
FÅGLAR
i Närke#02.2018 årgång 41



Två bra upplevelser 
nära inpå varandra

är jag skriver 
detta i början 
av juni kan vi se 
tillbaka på en 
mycket ovanlig 
vår och försom-
mar. Det börja-
de med att det 
var kallt långt in 

i april. De första sångsvanarna kom inte 
till Tysslingen förrän den 19 mars. Vi i 
NOF fick senarelägga vår 
kanske mest publika akti-
vitet, svanguidningen. En 
titt i arkiven avslöjar dock 
att det inte var unikt sent. 
Såväl 2005, 2006 som 2010 
kom de första svanarna den 
17 mars. Men ett rekord 
med knapp marginal var det 
ändå. 

En sen vår brukar ju medföra att 
flyttfåglarna som ska vidare upp 
mot Norrland och ännu längre 
stannar kortare tid i Närke. Så blev 
det även i år. Svansäsongen vid 
Tysslingen blev kort, och även för 
vadarna blev det färre observatio-
ner än vanligt. Är man försenad får man försöka 
ta igen detta på något vis, till och med på bekost-
nad av en Närkevistelse. 

Nå, det blev i alla fall en hel del intressanta 
observationer i landskapet. Om jag ska vara li-
tet egocentrerad så kom mina två bästa upple-
velser ganska tätt inpå varandra i slutet av maj. 
Först var det aftonfalken vid Åslaholmen. Jag 
har visserligen sett aftonfalkar tidigare, men då 
har det alltid varit ungfåglar. Här var det en ut-
färgad hanne, nästan sotsvart mot himlen och 
med röda byxor och ben. Och mat hade den i 
överflöd, jag tror aldrig att jag har sett så mycket 
sländor.  

någon dag senare var det dags för tur-
turduvan centralt i Kumla. Inte heller den var 
en helt ny bekantskap, men det här var något 
särskilt där den flög mellan olika träd, jagade 
turkduvor och ”torrade”. Magnifik i flykten, inte 
osäker som andra duvor utan nästan rovfågellik. 

Om jag fortsätter att uppehålla mig vid mina 

egna upplevelser så måste jag nämna NOF-ex-
kursionen till Svenska Högarna, så långt ut i 
Stockholms skärgård som man kan komma. Vi 
fick ett antal platser på en utflykt som Stock-
holms Ornitologiska förening ordnade med M/S 
Joséphine, totalt 50 passagerare. 

Havet var på utresan helt blankt och de första 
fantastiska synerna var inte fåglar utan sälar. Sex 
stycken på en kobbe, där borta ett tiotal och när 
vi fortsatte var det ett femtiotal på och i vattnet 
runt nästa skär. Sedan slutade jag räkna, men 

guiden sade att han nog aldrig 
sett så många på en resa.  

Fåglar då? Jo, tusentals 
ejdergudingar som samlats i 
stora flockar för att rugga. All-
deles framme vid Svenska Hö-
garna kom vi till alkorna. Mer 
än tusen tordmular, fantastiska 
spolformade fåglar som ännu 
inte börjat häcka. Hundratals 
sillgrisslor, så nu hade vi goda 
möjligheter att lära oss se skill-
nad. Och som grädde på moset 
ett antal tobisgrisslor. 

För mig kom det finaste när 
vi kom iland på Svenska Hö-
garna, något som förresten inte 

lyckades varje kryssning. Jag fick in en kustlabb i 
tubkikaren och bredvid den satt något svartvitt, 
som jag inte ägnade någon större uppmärksam-
het förrän båda fåglarna flög upp. Kustlabben 
finns ju i två färgvarianter, en mörk och en ljus, 
och här hade jag båda i samma kikarvy! Helt fan-
tastiskt. 

sensmoralen? Häng gärna med NOF på 
utflykter! Man behöver inte vara någon expert, 
jag tror inte att hälften av passagerarna på M/S 
Joséphine var duktigare är den genomsnittliga 
NOF-aren. 
Ja, detta var litet om våren 2018 ur en personlig 
synvinkel. Hur den var ur ett mer generellt per-
spektiv får ni inte veta förrän om ett år, i nästa års 
fenologinummer. 

Men redan nu kan ni dock frossa i allt som 
sågs i Närke under förra året.  Allt tack vare den 
lokala raritetskommittén, numera under ledning 
av Magnus Friberg. Ett arbete som vi är mycket 
tacksamma för. 

