Årgång 29

nr 1 - 2017

nattvakan

Nattvakan
utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK).
Tidningen utkommer med två nummer årligen
och erhålles av samtliga medlemmar i HFK.
Årsavgiften för medlemsskap är för närvarande
150 kronor och insättes på pg. 88 94 30-5.
Hudiksvallsregionens fågelklubb
är lokalklubb till Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF). Medlemsskap i
HFK är dock oberoende av medlemsskap i GLOF. HFK:s verksamhetsområde utgörs av
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Lokalklubben har till syfte att samla och stimulera intresset för fågelfaunan och
skyddet av fågelmiljön i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Dessutom skall
föreningen verka för att sprida kunskap i fågelfrågor genom kursvesamhet och
exkursioner. Föreningen skall vara ett forum där medlemmarna inspirerar och
informerar varandra. En viktig uppgift för föreningen är att vara drivande i vissa
frågor med anknytning till fågelskydd.

Styrelse
Ordförande: Jonas Lind, Tussmorvägen 21

Följ med HFK
på exkursion

820 64 Näsviken, Tel. 070-307 32 82
Vice ordförande: Mats Sundkvist, Båtmansvägen 6
824 40 Hudiksvall, Tel. 070-698 69 11

Hudiksvallsregionens fågelklubb har ett digert utflyktsprogram under alla årstider.

Sekreterare: Karin Svensson, Blockvägen 16 F
824 34 Hudiksvall, Tel. 070-51 348 66
Kassör: Lars-Göran Lindström, Slåttervägen 13
824 40 Hudiksvall, Tel. 070-629 15 24
Övrig ledamot: Kjell Johansson, Kolarevägen 7
825 30 Iggesund Tel.070-239 75 10
Suppleant: Bo Fagerström, Dalgatan 10
824 42 Hudiksvall, Tel. 070-641 05 32
Suppleant: Stefan Pierrou, Västerrå 65
824 92 Hudiksvall, Tel. 070-345 02 98

Nattvakan 1-17

Tryckt av:
Tierps
Tryckeri

INNEHÅLL NR 1 - 17

Hökuggleinvasion

Hökuggleinvasion ................................ 3
Lars Göran Lindström

Fågeln, hunden och döden ............ 4
Staffan Holm

En regnig dag i maj .............................. 6
Mats Åberg

Dykänder ................................................... 8
Lars G Lindström

Prutgås ...................................................... 24
Meta Sjödin

Program ................................................... 26

UNDER HÖSTEN HAR EN INVASION AV HÖKUGGLA skett i
Sverige. I alla landskap har hökuggla observerats
med en eller flera exemplar. I Hälsingland har till i
slutet av november setts ett trettiotal ugglor runt
hela landskapet, med tyngdpunkt i den sydvästra
delen.
Hökugglan häckar cirkumpolärt och förekommer
i skogsbältet i de nordliga delarna av Europa, Asien
och Nordamerika.
I Sverige finns hökugglan mer eller mindre
regelbundet från norra Värmland-mellersta Dalarna-västra Hälsingland och norrut. De flesta år dock
endast sällsynt i Norrlands kustland.
Vissa höstar dyker det upp väldigt många hökugglor i Sverige och ses då lite här och var. Inte
minst eftersom det är en uggla som jagar på dagen
och därför är lättare att få syn på än ugglor som
sitter gömda på dagen och rör sig på natten.
Fortsättning sidan 5

Foto på framsidan. Hökuggla
november 2016, Löten, Kilafors.
Lars G Lindström.
Foto på sista sidan. Prutgås, Hölick
oktober 2016. Meta Sjödin.
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fem meters flexikoppel erbjuder – utom nån
sällsynt gång om man råkar på en rymningssäker inhägnad.
Är man ägare till en sådan hund och
samtidigt blödig fågelvän råkar man inte
sällan ut för mer eller mindre dramatiska
situationer. Som i november för ett par år
sen vid Hornån nära kyrkogården: på bråkdelen av en sekund hade Ladden studsat till
en tuva ett par meter från stigen. Jag tryckte
på spärren sekunden efter, men då var det
så dags. Med onda aningar gick jag fram
och såg nåt obestämt ljusgrått bland de
frostiga löven på marken. Motvilligt böjde
jag mig fram och tog upp den lilla mjuka,
ännu varma kroppen. Svarthätta, fast hättan
var ljusbrun, nästan åt orange eller som
solbelyst falu rödfärg, alltså en hona eller
möjligen en ung hane. Huvudet i en sned
vinkel, en droppe blod, ett liv som runnit ut.
Resten av hundpromenaden var jag lätt
sentimental, försökte intala mig att det var
nog en gammal hona som kände att hon
fött upp sin sista kull, hannen fick dra söderut
själv med ungdomarna, hon dröjde sig kvar;
blir det en gynnsam vinter kunde hon kanske
klara den, annars får det gå som det vill,
men helst inte bli plågad av en blodtörstig
katt som slutpunkt.
Nästa episod med Ladden och sångarsläktet utspelar sig i början av juli året därpå,
en såndär gudabenådad vacker kväll efter
en varm högtrycksdag, fortfarande en del
fågelsång kvar, men framför allt uppfödningsbestyr och ungpassande i snåren. Vi har
just satt oss på sommarstugetrappen efter
kvällspromenaden. Jag har Ladden kvar i
flexikopplet och ser två sångare landa i den
närmaste rödvinbärs-busken. Eftersom jag
inte urskiljer benen tillräckligt tydligt på de
ivriga små phyllo-scopus-kropparna kan jag
inte vara säker på om det är löv- eller
gransångare. Det här är första våren vi haft
gransångaren inom hörhåll från tomten,

Fågeln, hunden och döden.

