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fågelintresse.
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Ordförande har ordet
I SFK har vi ett uggleprojekt där vi har satt upp egentillverkade bostäder åt
ugglor. Regelbundet inventeras och restaureras dessa bostäder och vi kan
glädjande konstatera att vi har nöjda hyresgäster år efter år. Men SFK är en liten
aktör på bostadsmarknaden. Det finns de som är bättre och effektivare än oss på
att bygga bostäder i skogen, nämligen hackspettarna! De står för boendeinfrastrukturen till en mängd medborgare i skogssamhället, inte minst ugglorna.
Jag har alltid fascinerats av hackspettar. Redan på långt håll avslöjar den
bågformiga flykten att man har att göra med en spett. Karaktäristiskt är också de
”knackningar” man ofta hör när spettarna födosöker på trädstammarna.
(Hackspettarnas vana att hacka i trä har ju skämtsamt anförts som anledning till
varför vissa personer gör bäst i att bära hjälm i skogen…)
Som ung fågelfotograf var ett av mina första fotoobjekt en hackspett. Den större
hackspetten var en tacksam art att börja träna på. Det gällde bara att hitta spettens
s.k. ”smedja”, d.v.s. den utmejslade skåra i trädet (ofta en torraka) där den fäster
en kotte som den sedan bearbetar för att komma åt fröna. När spetten anlände med
en kotte fanns gott om tid att ställa in skärpa och andra nyckeltal för att
komponera en så bra bild som möjligt.
En annan fågelfotograf - Kalle Anka - har också försökt fotografera en hackspett.
Han använde en lite annorlunda strategi vars resultat kan avnjutas på TV varje
julafton!
En av världens mest mytiska fåglar är en hackspett: Elfenbensnäbben (Ivorybilled Woodpecker). Även om det inte är officiellt anses denna jätte bland
hackspettar utdöd då man inte kunnat belägga någon säker observation sedan
1944. Arten levde (lever?) i USA och i april 2005 tillkännagavs att en observation
hade gjorts i reservatet Cache River National Wildlife Refuge i Arkansas året
innan. Fyndet har naturligtvis diskuterats men ansågs i alla fall så trovärdigt att
fågelskyddsorganisationen The Cornell Lab of Ornithology startade ett
forskningsprojekt för att undersöka om elfenbensnäbben verkligen fanns kvar.
Under fem år genomfördes expeditioner i olika delar av för arten lämpliga
områden men inga säkra observationer gjordes. Studierna avslutades därför 2010
men med slutsatsen att det inte säkert kunde uteslutas att elfenbensnäbben fanns
kvar.

forts.
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I Sverige har mellanspetten försvunnit som häckfågel. Sista kända häckningen
genomfördes 1980 i Östergötland och observationer av de häckande individerna
gjordes fram till 1982. Därefter har arten endast setts vid två tillfällen (i Skåne
1989 och 1994). Den vitryggiga hackspetten är nära att gå samma öde och är idag
en av Sveriges mest hotade arter. Här pågår ett nationellt arbete med flera
inblandade aktörer för att den vitryggiga hackspetten skall nå tillbaka till en livskraftig population.
Men gör det något om hackspettarna försvinner? Ja, fråga hyresgästerna ugglorna!
Eller ekorrarna. Eller skogens mesar som använder gamla hackspettbon som
vandrarhem under de kalla vinternätterna. Hackspettens gamla bostäder är också
ett omtyckt restaureringsobjekt för skogens murarmästare - nötväckan. Förvisso är
återanvändning ett ledord i dessa tider, men utan ny boendeinfrastruktur skulle det
bli stora ojämnvikter på bostadsmarknaden (med kraftfulla protester från skogens
invånare som följd…). I den situationen skulle inte SFK hinna med att bygga
bostäder!
Väl mött i markerna!
Thomas Tiger

