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         Söderhamns Fågelklubb (SFK) 
Syfte 
SFK:s syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö, 
att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och få-
gelmiljöer, samt att skapa förutsättningar för medlemmarna att aktivt utöva sitt 
fågelintresse. 
 

Bli medlem 
Medlemskap i SFK erhålls genom att sätta in 100 kr (oavsett om Du betalar för 
enskild person eller hel familj) på vårt postgirokonto 879140-2. 
 Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress! 
 

Styrelsen vald vid årsmötet 2007 

Ordförande:  Thomas Thiger  0270-150 69  

Vice ordf.  Stefan Persson  0270-42 21 56  

Sekr.  Gunnar Andersson  0270-28 54 62  

Kassör:  Janne Lundstedt  0270-685 46 

Ledamot:  Ann-Mari Ekdahl 070-654 5829 

Ledamot:  Lars Henningson  0278-66 53 68  

Ledamot:  Lilian Wallén  0270-353 80  

Suppleant:  Eva Lundh 0270-312 12 

Suppleant:  Bengt Göthe 0270-704 81 

Suppleant:  Gunnel Edenström  0270-28 61 97  
 

Hemsida 

www.silvertarna.se   

Webmaster: Bengt Göthe 

Programgrupp 

Gunnar Andersson, Eva Lundh, Ann-Mari Ekdahl, Gunnel Edenström, Lillian 
Wallén 

Layout och bildhantering 

Gunnar Andersson 

Klubblokal 

Bygdegården Vargen, Kyrkogatan 18, Söderhamn 

Omslagsbild: Röd glada , sista sidan sothöna (Foton: Thomas Thiger) 
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Ordförande har ordet 
 

Det skall vara roligt att skåda fågel. 

Jag drar mig till minnes ett TV-program för ett antal år sedan. Om minnet inte 
sviker var det Kurt Olsson som (i en soffa på ett tak!) gjorde en intervju med 
höjdhopparen Patrik Sjöberg. Kurt konstaterade att Patrik hade hoppat 2,42 m 
högt och ställde därefter den intrikata frågan; - Men hur brett kan du hoppa?  

Denna TV-sekvens har jag associerat till vi fler än ett tillfälle ute i skådarmarker-
na. Det har nämligen hänt att jag stått och spanat i tubkikaren då förbipasserade 
beundrande tittat på utrustningen och undrat; - Hur långt kan man se i den där 
kikaren? Vad svarar man på så´nt? 1 km? 2 km? 5 km? Det är sådana händelser 
som ger krydda åt fågelskådningen.  

 

Skadeglädjen är ju som bekant den sanna glädjen. Innan Granskärs våtmark bygg-
des ringmärkte vi fåglar i vassområdet strax söder om Forsbackabron. En tidig 
morgon ringde Stefan Persson och meddelade att de hade fångat en höksångare. 
Denna art är mycket sällsynt i Hälsingland och efter personligt rekord i påkläd-
ning begav jag mig mot bron. Väl framme hoppade jag ur bilen men eftersom 
stigen till ringmärkarplatsen var lite krokig satsade jag på den raka genvägen över 
sumpmarken. Trots hög utgångshastighet så hann jag endast tre steg innan den 
svarta dyn nådde upp till midjan, och stövlarna gjorde all vidare förflyttning helt 
omöjlig! Gissa om Stefan m.fl. fick sig ett gott skratt! (Den aktuella sumppölen 
kallas numera för Thigerhålet…) 

 

Ja, många är de roliga händelser som inträffat när man skådat fågel. I likhet med 
många andra fritidssysselsättningar är det inte bara själva ämnet som berikar. Lika 
viktigt är den sociala samvaron och de upplevelser man får tillsammans med 
andra. Inom SFK har vi alltid haft ett rikt utbud med aktiviteter, just med syftet att 
skapa forum för roliga upplevelser samtidigt som man ökar sin kunskap om fåg-
larna. I detta nummer av Silvertärnan laddar vi med nya spännande programpunk-
ter och jag kan lova att vi som vanligt kommer att ha roligt på dessa! 

 

Väl mött i markerna! 