Text Staffan Holm, Foto: Mats Åberg

SOM FÅGELINTRESSERAD BORDE MAN inte ha
fågelhund. Men trots det, efter de elva åren
med en springer spanieltik, stod vi plötsligt
med ännu en hund som förverkligar sig bäst
när den skäller bort alla fåglar i närheten
eller allra helst gör ett rävhopp och klubbar
närmsta trastunge. Ladden heter han, typ
trevägskorsning som damp ner på Arlanda
2010, försenad av isländska askmoln. Jovisst, han verkade genast snäll och tillitsfull
- men stillsam och timid, som förmedlaren
utlovat efter att ha valt ut honom åt oss på
Carrick Dog Shelter på Irland...Nåja, visserligen ligger han snällt i soffhörnan och låter
sig kelas med, inget gnäll och tjat eller
skällande inomhus. Men ute: prio ett är att
katter, ekorrar och fåglar ska hållas kort.
Rådjur med, för den delen. Alltså får han
finna sig i den begränsade rörlighet som ett
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bort från den skräckinjagande besten till
tryggheten hos partnern i flädern - just i
uppfloget såg jag benen lysa gula i
kvällssolen.
Ladden och jag tittar på varann i nåt slags
samförstånd. Han verkar trots allt nöjd, han
lyckades ju skrämma iväg den närgångna
lilla rackarn. Själv känner jag en stilla eufori:
ett nöjt konstaterande att man trots allt har
ett hyfsat mått av reaktionsförmåga kvar,
att det är en fulländad sommarkväll och att
Ladden och jag just sonat en gammal förbrytelse mot en svarthätta.

samtidigt som jag tyckt att det varit glesare
än vanligt mellan lövsångarna, så vem vet. I
ryggmärgen har man ju det där att man vill
veta säkert. Efter bara en kort mellanlandning i vinbärsbusken far de iväg, den
ena till flädern tio meter bort, den andra till
de snart manshöga blommorna i rabatten,
bara högst två meter framför oss. Instinktivt
trycker jag på kopplets spärrknapp och
känner bråkdelen av en sekund senare ett
litet ryck i kopplet. Det korta rycket – som
inte följs av något pantersprång - skrämmer
förstås iväg den lilla lövsångaren som flyger

Text och foto: Lars G Lindström
Löten, Kilafors i slutet av november 2016.

När det blir större invasioner, kommer dessa
troligtvis österifrån. Så var det hösten 1983,
den största hökuggleinvasionen i ”modern
ornitologisk tid”, och så verkar det vara nu.
Både då och nu har det nämligen setts
hökugglor som kom insträckande från havet
i Uppland ( hela 12 en dag i slutet av
september). Sannolikt har ugglorna sitt
ursprung i norra Ryssland, och utvandringen
är en följd av födobrist, till exempel att en
god förekomst av gnagare under vårsommar följts av en krasch i smågnagarbestånden under sensommar-höst.
Året efter den stora invasionen 1983
häckade hökuggla på Hornslandet.
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En regnig dag i maj
Text och foto Mats Åberg

DET REGNADE, när jag fylld av förhoppningar
satte mig i bilen på väg mot Bergåkra gård i
Bollnäs kommun den 28 maj förra året. Vit
stork var målet .
Då jag tidigare i april 2004 varit och letat
vit stork i Vallsta med några av HFK’s
medlemmar Lars Göran och Karin Svensson
bland annat och jag gett upp letandet bara
en kvart innan den vita storken upptäcktes
hade jag en del dubier. Skulle jag äntligen få

