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Ordförande har ordet 
 

Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. 

I ett nummer av Calidris (Ölands Ornitologiska Förenings motsvarighet till Silver-
tärnan) berättar föreningens förre ordförande om en utflykt med familjen. Det var 
den 23 september 2007 och målet var Trollskogen på Ölands nordöstra udde. 
(Trollskogen är ett naturreservat som präglas av olika typer av barrblandskogar. 
Karaktäristiskt är gamla greniga och krokvuxna tallar med påväxt av murgröna. I 
några delar har skogen karaktär av naturskog med stort inslag av död ved och 
gamla träd.) 

Ca 500m in i skogen hördes ett hackspetthackande bakom ett buskage. Efter att ha 
smugit sig närmare kunde konstateras att det var en tretåig hackspett som födo-
sökte på en nedfallen stor tallgren. 

Varför föranledde nu händelsen i Trollskogen en artikel i Calidris? Jo, detta var 
första fyndet av tretåig hackspett på Öland! En riktig raritet alltså! 

Men vänta nu - tretåig hack har vi ju bakom gamla tornet vid Ålsjön! Den finns 
även vid Stortjärn norr om Söderhamn. Dessutom ses den regelbundet på olika 
vintermatningar runt om i kommunen. Just det, den tretåige är ett lysande exempel 
på en art som sörlänningarna suktar efter, men som vi i södra norrland kan känna 
oss stolta över. 

Med anledning av ovan kommer jag ihåg en episod från studietiden i Linköping. 
Studierna begränsade naturligtvis möjligheterna till skådning under veckorna, 
men på helgerna tog man chansen att komma ut i fågelmarkerna för att ladda bat-
terierna. Den 1:a mars 1987 var en sådan helgdag och mina skådarkompisar där-
nere föreslog att vi skulle dra iväg till Garphyttan, norr om Örebro(!). Där påstod 
de att en raritet hade setts på en vintermatning vid en gård. När de avslöjade att 
rariteten var en tretåig hackspett trodde jag de skämtade! Tretåig hack hade ju jag 
på cykelavstånd hemma i Söderhamn! 

Man förleds lätt att tro att det finns exklusivare arter söderöver. Förvisso spelar 
Öland och Skåne i en division för sig, men faktum är att vi i Söderhamn har en 
handfull exklusiviteter som renderar en hel del avundsjuka på sydligare breddgra-
der. Den tretåige är en sådan exklusivitet. Arten kräver gammal naturskog med 
död ved, framförallt gran. Denna typ av skog blir dock mer och mer sällsynt. Från 
och med 1970-talet och fram till början av 2000-talet antas det svenska beståndet 
av tretåig hackspett ha minskat med 50-80%. Leta upp den tretåige och njut av en 
exklusivitet – gräset är inte alltid grönare på andra sidan… 

 

Väl mött i markerna! 
Thomas Tiger 
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Än så länge relativt vanlig i Söderhamn – den tretåige! 

Projekt slaguggla 

Sedan flera år bedriver SFK ett projekt med uppsättning av holkar för slaguggla 
på lämpliga platser i vår kommun. Holkarna behövs eftersom det är ont om  
boträd, grova ihåliga torrakor.  
Ansvarig för holkarna inom klubben är Lasse Henningsson. I arbetet ingår att leta 
upp lämpliga platser för holkar, tillsyn av holkarna och att hjälpa till vid ringmär-
king av de ungar som kläcks. 
Under de senaste åren har tre av holkarna varit upptagna av häckande slaguggle-
par. Antalet ungar som ringmärks brukar variera mellan tre och fem, mycket bero-
ende på födotillgången. 

Nymärk unge. (Foto :Ann-Mari Ekdahl) 
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Januarirace mellan landskapen 
 

I många år har Hälsingland och Gästrikland tävlat om vilket landskap som lyckats 
se de flesta arterna under januari månad. Det som gör tävlingen extra spännande 
är naturligtvis valet av månad. I januari är de flesta av våra fåglar på sydligare 
breddgrader och det är därför en speciell utmaning att just då hitta ett större antal 
arter. Trots att Gästrikland ligger söder om oss har Hälsingland flera år lyckats 
sparka fram fler arter. Det brukar dock vara mycket jämnt och de senaste åren har 
slutresultatet hamnat på oavgjort (runt 90 arter). 
 

