1

Söderhamns Fågelklubb (SFK)
Syfte
SFK:s syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö,
att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer, samt att skapa förutsättningar för medlemmarna att aktivt utöva sitt
fågelintresse.
Bli medlem
Medlemskap i SFK erhålls genom att sätta in 100 kr på vårt pg 879140-2. För
varje ytterligare familjemedlem betalas 10 kr. Glöm inte att ange Ditt namn och
Din adress, samt namn på eventuella familjemedlemmar.
Styrelsen vald vid årsmötet 2008
Ordförande:
Thomas Tiger
Vice ordf.
Stefan Persson
Sekr.
Gunnar Andersson
Kassör:
Jan Lundstedt
Ledamot:
Lilian Wallén
Ledamot:
Lars Henningsson
Ledamot:
Ann-Mari Ekdahl
Suppleant:
Bengt Göthe
Suppleant:
Eva Lundh
Suppleant:
Gunnel Edenström

0270-150 69
0270-42 21 56
0270-28 54 62
0270-685 46
0270-353 80
0278-66 53 68
070-654 58 29
0270-704 81
0270-312 12
0270-28 61 97

Hemsida
www.silvertarna.se
Webmaster: Bengt Göthe
Redaktion
Gunnar Andersson, Lilian Wallén, Eva Lund, Ann-Mari Ekdahl
Layout och bildhantering
Gunnar Andersson
Klubblokal
Bygdegården Vargen, Kyrkogatan 18, Söderhamn

Omslagsbild: Törnskata (Foto:Thomas Tiger), sista sidan rödhake (Foto: Angus
Thomson)
2

Ordförande har ordet
Handkikaren är fågelskådarens bästa vän. I alla fall om man begränsar sig till materiella ting, då är det få saker man har större nytta av än en handkikare. Hängandes runt halsen är den snabb att komma åt när en fågel flygen förbi. Ståendes
”stand by” på fönsterbrädan ger den möjlighet att få ut mer av dramatiken vid
fågelbordet.
Dessutom kan den följa med på skogspromenaden, kanotturen, bilutflykten, utlandssemestern, ja – till och med på teaterresan! Och visas det bilder i något sammanhang (t.ex. på någon av SFKs bildvisningar) så ökar behållningen av bilderna
om man har sin handkikare med sig (pröva får Du se!).
Inte många tänker på att handkikaren kan användas som förstoringsglas genom att
vända på den! Bra att veta om man får en sticka i fingret, eller har svårt att läsa
texten i fågelboken. Man kan till och med göra upp eld med handkikaren genom
att använda den som förstoringsglas mot solen (vilket samtidigt visar det olämpliga i att titta i kikaren mot solen!).
En bra handkikare blir lätt Din vän. Men vad är egentligen en bra handkikare?
Jag kommer ihåg min första handkikare. Ingen varumärkeskikare precis, men jag
tyckte den var bra ändå. Den förstorade endast 7 gånger och var ganska tung.
(Handkikarna på den tiden var ofta stora och tunga vilket efter några timmars skådande i fält resulterade i en påtaglig utmattningseffekt; uttrycket ”gamnacke”
myntades…) Trots dess tillkortakommanden öppnade den kikaren en ny värld för
en naturintresserad juvenil hane som mig. Just den kikaren var en bra handkikare
för mig just då.
Men säg den glädje som varar. Med tiden fick man nämligen lära sig att den positiva upplevelse som kikaren genererade hade tekniska orsaker. Frontlinsdiameter,
okular, takkantprisma, ljusstyrka, kontrast, närgräns, kromatisk aberration, synfält, antireflexbehandling, gasfylld, etc. var bara några av kriterierna som avgjorde
om kikaren var bra eller inte. Nu blev det genast mer komplicerat och det gällde
att jämföra och utvärdera dessa för skådningen så kritiska faktorer! Att falla i denna fälla är mycket lätt vilket åskådliggörs av följande exempel från verkligheten:
Per, en skådarkompis till mig, skulle introducera sin flickvän i fågelskådningens
magiska värld och tog följaktligen med henne till en optikhandlare för att välja ut
en bra handkikare. Per och försäljaren diskuterade kikaregenskaper i över en timme där ovan nämnda tekniska begrepp avhandlades på löpande band. Efter att
kommit någorlunda till konsensus beträffande en för flickvännen lämplig modell,
kom någon av herrarna på det geniala draget att fråga flickvännen vilken sorts
kikare hon själv skulle föredra. Svaret kom omedelbart – en röd!
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En bra handkikare är alltså en kikare som DU tycker är bra! Handkikaren är inte
enbart en objektiv vetenskap. Att betrakta fåglarna och naturen genom en handkikare är i mångt och mycket en subjektiv upplevelse. Kikaren skall ligga bra i handen och ge en i betraktarens ögon bra bild – oavsett tekniska data. Det skall helt
enkelt kännas rätt!
När jag har första träffen på mina fågelkurser brukar jag fråga vilken utrustning
som är den viktigaste när man skall skåda fågel. Svaret brukar bli handkikaren.
Naturligtvis är det rätt svar, även om jag brukar säga att det är fel – det är nämligen termosen!
Väl mött i markerna!
Thomas Tiger