se en stork i Hälsingland? Här uppträder
den ju inte varje år. Karin och LarsGöran
försökte ju den gången nå mig via mobilen
då de inte trodde jag hunnit åka någon
längre sträcka mot Hudiksvall, men på den
tiden hade jag inte mobilen alltid påslagen.
Den dagen fick jag ’mobofobi’ (skräck för
att var utan mobilkontakt)
Nu i våras hade jag sett flera bilder på
den vita storken på artportalen, så chansen
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borde ju finnas att fota trots dåligt ljus i
regnvädret. Jag minns att vindrutetorkarna
var på hela vägen från Hudiksvall fram till
Simeå och Bergåkra gård, som är en hästgård med flera hästhagar. När jag kom fram
till Bergåkra satt storken där på ett tak till
en silo, ganska orädd med ryttare alldeleles
i närheten av silon. Jag fick foton på den
vita storken, där den stod och klapprade
med näbben och kunde sitta kvar i bilen utan
att bli blöt i regnet, som höll i sig. Medan jag
kört runt i byn så hade storken flugit ner till
en av hagarna för att leta föda, främst mask
tror jag, och fler bilder kunde tas i regnet.
Trots lite väl långa slutartider kunde jag få
några godtagbara bilder, då jag genom de
öppna sidorutorna på bilen fick utmärkt stöd
för kameran.
Det var med en ganska stor glädje jag
vände hem till Hudiksvall. Nu slipper jag
resa ner till Skåne för att fota vit stork var
väl mina tankar denna regniga dag.
Storkprojektet i Skåne har under många
år släppt ut uppfödda vita storkar i det vilda.
I år verkar de ha nått ett genombrott. ”I vår
har vi räknat till ett tiotal, som har återvänt
hit från söderöver. Förra året var det tre. Vi
har börjat se en uppbyggnad av en vild stam
i Skåne. Jag känner mig hoppfull eftersom
de faktiskt återvänder till sitt uppväxtområde”, säger projektledaren Emma
Ådahl till Sydsvenskan.
Under 1600-1700-talet var storken vanlig
i Skåne. Uppskattningsvis häckade som mest
5 000 par i Skåne. Jordbrukets rationalisering med stora utdikningar torde vara en
orsak till storkens försvinnande från Skåne.
Nu finns i Skåne mer än 100 fritt flygande
storkar, som ingår i Storkprojektet. Dessutom besöker utländska storkar Skåne och
andra delar av Sverige årligen. Samtliga
storkar i Storkprojektet är ringmärkta,vilket
innebär att storken i Bergåkra inte tillhör
storkprojektet.
Myten att storken kommer med de

nyfödda barnen blev vanlig i Västeuropa
under 1800-talet. Då var storken en symbol
för lycka och välstånd. Tidsandan tillät inte
att föräldrar pratade om sex och fortplantning med barnen och då tog man till
historien om storken. Det var lätt att
förklara för de frågvisa barnen att det var
storken som kom flygande med de nyfödda
bebisarna.
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Dykänder i Europa
Text och foto: Lars Göran Lindström

Dykänder omfattar alla änder, från tämligen små till stora, som dyker efter föda och som
bara sällan tippar framåt med stjärten i vädret. De är alla växt- eller allätare. Jämfört med
simänderna har de tyngre kropp och aningen kortare vingar, varför de lyfter från vattnet först
efter språngsats.
BRUNAND
Brunanden häckar i Europa och Asien
österut till Japan. De nordliga populationerna är flyttfåglar och arten övervintrar
så långt söderut som tropiska Afrika, Indien
och Sydostasien. De som häckar längre
söderut är stannfåglar eller gör bara kortare

förflyttningar för att undvika eventuellt hårt
väder.
Förekomst i Sverige
Förr var brunanden ganska sällsynt i Sverige,
men har sedan 1850-talet ökat som häckfågel. Det första häckningsfyndet konsta-
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Brunanden liksom övriga dykänder lyfter från vattnet först efter språngsats. Hornborgarsjön
maj 2011.

terades på Gotland och i Norrköpingstrakten. I mitten av 1970-talet beräknades
det svenska beståndet uppgå till cirka 5 000
par. Brunanden har därefter minskat i antal
och idag uppskattas det häcka cirka 1 100
par i Sverige. Som häckfågel påträffas den
idag främst på Gotland, Öland, i Östergötland och Uppland. Varför den minskat i
antal är oklart, men i och med att arten gärna
häckar kring skrattmåskolonier, och de i sin
tur har minskat, kan det vara en orsak.

uppehåller sig mest i söt- eller brackvatten,
så länge det är isfritt. Flyttfåglarna anländer
i mars–april.
Biotop
Brunanden behöver stora och näringsrika
öppna vatten. Den häckar i sjöar med
salthaltig, bräckt eller färskt vatten. Den
föredrar inlandsvatten. Under vintern förekommer den i liknande biotoper som på
sommaren men precis som då kan den tvingas
ut till kusten vid hårt väder. Vintertid samlas
ofta flockar vid vikar och dammar där varmt
vatten släpps ut från industrier och dylikt.

Hälsingland
Den enda säkra lokalen för brunand i länet
är Tannetjärn norr om Bergsjö där varje år
någon individ ses.

Föda
Brunanden är en allätare som lever av frön,
rötter och andra delar av vättenväxter såväl
som vattenlevande insekter och larver, blötdjur, kräftdjur, maskar, groddjur och småfisk.
Födosöket sker oftast på ett djup av 1-3 m.

Flyttning
De flesta fåglar flyttar kring septemberoktober till Danmark eller västra Europa.
Många övervintrar dock i södra Sverige, och
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Ekologi
Rödhuvade dykänder är sociala utanför
häckningssäsongen och bildar stora flockar
på vintern, ofta tillsammans med andra
dykänder, som brunänder. Rödhuvad dykand kan förbli under vatten upp till 30
sekunder. Den födosöker främst genom att
dyka efter, eller "beta", vattenväxter.
Status
Det europeiska beståndet av arten uppskattas
till cirka 15 000 häckande par.
VITÖGD DYKAND
Vitögd dykand häckar från södra Spanien
och lokalt i Central- och Sydeuropa, vidare
österut genom Östeuropa till västra Mongoliet. Delar av populationen är flyttfåglar och
arten övervintrar lokalt runt Medelhavet i
Sydeuropa och Nordafrika men även i
Centralafrika.

