enkelt. Även om det inte kryllade med fåglar
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