Ulf Jorner
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INNEHÅLL
i Fåglar i Närke #2.2018

OMSLAGSBILDEN: RÖDSTJÄRT (Phoenicurus phoenicurus)

Efter en akvarell av Staffan Ullström

Rödstjärten placerades tidigare i familjen trast
fåglar, men anses nu höra till familjen flug
snappare. Det är en flyttfågel som häckar i sto
ra delar av Europa och Centralasien men även 
i allra nordligaste Afrika. Den övervintrar främst 
i Centralafrika. Den flyttar från Sverige under 
slutet av augustiseptember och återvänder i 
senare hälften av aprilmaj. 

Rödstjärten lever av insekter och larver men 
även bär och söker ofta sin föda på marken. 

En rätt så osynlig fågel som dock gärna 
söker människans närhet och även finns inne 
i städer.  

Är cirka 14 centimeter. En slank fågel med 
utpräglade skillnader i dräkten för hanen 
respektive honan.  

Erik Rosenberg (Fåglar i Sverige) beskriver 
rödstjärten: ”Den roströda stjärten hålles 

nedåt och sättes då och då i en skälvande 
dallring. Hanen är en verkligt praktfull förete
else med sitt kopparröda bröst och sin mycket 
påfallande kritvita pannfläck. Honan är blackt 
gulbrungrå.” ”Sångaren älskar att sitta högt 
och sången är ljuvligt klar och vemodig.”  

Häckar i håligheter både högt uppe och på 
marken; ofta under tegelpannor och i holkar. 
Äggen sex–sju stycken, ruvas av honan i cirka 
tolv dagar. Äggen är enfärgat blågröna, sällan 
med fläckar. Ungarna är flygga efter 14–17 
dagar och matas av båda föräldrarna. Två kul
lar har rapporterats så nordligt som i Abisko.  
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zJohan Åhlén blev bäste 
Närkekryssaren 2016.
Han kryssade totalt 228 arter i 
landskapet under året.
Två skådare låg tätt efter 
Johan. Det var Ove Pettersson 
och Stickan Hallemark som 
båda kryssade 226 arter i 
Närke under förra året.
Kampen om vem som skulle 
bli bäste kryssaren i Närke 
under förra året var jämn 
och hård in i det sista. Åtta 
skådare fanns länge med i 
toppstriden.
Totalt såg skådarna 248 olika 
arter i Närke under 2016: 
skärsnäppa på Valen (Ulf 
Eriksson) den 7 oktober blev 
#244 i landskapet, sibirisk 
järnsparv vid Tysslingen (Johan 
Åhlén) den 25 oktober #245, 
en berglärka vid Kvarntorpshö-
gen (Per Karlsson Linderum) 
#246 den 7 november och 
tallbit vid Dammsjömossen 
(Ove Petterson) den 24 
november blev art #247 i 
landskapet. Årets sista art blev 
tretåig mås #248, Leif Sildén 
hittade den vid Nydalen den 
27 december.
Antalet totala arter i Närke har 
varit liknande de senaste fyra 
åren: 246 arter (2015), 251 
arter (2014), 247 arter (2013) 
och 247 arter (2012).
Via Artportalen kan man få 
fram listan över de skådare i 
Närke som kryssar mest. Trixar 
man lite på Artportalen kan 
man få med även de skyddade 
arterna som skådarna har ob-
serverat.  Enligt den listan ser 
ställningen för 2016 ut så här:

JOHAN Å. 
KRYSSADE
BÄST I NÄRKE

NÄRKEKRYSSTOPPEN 2016
1.  Johan Åhlén  228
2.  Stickan Hallenmark 226    
3.  Ove Pettersson  226
4.  Kjell Johansson  224
5.  Sune Johansson  224
6.  Per Karlsson Linderum  224
7.  Lennart Eriksson  223
8.  Berit Söderberg  222  

har tacksamt stannat kvar hela vintern. 
2-3 ex har funnits på Villingsbergs 
skjutfält och har rört sig lite mellan 
olika lokaler. Övriga lokaler med 1 ex är 
Kassmyra, Nordsjöområdet i Kvarntorp, 
Edsbacken vid Korsliden samt Öjamos-
sen, Hackvad. Det är färre sparvugglor 
rapporterade än tidigare år. Vi får väl se 
om de kommer igång med sitt visslande 
i ugglemånaden mars. Åker man nattetid 
ut till Nedre Snåret, Kvismaren är risken 
stor att man träffar på Hasse Molin 
men också den hornuggla som har 
övervintrat i området. Även jorduggla 
har setts i Kvismaren vid två tillfällen 
före jul samt 3 jan och 9 jan. Den första 
pärlugglan ropade redan 3/1 på Villings-
bergs skjutfält. Marianne Johansson 
som bor i en villa i Norra Bro utanför 
Örebro fick uppleva hur en pärluggla 
slog en sidensvans alldeles utanför 
fönstret i fullt dagsljus 5 jan.

