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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.

Följ med HFK
på exkursion

Hudiksvallsregionens fågel-
klubb har ett digert utflykts-
program under alla årstider.

Tryckt av:
ÅTTA.45

TRYCKERI

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: Kjell Johansson, Kolarevägen 7

825 30 Iggesund Tel.070-239 75 10
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Ängshökshanen som besökte Jättendalssjön ett par dagar
i mitten av maj. Även en hona sågs vid Baldra, Hög
några dagar tidigare. Foto: Lars Göran Lindström.
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MAN KAN SPEKULERA ÖVER ORSAKEN till
misslyckandet. Det kan ha varit båttrafik,
oväder eller boets konstruktion. Man kan
kanske lägga ut konstgjorda flottar för att
underlätta. Boet låg nedanför den kortaste
järnvägsbron inne i Näsviken. Folk
promenerar dagligen där och trampar
dressin där då och då. Det hade varit roligt
att ha fått sett en eller flera dunungar. Jag
såg bara ett ägg i boet.

Enligt min första fågelbok Svenska fåglar
av Folke Rösjö, tryckt 1955 kallas
svarthakedoppingen även örondoppingen.
I början av juni 3-7 spolformiga, först
vitgröna, senare brunaktiga ägg. Hane och
hona ruvar i 20-25 dagar. Ungarna gå i
vattnet efter några dagar blott.

Fågelholkar

DET RÅDER STOR BRIST PÅ NATURLIGA boplatser
för många fåglar och speciellt för de som
bygger bo i håligheter. En del hackar ut sina
bon i träd med murken ved, en del flyttar
in i hål som andra fåglar som tex spillkråkan
redan gjort. Du kan hjälpa fåglarna genom
att tillverka och sätta upp holkar. Hösten
och vintern är den bästa tiden för att sätta
upp nya fågelholkar. En fågelholk gör nytta
hela året. På våren naturligtvis för häckningen

Text och foto Kjell Johansson

och under höst och vinter som skydd mot
köld och regn. 

Holkens mått och framför allt ingångs-
hålets diameter är avgörande för vilken fågel
som flyttar in. För småfågelholkar är 30 mm
en lämplig diameter men blåmes och svart-
mes vill gärna ha några millimeter mindre
hål för att slippa konkurrensen från talgoxe
och svartvit flugsnappare. För rödstjärt,
pilfink, stare och göktyta bör holken vara
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något större och ha 50 mm ingångshål.
Andra fåglar som till exempel grå flug-
snappare, trädkrypare och tornseglare vill
ha speciellt utformade holkar.

Det är inte bara trädgårdens småfåglar
som behöver bon. Gör gärna holkar för
pärluggla, slaguggla, sparvuggla eller katt-
uggla. De kan vara rätt kräsna så det kan
dröja några år innan de blir accepterade.

På vår hemsida – www.hfk.name – finns
en flik om fågelholkar. Där finns underlag
för att tillverka holkar, några holkar är
måttsatta och med detaljerade anvisningar,
andra finns endast som skisser för egen

utformning. Dokumenten är lagrade som
pdf-filer som du kan skriva ut. Det finns
också information om uppsättning av holk-
ar.

För serietillverkning är det enklast att
använda standard ytterpanel med måtten
145x22 eller 195x22 som du kan köpa i
byggvaruhusen. Om du har tillgång till kap-
och geringssåg och skruvdragare går det
snabbt och lätt att tillverka många holkar
på kort tid. Gamla brädor, som blivit över,
kan också användas till holkar. Många fåglar
tycks föredra att träet i holken är gammalt
och grånat.



6
Nattvakan 2-2021

Rörhöna

i Fansmyrens lakvattendamm

Om man vill hitta rörhöna i Hälsingland så är Fansmyrens lakvattendamm den bästa lokalen, där
sedan några år flera par häckar.

Text och foto Lars Göran Lindström

SEDAN DRYGT TIO ÅR ÄR FANSMYRENS lakvattendamm
en säker lokal för den i övriga Hälsingland
inte så vanliga rörhönan. Förra året obser-
verades som mest hela nio individer och flera
ungar sågs under sommaren. Även i år sågs
flera par och vid ett besök fick jag se en
parning alldeles nedanför fågeltornet.

