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Ordförande har ordet
De sista sekunderna 2014 var speciella. Jag hade två saker att fira. Förutom att
hälsa in det nya året så hade jag just lyckats se en mellanspett! Men när jag tittade
ner i champagneglaset så drogs min uppmärksamhet till de små bubblor som
oförtrutet strömmade upp mot ytan. Bubblor fascinerar!
Som barn tyckte jag om att blåsa såpbubblor. Föga kunde jag då ana att de små
runda ”leksakerna” ett tiotal år senare skulle bli föremål för vetenskapen. Det
pågår nu omfattande forskning kring bubblornas intressanta egenskaper. Man har
sett att det finns två olika typer av bubblor; de som förekommer i vätska (t.ex. de i
champagneglaset) och de som svävar i luften (t.ex. såpbubblor). Vätskebubblorna
har en oregelbunden form som hela tiden ändrar sig medan den senare typen alltid
intar en klotrund form.
På universitetet i Southampton har man tagit fram ett naturligt rengöringsmedel
genom att tillsätta mikroskopiska bubblor i vatten och sända en ultraljudsvåg
genom vattnet. Detta får bubblorna att vibrera vilket gör dem till effektiva
”borstar” som kommer åt i skrymslen och hörn. Man tror att detta bubbelvatten
kommer att få stor betydelse inom t.ex. industri och sjukvård.
Inom det medicinska området har man redan idag börjat använda sig av bubblor.
Charing Cross-sjukhuset använder t.ex. mikrobubblor för att drastiskt öka
detaljupplösningen på bilder vid ultraljudsundersökningar. På universitetet i
Oxford forskar man på bubblornas förmåga att transportera läkemedel. Genom att
dessutom låta bubblorna transportera mikroskopiska järnpartiklar kan man med
magneter styra bubblorna exakt dit man vill. När väl bubblorna nått målet så
”frikopplar” man läkemedlet med hjälp av ultraljud.
För att återgå till nyårsfirandet så visar studier på universitetet i Reims i Frankrike
att bubblorna i champagne har en avgörande betydelse för smaken. Aromatiska
molekyler transporteras i bubblorna och skickas ut som projektiler när bubblorna
spricker vid ytan. Ju längre bubblorna transporteras ju kraftigare effekt, vilket är
förklaringen till att champagne smakar bäst i höga glas (har jag hört…).
Och även här, som i så många andra sammanhang, har det visat sig att man kan
lära sig mycket från naturen, och inte minst från fåglarna! Forskarna intresserade
sig för de bubblor som ibland omger kejsarpingviner då de simmar under
vattenytan. De upptäckte att det bildas mycket bubblor kring fågelns kropp just då
den ska hoppa upp på iskanten. Hos pingvinerna ser man därför en ”jetstråle” i
vattnet just innan upphoppet. Vid närmare studier kunde man konstatera att
pingvinerna lagrar luft i fjäderdräkten och släpper ut den när de ska lämna vattnet.
Detta medför en minskad friktion mellan pingvinen och vattnet vilket i sin tur
resulterar i att pingvinen kan få 50 % högre fart, och därmed hoppa längre upp på
t.ex. ett isblock än vad den annars skulle ha kunnat!
forts.
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Upptäckten ledde till att fartygsindustrin nu forskar vidare på detta. Man tror
nämligen att man med bubblor ska kunna sänka driftkostnaderna för fartyg med
upp till 15 %! Och det kan ju vara viktigt då oljepriserna hela tiden stiger – i alla
fall ända tills oljeprisbubblan spricker!
Väl mött i markerna!
Thomas Tiger