Flera kungsfiskare har övervintrat i 
landskapet. I reningsdammen, Kumla 
har 2 ex hållit till och vid Oset har en an-
nan klarat vintern. Tillfälligt såg Hans 
Waern 1 ex i Karlslund både 5 jan 
och 7 jan. En gråspett besökte Helny 
Olssons fågelbord i Arvaby 5-24 dec 
men sågs inte efter jul. Åke Pettersson 
hörde en gråspett ropa från skogen vid 
Östra Mark, Örebro 21 jan och en annan 
hördes i Garphyttans Nationalpark 12 
feb. I ett fågelbord i Vekhyttan sågs 
tillfälligt en gråspetthona 1 feb. Slutligen 
1 ex i Ormskog, Hallsbergs kommun 
12 feb. Den på artlistan så eftertraktade 
tretåiga hackspetten har varit svår-
funnen. I området kring Berga, Kilsber-
gen upptäcktes 1 ex 3 jan. Ytterligare 
fynd gjordes i Berga 14 jan och 25 feb. 
Ronnie Lindqvist och Gun Isacson 
hade dessutom turen att se en fin tretåig i 
Garphyttans Nationalpark 6 jan.

Årets första sånglärka kvittrade vid 
Västra Rakan, Kvismaren 23 feb. 
Forsärla har övervintrat vid Oset men 
också vid reningsverket, Hallsberg. En 
försenad taltrast uppehöll sig utanför 
Kumla 14 dec och en rödvingetrast 
hittades i Baronbackarna, Örebro 23 
dec. Av andra trastar är det också värt 
att notera en dubbeltrast vid Skåle 
30 dec samt 1 ex vid Kassmyra 2 jan. 
Övervintrande svarthättor har påträf-
fats med 1 ex i Mullhyttan 5-26 feb och 

KUNGSFISKARE OCH HACKSPETTAR

1 ex i Ringstorp, Örebro.  Att allt fler 
rödhakar stannar kvar på vintern 
bekräftas av mängden rapporter på 
Artportalen. Skäggmes är stannfågel 
som finns i våra vassar hela året. Värt 
att notera är de 6 ex som höll till vid 
Husabergs Udde, Askersund 14 dec. 
Sista dagen i februari kom råkorna 
till Närke med 5 ex i Boglundsängen 
och 2 ex vid Sjölandet, Oset. I Näs-
by, Örebro har enstaka starar trotsat 
vintern. 100-flockar med vinterhämp-
lingar har födosökt i både Tysslingen 
och Kvismaren hela vintern. Ovanligt 
många snösiskor rapporterades 
framförallt i januari på flera lokaler. 
Snösiska betraktas numera som en ras 
av gråsiska. Två bärätande bändel-
korsnäbbar upptäcktes i ett träd vid 
reningsverket, Kumla på luciadagen 13 
dec. Det är gott om kottar i barrträden 
och därav säkert de många rapporterna 
av både större och mindre korsnäb-
bar denna vinter. Fynden av tallbit i 
november följdes upp med några vinte-
robsar. Albin Mauritzon upptäckte 9 
ex vid Södra Holmsjön, Svartå 3 dec, 
Thord Eriksson lyckades se 3 ex vid 
Kärmenberget, Kilsbergen 9 dec samt 
slutligen 10 ex vid Venen, Frötuna-
näs 3 jan med Oscar Axelsson som 
rapportör. Stenknäck bildar flockar 
om vintern och som mest samlades 30 
ex vid Östra Mark, Örebro 8 feb enligt 
Håkan Johannesson. Som vanligt 
har en del flockar med snöspar-
var dragit omkring på Närkeslätten. 
Värt en extra notering är 100 ex vid 
reningsverket, Kumla 4 feb samt 60 ex 
vid Nasta, Rinkeby 28 feb. Slutligen 
rapporterar Sandra Tengelin om en 
sävsparv vid reningsverket, Kumla 7 
jan. Märkligt nog enda vinterfyndet av 
sävsparv efter årsskiftet!  

TÄTTINGAR                                                                                                                                       

Skäggmes har setts och hörts på olika platser 
i landskapet under hela vintern. Foto: Torbjörn Arvidson

obsat 4161201–1703013 inärke
(forts)



UNDER FEM ÅR har fågelsjön 
Tysslingen restaurerats för ska-
pa en bra miljö för i första hand 
fåglarna. 
– Jag tycker det skulle vara fan-
tastiskt om vi får tillbaka storspo-
ven, säger Lasse Schön som bor i 
Rånnesta. 