Thomas Thiger 
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Rapportera dina obsar på Svalan. 
 

På Internet finns ett datasystem som gör det möjligt att rapportera sina observatio-
ner och göra dom tillgängliga för andra. Det hela startade år 2000 med ett rapport-
system för fåglar, ”Svalan”.  Målet med Svalan är att alla fågelskådare och andra 
som är intresserade av fåglar ska rapportera sina egna observationer som är gjorda 
inom Sveriges gränser. Svalan drivs i samarbete mellan SOF, SNV, Artdataban-
ken och Club300, 

Under 2003 öppnade rapportsystemen för växter, svampar och småkryp. Senare 
har det tillkommit möjligheter att rapportera grod- och kräldjur ,däggdjur och 
nyligen fiskar. 

På SFK:s hemsida finns en länk till Svalan där man kan se den senaste veckans 
observationer i Söderhamn. Om du klickar på lokalens namn öppnas ett fönster 
med en kartbild som visar var i kommunen lokalen ligger. 

Rapportören bestämmer själv vad som ska rapporteras, när det ska ske och på 
vilket sätt. Det är inte möjligt att rapportera ett fynd utan att platsen först är känd. 
De platser som förekommer i tidigare rapporter finns inlagda i systemet. Koordi-
naterna på nya platser kan lätt tas fram i systemets karta.  

Man kan även lägga in bilder och idag finns ett stort urval för den som vill gå in 
och titta på en speciell art. 

I Svalan finns ett inbyggt skydd för känsliga arter. Hur skyddet ser ut beror på 
vilken art som rapporteras. För vissa häckande fåglar visas bara en Sverigekarta 
eller en länskarta. Är det frågan om en sträckande fågel är lokalen inte lika käns-
lig utan visas mer exakt. Dock kan rapportören välja att dölja ett fynd. Det är då 
tillgängligt bara för rapportören och den som har speciell behörighet, t.ex. forska-
re. 

För att kunna rapportera till Svalan måste du anmäla dig som rapportör och ha en 
e-postadress. Du kommer då att få ett personligt lösenord skickat till dig som du 
måste använda för att kunna logga in när du vill rapportera.  

Om du däremot bara är intresserad av att hämta information ur Svalans databas 
behöver du inte logga in. 

 

Gå in på www.artportalen.se och rapportera dina  fynd! 
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Vad ska jag göra…? 
 

Många har säkert fått frågan om vad man ska göra med en övergiven fågelunge 
som barnen hittat eller en död, ringmärkt fågel.  

Först några saker att tänka på innan du tar in en fågelunge (eller annan djurunge). 

• Ungen ska aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffas död. 

• Misstänker du att en fågelunge eller fågelkull är övergiven ska den bevakas på 
långt håll under många timmar för att konstatera att den inte matas av föräld-
rarna. Har du inte tid att bevaka så länge så betrakta inte ungen som övergi-
ven. 

• Tänk på att föräldrarna är bäst på att föda upp sina ungar. 

• Fler ungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet än på grund av att 
folk låtit bli att ingripa. 

• Ungar som rörts av människor stöts inte bort av föräldrarna. 

 

Men om barnen ändå kommer med en fågelunge, vad ska jag göra? 

Låt barnen visa var ungen påträffades och sätt sedan tillbaka ungen där. Om det är 
uppenbart att den fallit ur ett bo, leta upp boet, kontrollera att ungarna i boet är av 
samma art som den upphittade. Lägg den i boet och håll en hand över ungarna 
tills den återbördade ungen kommit till ro bland syskonen. 

Om jag hittar en skadad fågel . . . 

Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt - på telefon 08-510 251 21 

Viltjouren - på telefon 0704-18 28 10 eller 08-560 241 82. 

Om jag hittar en ringmärkt fågel . . . 

Ringmärkningscentralen, Riksmuseet - på telefon 08-519 540 80  

Om jag hittar en död rovfågel, uggla eller annan fågel som tillhör statens 

vilt . 

Statens vilt : björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, 
tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefå-
gel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mel-
lanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, 
svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar 

Riksmuseet - på telefon 08-519 540 00 eller närmaste Polisstation 

Om jag antar att någon plundrar fågelbon, sysslar med olaglig jakt, smugg-

lar sällsynta djur eller håller på med annan faunakriminalitet . . . 