Status och hot
Brunandens världspopulation uppskattas till
omkring två miljoner individer, medan
populationen i Europa tros bestå av ett par
hundratusen. På grund av att populationen
minskat relativt kraftigt över en stor del av
utbredningsområdet kategoriseras den
sedan 2015 som sårbar. Även i svenska ArtDatabankens rödlista kategoriseras den
numera som sårbar.

Förekomst i Sverige
Vitögd dykand observeras sällsynt i Sverige.
Första kända observationen var en ungfågel
som sköts i sjön Frutjärn i Ludvika den 28
oktober 1907. En vecka senare ska en till
individ observerats på samma lokal. Arten
har ej setts i Hälsingland.

RÖDHUVAD DYKAND
Rödhuvad dykanden häckar på låglänta
myrar och vid sjöar i södra Europa och södra
och centrala Asien. Den är delvis en flyttfågel
och de nordliga bestånden flyttar längre
söderut till norra Afrika över vintern.
Förekomst i Sverige
I Sverige är den en ovanlig gäst. Flera observationer av arten bedöms som förrymda
parkfåglar. Första gången rödhuvd dykand
häckade i Sverige var 2012 i fågelsjön
Tåkern, Östergötland.
Hälsingland
Det enda fyndet hitills av arten gjordes i
Kyrksjön, Kilafors i april 1999.
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Bergand från Myvatn, Island juni 2011.

Ekologi
Vitögd dykand häckar i våtmarker och sjöar
med över en meters vattendjup. Den är en
flockfågel som bildar stora flockar om
vintern, ofta tillsammans med andra andarter, som vigg och brunand. Vitögd dykand
födosöker ofta på natten och födan består
av vattenväxter, mollusker, vattenlevande
insekter och småfisk. De födosöker både
genom att tippa kroppen framåt och beta
på botten och genom regelrätt dykning.
BERGAND
Berganden är en flyttfågel som häckar
cirkumpolärt i de arktiska och subarktiska
regionerna på Island, i Skandinavien, Baltikum, norra Asien och Alaska och Kanada.
De nordeuropeiska populationerna befinner
sig vintertid utefter kusterna av Storbritannien, södra Norge, Danmark och västkusten
av Sverige,
Förekomst i Sverige
I Sverige häckar berganden framför allt i

fjällen, men förekommer också som häckfågel vid Östersjöns kust. Om vintern återfinner man den främst utefter västkusten och
kring Gotland. Antalet har minskat under
de senaste årtiondena och arten kategoriseras numera som sårbar. Beståndet beräknas
uppgå till cirka 1 500 par.
Förekomst i Hälsingland
Är ej häckfågel i vårt landskap men ses
regelbundet både vår och höst vid lämpliga
kustlokaler.
Biotop
Den häckar främst vid sjöar och våtmarker
på tundra och i norra gränsen av taigan, men
häckar även sparsamt vid kusten vid bräckt
vatten i exempelvis Östersjön.
Föda
Berganden livnär sig framförallt av animalisk
föda, särskilt musslor, snäckor, kräftdjur och
insekter, och i mindre utsträckning även av
frön och blad av vattenväxter. De födosöker
Nattvakan 1-17

11

Viggen är en av de vanligaste dykänderna i Sverige. Lillfjärden.

på grunt vatten, ofta på djup mindre än sex
meter.

i hela landet. Merparten lämnar Sverige
under vintern men en del övervintrar i södra
Sverige. Under de senaste 150 åren har viggens utbredningsområde expanderat kraftigt
åt väster och söder. Den riktigt stora ökningen skedde inte förrän in på 1910- och 1920talet och viggen hade sina absoluta toppnoteringar mellan 1950- till mitten på 1970talet. Det samlade beståndet av vigg i Sverige
beräknas idag vara 75 000 par. Under
vintern kan arten ansamlas i mycket stora
flockar på tusentals individer.

VIGG
Viggen är en palearktisk häckfågel som
häckar från Island i väster till Kamtjatka i
öster. Som sydligast häckar den lokalt i
Spanien och norra Italien. Den är i merparten
av sitt utbredningsområde en flyttfågel men
i centrala, och nordvästra Europa är den till
största delen en stannfågel. Viggens utbredningsområde är mycket stort och den globala
population är också mycket stor och uppskattas till knappt tre miljoner individer.
Populationstrenden bedöms som stabil och
allt detta sammantaget gör att viggen inte
bedöms som hotad utan livskraftig.

Hälsingland
I vårt landskap beräknas cirka 100 par häcka
främst i insjöar över hela området.
Föda
Viggen födosöker oftast på grunt vatten och
dyker sällan mer än tre meter. Den har en
varierad kost som skiljer sig beroende på

Förekomst i Sverige
I Sverige är den vanligast i Norrland och
Sveriges östliga delar, men häckar i stort sett
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Sträckande ejdrar i slutet av mars vid Kråkudden, Hönö.