Länsstyrelsen i Öre-
bro har ansvarat för 
att Tysslingen, som är 
en av Sveriges bästa 
fågelsjöar, ska förbätt-
ras ytterligare för våt-
marksfåglar och andra 
arter kring strandäng-
arna. Sedan 2013 har 
det pågått ett projekt 
som steg för steg ökat 
möjligheterna till en 
biologisk mångfald. 
Det är ett projekt med 
många delar som kos-
tat närmare 20 miljoner kronor. 
– Vi hoppas att alla de här åtgärderna ska gyn-
na fåglar som t.ex. brushane, kornknarr, små-
fläckig sumphöna, svarttärna och fisktärna, be-
rättar Michael Andersson när han redovisade 
projektet inför de boende runt sjön. 
En viktig del i projektet har varit att återställa 
slåtterängarna runt sjön. Från stora delar av 
strandängarna (cirka 160 hektar) har man röjt 

bort träd, buskar och sly. Men korna hinner 
inte med att beta av allt som växer; därför har 
länsstyrelsen köpt in en slåttermaskin på larv-
fötter. Tanken är att den ska skörda gräset som 
sedan ska bli biogas. Totalt slåttras 55 hektar 
(ytan av cirka 110 fotbollsplaner) varje år. 
– I norra delen har vi vallat in för att vattnet 
ska stanna kvar längre på strandängarna under 
våren. Det hoppas vi gynnar många änder och 

vadare, berättar Mi-
chael Andersson. 
En annan förändring 
är den plattform som 
byggts vid Åkerby, en 
utsiktspunkt där man 
kan spana över södra 
delen av Tysslingen. 
Plattformen är place-
rad i den lilla trädridån 
och det är knappt att 
den är synlig från vä-
gen. 
– Vi ville skapa en 
plats som smälter in 

i miljön. Vi har jobbat med att bevara träden 
och med material som ska harmonisera med 
omgivningen, berättar projektledaren Jesper 
Pietsch från länsstyrelsen när plattformen ock-
så invigdes officiellt. 
Nu återstår arbetet med att göra en bra plan 
för hur området ska kunna skötas och förvaltas 
så att strandängarna fortsatt ska kunna hållas 
öppna. 
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Så ska spoven häcka
vid Tysslingen igen

Turturduva i Kumla

Närkes Ornitologiska Förening, 
NOF, är föreningen för fågelin-
tresse, fågelskydd och fågel-
forskning. NOF är den viktigaste 
kunskapsbäraren när det gäller 
fågellivet i Närke. Föreningen har 
närmare 600 medlemmar.  
Här är de senaste som valt ett med
lemskap i NOF:  

Bror Johanson, Örebro, DanErik 
Sahlberg, Örebro, Benny Karlsson, 
Bäckefors, Vivianne Pernmalm, Öre
bro, Marie och Kjell Lundin, Örebro, 
Lena von Heidenstam, Zinkgruvan, 
ClaesGöran och Anita Svärm, Örebro, 
Jan Rune Ericson, Örebro, Susanne 
Malmqvist, Örebro, Emelie Albrekts
son, Örebro, Ylva och Hans Bern
ström, Hallsberg, Maria Drott, Stora 
Mellösa, Håkan Rundkvist, Örebro och 
Hans Eriksson, Örebro. 

Varmt välkomna till NOF

Den 21 maj publicerade en 
Uppsalaskådare en bild på en 
turturduva tagen i Västra parken 
i Kumla. 
Det fick många skådare från Närke 
att besöka den vackra parken och 
möjlighet att se den rara duvan. Kan
ske hade den varit på plats en längre 
tid, redan den 29 april hörde Pierre 
Blanksvärd en turturduva i Kumla. 
Det finns observationer av turturduva 
i Närke, men det har varit lite glest 
mellan gångerna de senaste åren. 
Den 20 augusti förra året fotografe
rade Anders Jacobsson en turturduva 
på Bärsta åkrar i Kvismaren. Den 15 
november 2015 tog Ari Laine en 
bild på en turturduva på en matning i 
Hasselfors. Den 10 juni 2014 obser
verade Jonas Engzell ett exemplar vid 
Björka lertag. 

Michael Andersson från länsstyrelsen  
berättar hur Tysslingen restaurerats för 
att gynna fåglarna på strandängarna. 
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Fakta     Lindah Lyktberg

Namn: Lindah Lyktberg
Ålder:  34.
Familj:  Maken Casper, barnen Filippa, 
Fideli och Olivia.           
Bor: Hus i Logsjö, Fjugesta.
Gör: Jobbar natt som boendestödjare 
inom KSS
Antal kryss: 134 i år. Sammanlagt 
187.
Favoritfågel: ”Just nu rörsångare”.
Drömmer om: ”Kanske på sikt åka ut
omlands och se riktigt stora rovfåglar”.

n 

Lindah har kameran
alltid skjutklar i bilen
LINDAH Lyktbergs första bekant-
skap med fåglar var en steglits 
som satt på fågelbordet utanför 
husknuten. 
– Den var så färggrann och annor-
lunda så jag trodde det var nån 
burfågel som rymt. Jag gick direkt 
till datorn och googlade, berättar 
hon. 
Redan dagarna efter steglitsen upptäckte hon 
ett 40-tal olika arter bara på tomten hemma i 
Logsjö. 