Handkikaren – en viktig pryl!
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Lappuggla på besök.
Text: Gunnar Andersson Foto: Angus Thomson
Under mellandagarna och en bit in på det nya året hade vi besök av en gäst
från norr. Ugglan rapporterades första gången den 25 december 2008. Den
fanns då efter vägen mot Östansjö, mitt för gamla fågeltornet vid Ålsjön.
Lappugglan sågs sedan på samma plats fram till den 10 januari 2009.
Många fågelintresserade, även en del långväga, passade på att beskåda lappugglan som inte var speciellt skygg. Den satt ofta på lyktstolparna efter vägen
och man kunde se den på nära håll.
Under vintrar med dålig gnagartillgång företar en del ugglor långa vandringar söderut. Ofta söker de upp öppna platser som hyggen, åkrar och fält för att
där jaga möss och sork. Ugglan sitter ofta i ett träd eller på en stolpe och lyssnar intensivt efter ljudet av sork. De verkar helt obesvärade av att det står
människor och tittar på eller att bilar åker förbi.
I Hälsingland har vi besök av några lappugglor nästan varje vinter och vissa
år förekommer även häckning i de norra delarna av lanskapet.

Lappugglan vid Ålsjön
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Lappugglan är stor uggla med ett vingspann på 130—150 cm och
en kroppslängd på nästan 70 cm.

När ugglan slår ett byte på marken brer den ut vingarna som för att
stänga av alla flyktvägar. Ofta sitter den så en liten stund innan
bytet tas i näbben.
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Lappugglan har gul näbb och gula ögon omgivna av fina koncentriska ringar, vilket den är ensam om bland våra ugglor.

En flygande lappuggla kan skiljas från den snarlika slagugglan på
ett brett mörkt ändband på stjärten och på de ljusa fälten på den
yttre delen av vingarnas ovansida.
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'otiser
Kungsörn och pilgrimsfalk i Hälsingland
Att det ses kungsörn och pilgrimsfalk i vårt landskap är ingen nyhet. Men häckar
arterna hos oss? Jo minsann! Under ett antal år har en entusiastisk skara fågelskådare inventerat kungsörn i länet. I början av mars är den lämpliga perioden då
kungsörnsparen spelflyger på häckplatsen. Utspridda på de mest lämpliga kungsörnmarkerna har de frivilliga inventerarna kunnat kartlägga inte mindre än nitton
revir! Utav dessa revir ligger femton i Ljusdals kommun, två i Hudiksvalls kommun och ett vardera i Bollnäs- och Nordanstigs kommuner.
Efter analyser av årets häckningar blev resultatet åtta lyckade med totalt nio ungar. Två häckningar var avbrutna/misslyckade. Åtta lyckade häckningar är i alla
fall det mesta som noterats i Hälsingland. När får vi den första häckningen av
denna majestätiska fågel i Söderhamns kommun?
År 2006 hittades en häckning av pilgrimsfalk i Ljusdals kommun. Pilgrimsfalken
har ju varit på gränsen till utrotning och i Gävleborgs län har arten inte häckat
sedan 1967 (i Gästrikland).
Ljusdalshäckningen blev framgångsrik och häckning skedde även 2007 och 2008
på samma plats. Under 2008 hittades ytterligare två häckningar, den ena i Hudiksvalls- och den andra i Bollnäs kommun. Resultatet från 2008 års tre häckningar
blev glädjande nio ungar.
(källa:Fåglar i X-län, #3 2008)