Naturens egna bubblor.
Stråtjära, Hälsingland.
Foto: Kristina Bolin.
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Tema
Tema – Nattsångare
Text: Magnus Ahlgren
Temat för det här numret är något som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen
nattsångare. Varför det, kanske du undrar? Säsongen är kort och väderberoende,
den som vill uppleva nattsångare måste försaka en del nattsömn, ofta ser man inte
ens fåglarna etc. Jo, att åka ut och lyssna efter nattsångare innebär så mycket mer
än att bara pricka av arterna; det är en helhetsupplevelse. Ljuset, dofterna, ljuden,
daggen, myggen...
För många år sedan jobbade jag som lärare på en högstadieskola i Ockelbo.
Under en lektion i svenska i årskurs sju fick eleverna läsa ”Juninatten” av Harry
Martinson.
Det var särskilt två av fraserna som fångade mig:
”Juni natt blir aldrig av,
liknar mest en daggig dag…”
Och…
”Skymningsbård blir gryningstimme
varken tidig eller sen.”
Den totala bristen på inlevelse från barnens sida fick mig snabbt att inse att ingen
av dem, 13 år gamla, någonsin vakat en sommarnatt. För att i någon mån avhjälpa
den bristen försökte jag återge känslan från mina egna årligen återkommande
nattliga cykelfärder runt Ockelbo i jakt på busksångare, hornuggleungar och
nattskärror. Jag är i lycklig ovisshet om någon av eleverna blev så fångad av min
berättelse att de kommit att bli nattfågelskådare. För egen del innebar lektionen att
jag för alltid kommer att tänka på Harry Martinssons dikt när jag är ute och
lyssnar efter nattsångare.
Vår förhoppning med det här
temanumret är att vi ska lyckas
väcka din nyfikenhet. Kanske ses
vi på cykel en natt någonstans i
våra marker. Eller ännu hellre,
varför inte följa med på
Söderhamns Fågelklubbs årliga
nattsångar-utflykt? I år kommer
den att äga rum den 6 juni.
Välkommen!
Busksångare (Acrocephalus
dumetorum) Blyth's Reed
Warbler
Foto: Lena Radler
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Skådarens Guide till Nattsångarna:
Först något om lämplig utrustning m.m. Om man har möjlighet att ta sig fram på
det sättet är cykel ett förträffligt transportmedel eftersom det medger lyssnande
under transporten. Man scannar så att säga av ett större område jämfört med att
åka bil mellan olika platser. Dessutom kommer man närmare naturen och
sommarnattskänslan blir mer påtaglig. Kikare bör man ha med sig, trots att det är
lätena som spelar huvudrollen. Ugglor och nattskärror kan synas riktigt bra trots
att det är skumt mitt på natten. Fågelbok, givetvis, men en sådan kan gärna
kompletteras med modernare redskap för artbestämning. Numera finns både
hemsidor och appar som tillhandahåller fågelläten via internet, så en mobiltelefon
kan vara bra att ha med sig. Varma och vindtäta kläder, myggmedel och…
förstås, ingen fågelexkursion utan kaffekorg!
Det säger väl sig självt att de fåglar vi presenterar är nattaktiva. Långt ifrån alla
hör dock till släktet sångare, vi tar upp de arter som man har störst chans att få
höra, eller i bästa fall se, under en tur under de ljusaste sommarveckorna.

Hornuggla (Asio otus) Long-eared Owl.
Juni 2014.
Foto: Angus Thomson.
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Sävsångare
En av våra vanligaste sångare i
släktet acrocephalus,
förekommer i våtmarker som
exempelvis Granskär. Sången är
aktiv, nästan hetsig och ganska
högljudd. Den framförs i långa
fraser av upprepade skorrande
läten som blandas med vassa
härmljud och visslingar.
”Kri-kra-kri-kra-kerri-sju-kerrikerri-kra-sju” etc.
Rörsångare

Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)
Sedge Warbler.

Nära släkting till sävsångaren
och uppträder i samma miljöer
Ålsjön, Hälsingland, 2005.
som denna. Sången är ”pratig”
Foto: Stefan Persson.
och något mer återhållen jämfört
med sävsångarens och innehåller
färre och stillsammare visslingar
och härmljud. ”Tretti-tretti-trettiterr-terr-terr-sju-terri-terri-terrikri-kri-kri” etc.
Busksångare

En mästerlig härmare som
uppträder i närheten av
våtmarker, dock inte i vass eller
säv. Som namnet antyder håller
busksångaren till i större
buskage och lite högre över
marken än den nära släktingen
kärrsångaren. Sången är lugnare
och mer metodisk än
Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
kärrsångaren med härmljud som European Reed Warbler.
nästan omsorgsfullt upprepas 3-4
gånger (ibland dock ända upp till Foto: Thomas Tiger.
10 gånger!) innan nästa fras.
Ibland lägger busksångaren in ett smackande lockläte innan den går vidare med
nästa art. Rösten förefaller inte så ljus som kärrsångarens.
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Kärrsångare
Även kärrsångaren förekommer
huvudsakligen i våtmarker där den
uppehåller sig i vass, säv, högt gräs och
låg markvegetation. En riktig ekvilibrist
när det gäller att härma andra fågelarter.
Sången består till stor del av långa serier
av härmljud av exempelvis ladusvala,
sädesärla, blåmes, talgoxe, koltrast,
vaktel, nötväcka, svartvit flugsnappare
och fiskmås. Härmljuden upprepas flera
gånger i högt, nästan stressat tempo.
Perioder med långsammare tempo övergår
strax i nya kaskader av härmningar.
Härmljuden vävs oftast samman med ett
Kärrsångare (Acrocephalus paartspecifikt, lite utdraget läte som kan
lustris) Marsh Warbler.
beskrivas som ”zä-biiiih, zä-biiiiih, zäbiiiiiiih”.
Granskärs våtmark, Söderhamn.
Foto: Stefan Persson.