Gamla tallar med tallticka blev
ofta boträd för spillkråkan eftersom de blev rötade inifrån.
Efter flera årtionden knäcktes
de av storm eller snö vid bohålet. Av regn och snö gick
rötan allt djupare och det bildades en slagugglestubbe.
Det finns prover tagna som
visar att en sådan stubbe fortfarande efter 250 år duger för
slagugglan. Tyvärr finns inte
många av dessa naturliga
boplatser kvar men tack vare
holkuppsättningar har vi fortfarande möjlighet att se denna
fantastiska fågel.
Slaguggla (Strix uralensis)
Foto och text: Bosse Forsling
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Tema
Hackspettar
Alla hackspettarter i Sverige utom göktytan är stannfåglar och kan ses hos oss
under hela året. Lättast att observera hackspettar är under våren då de ropar och
trummar. Hackspettarna kommer också gärna fram till fågelbordet där de är
speciellt förtjust i talg. Hackspettarnas gamla bohål är helt avgörande för att
många andra arter skall hitta lämpliga bohål. Arter som är beroende av dessa
bohål är t.ex. mesar, flugsnappare, ugglor och knipor.
Nedan följer en sammanställning över samtliga häckande hackspettarter i Sverige.
Läs och begrunda de olika arterna och var observant på hur man skiljer dem åt.
Att studera hackspettar är speciellt tacksamt för en Söderhamnare då vi har
samtliga arter utom vitryggig hackspett häckande i kommunen!

Gråspett (Picus canus),
Grey-headed Woodpecker
Söderhamn är nog den allra
mest gråspettstäta kommunen i
hela landet. Gråspettar ropar
ofta och i synnerhet under
mars/april. Den hackar ut
bohål i första hand i aspar som
står nära öppen mark, t.ex. vid
hyggen. På vintern kommer
gråspetten ofta fram till talgmatningar.
Foto: Angus Thomson
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Tretåig hackspett (Picoides tridactylus ), Three-toed Woodpecker
Tretåiga hackspetten håller till i äldre blandskogar, företrädesvis i sumpskogar
med döende granar och björkar. Boet hackas ofta ut ganska lågt, gärna i gran.
Den avslöjar sig när den födosöker, då den har ett försiktigare hackande än större
hackspett. Hör man ett försiktigt hackande i rätt biotop kan det därför vara
lönande att titta efter. Trumningen är
kraftig och medellång, som en halv spillkråkevirvel.
Foto: Angus Thomson
Vitryggig hackspett (Dendrocopos
leucotos), White-backed Woodpecker
Numera helt försvunnen från vår
kommun. Tidigare, för 50-60 år sedan,
fanns den dock med flera par. Under 2000talet finns endast ett fynd i kommunen
(från Skog). Inte många skådare har den på
sin Söderhamnslista, men med tanke på att
den finns i våra östra grannländer, samt att
aktiviteter görs för att återskapa en svensk
population, är det fullt möjligt att den kan
dyka upp hos oss. Håll utkik!
Foto: Lena Radler
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Större hackspett (Dendrocopos major), Great Spotted Woodpecker
Vår vanligaste hackspett och man räknar med i snitt 7 par/km. Under våren
trummar den kort och snabbt, en halv till en sekund. Större hackspett kommer
ofta fram till fågelbord där den äter både talg och solrosfrö. Den känns lätt igen
på ryggens två vita ”ovaler”.
Foto: Angus Thomson
Mindre hackspett (Dendrocopos
minor), Lesser Spotted Woodpecker
Mindre hackspett häckar i lövdominerade skogar och kräver där
äldre döende träd. I optimala skogar
kan det finnas upp till 3 par/km.
Trumningen som hörs under april är
1.2 till 1,8 sek lång och med ett
konstant tempo. Det läte som oftast
avslöjar arten är en räcka pipiga rop,
som ibland kan förväxlas med göktyta eller falk. Under vinterhalvåret
är den en doldis och svår att få syn
på.
Foto: Angus Thomson
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Göktyta (Jynx torquilla),
Eurasian Wryneck
Vår enda hackspett som inte
finns hos oss på vintern. Göktytan anländer i början av maj
och flyttar i augusti. Göktytan
hackar inte ut sitt bo utan
använder andra spettars bon
samt holkar. Den håller ofta till
vid skogskanter mot åkrar och
på hyggen.
Foto: Angus Thompson

Gröngöling (Picus viridis),
European Green Woodpecker,
Gröngölingen är lika vanlig
som gråspetten men under
vinterhalvåret är den betydligt
svårare att få syn på. Troligen
flyttar en hel del av våra
gröngölingar en bit söderut
under vintern. Man hör den
ofta ropa under mars/april.
Den håller till i lövskogsdominerade områden.
Foto: Stefan Persson
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Spillkråka (Dryocopus martius), Black Woodpecker
Vår största spett och den näst vanligaste arten i kommunen.
Spillkråkan kräver grova träd för sitt bo, i första hand tall men
även asp fungerar. Under våren hörs den trumma med en lång
och kraftig trumvirvel. Den ropar ofta när den flyger. Spillkråkans bohål används av lite större arter, som pärluggla, skogsduva
och knipa.
Foto: Angus Thomson
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Anslagstavlan
Glöm inte!
Att skicka in din lösning på korsordet!