geografiska skillnader och årstid. Viktig föda
utgörs av snäckor, musslor, kräftdjur, småfisk,
vatteninsekter och vattenväxter.
Namn
Vigg kan betyda kil eller blixt och namnet
syftar förmodligen på hanens nacktofs.
EJDER
Ejdern häckar utmed Europas, Nordamerikas och östra Sibiriens norra kuster,
och södra Grönlands kust. Merparten av
populationen är flyttfåglar men de flyger
inga längre sträckor. Under vintern uppehåller sig ejdern ofta ute på öppna havet,
ofta i stora flockar. Mot våren sträcker
ejdrarna ofta snabbt i slutet av mars eller i
början av april, då gärna i medvind.
Förekomst i Sverige
Ejdern häckar allmänt vid Sveriges havs-

kuster. Största beståndet finns i Stockholms
skärgård.
Häckning
Merparten ejdrar häckar i täta kolonier,
exempelvis i nordliga Norge, på Färöarna,
Island, Spetsbergen och Grönland, som kan
variera från mindre än 100 till uppemot 10
000-15 000 individer. På andra platser,
exempelvis i Sverige häckar paren skilda åt.
Föda
Ejdern födosöker antingen genom att dyka,
upp till 20 meters djup, eller genom att i ytläge
på grunt vatten plocka föda på bottnen. Den
lever av kräftdjur och blötdjur och den viktigaste födan utgörs av musslor.
Status och hot
Ejdern har ett mycket stort globalt utbredningsområde. Den globala populationen
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Övervintrande praktejder i Båtsfjord, Nordnorge mars 2016.

uppskattas till knappt fyra miljoner individer.
På grund av detta är arten som livskraftig

Hälsingland
I Hälsingland beräknas cirka 1 500 par häcka
efter vår kustremsa.

Status i Sverige
Under vikingatiden fångade man mycket
ejder utmed kusterna och troligen var den
vanlig vid denna tid. Under början av 1800talet jagades ejdern med vette och en omfattande plundring av bon förekom. I slutet
av 1800-talet försvann ejdern från många
skärgårds-områden runt Östersjön. Nedgången fortsatte under början av 1900-talet.
I mitten av 1950-talet förbjöds därför vårjakt
på sjöfågel och ejdern återhämtade sig. Fram
till milleniumskiftet ökade populationen till
cirka 300 000 par år 2006. Sedan dess har
det dock skett en drastisk minskning av
häckande ejder i Östersjön och beräknas nu
vara cirka 150 000 par. Vad detta beror på
är dock inte klarlagt. Sedan 2010 kategoriseras ejdern i Östersjön av rödlistan som
nära hotad.
Nattvakan 1-17

Ejderdun
Dun från ejderhona saluförs som det finaste
dunet. Det har stor värmeisolerande förmåga
och är mycket lätt. När man utvinner dun
från ejder tas det ifrån boet under häckningen. Ejderdun skattas fortfarande av
människor på Island, i Skandinavien och i
Sibirien. Island stod 2009 för cirka 70
procent av den totala försäljningen av
ejderdun på världsmarknaden vilket i sin tur
utgjorde cirka tre ton om året.
PRAKTEJDER
Praktejdern häckar längs de arktiska kusterna
i nordöstra Europa, Asien och Nordamerika.
Den övervintrar lite längre söderut i Norge
och östra Kanada, där den i passande kustvattensamlingar också kan bilda stora grupper.
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Övervintrande alförrädare i Båtsfjord, Nordnorge mars 2016.

ALFÖRRÄDARE
Alförrädaren häckar utmed Norra ishavets
kuster mellan Tajmyrhalvön och norra
Alaska, samt vid Berings hav. Merparten
övervintrar i isfria vatten i ett område som
sträcker sig från Berings sund, utmed Stillahavskusten till södra Alaska, och utmed
kusten söderut till norra Japan. En mindre
del övervintrar utmed norra Norges kuster
och i nordöstra Östersjön och en ännu
mindre del översomrar, dock utan att häcka,
vid Varangerhalvön.

Förekomst i Sverige
Den är ovanlig i Sverige, men ses på höst
och vårflyttningen. Antalet observationer
har minskat de senaste tio åren.
Hälsingland
Under 2000-talet har åtta fynd gjorts, hela
sex av dem vid Kuggören, Hornslandet. De
allra flesta observationerna har gjorts under
vårsträcket i april och början av maj. Ingen
adult hane har observerats sedan 2002.
Ekologi
Den dyker efter kräftdjur och blötdjur och
tycker särskilt om musslor. Boet byggs på
tundran nära havet.

Förekomst i Sverige
I Sverige påträffas den fåtaligt vintertid,
främst januari till april, mest i den östra
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Sjöorre från ett lågfjällsmyrområde alldeles öster om fjällen. Tavavouma 20 mil norr om
Kiruna, juni 2012.

skärgården, exempelvis runt Öland och
Gotland. Observationerna ökade under
1960-talet och under 1980-talet gjordes
dryga 200 observationer om året. Idag är
trenden minskande och sedan 2001 har i
genomsnitt 40 individer rapporterats årligen.
Hälsingland
Hornslandet är ett av de bästa ställena i
Sverige för att se övervintrande alförrädare
och då speciellt Kuggören. Under 2000-talet
har det gjorts 20 observationer av totalt 40
individer. Av dessa har 15 gjorts på
Kuggören. De övriga på Bålsön, Hörneudde
och vid Hölick
Nattvakan 1-17