Gräshoppsångare
Sångare som tillhör släktet locustella.
Den förekommer i områden med vass och
säv och är nästan årlig vid Granskärs
Våtmark. Sången är en ljust ringande ton
eller svirrande ton; ”rrrrrrrrrrrrrrr” som
kan vara flera minuter i ett sträck.
Ljudstyrkan kan förefalla variera men det
beror i själva verket på att fågeln vrider på
huvudet under sången.
Näktergal

Denna art är ingen sångare utan en
trastfågel. Näktergalen uppträder i miljöer
som liknar busksångarens men också i
parker och lundar. Den förekommer vid
flera av de lokaler vi besöker på
nattfågelutflykten, vid Granskär, Ålsjön,
Britas backe etc. Sången är välkänd, stark
och smäktande med visslingar, sträva
läten och drillar: ”Ka-tjuck, ka-tjuck, ka- Gräshoppsångare (Locustella naevia)
Common Grasshopper Warbler.
tjuck, kr-kr-kr, sju-sju-sju, kara-terrrrrrsju!”
Granskärs våtmark, Söderhamn.
Foto: Stefan Persson.
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Nattskärra
Givetvis heller ingen sångare men väl en fågel som nästan uteslutande rör sig och
hörs om natten. Nattskärran är ett eget släkte som utseendemässigt påminner
något om en gök eller rent av en sparvhök. Nattskärran är en insektsätare som
fångar sina byten i luften på samma sätt som en seglare. Den förekommer i gles
tallskog där den häckar på marken. Sånglätet är ett mytiskt spinnande ”terrr-errrrrerrrrr-errrrrr-errrrrr-errrrrr”. Då och då saktar ljudet ner till ett långsamt knatter
som kan bli så långsamt att det uppstår ett ”motorstopp”. Nattskärran låter också
höra ett klatschande ljud som uppstår när hanen slår ihop vingarna under
spelflykten.
Hornuggla
Denna uggleart är numera endast sparsamt förekommande i Hälsingland i öppet
odlingslandskap. Sommartid är det sällan ugglans hoande som hörs – istället är
det ungarnas tiggande, klagande ”pieeeeeh” som avslöjar arten.
Jorduggla
Arten förekommer vid myrmarker och hedar samt i fjällen. Denna ljusa uggla har
visat sig i maj och juni vid Granskärs våtmark de senaste åren. Sommarnätter kan
man ev. höra ungarnas hesa tiggläten ”tjääääää-äpp”.
Kattuggla
Denna uggla låter året runt, såväl det välkända hoandet som ”klävitt, klävitt”.
Sommartid kan man ibland höra de vuxna fåglarna varna med ett gråtrutliknande,
vibrerande ”o-o-o-o-o-o”. Ungarna har ett kort pipande tiggläte som beskrivits
”psi-epp”.
Vattenrall
Denna rallfågel är svår att få syn på eftersom den oftast uppehåller sig i
vassområden, både i slättsjöar och i skogstjärnar. Den förekommer nästan årligen
vid Granskär och i några skogstjärnar i närheten. Det vanligaste lätet är ett vilt
och galet skrikande, som från en stucken gris!
Vaktel
Denna lilla hönsfågel håller oftast till i högt gräs och liknande, gärna på stora
öppna fält. Flera år har den hörts spela ute på Ålsjöängarna. Den hörs oftast under
senare delen av juni och under juli. Lätet är en omisskännlig vissling ”byll-bylytt” som upprepas flera gånger i en lugn, gungande rytm. Rösten påminner om
nötväckans. På nära håll kan man dock höra ett nästan metalliskt ljud.
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Anslagstavlan
Korsordet hösten 2014
Under SFKs traditionella julavslutning (”skinksmörgåsen”) drogs
vinnarna i höstnumrets korsordstävling. 14 rätta svar hade inkommit till
redaktionen.
Det rätta svaret var ”Glada”
Vinnare:
1. Eva Ahlmèn Boström, Uppsala
2. Gun Thiger, Söderhamn
3. Sven-Erik Högberg, Bollnäs
Vi gratulerar pristagarna!