Är du en berättare?
Vi vill gärna publicera reportage
eller berättelser här i tidningen
och vi tar tacksamt emot Ditt
bidrag, stort som smått!
Det hela får gärna kompletteras
med någon tillhörande bild.
Redaktionen svarar för korrekturläsningen. Skicka ditt bidrag via
email till: info@silvertarna.se

Har du funderat?
Varför har så många grönfinkar dött under sommaren?
De har drabbats av en sjukdom som kallas gulknopp
(trichomonosis). Vill du läsa mera om sjukdomen så finns
artiklar på SOF:s hemsida, www.sofnet.org, skriv gulknopp i
sökrutan så visas länkar till relaterade dokument.

Nu är det jul igen!
Du missar väl inte skinksmörgåsen och
bildvisningen den 1/12!
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Korsordet hösten 2012

Bokstäverna i de grå rutorna bildar ett fågelnamn.
Korsordskonstruktör: Leif Engkvist
Skicka din lösning (endast namnet på fågeln) till:
Bengt Göthe, Kaptensgatan 11A, 826 37 Söderhamn
eller med e-post till bengt.gothe@soderhamn.com senast 24/11
Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer.
Dragning och prisutdelning sker den 1/12 på Bygdegården Vargen när vi har
avslutning och äter skinksmörgås. Vinnarna kommer att publiceras i nästa nummer.
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Höstprogram 2012
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. Då utnyttjar vi 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.
Notera också att vi som vanligt ”förlänger” säsongen något och plockar
med några våraktiviteter i detta program. Det gör vi eftersom Silvertärnan
inte kommer ut förrän en bit in i februari.
Alla är välkomna på våra exkursioner och andra aktiviteter.
Ta gärna med vänner och bekanta.

OBS!
Ev. ändringar och tillägg i programmet
uppdateras via vår hemsida
www.silvertarna.se
Bra att veta:
Vid alla exkursioner anger vi en samlingsplats. Där samlas vi för samåkning om vi ska till någon annan plats.
Varma kläder och fika är alltid bra att ha med. Vi står ofta stilla 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 artbestämma 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 exkursionsledaren.
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
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8/9 lördag
RINGMÄRKNING Granskär
(denna exkursion är annonserad i förra Silvertärnan)
En av våra populäraste aktiviteter där du har möjlighet att på
nära håll se våra småfåglar. Vi håller som vanligt till vid paviljongen på
Granskärs våtmark.
Ringmärkning pågår från kl. 06:00 till ca kl. 10:00
För info kontakta Stefan P 070-342 64 63

15/9 lördag
ROVFÅGLAR Alirs Öga
Vid den här tiden på hösten brukar rovfåglarna passera på sin väg
söderut.
Vi samlas på Alirs öga kl.10:00
För info ring Bengt G 070-533 70 98

20/9 torsdag
RINGMÄRKNING Ugglor Kilbo
Kommer pärluggla och sparvuggla att fastna i näten?
Följ med ut i skogarna runt Kilbo och se.
Vi samlas vid Resecenter kl.19:00 för samåkning ut till Kilbo.
För info ring Stefan P 070-342 64 63

6/10 lördag
EURO BIRDWATCH DAY Skatön
Över hela Europa samlas fågelskådare denna dag för att samla in
fågelobservationer. Vi bidrar genom att följa fågelsträcken över havet
ute vid Skatudden, dit det är en lite längre promenad.
Varma vindtäta kläder, en välfylld fikakorg och kikare är bra att ha med.
Samling vid Resecenter kl. 07:00 så gör vi sällskap ut till Skatön.
För info ring Lars H 070-699 89 31
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6/11 tisdag
BILDVISNING 1 Medlemmarnas bilder
Vi tittar på de fågelbilder som klubbens fotograferande medlemmar tagit.
Har du några bilder att visa så ta gärna med dem på ett USB-minne.
Klubben bjuder på fika under kvällen.
Vi träffas på Bygdegården Vargen kl. 19:00
För info ring Sandra D 073-024 27 05