Tullens tipstelefon - på telefon 020-89 90 00. 



6 

 

6 

 Spana efter färgmärkta fåglar. 
 

Runt om i världen pågår olika forskningsprojekt där man individmärker fåglar 
med färgade ringar på ben, halsen eller näbbsadeln. Förutom färgmärkningen får 
fågeln en vanlig ring av metall runt benet. 

Anledningen till att man märker med ringar runt halsen är att man kan läsa av 
märkningen på lång avstånd med kikare. Metoden används främst på knölsvan där 
Danmark bedriver ett omfattande projekt. 

Med hjälp av den insamlade informationen kan fåglarnas flyttvägar, rastplatser 
och häckningsplatser kartläggas. 

De fåglar som det är störst chans för oss att få se är örnar och tranor men även 
gäss som märks i stora antal. 

Exempelvis märks kungsörnar födda i mellan Sverige under 2007 med en röd ring 
på höger ben och orange plus blå på vänster ben. 

Det senaste svenska projektet rör märkning av krickor och brushanar. Umedeltats 
fältstation märker på uppdrag av Jordbruksverket för att klarlägga spridningsvägar 
för fågelinfluensan. 

Brushanar får 5 färgringar på övre delen av benet (tabian) medan änder får orange 
näbbsadel. 

Ser du någon färgmärkt fågel vänd dej till någon i styrelsen så hjälper vi till med 
rapporteringen. 

De uppgifter som behövs är vilken art det är, vilka färger ringarna har, platsen och 
tidpunkten för observationen och storleken på flocken som den märkta fågeln 
fanns i. 

Du kan också rapportera direkt på Svalan och då ange att fågeln är individmärkt. 

Senaste fynden i Söderhamn nu på hemsidan 
 

Det kom en idé från två av SFK:s medlemmar. Kerstin och Roger Stam tyckte 
nämligen att det borde finnas ett enkelt sätt att se vilka arter som observerats i 
Söderhamn senaste veckan. Webbredaktionen tyckte idén var så bra att vi genast 
satte igång arbetet med att hitta en lösning på detta. Nu finns funktionen klar! 
Länken hittar Du på första sidan i rutan ”På gång”. Informationen hämtas från 
rapportsystemet ”Svalan”. 



7 

 

7 

  

Foto: Ann-Mari Ekdahl 

En kväll i maj fick styrelsens medlemmar följa 
med Bosse Forsling när han ringmärkte slag-
uggleungar vid en av klubbens slaguggleholkar. 
Under de få minuter som märkningen tog över-
vakade honan hela proceduren från en gran i 
närheten av boet. 

Den eleganta utstyrseln som Bosse bär är skydd 
mot de vassa klor som en vuxen slaguggla har 
och som hon inte tvekar att använda för att för-
svara sina ungar. 
 

Ringmärkt. 
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Mata fåglar i vinter 
 

Ett av de trevligaste sätten att skåda fågel är att sitta vid köksfönstret med en kopp 
kaffe och titta på alla mesar som flyger fram och tillbaka vid fröautomaten. 

Med lite tur kommer det ovanligare gäster för att ta för sig av maten. En gråspett 
på talgen, nötvecka och kanske steglits bland solrosfröna. 

Hur gör jag då för att få fler arter till matningen. Det finns några enkla saker att 
tänka på om man vill locka till sig många fåglar. 

Börja mata tydigt på hösten så att fåglarna lär sig var maten finns. Det är ingen 
risk att flyttfåglarna luras att stanna kvar. De flesta flyttfåglar äter bara insekter 
och bryr sig inte om fågelbordets frön. Enstaka rödhakar och svarthättor stannar 
kvar och chansar på att klara vintern. 

Placera matningen så att fåglarna snabbt kan söka skydd, gärna i närliggande 
buskar och träd.  