I Hudiksvalls kommun kunde man i början
av 2000-talet hitta någon enstaka rörhöna i
Tunasjön och i Ullsättertjärn, bredvid gymna-
siet, där troligen häckning genomfördes.
Några år senare var arten frekvent i den lilla
damm som fanns vid Sjölins smide som nu
tyvärr är igenfylld.
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Utbredning i Sverige
Rörhönan häckar i vegetationsrika sjöar och
småvatten, lokalt även i skyddade havsvikar.
Den förekommer norrut till södra Värmland,
mellersta Dalarna och Hälsingland, mer
lokalt   och  ofta tillfälligt längre norrut längs
Norrlandskusten.

Den etablerade sig längs Norrlandskusten
på 1970-talet, men på 1980-talet ägde en
viss minskning rum i norra delarna av utbred-
ningsområdet, I hela Sverige beräknas cirka
3000 par häcka.

Ekologi
Rörhönan lever vid vassrika stränder av sjöar,
åar, dammar och i våtmarker. Den lever av
en mängd olika växtmaterial och mindre
vattenlevande djur som den födosöker i
närheten av vatten eller i vattnet. Ibland
tippar den kroppen framåt och snappar, eller
betar efter växtmaterial under vattnet. Födan
består till 75 procent av vegetabilier, blad av
vattenväxter, frön och bär, samt i övrigt av
insekter, maskar, snäckor och sniglar. Den
håller sig ofta dold men kan på vissa platser
uppträda ganska orädd.

Boet läggs ofta bland vattenväxter eller i
en buske och byggs av vass, kaveldun och
starr. Rörhönan klättrar också rätt bra. I
trånga ådalar där översvämningar är vanliga,
kan den bygga sitt bo ganska högt upp i en
sälg eller pil. Före häckningens början byggs
i regel flera plattformar, av vilka en sedan
förvandlas till bo.

Eftersom rörhönan inte flyttar så långt
söderut påverkas den av huruvida vintrarna
är hårda eller milda. Serier av kalla vintrar
kan ge upphov till kraftiga nedgångar av
beståndet, som det sedan tar flera år att bygga
upp igen.

I september till november flyttar rör-
hönsen huvudsakligen till västra och södra
Europa. De är utpräglade nattflyttare. Åt-
skilliga övervintrar emellertid i de sydligas-
te delarna av Sverige. I mars och april sker
återkomsten.

Källor
Rörhöna-Artbestämning från SLU
Artdatabanken

Wikipedia

Bild 1. Alldeles nedanför fågeltornet kommer
två rörhönor simmande.
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Bild 2. Honan kliver upp på en liten vassö.                    Bild 3. Honan gör sig beredd och hanen kliver upp.
Bild 4. Parningen inleds.                                                      Bild 5. Parningen slutförs.
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Gulhämpling

på Hölick

Text och foto Lars Göran Lindström

PÅ VALBORGSMÄSSOAFTONS MORGON upptäckte
Jonas Södercrantz och hans kompis från
Tierp, Kalle Brinell, en gulhämpling på
Hölick. När de steg ur bilen på parkerings-
platsen hörde det ett lockläte som de genast
bestämde till gulhämplig men fågeln försvann
innan de hunnit se den. De vandrade ut mot

fyren och när de kommit en bit efter stigen, i
skogen, ut mot udden, såg de fågeln sitta helt
öppet och sjunga. Den var väldigt orädd och
höll sig i närheten av dem en lång stund. De
hade hittat den första gulhämplingen på
knappt 30 år i Hälsingland. Den blev kvar i
området de närmaste dagarna och många
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från fågelklubben och andra skådare fick
glädjas åt den rara gästen som villigt visade
upp sig sjungande i gran- eller talltoppar.