Ekologi
Alförrädaren häckar på öppen tundran vid
färskvattengölar oftast i närheten av kustområden i Norra ishavet, men kan ibland även
häcka flera kilometer inåt land.
Föda
Alförrädaren lever främst av snäckor, musslor
och kräftdjur. Under häckningsperioden
flyger den till närliggande kustområden för
att födosöka men tar då även vissa sötvattensbyten som larver av fjädermyggor och
nattsländor. Utanför häckningstid har de för
vana att ligga tätt i mindre flockar, men samlas
ibland i mycket stora flockar och de dyker
gärna samtidigt efter föda.
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Namn
Namnet alförrädare förekommer första
gången i skrift på 1820-talet och härstammar från Södermanlands skärgård. Att
fågeln har ett så specifikt svenskt namn har
tolkats som att den tidigare har varit
vanligare förekommande. Namnet tros syfta
på att den förebådade eller "förrådde"
alfågeln. Det vill säga att den, på våren,
anlände till de svenska vattnen kort tid före
alfågeln vilket var en viktig fågel för folkhushållen i dåtidens Sverige. När skärgårdsbefolkningen sett den första alförrädaren
var det alltså tid att ställa i ordning fångstnäten för alfågeln.
Hot och status
Den globala populationen av alförrädaren
genomgår en dramatisk minskning, speciellt
populationen i Alaska. Orsakerna till minskningen är oklara och delar av populationerna kan möjligen ha flytt sina traditionella
häckningsområden till andra icke kända
häckningsområden. Världspopulationen
uppskattas idag till 110 000–125 000 individer. På grund av minskningen kategoriseras arten som sårbar.
SJÖORRE
Sjöorren häckar i de norra regioner av
Europa och västra Asien.
Förekomst i Sverige
Drygt 6 000 par beräknas häcka i Sverige
vid sjöar i fjällkedjan och dessutom vid
lågfjällsmyrområden öster om fjällen. Beståndet har ökat de senaste 30 åren. Sjöorren övervintrar till havs i Nordsjön och
Östersjön och kan då uppträda i stora
flockar. Den anländer till häckplatserna i
april-maj och lämnar i juli-oktober. Sjöorrar
som ses till havs i anslutning till häckningssäsongen är individer som inte häckar
eller hanar som tidigt lämnat häckplatserna.

Hälsingland
Arten ses regelbundet under vinterhalvåret
vid lämpliga kustlokaler om det är isfritt.
Sällsynt observeras den också vid större sjöar
i inlandet.
Föda
Födan består av kräft- och blötdjur, till
exempel musslor. Vid sötvatten tar den också
insekter och små fiskar.
Häckar
Boet läggs på marken nära vattendrag.
Ungarna fixar egen föda redan som mycket
unga men håller sig intill honan.
SVÄRTA
Svärtan häckar från Skandinavien, genom
norra Europeiska Ryssland och längre österut till norra Kazakstan och Mongoliet.
Förekomst i Sverige
Den häckar längs Östersjökusten från
nordöstra Skåne till Norbotten, i Norrlands
inland samt i fjälltrakterna. Populationsutvecklingen de senaste 30 åren har varit
minskande. På många håll har minskingen
varit, kraftig bland annat i södra Sverige och
i fjällen där beståndet halverats. Längs Norrlandskusten har dock en liten ökning skett.
Numerären skattas till 10 000 par.
Hälsingland
I vårt landskap häckar knappt 700 par utmed
kusten.
Flyttning
Arten är dagflyttare. Höstflyttningen sker i
september-november och vårflyttningen i
maj-juni. Hanarnas ruggningsflyttning i junijuli. Den övervintrar utmed Europas kuster
från norra Norge och söderut till norra
Spanien, utmed Storbritanniens östkust och
i södra Östersjön.
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Svärtpar vid Hälsingekusten.

populationerna lämnar fjällen i oktobernovember för att övervintra i Atlanten och
Östersjön och återvänder under mars–maj,
då den passerar genom Östersjön till häckningsplatserna. Östersjön hyser vintertid
flera miljoner individer och är en mycket
viktig övervintringsplats för Skandinaviens
och Rysslands alfågelsbestånd. Uppskattningavis 25 procent eller mer av Europas
häckningspopulation av alfågel övervintrar
i svenska Östersjövattnen.

Ekologi
Svärtan häckar senare på året än andra sjöfåglar. Boet byggs på marken vid sjöar, floder
eller havskuster. Svärtans föda utgörs av
kräftdjur och blötdjur.
ALFÅGEL
Alfågeln har en cirkumpolär utbredning och
häckar i arktiska och högarktiska områden
på Island, i Skandinavien, Svalbard, Novaja
Zemlja, Ryssland, Grönland, Kanada och
Alaska. Den är en utpräglad flyttfågel som i
september och oktober flyttar till marina
miljöer exempelvis Östersjön, utanför kusterna kring norra Storbritannien, och Sveriges
västkust. Icke häckande individer, exempelvis de icke könsmogna fåglarna, kan översomra i vinterkvarteren.

Hälsingland
Under vinterhalvåret ses alfågelflockar regelbundet på lämpliga kustlokaler.
Biotop
Häckningsbiotopen utgörs av strandområden vid sjöar och havsvikar i fjäll- och
tundraområden, främst i vatten med rik
förekomst av stora eller långsamsimmande
kräftdjur, insekter och snäckor. Den föredrar
att häcka i fuktiga mosaikmiljöer med små
och grunda sjöar omgivna av starrängar, med
skyddade boplatser i form av småöar och holmar.