Glöm inte fågeltornskampen den 9/5!

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

När kommer vårfåglarna?
På hemsidan finns en blankett att hämta där du kan
kryssa i när du ser dina första vårfåglar.
Du kan även se när fåglarna kommit tidigare år.
Materialet hittar du under menyvalet ”Om fåglar”.

Resultat SFK Bird Race 2015
1. Ringmärkarna (41 arter)
2. Ljusne Bird Fighters (36 arter)
3. Hudiksvallarna
arter)
Nu är det jul (31
igen!
Du missar
väl inte
och
Grattis
tillskinksmörgåsen
segrarna!
bildvisningen den 1/12!
4 lag deltog i tävlingen den 17/1.
Under dagen noterades 44 olika arter i kommunen.
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Vårprogram 2015
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 Silvertärnan
inte kommer förrän en bit in i september.
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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10/3 tisdag
ÅRSMÖTE
Härmed kallas samtliga medlemmar i Söderhamns Fågelklubb till årsmöte.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Helena Larsson att visa
bilder från Antarktis. Vi kan lova att det blir en kanonkväll, missa inte den.
SFK bjuder på fika.
Vi träffas på Bygdegården Vargen kl. 19:00.
För info ring Thomas Tiger 070-517 50 69

12/3 torsdag
UGGLEKVÄLL
Nu är det hög tid att ge sig ut och lyssna efter ugglornas magiska
ropanden igen!
Följ med oss ut! Har vi tur får vi höra berguven eller kattugglan ropa!
Samling vid resecentrum kl. 17:30 för samåkning.
För info ring Lars Henningsson 070-699 89 31

4/4 lördag
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. Därifrån är det en brant stig på ca 200m upp till toppen.
Vi finns på berget från kl. 06:00 för den som är morgonpigg.
För den morgontrötte samlas vi vid resecentrum kl. 08:00 för samåkning.
För info ring Stefan Persson 070-342 64 63

11/4 lördag
ROVFÅGLAR Ålsjöängarna
Nu återvänder fåglarna på bred front. Vid norra tornet har vi en utmärkt
utsikt och vi skådar mot skyn efter rovfåglar och annat spännande som
kan komma flygande.
Samling vid Ålsjöparkeringen kl. 10:00.
För info ring Thomas Tiger 070-517 50 69
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18/4 lördag
FOTOVANDRING Skatön
En promenad i lugnt tempo på den vackra Skatön där vi fotar fåglar och
natur under vägen ut till Skatrevet.
Samling vid resecentrum kl. 09:00 för samåkning.
För info ring Bengt Göthe 070-533 70 98

25/4 lördag
HACKSPETTSMORGON
Vi ger oss av mot någon hackspettslokal (bestäms senare), för att lyssna
efter ett säkert vårtecken – våra olika spettar. Det går att skilja dem åt på
deras trumningar. Kanske får vi höra gråspetten?
Samling vid resecentrum kl. 06:00 för samåkning.
För info ring Bosse Forsling 070-209 77 70

1/5 fredag
KORSHOLMEN Långvind
Traditionsenligt åker vi ut till Korsholmen - vår bästa lokal för att skåda
havsfågel. Det är en bit att gå genom skogen på delvis ojämn mark,
men fantastiskt fint när man kommer ut till klipporna. Om vinden ligger på
från havet kan det vara kallt, så ta med en extra tröja.
Samling vid resecentrum kl. 05:00 för samåkning.
För info ring Lars Henningsson 070-699 89 31