Se till att ha olika sorters frön. Det bästa är solrosfrön och hampfrön som de flesta 
fåglar tycker om och som är mycket energirika. Havre är svårt att skala för många 
fåglar men gillas av bl.a. gulsparv. En påse med jordnötter  uppskattas av mesarna 
och nötveckan. Talg och fett av olika slag lockar till sig många arter. Sätt gärna ett 
metallnät omkring talgen så att inte kråkor och skator tar allt. Med talg på en träd-
stam kan man få flera arter hackspett.  Med lite tur kommer också den lilla träd-
kryparen på besök. 

Med hjälp av en fågelbok och kikaren kan man sen titta på de fåglar som kommer 
fram till matningen. Skriv gärna ner vilka arter som du ser, det varierar med väd-
ret och tiden på dygnet. 

Har du skaffat behörighet att rapportera fåglar på Svalan finns där en sida för  
fågelbordsraportering.  

Medan du väntar på våra exkursioner, kan du passa på att besöka våra fågelmat-
ningsstationer och studera våra övervintrande fåglar på nära håll där. Vi har mat-
ning på två ställen i Söderhamn;  

vid Granskärs våtmark,  

vid Stortjärn (längs med Mostigen). 
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Fågelskådningens dag.  
 

Traditionsenligt ordnades fågelskådningens dag den andra söndagen i maj vid 
gamla tornet i Ålsjön. En fin men något kylig morgon i blåsten. Vinden gjorde att 
det inte hördes så många sjungande fåglar utan de 20-talet besökande fick främst 
titta på de fåglar som fanns i sjön. Några av våra vanligaste rovfåglar kunde ses 
jaga över sjön, bl.a. brun kärrhök, lärkfalk, fiskgjuse och en havsörn. På vattnet 
sågs tre arter doppingar, skäggdopping, svarthakedopping och gråhakedopping 
samt en del änder. 

Vi fick besök av lokaltidningen som följande måndag hade ett reportage om fågel-
skådning. 

Tipsrundan vanns av Ann-Mari Ekdahl (CD-skiva med fågelsång) med andra pri-
set till dottern Tova och 3: pris till Sonja Sahlén. De fick varsin keps med klub-
bens logga på. 

Ringmärkning på Granskär 

Robert Lindberg tömmer näten en tidig  morgon. Är det någon blåhake den här 
gången?                                                                                 Foto: G. Andersson 
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Granskärs våtmark skapades för efterbehandling av det avloppsvatten som re

pades lockar till sig mängder av fåglar, över 160 arter har observerats i områd

Från parkeringen har man en god överblick över området. En paviljong ger s

Vid inloppet finns en observationsplats där man ser de första dammarna i sys

2006/07 fanns bl.a. en rörhöna och en smådopping i dammarna. Här finns ock
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om renats i Granskärs avloppsreningsverk. Det system av dammar som ska-

 området.  

 ger skydd för regn och vind.  

a i systemet. De är isfria på vintern och väl värda ett besök. Under vintern 

ns också SFK:s vinterfågelmatning med mängder av småfåglar. 
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 �otiser 

 

Mindre albatross - �y art för Sverige 

 

Albatrosser hör vanligtvis till södra halvklotets fågelfauna och den enda albatross-
arten som förekommer regelbundet på norra halvklotet är den svartbrynade alba-
trossen (Thalassarche melanophris). Svartbrynad albatross har setts vid två tillfäl-
len i Sverige och förekommer då och då vid Brittiska öarna. 

 

Kl. 14.30 fredagen den 29 juni 2007 hittade Hugh Harris en underlig fågel som 
gick omkring på hans gård i Somerset i England. Fågeln såg ut att vara i dålig 
kondition och Hugh kunde lätt fånga den med händerna och placera den i bak-
luckan på bilen. Därefter körde han med fågeln till ”Secret World Wildlife Rescue 
Centre” där personal tog hand om fågeln som de trodde var en storvuxen stormfå-
gel. När Pauline Kidner som var administrativt ansvarig för centret såg fågeln, 
förstod hon genast att det rörde sig om en albatross. Men fortfarande antogs att 
fågeln var en svartbrynad albatross! 