Reglerna är enkla. Alla kan vara med och ingen anmälan krävs. De arter man ob-
serverar lägger man löpande in på ”Svalan”. På detta sätt kan alla följa utveck-
lingen i tävlingen under hela januari. Det landskap som har flest inrapporterade 
arter kl. 24.00 natten mellan 31:a januari och 1:a februari vinner. 

 

För att följa tävlingen under januari går man in på ”Svalan” (www.artportalen.se/
birds) och klickar på ”Dagens fågel”. Då öppnas ett nytt fönster där man väljer 
”Listor” och klickar på ”Landskapsligan”. Denna lista nollställs varje nyår och 
alla landskap står därför på 0 arter den 1:a januari. Allt eftersom arter rapporteras 
in så ser man alltså utvecklingen i respektive landskap. Att följa denna prestige-
fyllda drabbning där en blåmes på fågelbordet är lika viktig som en svårupptäckt 
järpe, är en riktig rysare i vintermörkret! 

 

Viktig i januariracet—blåmes! 
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 Kungsfiskaren på Granskär 

Granskärs våtmark har med sitt vinteröppna vatten visat sig kunna bjuda på ovän-
tade fågelobsar. Vintern 2006-2007 fanns där en rörhöna som lockade många skå-
dare att besöka Granskär. Vintern 2007-2008 bjöd på en ännu en oväntad besöka-
re — en kungsfiskare. I slutet av november 2007 väcktes misstanken hos Lasse 
Henningsson när han gjorde ett av sina många besök för att spana av området. 
  
Den 1:a december fick man äntligen syn på fågeln och kunde konstatera att det 
var en kungsfiskare. Nyheten spred sig snabbt bl.a. via Svalan och under de föl-
jande dagarna var det många som försökte få syn på den färggranna men lilla få-
geln. Den visade sig vara mycket svårsedd. Vid en del tillfällen visade den upp sig 
på relativt nära håll för att vid andra tillfällen hålla sig dold i vassen. 
 
Kungsfiskaren sågs på Granskär fram till den 9 mars 2008 , då det även kunde 
konstateras att det var en hona. Hos honan är den undre näbbhalvans inre del  
rödfärgad. Den 10:e mars fick  Stefan Person ett samtal om att det låg en död 
kungsfiskare under en balkong på Köpmangatan. Han hämtade fågeln för att 
skicka den till Naturhistoriska riksmuseet eftersom kungsfiskaren tillhör det som 
kallas statens vilt. 

Fyndet på Granskär var det 8:e i Söderhamn enligt Svalan. Det första rapporterade 
fyndet är från 1973 och gjordes i Sandarne. 

Kungsfiskaren innan den skickades till Riksmuseet.  
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 Ökad dödlighet hos grönfinkar 
 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har under juli och augusti 2008 noterat 
en ökad dödlighet hos grönfink. Rapporter om att grönfinkar hastigt insjuknar och 
dör inkom till SVA nästan samtidigt från Västmanland, Sörmland, Dalsland, 
Värmland, Dalarna och västkusten. Även i sydöstra Norge har grönfinkar drabbats. 
Testresultaten visar att det till stor sannolikhet rör sig om en parasit, troligen av 
arten trichomonas, som orsakar inflammationer i svalg och kräva. 
Sarmonellainfektion har däremot kunnat uteslutas. 
 
Ett problem med att fastställa dessa parasiter är att de löser upp sig så fort 
värddjuret dör. SVA har därför inte kunnat påvisa trichomonas hos fåglar som 
skickats in för obduktion, utan har varit beroende av att hitta sjuka grönfinkar där 
provtagning kan göras innan fågeln dör eller avlivas.  
Om man hittar sjuka eller döda grönfinkar i samband med t.ex. vintermatningen, 
kan man ta kontakt med SVA. Mer om detta finns att läsa på SVA:s hemsida 
www.sva.se. 

En frisk grönfink (Foto: Thomas Tiger) 
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Hackspettmorgon 
Text: Gunnar Andersson Foto: Tova Ekdahl 

En lördagsmorgon i början av april anordnade SFK en utfärd till Axmar och om-
rådet kring det gamla bruket. Ett 10-tal personer under Janne Lundstedts ledning 
strövade omkring i området och tittade, lyssnade och pratade fågel.  
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Där är dom, forsärlor, ett par -  ser ni där borta på muren! 
 