5/5 tisdag
TISDAGSEXKURSION
Vårens första tisdagsexkursion. Under maj månad samlas vi varje
tisdagskväll för att se vilka fåglar som kommit till våra lokaler.
Samling vid Ålsjöparkeringen kl. 18:00. Där bestämmer vi vilken lokal som
ska besökas under kvällen.
För info ring Gunnar Andersson 070-651 40 17
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9/5 lördag
FÅGELTORNSKAMPEN Ålsjötornet
Över hela Sverige tävlar olika fågeltorn mot varandra denna lördag.
Vi har nu varit med i fyra år och förra året kom vi på en sjunde plats med
90 arter skådade från Ålsjötornet! Det är inte illa och även detta år skall vi
medverka. Reglerna är enkla - det gäller att hitta så många arter som
möjligt från tornet mellan kl. 05-13.
Kom och var med under någon del av dagen! Ta med fika.
Reportage från tidigare fågeltornskamper finns på hemsidan.
Vi finns i tornet mellan 05:00 och 13:00.
För info ring Thomas Tiger 070-517 50 69

12/5 tisdag
TISDAGSEXKURSION
Den andra tisdagsexkursionen för säsongen. Nu bör det finnas fler arter
än för en vecka sedan. Nu har också svalorna kommit!
Samling vid Ålsjöparkeringen kl.18:00. Där bestämmer vi vilken lokal vi
ska besöka under kvällen.
För info ring Magnus Ahlgren 073-020 99 31

19/5 söndag
TISDAGSEXKURSION
Vi samlas igen för att se vilka fåglar som kommit. Kanske hittar vi någon
raritet?
Samling vid Ålsjöparkeringen kl.18:00. Där bestämmer vi vilken lokal vi
ska besöka under kvällen.
För info ring Thomas Tiger 070-517 50 69

26/5 tisdag
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 vid Ålsjöparkeringen kl.18:00. Där bestämmer vi vilken lokal som
ska besökas under kvällen.
För info ring Stefan Persson 070-342 64 63
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6/6 lördag
NATTSÅNGARE
Nu är nattsångarna igång och vi åker ut till några lokaler för att lyssna.
Har vi tur hör vi även nattskärra. Det kan bli sent så ta med fika och varma
kläder.
Samling vid resecentrum kl. 22:00.
För info ring Robert Lindberg 0270-100 88

4/8 tisdag
TISDAGSEXKURSION
Augusti är en spännande tid för oss fågelvänner. Nu flyttar vadarna till
varmare breddgrader och stannar gärna till ute på Stenö Orn för att
proviantera och vila.
Samling vid Stenötornet kl.18:00. Ta med varma vindtäta kläder för vinden
kan ligga på.
För info ring Bengt Göthe 070-533 70 98

11/8 tisdag
TISDAGSEXKURSION
Dags för den andra omgången av sommarens exkursioner till Stenö.
Med lite tur kan vi få se skräntärna och dvärgmås.
Samling vid Stenötornet kl.18:00. Ta med varma vindtäta kläder för vinden
kan ligga på.
För info ring Thomas Tiger 070-517 50 69

18/8 tisdag
TISDAGSEXKURSION
Tredje tisdagsexkursionen. Vadare och änder samlas nu inför den
kommande flytten söderut. Brushanar och strandpipare borde det
finnas gott om.
Samling vid Stenötornet kl.18:00. Ta med varma och vindtäta kläder.
För info ring Magnus Ahlgren 073-020 99 31
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1/9 tisdag
TISDAGSEXKURSION
Från den första September får man gå fritt i reservatet och vi kan då
spana av stränderna på ett bättre sätt än tidigare under sommaren.
Samling vid Stenötornet kl.18:00. Ta med varma vindtäta kläder.
För info ring Stefan Persson 070-342 64 63

6/9 söndag
RINGMÄRKNING Granskärs våtmark
En av våra populäraste aktiviteter där du har möjlighet att lära dig mer om
ringmärkning och på nära håll se våra småfåglar. Vi håller som vanligt till
vid Granskärs våtmark.
Du finner oss vid paviljongen mellan kl. 06:00 och 10:00.
För info kontakta Stefan Persson 070-342 64 63