Nästa morgon visade det sig att albatrossen mådde bra och man beslöt sig för att 
släppa tillbaks den i det fria. Själva frisläppandet gick bra och fotograferades 
dessutom av två fotografer. Bilder lades ut på hemsidor under söndagen och skå-
dare fick nu se bilderna för första gången. Man förstod nu genast att fågeln i själ-
va verket var en mindre albatross (Thalassarche chlororhynchos) – en riktig rari-
tet och tillika första fyndet i England! 

 

Ungefär samtidigt, kl. 15.00 den 28 juni 2007 (dagen innan Englandsfågeln), såg 
fiskaren Bjorn Thomassen en albatross från sin båt ca 10 km väst om Grip, Kristi-
ansund, i Norge. Bjorn kunde trots kraftig sjö fotografera fågeln och skickade 
bilderna till några duktiga skådare som kunde konstatera att fågeln var en subadult 
mindre albatross. Några dagar senare (den 4:e, 5:e, 7:e och 8:e juli) sågs en alba-
tross från en oljeplattform 170 sjömil nordväst om Grip. Fotografier bekräftar att 
fågeln som sågs av Bjorn var samma som hade flugit norrut och sågs vid oljeplatt-
formen. 

 

Kl. 12.10 den 8 juli 2007 såg Bengt Andersson en trolig mindre albatross från 
Domsten, 5 mil norr om Malmö. Fågeln flög söderut och när larmet gick begav 
sig skådare därför till trakterna runt Malmö. En skådare som bodde i Landskrona 
såg fågeln flyga förbi, fortfarande söderut, och tre skådare hann se fågeln passera 
Barsebäck. De skådare som hunnit ta sig till Malmö fick nu se fågeln komma in 
mot hamnen där den gick ner för en kort vilopaus på vattnet.  
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Man kunde nu konstatera att det verkligen var en mindre albatross – det första 
fyndet för Sverige! Efter några minuter lyfte albatrossen och drog mot Lomma, 
norr om Malmö.  

Utanför Lomma brukar havsfåglar ibland passera varför en del personer hade valt 
att placera sig just här. Belöningen lät inte vänta på sig då albatrossen styrde rakt 
emot skådarna och Lars Nilsson kunde larma ut att fågeln passerade på endast 20 
meters håll! 

Till allas förvåning försvann här albatrossen på låg höjd in mellan två högre bo-
stadshus och kunde inte återfinnas trots stora sökinsatser. 

Genom detaljstudier av fotografier, speciellt av vingens undersida, har man kun-
nat konstatera att den Engelska fågeln var samma individ som den Svenska, me-
dan den Norska var en annan individ. 

Bilder  på mindre albatrossen som sågs i Sverige finns på  www.microbirding.se 
under kommunen ”Lomma”. 

 

 

 

�ytt Europarekord 
 

Nuförtiden anordnas regelbundet tävlingar i fågelskådning. En vanlig form är att 
man i lag, om några skådare i varje, tävlar med andra lag om att notera så många 
arter som möjligt under ett dygn. I en tävling i nordöstra Spanien den 29 april 
2007 noterades vad man tror är ett nytt rekord för Europa. Ett lag bestående av 
sex personer lyckades på 24 timmar hitta inte mindre än 217 arter. Bland de för 
Spanska förhållanden ovanligaste bland dessa var bl.a. tjäder, stormfågel, pärlugg-
la och större piplärka. 
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Höstprogram 2007 
Bästa medlem! 

Hösten är som bekant den tid då alla flyttfåglar ska återvända till sina 
vinterkvarter. För oss innebär det många tillfällen att skåda fågel. 

Hösten innebär också att vi går mot mörkare tider. Och då får vi ut-
nyttja mörkret till att bl. a. se på bilder som våra medlemmar tagit. 
Det finns många duktiga fotografer i klubben, så ett besök på våra 
bildvisningar är mycket givande. 

Alla är välkomna på våra exkursioner och andra aktiviteter. Ta gärna 
med vänner och bekanta. 

. 

 

 

 

 

Bra att veta: 

Vid alla exkursioner anger vi en samlingsplats. Där samlas vi för skåd-
ning samåkning om vi ska till någon annan plats.  