Under promenaden runt i parken såg och hörde vi fem av våra hackspettarter. Den 
större hackspetten sågs vid flera tillfallen, men dess släkting ,den mindre hack-
spetten, uppehöll sig  i ett par gamla lövträd vid vägen och sågs bara en kort 
stund. 

Inifrån den omgivande barrskogen hörde vi spillkråkans omisskännliga rop och 
trummande. Den kråkstora, svarta fågelns tummande hör verkligen till de efter-
längtade vårtecknen. 
 
Vid ån som rinner genom parken finns ruinerna efter några gamla byggnader och 
en damm där man under förra årets hackspettsmorgon sett ett par forsärlor. Skulle 
vi ha samma tur i år? Efter ett intensivt letande ropade någon att en ärla skymta-
des i ett träd vid dammen. De flesta av oss hann bara se en liten fågel som flög 
bort genom grenverket.  

Under tiden som letandet efter forsärlan pågick hördes både gråspett och den snar-
lika gröngölingen. Plötsligt får vi syn på två ärlor som går uppe på en rest av en 
tegelvägg. De visar nu upp fint för alla som är med och vi kan under en lång stund 
titta närmare på de två.  
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Har du tänkt på att... 

...ringduvan har en vit fläck på halssidan! 

...pilfinken har en svart fläck på kinden! 
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...steglitsen gillar tistlar! 

...en adult gråhäger har rent vit hjässa och en svart knogfläck! 
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 Höstprogram 2008 
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.. 
 

OBS!  
Eventuella ändringar och tillägg i programmet 

uppdateras via vår hemsida (se sid 2)  
 

 

Bra att veta: 

Vid alla exkursioner anger vi en samlingsplats. Där samlas vi för sam-
åkning 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 Eleono-
ra kyrka (se sid 2). 
Exkursionerna sker i samarbete med Studiefrämjandet i Söderhamn. 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lördag 13/9    

RINGMÄRKNING Granskär 

Ringmärkningsexkursionerna är bland de mest populära aktiviteterna. 
Här har du chans att få se våra småfåglar på mycket nära håll. Även i 
år håller vi till vid Granskärs våtmark. Stefan Persson kollar näten och 
hjälper oss att artbestämma de fåglar som ringmärks. 
Vi håller till vid paviljongen på Granskär från kl. 06:00 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 

 

Söndag 14/9   

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. Följ stigen ca 200m upp 
till toppen.  
Samling vid Kastanjen kl. 09:00. 
För info kontakta Tord S tel 070-363 18 06 

 

Torsdag 18/9  

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 
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Lördag 20/9 

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. 
För info kontakta Bengt G 0270-704 81 

 

Söndag 21/9   

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 T 070-517 50 69 

 

 

Lördag 4/10    

WORLD BIRDWATCH DAY Korsholmen 

Över hela världen samlas fågelskådare denna dag för att samla in få-
gelobservationer. Vi bidrar genom att följa fågelsträcken över havet 
ute vid Korsholmsudden. Ut till udden är det en promenad på ca 1 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 Korshol-
men. 
För info kontakta Lars H 070-699 89 31 
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Lördag 18/10  

LAVSKRIKA 

Vi åker till de djupa skogarna kring Arbrå där Åke Englund visar oss 
runt. Förhoppningsvis får vi 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 

 

BILDVISNING 

Under tre tisdagkvällar träffas vi på bygdegården Vargen för att titta 
på bilder och diskutera fåglar. 
Kvällarna har olika teman och vi vill gärna att du tar med dina egna bil-
der. Diabilder eller digitala bilder på USB-minne går lika bra. Projek-
tor och duk finns på klubblokalen. 
Klubben bjuder på fika under kvällen. 
Vi börjar kl. 19:00. 
För mer info kontakta den ansvarige för kvällen. 

Tisdag 28/10  Småfåglar ansv. Gunnar A 070-651 4017 

Tisdag 11/11  Vadare ansv. Eva L 312 12 

Tisdag 25/11  Rovfåglar ansv. Ann-Mari E 070-654 5829 
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Lördag 6/12   

SKINKSMÖRGÅS 

Vi avslutar året med en tradition: skinksmörgås och bildvisning. Ta 
med Dina bilder, det behöver inte vara fåglar. 
Vi träffas på Bygdegården Vargen kl. 17:00. 
För info kontakta Lilian W 0270-353 80 

 

Lördag 24/1 2009 

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 Bengt G 0270-704 81 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnare i vårprogrammets korsordstävling blev: 

 

!. Gun Thiger 

2. Åke Brolin 

3. Eva Lundh 

 

Vi gratulerar! 
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Världsrekord? 