Brushane (Calidris pugnax) Ruff
Ålsjön, Söderhamn.
Foto: Kristina Bolin.
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Notiser
Sveriges nationalfågel
Alla vet väl att koltrasten är Sveriges nationalfågel. Eller är den det egentligen?
Nja, omröstningen som ledde fram till att koltrast blev nationalfågel var mycket
begränsad. Det var nämligen Dagens Nyheter som 1962 utlyste en omröstning
bland sina läsare. Medarrangörer var dessutom Nordiska Museet, Skansen och
Sveriges Ornitologiska Förening. Det kom in ca 5000 röster och eftersom tidningen huvudsakligen hade sin läsarkrets i Stockholmsregionen kan man anta att
resultatet präglades av detta.
Resultatet i omröstningen 1962 (antal röster inom parentes):
1. Koltrast (1071)
2. Domherre (868)
3. Kungsörn (637)
4. Gök (620)
5. Hussvala (418)
6. Taltrast (409)
7. Trana (403)
8. Korp (207)
9. Sädgås (199)
10. Berguv (154)
Eftersom omröstningen 1962 var så begränsad planeras nu en ny omröstning
under 2015. Den kommer att utgå från en större mängd arter och succesivt minkas
ner till en mindre grupp från vilken den vinnande arten kommer att koras. Omröstningen är planerad att starta under våren 2015 och finalen ska ske i samband
med Falsterbo Bird Show i slutet av sommaren. Håll utkik på BirdLife´s hemsida
och rösta på Din favoritfågel!
Källa: BirdLife Sverige´s hemsida (www.birdlife.se)
Silvertärnan helt i färg!
Från och med detta nummer kommer Silvertärnan att tryckas helt i färg. Fler och
fler personer tar idag bra bilder vilket ökar möjligheten att komplettera artiklar
etc. med bildmaterial. Vi känner också att läsarna uppskattar våra fotografers
bilder varför vi nu tar detta steg.
Vi vill också påminna om att alla tidigare nummer av Silvertärnan finns på vår
hemsida. Dessa pdf-versioner har också hela bildmaterialet i färg även om så inte
är fallet i pappersversionen. Välkommen att göra nostalgiska tillbakablickar!
/Red.
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Notiser
Okänd fågel på matningen? Skicka en bild till SFK!
Nu är matningar igång på många ställen i kommunen. På SFKs utfodring vid
Granskär matar vi normalt mellan oktober och mars. Många väljer dock att mata
under större delen av året. Varje säsong händer det att folk får besök på sina
matningar av någon fågel som de inte känner igen. Som vi skrev om i förra
Silvertärnan så har SFK därför en ”artbestämningsjour” dit man kan skicka in en
bild på den aktuella fågeln. Vi kommer då att göra vårt bästa för att fågeln i fråga
skall bli artbestämd.
Alltså: Om ni får besök på er matning av en fågel som ni inte känner igen ska ni
försöka ta en bild på fågeln. Skicka bilden till oss på SFK (info@silvertarna.se)
med uppgift om när och var bilden är tagen.
/Red.
Intresserad av redaktörsjobbet?
Att producera tidningen Silvertärnan är ett lagarbete. Vi är flera personer som
hjälper till att bidra med artiklar, notiser, aktivitetsprogram, bilder och annat som
kan vara intressant för Er läsare. Allt arbete sker ideellt. Men för att ”knyta ihop
säcken” och se till att allt material faktiskt blir en tidning behövs en redaktör som
kan hantera ett publiceringsprogram (vi använder idag Microsoft Publisher).
Hittills har denna funktion skötts med den äran av Kristina Bolin som dock från
och med årsmötet i mars kommer att växla till andra sysslor. Är du intresserad av
att ideellt ”layouta” Silvertärnan så är du välkommen att ta kontakt med Kristina!
/Red.
Världens äldsta levande fågel blir mamma – igen!
När tillsyningsman Dan Clark i november 2014 gick sin runda på Midway-atollen
i Stilla havet kunde han konstatera att en kär gammal vän återkommit ännu än
gång. Det var Wisdom, en laysanalbatross som idag är 63 år gammal och därmed
världens äldsta levande fågel, som var tillbaka på sin häckningsplats. Som vanligt
inleddes ett ”flörtande” med hennes fästman sedan länge (albatrosser är utpräglat
monogama) och några dagar senare kunde Dan till sin stora förvåning se att
Wisdom ruvade på ett ägg. När Wisdom märktes 1956 var hon redan 5 år gammal
och har sedan dess fött upp runt 40 ungar. Trots att laysanalbatrosser normalt
lägger ett ägg endast vartannat år, har Wisdom lagt ett ägg varje år sedan 2008.
En beundransvärd och viktig insats då laysanalbatross är en sårbar art. I likhet
med andra adulta laysanalbatrosser spenderar Wisdom halva året ute på öppet hav
utan att uppsöka land en enda gång.
Källa: Audubon Magazine (www.audubonmagazine.org)
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Taget i luften
Det här kan väl knappast vara en muntergök?
Det dras inte på smilbanden direkt...
/Red.

Foto: Thomas Tiger
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