1000 nya arter funna vid Mekong
Det är lätt att tro att alla arter borde vara upptäckta vid det här laget. Möjligtvis
kan man kanske tänka sig att en och annan djungelinsekt eller något ryggradslöst
djuphavsdjur har undgått vetenskapen. Men så är det sannerligen inte!
Mellan 1997 och 2007 arbetade ett stort antal forskare i de sex länder som ligger i
anslutning till Mekongfloden (Kambodja, Laos, Myanmar, Tailand, Vietnam och
provinsen Yunnan i södra Kina). Totalt hittade forskarna 1068 nya arter. Av dessa
var 519 växter, 279 fiskar, 88 grodor, 88 spindlar, 46 ödlor, 22 ormar, 15 däggdjur, 4 fåglar (!), 4 sköldpaddor, 2 salamandrar och 1 okänd padda. Bland de speciellt intressanta fynden kan nämnas en extremt giftig tusenfoting som producerar
cyanid! Eller vad sägs om världens största jaktspindel med ett benspann på 30 cm,
eller en Laotisk klippråtta som tillhör en djurgrupp som forskarna trott dog ut för
11 miljoner år sedan!
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På Världsnaturfonden (WWF) är man mycket positivt överraskad av fynden. På
deras hemsida berättar Allan Carlson, tropikexpert, att det är fantastiskt att det går
att upptäcka så många nya arter, och kommenterar den giftiga tusenfotingen: ”Vem vet vilken nytta vi kan ha av den i framtiden.”
Det finns dock allvarliga hot mot detta område som WWF i sin rapport pekar ut
som ett av jordens mest skyddsvärda. Hela regionen är utsatt för ett massivt tryck
av en växande befolkning. Enligt Allan Carlson avverkas stora arealer regnskog
och 70 procent av de endemiska däggdjuren är globalt hotade.
(källa:www.wwf.se/press)

Erik fick rätt om blåstjärten
En klassisk fågelbok är Erik Rosenbergs ”Fåglar i Sverige” (Almqvist & Wiksell
Förlag AB, Stockholm 1953). Boken innebar en milstolpe inom svensk fältornitologi och finns fortfarande i handeln. Längst bak i boken finns en efterlysning med
rubriken ”Blåstjärten”.
I texten kan vi läsa att denna sibiriska fågel på senare tid gjort en framstöt mot
väster och att det inte är otänkbart att blåstjärten snart uppenbarar sig i norra Sverige. Efterlysningen slutar med orden: ”Ornitologer, när I vandren i lavskrikans,
tallbitens och videsparvens skogar, lyssnen då ock efter den sibiriska taigans Fågel Blå!”
I december 1965 slog Erik Rosenberg förutsägelse in, och även om platsen för
detta fynd var Vallåkra i Skåne, har nästan alla fynd av sjungande individer skett i
Norrbotten. Totalt finns det drygt 30 fynd av blåstjärt i Sverige (t.o.m. 2008). Flera av dessa fynd rör fåglar som fångats i samband med ringmärkning, men flera
individer har som sagt även setts i det fria.
Blåstjärten trivs i taigans djupa mörka barrskogar där den under häckperioden
sitter längst upp i toppen av ett träd och sjunger. Vintern tillbringas i sydöstra
Asien. I Hälsingland finns ännu inget fynd men en i juni eller juli vemodigt sjungande fågel i toppen av en gran i urskogen vid gamla fågeltornet vid Ålsjön bör
kollas extra noga…
(red.)
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Korsordskonstruktör: Leif Engkvist
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Korsordet
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 28/2
Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnr.
Dragning och prisutdelning sker på årsmötet den 10/3
Vinnarna kommer att publiceras i höstprogrammet.