Gulhämpling i Hälsingland
Det första fyndet gjordes av Willy Karelius i
slutet av juni 1980 i Kitte, Bergsjö. Nästa
observation av arten gjorde Arnold Larsson
i november två år senare i Delsbo. Det tredje
fyndet gjordes återigen i Kitte av Willy
Karelius i juni 1992 då två gulhämplingar
rastade en dag och det fjärde gjordes samma
år i september av Fredrik Jonsson i Nordanå,
Alfta. Alla fåglarna stannade bara en dag.
Sen dröjde det nästan 29 år i nästa fågel
visade upp sig.

Gulhämpling i Sverige
Gulhämplingen kommer ursprungligen från
Medelhavsområdet. En expansion norrut
över Alperna påbörjades på 1800-talet och
fortsatte under 1900-talet. Den första kända
häckningen i Norden ägde rum i Falsterbo
1942 varefter tre häckningsfynd gjordes i
Skåne på 1940-talet. Från och med 1958
har gulhämplingen varit regelbunden häck-
fågel längs östra Skånes kuster, länge med
en koncentration i Åhustrakten. En inven-
tering 1980 gav uppskattningsvis 40-45
revir-hävdande hanar i Skåne, varav 20-21
revir i Åhus. Fortfarande i slutet av 1990-
talet var Åhustrakten ett kärnområde för
gulhämplingen med till exempel 30-40
sjungande hanar 1999. Under 2000-talet
har utbredningens tyngdpunkt förskjutits
söderut längs Skånes östra och sydöstra
kusttrakter samtidigt som populationen
förefaller ha minskat något. Förutom i Skåne
har säkra eller troliga häckningar även kon-
staterats i Blekinge, Småland, Östergötland,
Halland samt på Öland. Enstaka fåglar ses
numera ganska regelbundet längre norrut.
Det svenska beståndet beräknas för när-
varande uppgå till knappt 50 par.

Källa
Gulhämpling-Artbestämning från SLU
Artdatabanken
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Citronärla

i Lakvattendammen

Lars Göran Lindström

TISDAGSEXKURSIONEN DEN 4/5 SAMLADE 16
fågelskådare. Först besökte vi Malgrynnan
men det kalla vädret med en inte så trevlig
nordostvind gjorde att vi inte stannade så
länge. Karin Svensson föreslog att vi skulle
åka till Fansmyrens lakvattendamm och det
tyckte alla var ett bra förslag. Nästan genast
vi kom ner till fågeltornet tyckte Johan
Södercrantz att han hörde en citronärla locka
och samtidigt kom Karin, som hade gått en
liten bit längre bort, och sa att hon sett en

ärla med gult huvud i vassen alldeles nära
tornet och snart såg flera av deltagarna en
hanne av den ovanliga citronärlan. Det
gällde att stå rätt placerad och titta åt rätt
håll för att få syn på fågeln där den födosökte
på olika ställen i vassen tillsammans med
många sädesärlor. Men efter ett tag hade
alla som var med på exkursionen fått fina
observationer på den citronfärgade ärlan.
Den stannde kvar på lokalen även hela
dagen efter.

Foto: Lars Göran Lindström
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Citronärla i Hälsingland
Första fyndet gjordes av Stefan Persson i maj
1990 på Stenö, Söderhamn. Sedan dröjde
det till september 2006 då en individ sågs på
Prästgrundet. I september 2011 sågs en
sträckande fågel vid Söderhamn innan det
hitills intressantaste fyndet gjordes då en
hona och hane citronärla observerades under
ett par veckor i juni 2019 vid Ålsjöängarna.
Detta par sågs även bygga bo men det verkar
som om häckningen misslyckades för inga
ungar hittades och de gamla fåglarna obser-
verades inte heller efter första halvan av juni.
Fågeln i Lakvattendammen var alltså det
första fyndet av arten i Hudiksvalls kommun.

Utbredning
Citronärlan häckar i östra Europa och i Asien.
Den är en flyttfågel som övervintrar i södra
Asien, ofta i höglandsområden, och så långt
söderut som Bangladesh, Burma, Thailand
och Laos. Dess utbredningsområde håller på
att utvidgas västerut och den är en sällsynt

men allt vanligare gäst i Europa. Exempelvis
häckar arten i Finland och Polen sedan 1994.
Fågeln observeras sällsynt men regelbundet
i Sverige, och även enstaka häckningar har
konstaterats.