– Det var ju jättekul, jag som trodde att fåg-
lar bara var svart-vita!   

Det är nu drygt tre år sedan hon såg den där 
steglitsen; den som gav en sådan kick att hon 
numera är en flitig rapportör på Artportalen 
och håller koll på larmen som kommer.  

Åkt på alla larm
– Jag försöker vara ute så mycket som möjligt, 
den här veckan har jag åkt på alla lokala larm, 
berättar hon. 

– Naturintresset har jag alltid haft, som barn 
var jag med i Unga Örnar. Nu har fåglar blivit 
ett riktigt ”mördarintresse”. Jag kollar över-
allt, på nätet finns ju Artportalen och en massa 
annan information. Nu ingår mitt intresse i fa-
miljelivet: döttrarna har fått egna kikare och 

tycker också det är kul. 
Ett annat stort intresse som Lindah kan för-

ena med fågelspaningen är fotografering. När 
vi träffar henne i Vattenparken i Fjugesta vi-
sar hon upp en riktig värsting, en Canon EF 
500mm f/4L IS. Den ligger alltid i bilen, be-
redd att användas. 

– Kameran väger åtta kilo 
och är riktigt tung. Jag har den 
i handen eftersom jag har tuben 
på en axel, och i andra handen 
handväskan.  

Och väskan fyller sin funk-
tion. 

– Den använder jag som stöd 
för kameran när jag ligger och 
väntar på det perfekta fototill-
fället, skrattar hon.   

Hon är snabb att lägga ut bilder på Artporta-
len. Mest stolt är hon över en bild på en liten 
kungsfiskare som hon fick i vintras efter ett 
långpass i Kumla Vattenpark.    

– Jag låg kamouflerad i buskarna men hade 
koll på den. Varannan gång jag såg den, dök 
den ner i busken bredvid för att putsa sig. Då 
vågade jag inte röra mig men hade is i magen 
och väntade in den. Jag visste ju att den skulle 
komma tillbaka. 

Det lönade sig. Efter tre timmar fick Lindah 

sin bild som hon är mycket stolt över. Alla få-
gelbilder hamnar i fotolistan i datorn hemma 
och listan växer hela tiden. Så fort hon får en 
bättre bild byts de suddiga och sämre kopiorna 
ut. 

– Jag kastar aldrig en bild men så klart vill 
jag ha de bästa framme, sä-
ger hon.  

Inte typisk
Hon är inte den direkta ty-
pen som fågelskådare. Gillar 
inte tidiga mornar, vill helst 
inte vara i skogen och hatar 
tjocka kläder och långbyxor. 

– Jag tycker om sol och 
värme. Den här årstiden är 
perfekt, jag kan verkligen 

utnyttja tiden. När jag slutar klockan sju ef-
ter nattpasset kan jag dra direkt ut i naturen. I 
dagarna har jag varit en del i Kumla och sett 
turturduvan som är en stor sensation. Jag är 
också lyckligt lottad som har en sådan fantas-
tisk fågellokal där jag bor, nära skog och sjö, 
säger Lindah. 

– I går såg jag en busksångare, som sjöng 
fint. Många tycker att näktergalen är en sådan 
fantastisk fågel men den tillhör inte mina fa-
voriter. Den låter så himla tjatig. 

Lindah Lyktberg har bara skådat fåglar 
några år. Numera har hon skaffat en 
rejäl kamera att plåta fåglar med. Den 
finns med överallt där hon går. 

TEXT: CHARLOTTA TIDEMAN FOTO: MARIANNE JOHANSSON

Den här bilden på en 
kungsfiskare tog Lindah tre 
timmar av väntan att få till.
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MARTIN KARLSSON hade lite 
svårt att tro på det han såg, när 
han backade in sin sopbil på Stena 
vid Törsjö i början av april. 
– Först trodde jag det var en gam, 
den såg så ruggig ut, berättar han. 

Sedan flög den upp och då konstaterade 
Martin att det handlade om en vit stork. 

– Det fanns lite sopor den kunde äta av, 
berättar Martin. 

Den vita storken larmades ut och flera 
skådare såg den när den då och då flög upp 
och satte sig i någon stolpe eller på något 
tak. Som de flesta kunde se var denna 
stork omärkt. Sannolikt kommer den från 
Polen eller någon av de baltiska länderna. 