I förra numret av Silvertärnan berättade vi om paret Ruth Miller och Alan Davies, 
som är två brittiska skådare som satsar hårt för att försöka slå ett speciellt rekord. 
De kommer under 2008 att försöka se fler fågelarter i världen än någon annan 
tidigare klarat av under ett år! För att slå rekordet behöver de se fler än de 3662 
arter som det tidigare rekordet lyder på. 

 

Hur går det då? Jo, bra hittills! De startade sitt rekordförsök planenligt i Arizona 
den 1 januari 2008. Därefter fortsatte de skåda i Mexico och Ecuador för att sedan 
återvända hem till England där de passade på att plocka in några hemmaarter. 
Nästa resa gick till Etiopien i Afrika där de den 15:e februari passerade 1500 ar-
ter. Kenya, Ghana och ett antal andra länder i Afrika jobbades igenom innan man 
åkte tillbaka till England för att - under en dag(!) - ladda för nästa etapp – Cypern! 

Från Cypern gick färden vidare till Spanien där paret hängde in ytterligare 44 nya 
arter. Därefter till Texas där de den 18 april bröt igenom 2000-artersgränsen. Man 
fortsatte till Canada följt av Turkiet och sedan Finland för att plocka några arktis-
ka arter. Åter till tropikerna och Brasilien där man den 14 juni når 2304 arter. I 
Argentina hänger de in några havsfåglar, bl.a. svartbrynad albatross, och i Peru 
hittar de den jättelika kondoren. Den 7:e augusti når paret 2930 arter. 

I mitten av augusti flög de hem till England för att deltaga i en fågelmässa under 
tre dagar. Här träffar de gamla vänner och en hel del nya då de i olika forum be-
rätta om sin resa så här långt. Vad som händer härnäst (efter Silvertärnans tryck-
ning) kan man följa på deras hemsida www.thebiggesttwitch.com. Kommer de att 
slå nytt världsrekord? 

 

 

 

Tättingar studeras med sändare 

Kommer ni ihåg myrspoven ”E7”? Den 29 augusti 2007 lämnade hon Alaska för 
att - utan att landa(!) - flyga över Stilla havet i 11600 km för att till slut gå ner på 
Nya Zeeland, där hon övervintrade med sina vänner. Att forskarna överhuvudta-
get fick reda på denna bedrift berodde på att E7 hade en satellitsändare på ryggen. 
En sändare som skall kunna följas med satellit innehåller naturligtvis en del elekt-
ronik och väger således några gram. Det innebär att fågeln bör vara tillräckligt 
stor för att inte bry sig om sändaren. Denna typ av sändare har hittills kunnat fäs-
tas på fåglar av myrspov, lärkfalk eller större. 
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Om man däremot vill följa fåglar som uppehåller sig på ett begränsat område, och 
under en begränsad tid, kan man klara sig med extremt små sändare. T.ex. har ett 
svensk-grekiskt forskarlag för första gången kunnat kartlägga hur oerfarna träd-
gårdssångare beter sig när de laddar inför resan över Sahara. Man använde här 
superlätta sändare (0,5g) som fästes med lim på fåglarnas ryggfjädrar, och endast 
fungerade under ca 20 dagar. 

 

Normalt har tropikflyttande tättingar ganska små fettreserver när de passerar ge-
nom Europa. Detta p.g.a. att det kostar mer i energi att bära på stora fettreserver, 
samtidigt som fågeln blir tyngre och därför har svårare att snabbt undkomma pre-
datorer. Så länge fåglarna passerar genom ungefär samma biotoper, stannar de ca 
1 vecka på de olika rastplatserna under höstflyttningen genom Europa. Den aktu-
ella studien visar att årsungar av trädgårdssångare tycks känna på sig när Sahara-
etappen kommer, och byter strategi inför den långa Saharaflygningen. Fåglarna 
stannar längre och äter mera på sista rastplatsen innan Saharaflygningen. 