Första säkra häckningsfyndet i landet
gjordes 2013 i Tullgarnområdet i Söder-
manland och sedan dess har arten gjort häck-
ningsförsök varje år. År 2019  lyckades minst
ett par riktigt bra vid Öfjärden i Ångerman-
land där det sågs tre ungar under  sommaren.
Det kan också ha skett häckning vid Bottorps
hamn i Kalmar län och parbildning mellan
citronärlehanne och gulärlehona både i
Tysslingen i Närke och Degernässlätten i
Västerbotten.

Foto: Lars Göran Lindström

Foto: Christer Astby
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Silltrutar med sändare

vårflyttning

Text och foto: Lars G Lindström.

Här följer en fortsättning från föregående nummer av Nattvakan där  vi följer silltrutarnas flyttning
tillbaka till häckningsplatsen på Gran.

DE FLESTA AV TRUTARNA ANLÄNDE till sina
övervintringsområden under andra halvan
av oktober och blev kvar där fram till slutet
av mars-början av april, nästan sex månader
innan de började flytten norrut igen.

FK
Efter att ha tillbringat vintern i Lake Victoria
började denna trut sin flyttning tillbaka till
häckningsområdet i slutet av mars. Först flög
den cirka 200 mil mot nordväst över Södra
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Sudan till sydostligaste hörnet av Sudan innan
den korsade Sahara i nordostlig riktning och
flög mot Hurghada vid Röda havet. Passagen
över Sahara, cirka 250 mil, skedde i i en enda
etapp. Den flög sedan norrut mot Port Said
vid Nilens delta där den rastade två veckor
innan den fortsatte mot nordnordväst och
nådde Östersjön i slutet av april. Den tredje
maj var den tillbaka på Gran. Den har sedan
gjort utflykter, födosök, från Söderham till
Härnösand.

FA
Även denna fågel påbörjade sin vårflyttning
i slutet av mars. Den flög rakt norrut tills den
nådde Medelhavets kust vid Port Said efter
cirka en vecka. Den följde därefter Medel-
havets östra kust förbi Israel och Libanon
innan den korsade Turkiet och Svarta havet
och tog sedan en tur runt Krim varefter den

Svart linje: Höstflyttning. Röd linje: Vårflyttning

rastade en vecka söder om Kiev och nådde
Östersjön vid Polens kust i slutet av april.
Efter att ha flugit omkring i södra Östersjön
några dagar var den åter på Gran den ni-
onde maj.

FC
Denna trut övervintrade i Lake Fitri i Tchad.
Den korsade det 250 mil breda Sahara i
slutet av mars och nådde Kreta den tredje
april och fortsatte norrut till den grekiska
arkipelagen där den byter riktning, flyger
rakt västerut för att sedan ta av mot söder.
En bit utanför Tunisien kust flyger den åter-
igen norrut och når Italiens kust tio mil norr
om Rom. Den styr därefter kosan rakt östeut
och hamnar på Italiens östra kust och följer
den söderut där den rastar i två veckor innan
den flyger rakt norrut och når Östersjön vid
Polens kust den sista april. Efter besök i de

FK

FA



Baltiska staterna når den Gran först den
trettonde maj.

FF
Ännu en trut som övervintrade i Lake Vic-
toria, det område som de flesta Östersjö-
trutarna verkar ha som vintertillhåll. Inte
förrän i mitten av april började vårflytten.
Den följde höstens flyttväg nästan exakt då
den flög rakt norrut, rastade vid Nilens delta
ett par veckor innan den forsatte över Medel-
havet, Turkiet och östra Europa. Den nådde
Östersjön den tolfte maj och höll sedan till i
södra delen av Östersjön de följande veckor-
na  innan den slutligen kom fram till Gran så
sent som den fjärde juni (alltför sent för att
inleda någon häckning?). Det är lite för-
vånande att silltrutarna på Gran anländer så
pass sent. De första silltrutarna, som man kan
se vid Lillfjärden, observeras ofta redan i

början av april. En resa tur och retur till
Victoriasjön omfattar minst 1400 mil och
eftersom dessa trutar är minst fem år gamla
så har de åtminstone tillryggalagt närmare
6000 mil på sina flyttningar till vinter-
kvarteren.