'otiser
Det blev världsrekord!
Så har det hänt! Som Ni säkert noterat i tidigare nummer av Silvertärnan, har vi
följt det engelska paret Ruth Miller och Alan Davis i deras försök att slå det gällande världsrekordet i observerade arter under ett år. Det tidigare rekordet löd på
3662 arter.
Ruth och Alan var för tillfället i Australien, och hade endast 12 arter kvar för att
slå rekordet när de kl. 03.30 den 31 oktober 2008 gav sig av mot ett intressant
torrt buskområde. Efter att ha letat under hela förmiddagen lyckades de till slut
tangera det förra rekordet. Men hur de än letade hittade de inte den sista 12:e arten. Paret lämnade området och stannade regelbundet efter vägen för att spana av,
men kunde bara hitta arter som de sett tidigare. Till slut kom de fram till ”Griffith
Golf Course”, en golfbana där en turnering var i full gång. Trots att chansen var
ganska liten att hitta en ny art bland alla spelare och publik, så stannade de i alla
fall och gick en bit i riktning mot fairway. I utkanten av banan får de plötsligt se
sex papegojor födosöka på marken. Frenetiskt jobbade de med skärpeskruvarna på
sina kikare, och kunde när skärpan väl var inställd konstatera att de stod och tittade på papegojarten Blue Bonnet (orthiella haematogaster). Världsrekordet var
slaget!
Men med två månader kvar på året förlorades ingen tid. Nu gällde att öka marginalen så att deras årsrekord skulle bli så svårslaget som möjligt för alla kommande
utmanare. Den 31 december 2008 kunde paret konstatera att det nya världsrekordet lyder på 4341 arter.
Men det är väl ingen vågad gissning att detta nya rekord kommer att attackeras av
ärelystna konkurrenter…
(källa:www.thebiggesttwitch.com)
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Vårprogram 2009
Bästa medlem!
Här följer som vanligt ett fullspäckat vårprogram med aktiviteter av
olika slag! Våren är ju intensiv när man är fågelintresserad och det är
därför naturligt att vi har många exkursioner under den årstiden. Hoppas att Du finner vårprogrammet intressant!
Notera också att vi som vanligt ”förlänger” säsongen något och plockar
med några höstaktiviteter i detta program. Det gör vi eftersom höstprogrammet inte kommer förrän en bit in i september.
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 samåkning om vi ska till någon annan plats.
Varma kläder och fika är alltid bra att ha med. Vi står ofta still och
det kan vissa årstider bli ganska kallt. Då är det skönt att värma sig
med lite fika och en varm tröja. Fågelbok och kikare är bra att ha med
sig. Oftast har någon i gruppen med sig tubkikare, så det går att 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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Söndag 8/3
GRANSKÄRSVANDRING
Följ med på en kortare vandring vid Granskärs våtmark. Vi besöker
bland annat vår matningsstation.
Samling vid paviljongen på Granskär kl. 10.00
För info ring Gunnar A. 070-651 4017

Tisdag 10/3
ÅRSMÖTE
Härmed kallas samtliga medlemmar i Söderhamns Fågelklubb till årsmöte.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Martin Alexandersson (från Gävle) att visa bilder på fåglar.
(Glöm inte att ta med kikaren!)
SFK bjuder på fika. Det blir också prisutdelning till vinnarna i korsordstävlingen.
Samling på Bygdegården Vargen kl. 19.00
För info ring Ann-Mari E. 070-654 5829

Fredag 13/3
UGGLEKVÄLL
Nu har ugglorna börjat hoa. Följ med ut och lyssna. Vi kommer bland
annat att försöka höra berguvens mäktiga rop.
Samling vid Resecenter kl. 17.30 för samåkning.
För info ring Lars H. 070-699 8931
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Tisdag 24/3
VILKEN FÅGEL?
Staffan Reinius hjälper oss att artbestämma fåglar med hjälp av fjädrar.
Ta gärna med de fjädrar som du har liggande hemma.
SFK bjuder på fika.
Samling på Bygdegården Vargen kl. 19.00
För info ring Ann-Mari E. 070-654 5829

Lördag 4/4
HACKSPETTMORGON VID AXMAR BRUK / SKÄRJÅN
Vi åker i år till en spännande lokal för att lyssna på hackspettarnas
trummande. Vi inleder morgonen med ett besök i parken vid Axmar
bruk. Med lite tur får vi också se strömstarens och forsärlans födosök
i ån.
Samlig vid Resecenter kl. 08.00 för samåkning.
För info ring Mats R. 070-251 8826

Lördag 11/4
VÅRDBERGET, Ljusne
Från Vårdberget i Ljusne har vi en fantastisk utsikt och bör kunna få
se både rovfåglar och småfågelsträck. Parkering finns vid servicehuset Kastanjen. Sedan är det en brant stig på ca 200m upp till toppen.
Vi finns på berget från kl. 06:00 för den som är morgonpigg.
Samling vid Resecenter kl. 08.00 för samåkning.
För info ring Stefan P. 070-342 6463
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Lördag 18/4
ROVFÅGLAR Maden
Nu återvänder rovfåglarna från sina övervintringsplatser. Vid ”rören”
har vi en utmärkt utsikt och vi skådar mot skyn efter rovfåglar och
annat spännande som kommer flygande.
Samling vid Resecenter kl. 08.00 för samåkning.
För info ring Tord S. 070-363 1806

Lördag 25/4
HJÄLSTAVIKEN, Uppland (OBS anmälan)
Vi gör en dagstur till Upplands bästa fågellokal. Här finns en fågelrikedom som vi inte är van vid hemma i Hälsingland. Räkna bl.a. med
1000-tals gäss! Dessutom finns olika biotoper med kända platser som
Fågeltornet, Kvarnberget samt Lilla och Stora Parnassen. Målarter för
dagen är ringtrast och stenknäck.
Samling vid Resecenter kl. 06.00 för samåkning.
För info och anmälan ring Thomas T. 070-517 5069