Varma kläder och fika är alltid bra att ha med. Vi står ofta still och 
det kan vissa årstider bli ganska kallt. Då är det skönt att värma sig 
med lite fika och en varm tröja. Fågelbok och kikare är bra att ha med 
sig. Oftast har någon i gruppen med sig tubkikare, så det går att art-
bestämma fåglar på längre avstånd. Man behöver inte vara expert för 
att följa med. Vi hjälps åt att besvara frågor, och kom ihåg - det finns 
inga dumma frågor. Vissa exkursioner är lite mer ansträngande med 
t.ex. en längre promenad, och då har vi försökt ange det i programmet. 
Har du frågor inför en exkursion går det alltid bra att kontakta ex-
kursionsledaren. 

När vi är inomhus träffas vi på vår klubblokal Bygdegården Vargen om 
inte annat anges. Bygdegården ligger på Kyrkogatan vid Ulrika Eleonora 
kyrka (se sid 2). 
Exkursionerna sker i samarbete med Studiefrämjandet i Söderhamn. 

OBS!  
Eventuella ändringar och tillägg i program-
met uppdateras via vår hemsida (se sid 2) 
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Söndag 2/9   

ROVFÅGLAR Vårdberget  

Från Vårdberget i Ljusne har vi en fantastisk utsikt och bör kunna få 
se både rovfåglar och småfågelsträck. 

Parkering finns vid servicehuset Kastanjen. Sedan är det en brant 
trappa på ca 200m upp till toppen.  

 

Samling vid Kastanjen kl. 09:00 

För info kontakta Tord S tel 070-363 18 06 

 

Söndag 9/9    

RINGMÄRKNING Granskär 

Ringmärkningsexkursionerna är bland de  mest populära aktiviteterna i 
vår regi. Här har du chans att få se våra småfåglar på mycket nära 
håll. Även i år håller vi till vid Granskärs våtmark. Stefan Persson kol-
lar näten och hjälper oss att artbestämma de fåglar som fastnar. 

Vi håller till vid paviljongen på  Granskär från kl. 05:00 till ca 10:00. 

Ta med varma kläder och glöm för all del inte fikakorgen. 

 

För info kontakta Stefan P tel 070-342 64 63 

 

Lördag 15/9 

HÖSTMARKNAD Vargen 

Alla föreningar som ingår i bygdegårdsföreningen Vargen samlas till en 
höstmarknad. Här kan du bland annat handla Husmodersföreningens 
alster, fika, få information om fågelklubben, gå tipspromenad och köpa 
klubbens profilmaterial. 

Vi finns på Vargen mellan kl. 11-14. 
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Torsdag 20/9  

RINGMÄRKNING, UGGLOR Kilbo 

Vilka ugglor kan tänkas fastna i Stefans nät i år? Följ med ut i Kilbo-
skogen så får ni se. 

Klubben bjuder på korv och varm saft. 
 

Vi samlas vid Resecentrum kl. 19:00, så visar Gunnar A vägen ut till 
Kilboskogen. 

För info kontakta Gunnar A  070-651 40 17 

 

Lördag 22/9   

FLYTTFÅGLAR Maden 

Nu är flyttfågelsträcken i full gång. Följ med till Maden och se vad 
som passerar. Thomas T hjälper oss att artbestämma våra flyttande 
vänner. 
 

Samling E4-parkeringen kl. 10:00 

För info, kontakta Thomas Th 070-517 50 69 

 

Lördag 6/10    

EURO BIRDWATCH DAY Skatudden  

Över hela Europa samlas fågelskådare denna dag för att samla in få-
gelobservationer. Vi bidrar genom att följa fågelsträcken över havet 
ute vid Skatudden. Ut till udden är det en promenad på ca 3 km. 

Varma, vindtäta kläder, en välfylld fikakorg och kikare är bra att ha 
med. 

Samling vid Resecentrum kl. 08:00, så gör vi sällskap ut till Skatudden. 

För info, kontakta Lars H 070-699 89 31 
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Lördag 13/10  

LAVSKRIKA 

Vi åker till de djupa skogarna kring Arbrå där Åke Englund visar oss 
runt. Vi hoppas att få se lavskrika och andra skogsfåglar som kommer 
fram till de matningar som Åke har. 