Förekomst i Sverige
I Sverige häckar den i fjällkedjans sjöar och
på de fjällnära palsmyrarna i nordligaste
Lappland. Beståndet har ökat något de
senaste 30 åren och beräknas nu uppgå till
drygt ett tusen par. De Skandinaviska
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Alfågelhane från Båtsfjord, Nordnorge mars 2016.

Föda
De livnär sig på musslor, blötdjur, kräftdjur
samt vattenlevande insekter och insektslarver. I häckningsbiotopen födosöker de
oftast nära ytan men vintertid dyker de ofta
ned till 35 meters djup och kan dyka ned till
50–60 meters djup.

Hot och status
Det främsta hotet mot det europeiska
beståndet är fartygs illegala oljeutsläpp ute
till havs. Årligen dör, bara i Östersjön,
tiotusentals, och vissa år hundratusentals,
oljeskadade alfåglar. En annan vanlig dödsorsak vintertid är att de fastnar i fiskenät och
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Strömandspar i Laxa, älven som rinner från Myvatn, Island.

drunknar. Globalt kategoriseras numera
arten som sårbar. I Sverige kategoriseras den
som starkt hotad.

snabbt strömmande kallt vatten och de
placerar ofta sitt väl dolda bo direkt på marken i närheten av en fors. Den är en kortflyttare som byter biotoptyp om vintern då
merparten övervintrar på steniga havskuster
vid Atlanten och Stilla havet. Den är en
sällsynt irrgäst i Västeuropa. I Sverige har
den endast påträffats två gånger, 1862 och
1894.

Namn
Förleden i namnet al- anses vara onomatopoetiskt (ljudhärmande) av fågelns läte som
beskrivs som a-a-l.
STRÖMAND
Fågeln lever huvudsakligen i nordliga
områden i Asien och Amerika samt på Grönland och Island. Deras häckningsbiotop är
Nattvakan 1-17

Föda
De födosöker genom att simma under
vattnet eller genom att tippa med näbben
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Par av knipa tidigt på våren när inte isen på Lillfjärden riktigt gått..

ned i vattnet och stjärten upp i luften. Deras
föda består av mollusker, kräftdjur och
insekter.

Förekomst i Sverige
Knipan är den vanligaste dykanden i det
svenska inlandet men förekommer också i
kustens skärgårdar. Den häckar över hela
landet med undantag för fjällen över trädgränsen. Den har ökat under de senaste
decennierna och uppgår nu till knappt
100 000 par.

Status
Populationen i östra Nordamerika minskar
och anses vara hotad. Förmodade orsaker
är habitatförlust, främst på grund av kraftdammar, men populationen påverkas också
negativt av oljeutstläpp i kustområdena.

Hälsingland
I vårt landskap beräkna 2 500 par häcka
både i sötvatten och längs kusten.

KNIPA
Merparten av världspopulationen är flyttfåglar. Den häckar cirkumpolärt över
taigaregionen i Skandinavien, norra Ryssland, Kanada och norra USA och övervintrar
längre söderut, eller i anslutning till häckningsområdet om där förekommer öppet
vatten.

Ekologi
Den häckar vid floder, sjöar och våtmarker.
Vintertid förekommer den vid isfria floder,
sjöar och utmed kusten i alltifrån enstaka
par till större flockar. Häckningen inleds tidig
vår med att hanarna spelar. Samtidigt som
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Vid Myvatn, Island häckar många par av islandsknipa.

han ger ifrån sig ett knirrande ljud gungar
han ner och slänger huvudet bakåt över
ryggen. Den lägger 10-12 grönaktiga ägg i
en trädhåla som skapats naturligt eller av
någon av de större hackspettarna, eller i
holkar.
Föda
Födan består av små fiskar, snäckor, kräftdjur, växtdelar och insekter samt deras larver.
För att nå bytet dyker knipan ibland ned så
djupt som åtta meter.

i Västeuropa. I Sverige finns ännu inget
godkänt fynd av arten.

Ekologi
Denna dykand födosöker under vatten. De
lever av vattenlevande insekter, kräftdjur och
sjövegetation. De häckar i håligheter i träd,
men även i jordhålor och andra skyddade
platser på marken. Islandsknipa tenderar att
inte dela häckningsområde med den mycket
vanligare knipan.
OVANLIGA GÄSTER

ISLANDSKNIPA
Islandsknipan förekommer i subarktiska
regioner och dess häckningsbiotop är sjöar
och dammar i skogsmark, främst i nordvästra
Nordamerika, men även lokalt i östra
Kanada, på Grönland och på Island. På Island
är den en vanlig häckfågel i Mývatn på norra
delen av ön. Islandsknipan är en flyttfågel
och merparten övervintrar i skyddade havsområden, ofta utefter kusten, eller i isfria
inlandsvatten. Den är en mycket sällsynt gäst
Nattvakan 1-17

RINGAND
Ringanden är en flyttfågel som häckar i sjöar
och dammar i skogiga område i norra USA
och Kanada. Den övervintrar i södra Nordamerika i sjöar, dammar, floder eller vikar.
Förekomst i Sverige
Sedan 1975 har 41 individer observationer
av arten gjorts i Sverige. Själv har jag sett
ringand två gånger. Första gången i Limsjön,
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Mindre bergand Sågdammen, Ramnäs,
Västmanland

Västeuropa så långt söderut som Brittiska
öarna. I Sverige ses den årligen och fram till
och med 2014 har den setts strax över 100
tillfällen.
Ringand Säveåns mynning i Göta älv, Göteborg.