FH
Även denna trut tillbringade vintern i Fitri-
sjön. Sista mars flög den i stort sett rakt
norrut för att nå Benghazi, Libyen tre dagar
senare. Där stannade den tio dagar innan
den fortsatte norrut förbi stövelklacken på
Italien in över Balkan, upp över Ungern
innan den vek av något österut, genom östra
Slovakien och Polen innan den nådde Kali-
ningrad vid östersjökusten. Den sneddade
därefter genom Litauen, Lettland och Est-
land innan den stannade vid St Petersburg
en vecka. Efter en tur genom Finska viken

FC

FF
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om den var släppt. Ingen signal  kom från
sändaren från den 30/4 så det mest troliga
var att resan tog slut här, men tre veckor
senare kom det signaler från sändaren från
södra Turkiet så fågeln hade tydligen blivit
rehabiliterad. Den fortsatte norrut och nådde
Östersjön några veckor senare. Den höll
därefter till i södra delarna av Östersjön där
den flugit mellan de Baltiska staterna,  och
Öland och Gotland först den 10 juni kom
den äntligen fram till Gran. Troligen gjorde
det tre veckor långa uppehållet att det var
för sent att försöka häcka detta år.

För den sjunde satellitförsända silltruten
gick det inte så bra, trodde alla. Sändaren
skickade sedan den 19/9 signaler från samma
plats utanför Port Said och det troliga var att
truten dött men i juni kunde Mats Axbrink
läsa av den ringmärkta fågeln på Gran. Fågeln
hade tydligen tappat sin sändare.

Nattvakan 2-2021
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genade den genom sydvästra Finland innan
den nådde Gran den andra maj. Däefter
har den gjort långa födosökningsturer, vissa
upp till 15 mil enkel väg, mer än halvvägs till
Åland, ut över Bottenhavet.

FM
Denna trut var den enda som övervintrade
i Röda havet på gränsen mellan Saudiarabien
och Jemen. På morgonen den åttonde april
drog den norrut efter Röda havets ostkust
och efter fyra dagar kom den till Sharm el-
Sheikh. Därefter fortsatten den efter Akaba-
viken västra kust och nådde Eilat två dagar
senare, korsade Arabiska halvön och nådde
Medelhavet vid Tel Aviv dagen efter. Fyra
dagar senare fann man fågeln på ett fartyg
utanför Haifa. I rapporten från Ringmärk-
ningscentralen står det ”Omhändertagen
för vård. Försedd med satellitsändare”
Fågeln var sjuk eller skadad och det var okänt

FH

FM
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En hane av årta besökte Lillfjärden en dag i maj
och en pilgrimsfalk hade dukat bord när den jagade
och fångade skrattmås i Lillfjärden. Båda bilderna
tagna av Christer Astby.
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Ängshök Jättendal. Foto: Lars Göran Lindström.
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ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA HÅLLER VARJE ÅR fågel-
kurser för nybörjare, en med vårfåglar och
en med höstfåglar. Hemsidan hade lovat att
vi skulle få bekanta oss med många av våra
vanligaste vårfåglar, men även att ovanligare
arter kunde ”krydda anrättningen”.

Lärare på kursen var Pav Johnsson och
Johan Petersson. Deltagare var jag, Lillian
Silfverduk och fjorton andra deltagare med
väldigt olika erfarenhet. Medan någon hade
fått kursen i julklapp och inte visste så mycket
om fåglar hade andra skådat en hel del och
rest på exkursioner. Ytterligare en deltagare
sa att hon egentligen mest var fascinerad av

fågelskådares engagemang och deltog för
att se om hon kunde bli påverkad.