Numera är vit stork relativt vanligt före-
kommande i Närke, men det var några år 
sedan förra observationen. På Husön vid 
Kvismaren observerades tre exemplar den 
15 och 16 maj 2015.  

Nästan samtliga observationer av vit 
stork i Närke sedan 2002 är fynd gjorda 
under maj månad. 

Vit stork i 
industriområde

En vit stork upptäcktes i början av 
april vid Törsjö industriområde sö-
der om Örebro. Den födosökte inne 
på Stenas industriområde, men flög 
då och då upp och satte sig i någon 
mast eller lyktstolpe. 

I BÖRJAN av maj avgjordes Fågel-
tornskampen runt om i Sverige, 
Finland och Danmark. 
Sex torn i Närke kom till start. Bäst lyckades 
Norra tornet i Tysslingen; där såg man 80 
arter under de åtta timmar tävlingen pågick. 
I denna lättsamma fågelskådartävling gäller 
det att hitta så många arter som möjligt mel-
lan klockan 5 och 13. 

I Oset hade tjejgruppen inom NOF bokat 
Rosenbergsstugan. Mest förvånade blev de 

nog när en snögås kom inflygande och lan-
dade framför näsan. På andra sidan Alm-
byängen fanns Martin Carlsson och Joakim 
Lajtai. De stod vid den så kallade Gubbhyl-
lan för att få in både sångarna och för att ha 
utsikt över Almbyängen.  

Vid Björka lertag utanför Kumla stod bland 
annat Jonas Engzell. Han blev nog mest 
överraskad när han upptäckte en kalkon. Vid 
Vibysjön samlades man vid två torn: Väl-
akärren och tornet vid Vibysjön. 

TYSSLINGEN BÄST I NÄRKE I FÅGELTORNSKAMPEN

EN AV DE PLATSER där back-
svalan häckar i Närke, kolonin vid 
grustaget på Äsön, var på väg att 
försvinna.  

Men sedan NOF uppmärksam-
mat problemet räddas en del 
branter kvar för att den rödlistade 
backsvalan ska kunna häcka vida-
re på platsen.  

Backsvalan har haft en alarmerande nedgång 
i antal, den minskande tillgången på lämpliga 
häckningsmiljöer tros ligga bakom den nega-
tiva trenden. Ursprungligen var branta strand-
brinkar backsvalans favorithäckplats, men i 
takt med att fler och fler grustäkter öppnades 
erbjöds nya möjligheter till häckning. 

Nu läggs små och medelstora grustäkter igen 
och miljön ska återställas till naturligt skick. 
Då riskerar backsvalorna att mista många av 
sina häckningsplatser. 

En av Närkes stora backsvalekolonier finns 
på Äsön i Hjälmaren. Bra och grävbara, san-

diga branter, nära till födosökställen runt Hjäl-
maren och relativt ostört av människor har 
gjort detta till en långlivad och framgångsrik 
koloni. 

Grustäkten ska nu upphöra och återställandet 
är i full gång. Därför skickade NOF en skri-
velse till Örebro kommun, som ansvarar för 
tillsynen, för att påtala problemet. Vi fick ett 
mycket positivt svar.  

– Vi har uppmärksammat problemet och 
arbetar för att branter ska bevaras i så stor 
utsträckning som det går, säger Amanda Näs-
ström på Miljökontoret i Örebro. 

 Detta är bara en koloni som riskerar att spo-
lieras. Känner du till några fler platser och ko-
lonier som hotas, hör av dig till Ronnie Lind-
qvist i NOF 070-262 14 17. 

Ps. Efter ett upprop på NOFs hemsida har 
en medlem hört av sig om backsvalekolonier 
vid Atle bergtäkt. Swerock, som ansvarar för 
verksamheten, har meddelat att man håller 
koll på kolonierna och undviker störningar 
under häckningsperioden.  

Backsvalekoloni
på Äsön räddas

FÅGELTORNSKAMPEN
Resultat, tornen i Närke: 
1. Norra tornet, Tysslingen 80 
arter 
2. Gubbhyllan, Oset 72 arter 
3. Rosenbergsstugan, Oset 55 
arter  
4. Björka lertag, Kumla 50 arter 
5. Välakärren, Vibysjön 42 arter 
6. Tornet, Vibysjön 40 arter

Backsvalekolonin på Äsön var hotad eftersom grustaget skulle upphöra. Nu 
kommer man bevara en del branter för att backsvalan ska ges möjlighet till fortsatt 
häckning. 
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Kårstagolfare hjälper 
kompisar med bostad

Rördrom räddade 
Victorias besök 

VID ETT BESÖK på golfbanan i 
Ängsö utanför Västerås såg Len-
narth Sollerman att det satt många 
holkar uppsatta. Det var då han 
fick idén att göra något för fåglar-
na och för de yngre golfspelarna 
även på hemmabanan Kårsta, norr 
om Örebro. Året var 2015 och han 
vände sig till golfkompisen på Kår-
sta och fågelskådaren Leif Rydell. 