Hälsingland
Under 200-talet har tre observationer av
arten gjorts i Hälsingland. En rastande fågel
vid Gran 2004, en sträckande vid Korsholmsudde 2007 och en sträckande vid
Prästgrundet, Söderhamn 2012.

Dalarna 2005 och nu senast i Säveåns
mynning, Göteborg 2010.
MINDRE BERGAND
Mindre bergand är en flyttfågel som häckar
på inlandslokaler på tundra från Alaska, över
västra Kanada till västra Montana. De
övervintrar från gränsen av USA och Kanada
i nordöst och söderut genom södra Nordamerika, Centralamerika, Västindien och på
Bermuda.

AMERIKANSK SJÖORRE
Tidigare kategoriserades amerikansk sjöorre
som en underart till sjöorre men på grund
av geografiskt väl uppdelade häckningsområden, olika näbbformer och olika
spelläten så skiljer man idag dem åt som två
olika arter. Amerikansk sjöorre häckar i
Ryssland öster om floden Lena, på Kamtjatkahalvön, i västra Alaska och i Québec i Kanada. Den övervintrar bland annat utefter
Nordamerikas västra och östra kust.

Förekomst i Sverige
De observeras sällan i Västeuropa men
observationerna har ökat sedan de första
gjordes under vinter 1987 i Storbritannien.
I Sverige sågs den första gången 1994 på
Getterön i Halland. Sedan dess har ytterligare
tio individer observerats,

Förekomst i Sverige
Totalt har sjutton fynd gjorts främst
sträckande fåglar efter kusten i våra sydligaste
landskap.

VITNACKAD SVÄRTA
Vitnackad svärta är en flyttfågel som häckar i
Kanada och Alaska och övervintrar längre
söderut i tempererade zonen, utmed USA:s
norra kuster. Ibland övervintrar den vid Stora
sjöarna.
Förekomst i Sverige
Ett mindre antal övervintrar regelbundet i
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Prutgås
Foto: Meta Sjödin
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PRUTGÅSEN DELAS I TRE RASER. Den ras som
passerar Sverige i stora antal under flyttningen häckar i västra Ryssland bort mot
Tajmyrhalvön i östra Sibirien. Dessa gäss
övervintrar i västra Europa, flest i Storbrittanien. I södra Sverige se tusentals prutgäss
passera både vår och höst men även vid vår

kust kan vid gynsamma förhålladen, ostliga
vindar, tusentals gäss ses passera, oftast i
oktober, på väg mot vinterkvarteren. I regel
sträcker de bara förbi eller ligger och rastar
ute på havet men ibland kan de ses närmare
land precis som de prutgäss som Meta fick se
vid Hölick den 16:e oktober förra året.

25

Nattvakan 1-17

Uggleexkursion
7/3

Tid:
20.00
Samling: Lillfjärden
Ansvarig: Jonas Lind 070-307 32 82
Mats Sundkvist 070-698 69 11

Årsmöte
14/3

Tid:
18.30
Plats:
Räddningstjänsten
Ansvarig: Styrelsen

Program

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, HFK
bjuder på fika.
Efter årsmötet visar Johnny, Stefan och
Lars-Göran bilder och berättar om sin resa
till Båtsfjord i Norge.

Vår-höst
2017

Tisdagsexkursioner
OBSERVERA! Inget innemöte den 26/12017. Feltryck i förra numret av NattTid:
Samling:

vakan.

11/4

Innemöte
28/2

18/4

Tid:
19.00
Plats:
CUL
Ansvarig: Karin Svensson 070-513 48 66

25/4

Temat är vadare; bilder, läten och fakta. Kjell
och Lars-Göran visar bilder på de olika
vadararterna och fakta presenteras av Mats
Axbrink.

9/5
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2/5
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16/5

17.30
Lillfjärden
Ansvarig: Karin Svensson
070-513 48 66
Ansvarig: Jonas Lind
070-307 32 82
Ansvarig: Lars-Göran Lindström
070-629 15 24
Ansvarig: Mats Sundkvist
070-698 69 11
Ansvarig: Kjell Johansson
070-239 75 10
Ansvarig: Karin Svensson
070-513 48 66

Fågelskådningens Dag
6/5

Tid:
09.00
Samling: Lillfjärden
Ansvarig: Jonas Lind 070-307 32 82
Karin Svensson 070-513 48 66
Passande exkursion för nybörjare. Vi
besöker lämpliga fågellokaler i kommunen.

Nattsångarexkursion

Besök
fågelklubbens
hemsida
HFK.name

9/6

Tid:
21.30
Samling: Lillfjärden
Ansvarig: Mats Axbrink 070-608 99 14

Kontrollera gärna vår hemsida för information om respektive programpunkt.

Rastande vadare
8/8

Tid:
17.30
Samling: Lillfjärden
Ansvarig: Jonas Lind 070-307 32 82
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