”Hör ni?” Alla lyssnade ... få hörde. ”Där
är det igen!” Pav Johnsson härmade lätet
och berättade om vakteln som sjöng. Först
därefter fortsatte introduktionen för att
avbrytas igen, av en sparvhök, och sedan
vakteln igen, och så vidare. Detta var alltså
tillvägagångssättet under hela kursen.
Eftersom vi under alla promenader ständigt
lyssnade och försökte förstå vem som sjöng
i buskar och träd behövde vi inte vara
överdrivet sociala – det är svårt att viska på
distans. Mycket av min kommunikation

Vårfåglar-nybörjare

Text och foto Yvonne Johansson
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bestod av att peka och försöka se ut som ett
frågetecken eller besvara någon annan med
liknande kroppsspråk.

Första anhalten var Sockerbruksdam-
marna. Tio bilar i karavan med walkie-talkie
i lärarnas och sista bil. Redan efter första
avtagsvägen stannade vi och såg ut över
fältet. Ett ängshökspar födosökte och en röd
glada seglade ovanför. Vilken bra start! Vid
målet delades vi in i två grupper vilka vi
sedan tillhörde resten av tiden. Här fanns
gott om backsvala, hussvala och ladusvala. I
dammarna vaktade ett sothönepar på sina
ungar, gråhakedopping låg och ruvade och
en snatterand flög förbi. Vid varje ny art
berättade Johan om fågeln, både om vad
som var speciellt och varför den befann sig
just här. Rörsångare hördes i vassen, näkter-
galen gav sig till känna och när vi tog en rast
fick vi sällskap av både steglits och rosenfink.
Några råkor flög förbi.

På eftermiddagen besökte vi Väster-
stadsviken där en rostand rastat några dagar.
Den var kvar och visade sig ganska bra. Här
fick jag också för första gången se småtärna.
En liten vacker tärna med smala vingar och
vit panna. Det var roligt att jämföra
storleken med skräntärnorna som rastade

på samma sandbank. Här fanns bland andra
också gravand, skärfläcka, roskarl, mo-
snäppa, smalnäbbad simsnäppa och dvärg-
mås.

Kvällsaktiviteten, som var frivillig,
ägnades åt Bårbykärret där en småfläckig
sumphöna behagade sjunga först efter att
vi väntat i en timme. Sista lokal var Södra
baspunkten. Nu hade deltagarantalet sjunk-
it betydligt och vi var endast sex kvar som
ville höra nattskärran ... som inte gav sig till
känna. Däremot fick vi observera en mor-
kulla som flög sin rutt. Hemma i stugan vid
23-tiden.

Andra dagen började klockan 06.00 vid
Ölands södra udde, Ottenby. Här såg vi
förstås mängder av fina arter som jag inte
ska räkna upp. De mest överraskande var
dock kustlabb och brun glada. Vi drog vidare
till Södra lunden där vi insåg att vi inte skulle
få plats på parkeringen med våra tio bilar. I
stället blev det Parboäng där vi hoppades
på höksångare. Stort tålamod gav en fin obs
av gök, men ingen höksångare. Träsko-

Rostand vid Västerstadsviken.

Halsbandsflugsnappare.
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fabriken nästa med sikte på svart rödstjärt.
Ingen träff denna gång heller men vanliga
rödstjärt poserade i alla fall villigt.

Efter den medhavda lunchen gjorde vi
ett nytt försök med Södra lunden och nu
gick det bättre. Redan vid parkeringen
bestämde jag och Lillian oss för att åka hit
själva dagen efter kursslutet. Det var en
fantastisk plats med rörelser i buskarna och
mycket fågelsång, något som flera av
deltagarna ville bli bättre på. Mest oväntat
här var en stäpphök som flög förbi. Dagen
efter, när vi var själva, hade vi turen att få
höra en sommargylling. Det hade förstås
varit optimalt att få se den, men vi var nöjda.

Tredje dagen, som var en halvdag,
ägnades helt åt Beijers hamn, en lokal som
jag gärna hade ägnat flera dagar. Här visade
sig halsbandsflugsnapparen på minst tre
olika platser. Den sågs för övrigt lite här och
var under vår vistelse på ön. Enligt Pav är
halsbandsflugsnapparen vanligare än svart-
vit flugsnappare just på Öland. Vi började
med strövstigen för att ta spången ut i vassen
och vidare till fågeltornet nära parkeringen.