20/11 tisdag
BILDVISNING 2 Medlemmarnas bilder
Samma upplägg som den 6/11.
Har du några bilder att visa så ta gärna med dem på ett USB-minne.
Klubben bjuder på fika under kvällen.
Vi träffas på Bygdegården Vargen kl. 19:00
För info ring Thomas T 070-517 50 69

1/12 lördag
SKINKSMÖRGÅS
Vi avslutar året med en tradition: skinksmörgås, lotteri och bildvisning!
Angus Thomson är en av SFK:s flitiga fågelfotografer som kommer och
visar sina bilder för oss. Inget man vill missa!
Vi träffas på Bygdegården Vargen kl. 17:00
För info ring Gunnel E 070-298 67 73, Eva L 070-256 35 81
eller Lillian S 0270-353 80

19/1-2013 lördag
SFK Bird Race
Denna prestigefyllda tävling har redan blivit en omtyckt tradition. Lag om
2-4 personer tävlar om vilka som hittar flest arter under dagen (som ju inte
är så lång denna tid på året). Vi avslutar sedan med gemensam förtäring.
Mer information om regler och anmälan kommer att finnas på hemsidan
(www.silvertarna.se). Håll utkik och anmäl ett lag!
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Notiser
Nytt mästerverk under produktion
Arbetet med de två banden som kommer att utgöra Handbook of Western Palearctic Birds (HWPB) går framåt. Verket är en samproduktion mellan Lars Svensson
och Hadoram Shirihai, två av världens ledande ornitologer, och kommer att innehålla fotografier av samtliga taxa (arter och underarter) inom Västra Palearktis.
Även köns- och åldersskillnader i fåglarnas dräkter skall försöka täckas i detta
verk. Skådarvärlden har länge väntat på dessa band som förväntas utgöra en milstolpe inom fågellitteraturen. Bandet kommer att bli det mest kompletta fotografiska verket som täcker områdets fågelfauna.
Källa: Birding World #7, 2012
Utför för Tatarfalken
Tatarfalk förekommer i ett bälte från östra Europa till västra Kina. Populationen
har minskat stadigt i hela utbredningsområdet och anses nu sårbar. I slutet av mars
2012 samlades därför en styrka på 30 personer i Abu Dhabi för att arbeta fram en
bevarandeplan för arten. Deltagarna kom från 18 länder.
Källa: Birding World #4, 2012
Tamhöns känner igen en tiger på lukten
För inte så många år sedan trodde man att fåglar enbart förlitade sig på synen och
hörseln i sin vardag. Undantaget är havsfåglar och en del gamar där man har känt
till att de är beroende av ett bra luktsinne för att hitta föda. Successivt har man
insett att fler fåglelarter använder luktsinnet, dels för att känna igen artfränder,
men även för navigation och födosök.
Forskare vid Stockholms och Linköpings universitet har nu kunnat visa att tamhöns reagerar på lukt från rovdjursspillning trots att hönsen inte tidigare haft
några erfarenheter av rovdjur. Det är tamhöns vid Tovetorps forskningsstation
som reagerade starkt på lukten av rovdjursspillning medan de inte brydde sig om
lukten av spillning från andra bytesdjur (antilop och elefant). Vid rovdjurstestet
användes spillning från tigrar och asiatiska vildhundar.
Höns härstammar från den asiatiska djungelhönan som i vilt tillstånd är ett bytesdjur för rovdjur. Den lever i regnskog där sikten ofta är skymd och där det är en
fördel att kunna känna igen ett rovdjur med hjälp av luktsinnet. Uppenbarligen har
denna egenskap ärvts vidare till våra tamhöns.
Källa: Pressmeddelande 2012-07-31 från Stockholms universitet
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Notiser
Ägretthäckning
Ägretthäger är en art som expanderat sitt utbredningsområde norrut under senare
år. Det har därför gjorts många observationer av arten i Sverige och man har väntat på en första häckning. Redan för två år sedan misstänktes en häckning på Gotland men inga säkra belägg kunde observeras. Tidigare i sommar konstaterades
den första häckningen i England. Den 3 augusti sågs äntligen vuxna ägretthägrar
mata minst två ungar vid Storsund på östra Gotland och Sveriges första häckning
kunde därmed fastställas.
Källa: Sveriges Ornitologiska förening, SOF (www.sofnet.org)