Fredag 1/5
KORSHOLMEN, Långvind
Traditionsenligt åker vi ut till Korsholmen, vår bästa lokal för att skåda havsfågel.
Samling vid Resecenter kl. 05.00 för samåkning.
För info ring Lars H. 070-699 8931
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Tisdag 5/5
TISDAGSEXKURSION
Vårens första tisdagsexkursion, där vi under maj månad samlas varje
tisdagskväll för att se vilka fåglar som finns på våra olika lokaler.
Samling kl. 18.00 vid Granskärs våtmark. Där bestämmer vi vilken
lokal som ska besökas under kvällen.
För info ring Thomas T. 070-517 5069

Söndag 10/5
FÅGELSKÅDNINGENS DAG
I hela Sverige samlas fågelintresserade denna dag på olika platser för
att se vilka fåglar som anlänt. Packa fikakorgen, ta med er släkt och
vänner och ta en promenad ut till det gamla fågeltornet vid Ålsjön.
Testa era fågelkunskaper på tipspromenaden längs vägen ut. Vid tornet finns våra kunniga skådare som hjälper till med artbestämningen.
Välkomna när ni vill under morgonen och förmiddagen. Vi finns där från
08.00 till 12.00.
För info ring Gunnar A. 070-651 4017

Tisdag 12/5
TISDAGSEXKURSION
Under maj samlas vi som vanligt på tisdagskvällar för att se vilka fåglar som finns på våra olika lokaler.
Samling kl. 18.00 vid Granskärs våtmark. Där bestämmer vi vilken
lokal som ska besökas under kvällen.
För info ring Stefan P. 070-342 6463
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Tisdag 19/5
TISDAGSEXKURSION
Under maj samlas vi som vanligt på tisdagskvällar för att se vilka fåglar som finns på våra olika lokaler.
Samling kl. 18.00 vid Granskärs våtmark. Där bestämmer vi vilken
lokal som ska besökas under kvällen.
För info ring Christer L. 0270-363 80

Tisdag 26/5
TISDAGSEXKURSION
Den sista av vårens tisdagsexkursioner. Nu har de flesta av vårens
flyttfåglar kommit och vi besöker någon lokal i kommunen för att se
vad som finns där.
Samling kl. 18.00 vid Granskärs våtmark. Där bestämmer vi vilken
lokal som ska besökas under kvällen.
För info ring Lars H. 070-699 8931

Torsdag 28/5
VÅRKVÄLL PÅ SKATÖN
Vi utforskar skatberget med dess omnejd och kanske visar sig någon
svarthakedopping inne vid Svartsundet. Som avslutning på kvällen blir
det korvgrillning vid stranden.
Samling vid Granskär kl. 18:30 för samåkning eller vid Svartsundsrännan kl. 18.45.
För info ring Ann-Mari E. 070-654 5829
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Lördag 13/6
NATTSÅNGARE
Nu är sångarna igång och vi åker ut till några lokaler för att lyssna.
Det kan bli sent, så ta med fika och varma kläder.
Samling vid JET-macken kl. 22.00.
För info ring Robert L. 0270-100 88

Tisdag 4/8
TISDAGSEXKURSION
Augusti är en spännande tid för oss fågelvänner, Nu flyttar vadarna
till sina varmare breddgrader och stannar gärna till ute på Stenö för
att proviantera och vila.
Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta
kläder för vinden kan ligga på.
För info ring Gunnar A. 070-651 4017

Tisdag 11/8
TISDAGSEXKURSION
Dags för den andra av sensommarens exkursioner till Stenö. Med lite
tur kan vi få se skräntärna och dvärgmås.
Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta
kläder för vinden kan ligga på.
För info ring Thomas T. 070-517 5069
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Lördag 15/8
ALIRS ÖGA
Nu är rovfåglarna på väg söderut. Vi bör kunna få se bivråkar som är
på väg till varmare breddgrader. Uppe på Alirs öga har vi en fin utsikt
över omgivningarna.
Samling vid Alirs öga kl. 09.30
För info ring Tord S. 070-363 1806

Tisdag 18/8
TISDAGSEXKURSION
Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta
kläder för vinden kan ligga på.
För info ring Christer L. 0270-363 80

Tisdag 25/8
TISDAGSEXKURSION
Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta
kläder för vinden kan ligga på.
För info ring Bengt G. 0270-704 81

Tisdag 1/9
TISDAGSEXKURSION
Från den första september är det åter tillåtet att gå omkring fritt
inom reservatet vilket gör att vi kan spana av stränderna på ett bra
sätt.
Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta
kläder för vinden kan ligga på.
För info ring Stefan P. 070-342 6463
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