– Jag jobbade på Kvinnerstaskolan och vi lät 
eleverna snickra ihop 25 holkar. Golfklubben 
betalade materialet förstås, berättar Leif. 

De 25 holkarna bjöds ut till golfklubbens 
medlemmar. För 250 kronor köpte de intresse-
rade en holk och fick den uppsatt (man hjälpte 
en kompis med bostad), och dessutom spons-
rade holkköparna de golfspelande juniorerna i 
klubben. Varje holk numrerades så att alla kan 
se vem som sponsrat vilken holk. 

– Jag tror många såg det som ett stöd till juni-
orverksamheten, men det var också en kul grej 
och jag tycker också att det finns ett stort in-
tresse för djur och natur i golfklubben, berättar 
Lennarth Sollerman. 

Holkidén har utvecklats och numera betalar 
varje holkägare 150 kronor per år i hyra för att 
holken ska sitta på plats. Holksponsorerna får 
sitt namn på ett anslag, pengarna går oavkortat 

till de golfspelande juniorerna i klubben. Sam-
tidigt försöker Leif och Lennarth hålla koll på 
vilka fåglar som häckar i holkarna och ansva-
rar för att holkarna rensas varje år. 

– Vi har haft häckningar i alla holkar. Det är 
mest blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappa-
re, men jag misstänker att vi även haft påhäls-
ning av rödstjärt, berättar Leif. 

Egen krysslista
Leif Rydell och Lennarth Sollerman har alltid 
med sig handkikaren på sina golfrundor för det 
finns alltid fåglar att titta på. I de små vatten-
dammarna ser de ofta rörhöna, sothöna och 
knipa. På gräsmattorna finns sädesärlor, starar 
och trastar. I skogskanterna finns mesarna och 
på de öppna ytorna sveper rovfåglarna förbi. 
Från den närliggande sjön Lången hörs rör-
drommen. 

Faktum är att fågelskådarna vid Kårsta golf-
klubb har en egen krysslista. Hittills har man 
noterat 101 olika arter på golfbanan. 

– Jag hörde göktyta, har vi den på krysslistan, 
frågar Leif. 

Lennarth, som är redaktör för klubbtidning-
en, skriver då och då notiser om fåglar som 
observerats på golfbanan. Och de båda fågel-
vännerna har idéer om hur man kan utveckla 
fågelintresset vidare bland golfarna vid Kårsta. 

– Vi är ju främst en golfklubb, men vi är 
många som gillar fåglar också, avslutar Len-
narth Sollerman. 

Lennart Sollerman och Leif Rydell har fixat fågelholkar vid Kårsta golfklubb som 
sponsorer fått köpa och hyra. På så sätt gynnar de fåglarna vid golfbanan och 
klubben får in pengar till juniorverksamheten. 

JAG VAR förstås ute i god tid, 
monterade upp tuben och spana-
de in ett par gråhakedoppingar 
och ett antal sothöns. Det borde 
räcka till fem minuter. 

Så kom då kronprinsessan Victoria; 
ledsagad av landshövdingen, eskorterad 
av SÄPO och lokala poliser samt guidad 
längs vägen av Daniel Gustafson från 
länsstyrelsen. Då försvann alla ”mina” 
fåglar in i vassen.  

Vad skulle jag nu säga till henne?
Men vi tar det från början. Det var i 

början av april som Åsa Wistrand på 
Hopajola ringde och sa att Victoria 
skulle besöka Närke på en landskap
stur. Morgonen den 20 april skulle hon 
promenera från Sörön till Öby kulle i 
Kvismaren. Var jag och NOF intressera
de att delta? Så klart var vi det. 

Min insats skulle bli att visa och prata 
fåglar vid ett stopp på Åslaholmen. Som 
vi märkte under en generalrepetition 
några dagar före, skulle promenaden 
ske i en synnerligen rask takt. Tidssche
mat var pressat. Vid Åslaholmen skulle 
kronprinsessan först delta i en aktivitet 
med invandrarungdomar i SNFs regi, 
därefter skulle jag få fem minuter med 
Victoria. Flera NOFare ställde upp med 
andra insatser. 