Intill fågeltornet kom vi riktigt nära de små
vadarna mosnäppa, småsnäppa och myr-
snäppa. Eftersom jag tycker att de är så svåra
att skilja åt var det bra att få se dem bredvid
varandra. Jag fick flera halvdåliga bilder
med vars hjälp jag kan öva.

En art som dök upp lite varstans under
dagarna var härmsångaren. Den blev nästan
som ett tema för kursen. Jag tror (kanske)
att jag blivit säkrare på dess sång, några
veckor framåt.

Sammanfattningsvis var det en jättebra
kurs för mig. Den var välorganiserad,
ledarna var informativa och engagerade
och måna om att alla verkligen skulle förstå
vilka arter vi observerade. Oavsett för-
kunskaper verkade alla deltagare vara
väldigt nöjda. Även om det inte är viktigast
att se många arter är det roligt att veta att
vi observerade 130 arter under kursen.

Höstkursen är redan fulltecknad då plats-
erna tog slut på bara några timmar efter att
de släpptes (den 1 december 2020). Så var
snabb med anmälan om du är intresserad
av att gå någon av Ölands fågelkurser. Det
är samma lärare både vår och höst.

Småsnäppa vid Bejershamn.

Kornsparv.
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 Intressanta observationer

ETT FLERTAL INTRESSANTA OCH ROLIGA obser-
vationer gjordes i Hudiksvalls och Nord-
anstigs kommuner under våren.

Förutom hanen av ängshök  i Jättendal
den 17-18 maj sågs en hona några dagar
tidigare vid Baldra, Hög.

 Tre olika stäpphökar noterades också. En
2k fågel (andra kalenderåret, född förra
året) sträckte vid Hallstaåsen, Hög i slutet av
april och en gammal hona sågs vid Jätten-
dalssjön den elfte maj. Slutligen hittade
Christer Astby en hona vid Norsta, Rogsta
den 23/5.

Två fynd av brun glada gjordes. Rickard
Wiksten upptäckte en sträckande fågel i Ling-
arö den 22/4 och en annan fågel sträckte
norrut vid Finflo den första dagen i maj.

Jan Eric Hägerroth fick ett fint besök på
sin tomt i Österstråsjö, Ängebo  då en gammal
hane av aftonfalk gjorde ett kort stopp den
16/5.

En kaspisk trut rastade en kort stund i
Jättendal samma dag som ovan, Johan
Myhrer kunde efter granskning av bilder och
litteratur fastställa den svårbestämda arten.

Hona av stäpphök, Norsta, Rogsta. Foto:
Christer Astby.

Adult hane av aftonfalk, Österstråsjö. Foto: Jan
Eric Hägerroth.

Kaspisk trut i Jättendal. Foto: Johan Myhrer.
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Gulhämplingen på Hölick och citronärlan
i Lakvattendammen är beskrivna på annan
plats i detta nummer.

En svarttärna uppehöll sig i Hålsjöviken
mellan den 23 och 28/5.

Fredrik Narfström hittade en rostgump-
svala vid Vintergatsfjärden den andra maj.
Det var endast det andra fyndet i Hudiksvalls
kommun och det tredje i Hälsingland.

Svarttärnan i Hålsjöviken. Foto: Lars Göran
Lindström.

Trastsångare (ej fågeln i Hålsjöviken)Foto: Lars
Göran Lindström.

Tidigare har arten bara setts på Hölick i
mitten av juni 2005.

Johan Söderqrantz hörde en trastsångare
i Hålsjöviken den 28/5. Senast arten sågs var
år 2000 i Matnäsviken, Forsa.

Den 12/5 hittade Johan Myhrer en tuv-
snäppa i Hårte, Jättendal. Fågeln stannade
kvar på lokalen i en knapp vecka. Se bild
nästa sida.

Svarttärnan i Hålsjöviken.
Foto: Christer Astby.

Stäpphöken, Norsta. Foto: Christer Astby.
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Tuvsnäppan  häckar i nordöstra Asien och
Nordamerika. Den är en långväga flyttfågel.
De nordamerikanska och de flesta asiatiska
fåglarna övervintrar i Sydamerika, men
några asiatiska häckfåglar övervintrar i Au-
stralien och Nya Zeeland.