 

Vi samlas vid Resecentrum kl. 08:00, för samåkning till Arbrå. 

För info kontakta  Gunnar A  070-651 40 17 

 

Tisdag 23/10  

SVALANTRÄFF CFL 

Vi träffas i en av datasalarna på CFL och går igenom grunderna i rap-
portsystemet SVALAN. Vi kommer också att visa på andra användbara 
sidor om fåglar. 

 

Vi startar kl. 18:30 

För info kontakta Stefan P tel 070-342 64 63 

 

Söndag 18/11  

BILDVISNING 

Ta med dig årets skörd av bilder, så delar vi med oss av vad vi lyckats 
fånga med kameran. Visa dina diabilder eller foton (Det behöver inte 
vara fåglar på dem, alla vackra naturbilder är välkomna).  

 

Vi håller till på Bygdegården Vargen kl. 18:00. Klubben bjuder på fika. 

För info, kontakta Anna O 0270-155 69 
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Lördag 8/12   

SKINKSMÖRGÅS 

Vi avslutar året med ännu en tradition: skinksmörgås och bildvisning. 
Ta med de bilder du inte hann visa i november.  
 

Vi träffas på Bygdegården Vargen kl. 17:00. 

För info, kontakta Lilian W 0270-353 80 

 

Lördag 26/1 2008 

Vinterfåglar på Granskär 

Följ med på en vandring vid granskärs våtmark. Vi besöker bland annat 
matningsstationen.  

 

Samling vid paviljongen på Granskär kl. 10:00 

För info, kontakta Thomas Th 070-517 50 69 

 

 

 

 

 

 

Vinnare i vårprogrammets korsordstävling blev; 

1. Gun Jönsson-Andersson 

2. Lillian Wallén 

3. Kerstin Marklund 
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�otiser forts. 

 
Mikroskådning ligger i tiden! 

Men vad är då mikroskådning? Ja, termen är en direkt översättning från engels-

kans ”microbirding” och betyder helt enkelt att man skådar på en liten yta. Det 

kan vara i en stad, kring en speciell sjö, en våtmark, från fastigheten, eller kanske 

från balkongen. Poängen är att man målmedvetet bevakar sitt mikroområde för att 

se vilka arter som kan finnas i den begränsade ytan. Har Du en lista på vilka fåglar 

som Du sett från tomten så är Du en mikroskådare! 

 

I Sverige är faktiskt mikroskådning ingen ny företeelse. I januari 1997 bildades 

”Klubb Tomt 100” av en hängiven tomtskådare (se nedan). Klubben har idag ett 

ansenligt antal medlemmar och som namnet antyder så finns en viss utmaning 

med att notera 100 arter från sin tomt/lägenhet eller dylikt (pröva får Du se!). Inte 

förvånande ligger de kustnära tomterna i topp när det gäller antal arter sedda från 

tomten. Men undantag finns och i Hälsingland finns en tomt i Bjuråker med 157 

noterade arter. I SFK är det Janne Lundstedt som leder tomtligan med 121 notera-

de arter från sin tomt. Internationellt finns företeelsen framförallt i USA och Eng-

land. Paul Lehman och Shawneen Finnegan i Cape May, New Jersey, USA, note-

rade i december 1998 en svartstjärtad mås (Black-tailed Gull) som art nummer 

300 på deras tomtlista. Troligen var det första gången någon slog igenom 300-

vallen. I Sverige ligger vi dock inte långt efter då en person på Öland har det 

svenska rekordet med 290 tomtarter!  

 

Mikroskådning sker också med hemkommunen som bas. Det är framförallt i södra 

Sverige som intresset för kommunrelaterad mikroskådning är stort. Med en egen 

hemsida (se nedan) organiserar man skådandet i ett stort antal kommuner. Till 

skillnad från tomtskådningen så är det här fler personer som skådar på samma yta 

(kommunen). Det är då alla skådares sammanlagda arter som blir kommunens 

totala artantal. 

Intressanta länkar: 

www-pp.hogia.net/bengt.stridh/fagellank.html (klicka på ”tomtskådning”)

www.microbirding.se (om mikroskådning) 
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