Ägretthäger (Egretta alba)
Foto: Thomas Tiger
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Taget i luften
Byggtekniska problem?
Som framgår av ordförandes inledningstext har SFK ett uggleholkprojekt där vi
bygger holkar för att bidra till tillgången på ugglebostäder. De senaste årens
prishöjningar på virke har dock medfört att vi har varit tvungna att ändra lite på
designen. Av någon okänd anledning verkar det tyvärr som den nya designen inte
faller ugglorna i smaken, och UHF (Ugglornas hyresgästförening) har fått motta
en stor mängd klagomål. SFK undersöker för närvarande vad som kan vara
problemet och vi skall naturligtvis göra allt vi kan för att försöka komma till rätta
med eventuella brister. Möjligtvis kan missnöjet ha att göra med byggtekniska
faktorer då UHF enligt obekräftade uppgifter avser att kontakta TV-programmet
”Arga Snickaren”...
/Red.

Missnöjd hyresgäst!
Lappuggla (Strix nebulosa). Inaängarna, Söderhamn - 2012
Foto: Kristina Jonsson
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Reportage
Orrspel
Det är lördagen den 11/3 och Alf Pallin packar ryggsäcken med
fika samt kamera och beger sig till sitt gömsle vid tjärnen för
avnjuta ett orrspel. Vad visar sig där bland snö och fjolårsgräs
på den frusna myren...? Här berättar Alf om sin magiska morgon
på myren.
Efter en färd på isiga skogsbilvägar parkerar jag strax efter klockan 05.00.
Det blåser ganska mycket men det är ett fint månsken som lyser upp stigen ut till
myren där mitt lilla gömsle väntar. Spelplatsen är på en öppning i myren nära en
liten tjärn. Just här är det ganska blött och det gungar ordentligt under fötterna när
man passerar platsen sommartid, men nu är här fruset och fjolårsgräset sticker upp
på sina tuvor mellan snö och is, för övrigt är myren fast och bevuxen. Det finns
också en liten kulle med ordentliga tallar där fiskgjusen har sitt bo. I tjärnen ser
man ofta storlommen simma omkring.
Jag gör i ordning kamera och stativ, tar en kopp kaffe och väntar. Väntar och
väntar, det har ljusnat ordentligt, klockan har nu passerat 06.00 och snart är det
dags för solen att visa sig. Ännu inga orrar, blåser det för mycket? Tror jag packar
ihop och väntar till ett bättre tillfälle. Då kommer några fåglar och sätter sig i
tallarna runt myren, snart så landar också några orrar. Efter ett långt avvaktande
och sedan mycket trevande börjar spelet. Det blir aldrig någon riktig fart på det
hela, mest att de springer mot varandra utan någon riktig fight. Inga hönor visar
sig. Jag räknar in 14 tuppar och även om det inte är så stor ”action” sjunger och
bubblar det på ganska bra. Har som nämnts räknat in 14 spelande tuppar när jag
ser en fågel som liknar en för stor orrhöna, men det stämmer inte riktigt, det är
ingen höna. En konstig orrtupp som är totalt ointresserad av spelet, kanske en
ungfågel som pryar på orrspel. Då kommer tankarna på rackelhane, korsningen
mellan orrtupp och tjäderhöna. Finns de i verkligheten, trodde det var en skröna.
Har sedan pratat med några bättre fågelkunniga, visat bilderna och fått verifierat
det är en rackelhane som jag haft den stora turen att få se. Det skall bli intressant
att se om den visar sig också längre fram på våren, och hur den i så fall blir
mottagen på spelplatsen när här blir full fart med tuppar och villiga hönor.
Jag besökte sedan orrspelet några gånger till men rackelhanen visade sig tyvärr
inte fler gånger.
/Alf Pallin
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Rackelhane
Foton: Alf Pallin
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www.silvertarna.se
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