I Sverige är tuvsnäppan en sällsynt men
regelbunden gäst som ses med flera exemplar
årligen. Två fynd finns från vårt område

Tuvsnäppa vid Hårte i maj. Foto: Kjell Johansson.

under 2000-talet. En fågel sågs vid Mal-
grynnan i juli 2009 och en indivd vid Borka,
Enånger i maj 2012.

Två kentska tärnor besökte Hölick i slutet
av juni och Robin Mattebo hittade en vid
Malgrynnan i början av juli. Tidigare finns
bara ett enda fynd i kommunen av arten
under 2000-talet, också det från Malgryn-
nan i juli 2009.

Kents tärna vid Malgrynnan i början av juli.  Foto: Robin Mattebo.
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 Invasion av
busksångare

Busksångaren som höll till i Reffelmansviken. Foto: Lars G Lindström.
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Busksångaren som spelade vid ICA Håsta. Foto: Lars G Lindström.
Efter en trög start för nattsångare (fåglar
som i huvusak sjunger på natten som gräs-
hoppsångare, flodsångare, busksångare och
kärrsångare) i vårt område, säkert beroende
på den kalla maj vi hade, hittades rekord-
många busksångare från den tionde juni.
Bland annat spelade tre i Borka, Enånger
och vardera en vid Reffelmansviken och vid
ICA Håsta. Totalt noterades 13 spelande
hanar i Hudiksvalls och Nordanstigs kom-
muner.

Busksångaren är en centralasiatisk art med
utbredning västerut genom europeiska del-
en av Ryssland. Den är flyttfågel och över-
vintrar i Indien och Sri Lanka, där den är en
av de vanligaste vinterfåglarna. Under de
senaste 70 åren har arten utvidgat sitt ut-
bredningsområde västerut till Finland och
de baltiska länderna där den numera är en
tämligen allmän häckfågel.

Det första fyndet i Sverige gjordes på
Haparanda Sandskär 1958. Från och med
1969 har arten varit årlig och en kontinuerlig
ökning av antalet fynd gjordes fram till
sekelskiftet. Den första konstaterade häck-

ningen skedde i Gästrikland 1984. Under
2000-talet verkar invandringen ha bromsat
upp och beståndet har stabiliserat sig på en
låg nivå. Den nuvarande utbredningen är
koncentrerad till landets östra delar, från
Norrbotten till Västmanland-Södermanland-
Gotland. Det svenska beståndet beräknas
uppgå till ett par hundra par.

Fynd av busksångare i våra två kommuner.
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Program för hösten, vintern 2021-2022

Lavskrika i Niannoret 18/9-2021.
Det har blivit tradition att fågelklubben under september åker till Niannoret och besöker
ett känt revir med lavskrika. Här får vi tillfälle att njuta av de vackra och orädda fåglarna
på nära håll.

Samling och gemensam avfärd från Lillfjärden kl 09.00
Ansvariga: Kjell Johansson 070-239 75 10 och Karin Svensson 070-513 48 66

Höstexkursion 9/10-2021
Samling vid Lillfjärden kl 08.00. Vi åker till lämpligt ställe och skådar, mycket spännande
fåglar kan finnas på hösten.

Ansvariga: Simon Fransson 070-661 80 11 och Lars-Göran Lindström 070-629 15 24

Nyårsexkursion 1/1-2022
Traditionsenligt artrace på årets första dag.

Samling vid Lillfjärden kl 08.00
Ansvarig: Mats Axbrink 070-608 99 14

På grund av coronapandemin och osäkerhet kring fortsatt smittspridning under hösten
beslutades att inte ha något innemöte samt årsmöte under år 2021. Nästa årsmöte som
förhoppningsvis blir till våren 2022 kommer då att behandla två verksamhetsår (2020
och 2021). Se vidare på hemsidan.

Besök HFK:s hemsida.
hfk.name

Stenknäck på tomten. Foto: Claes Blennborn.
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