 

Även i Falsterbo planeras ett forskningsprojekt där små tättingar skall följas under 
vistelsen på Falsterbohalvön. För att lyckas med detta avser man att radiopejla 
fåglarna med tre uppsatta antenner på olika platser på halvön. Forskarna hoppas 
kunna avgöra var på halvön fåglarna befinner sig, hur länge de stannar samt i vil-
ken riktning de flyttar när de lämnar halvön. 

 

�y glugg 

Att fota fåglar är ett intresse som ökat starkt sedan den digitala tekniken gjort sitt 
intåg i kamerahusen. Åsikterna om vilka objektiv som är de bästa för fågelfoto-
grafering varierar naturligtvis, och eftersom man ofta behöver långa brännvidder 
hamnar man lätt uppe i de högre prisklasserna. De prestandamässigt bästa objekti-
ven har dock nackdelen av att vara rejält tunga, varför man normalt behöver ett 
stativ för att kunna utnyttja fördelarna med objektivet. Många fågelfotografer i 
allmänhet, och skådare i synnerhet, vill dock inte lämna kikarutrustningen hemma 
bara för att fota fåglar. Man vill helt enkelt kunna ha en kamerautrustning hängan-
de i axelremmen och dessutom kunna ta bilder på fri hand. Detta har lett till att 
bl.a. Canon och Nikon tagit fram mycket bra objektiv med en mindre vikt för att 
passa till fågelfotografering. Speciellt har Canons 300 och 400 mm:s fasta objek-
tiv med bildstabilisator blivit favoriter bland skådarfotografer de senaste åren. 
Beroende på bländaralternativ varierar priset för dessa objektiv mellan ca 10 000 
och 50 000 kronor. Eftersom både 300 och 400 mm:s brännvidd dock är i kortaste 
laget för optimal fågelfotografering används normalt en konverter (vanligtvis 1.4 
x) som förlänger brännvidden något. Denna konverter ”stjäl” dock ljus vilket ver-
kar menligt på bildkvalitén. Objektiven är också fortfarande något för tunga för 
att utan obehag kunna bäras i axelrem under flera timmars skådning. 
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Nu har Sigma tagit fram ett helt nytt och lättare objektiv för denna fotonisch.  
Objektivet heter Sigma APO 150-500 mm f 5-6.3 DG OS HSM och är det första 
zoomobjektivet med bildstabilisator och autofokus som når 500 mm. En känd 
fågelfotograf har i senaste numret av Birding World testat gluggen på en Canon 
40D och är mycket nöjd med dess prestanda. Fotografen menar bl.a. att objektivet 
även handhållet har en excellent skärpa på både höga och låga brännvidder, och 
att autofokusen är snabb och pålitlig till och med vid fotografering av lågt flygan-
de tornseglare! Teknisk information och exempel på bilder tagna med objektivet 
hittar du på: www.birdingworld.co.uk Stop Press page. 

Priset för Sigmas nya glugg ligger runt 8000-9000 kronor. 

 

 

Finns det fortfarande äggtjuvar? 

I november 2006 ledde RSPB (The Royal Society of the Protection of Birds – 
www.rspb.org.uk) en räd mot en privatperson i Lancashire, England. Hos perso-
nen i fråga hittades mer än 7000 ägg från vilda fågelarter. Några av dessa arter 
tillhör de sällsyntaste i England och som exempel kan nämnas: kungsörn, småtär-
na, fiskgjuse, svarthalsad dopping, skärfläcka, rödspov, tjockfot, alpkråka, pil-
grimsfalk och smålom. Vidare hittades 21 fågelkroppar, däribland bivråk och 
ängshök, i personens frys! I huset fanns även utrustning (vadderade förvarings-
boxar, kartor, utrustning för äggblåsning etc.) som visade att verksamheten var i 
full gång. Personen dömdes till 23 veckor i fängelse. 

 

RSPB uppskattar att det bara i England finns ca 100 aktiva äggsamlare. Dessa 
utgör ett allvarligt hot mot framförallt arter med små bestånd. Man kan ju tro att 
detta fenomen tillhör det förgångna, men så är alltså inte fallet. Handeln med ut-
rotningshotade växter och djur runt om i världen anses vara nästan lika stor som 
handeln med narkotika och vapen. 
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