När kronprinsessan kom fram till mig 
började jag med att beklaga att det 
var så ont om fågel och visade några 
grågäss i tuben samtidigt som jag 
tänkte febrilt. Då kom räddningen i form 
av en bölande rördrom! Jag frågade om 
hon visste vad det var och hade sedan 
inga problem att fylla min tid med att 
berätta om denna speciella fågel. 

Om detta gör kronprinsessan till 
fågelskådare vet jag inte, men det var i 
alla fall mycket trevligt att träffa henne. 

Ulf Jorner, ordförande i NOF, med 
kronprinsessan Victoria vid Kvis-
maren. Ont om fågel var det, men 
som en skänk från ovan hördes ett 
räddande böl. 

TEXT OCH FOTO: KENT HALTTUNEN

TEXT: ULF JORNER FOTO: ANASTASIA OLIVER



rödspov, storspov och rödbena samt svarttär-
na. Underbart! 

FREDAG MORGON i Fyledalen. Dimmigt 
och dålig sikt! Kristina slet fram en kungsörn 
som satt lågt och som flyttade sig in i ett träd, 
utom synhåll. I dalen kunde gravändernas 
könsskillnader studeras och resans enda grön-

bena kryssas 
s a m t i d i g t 
som bk-sång 
hördes. Den 
har blivit 
otroligt van-
lig de senaste 
åren i Skåne. 

Ett miss-
lyckat försök 
att se lövgro-

da och höra klockgroda ersattes av reservatet 
Skoghusets enefälad. Klockgrodan hördes nu 
fint och Ami hittade en dagkvistande lövgroda 
på ett torrt kaveldunstrå! Hatten av! 

Lunch på Ingelsta Kalkon, sedan färd mot 
Gislövs stjärna, en oas mitt i det uppodlade 
landskapet. Här mötte Peter Persson, skådare 
och växtintresserad, upp. Peter visade någ-
ra tidiga orkidéer samt andra coola växter. 
Klockgrodor sågs och hördes bra liksom re-
sans enda grå flugsnappare. 

Kvällen avslutades på Revet, Simrishamn, 
med ”chill & grill”. Hans Larsson visade oss 
hur trutar ser ut och han satte ord på sina tan-
kar om ”hur de kan se ut”. Lite svårt att för-
klara, men jag tror att vi alla blev lite klokare 
efter Hans genomgång. Så här i efterhand en 
av resans höjdpunkter, om jag får bestämma! 
Hans hittade givetvis en fin ”kaspisk” också. 
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Vi var tolv förväntansfulla deltagare som 
ONSDAGEN DEN 9 MAJ drog mot Skå-
ne och Österlen. Efter välbehövliga pauser 
vid vackra Alvastra kloster och mindre vackra 
Ljungby-stop, var vi äntligen framme på Ös-
terlen och vårt boende på Haväng vandrar-
hem. Finare plats att bo på finns knappast. De 
enda ljud som hörs är havets brus, fågelsång 
och på kvällen lövgrodornas eviga kvackande. 

TORSDAGEN började vid Knäbäcksdösen, 
som är en gammal stensättning, ute på Ravlun-
dafältet. Lukten av hav, Skåne och stäpp – det 
är nåt visst med den! Vissa av oss åt frukost 
medan vi spanade efter fåglar. Röd glada, korp 
och törnskata sågs bra liksom stenskvätta. 
Fältpiplärka sågs som hastigast, tyvärr hann 
inte alla få syn på den. Fältpip kom att gäcka 
oss under resten av resan skulle det visa sig.  

Vidare färd mot Flodahusdammen, där som-
margylling brukar höras och ibland visa sig 
bra. Dock inte nu! Vi stötte på en lokal skådare 
som tipsade om brandkronad kungsfågel (bk) 
några hundra meter bort. Efter en snabb pro-
menad kunde vi konstatera att han hade rätt; 
bk sjöng flitigt. Härligt. 

Sommargylling ville vi fortfarande höra, så 
en snabb transport till Drakamöllan, som skul-
le vara en säker plats för sommargylling. En 
cirka två timmars promenad i omgivningarna 
gav tyvärr ingen gylling, men väl en fin obs av 
havsörn och för en del deltagare en ny bekant-
skap: börringevråk (den färgmorf av ormvråk 
som är nästan helt vit). 

Biltransport till Äspet, just söder om Åhus. 
Mängder av brushanar och gravänder. Berg-
and slets fram av Ami Sundén. Efter en glass-
båt i Åhus for vi vidare mot Håslövs ängar 
söder om Kristianstad. På vägen dit stod en 
vit stork och ute på ängarna hade vi spelande 

Fältpip-
lärkan 
gäckade 
oss hela
tiden
i Skåne Från vänster: Åsa Bengtsson, Viveca Lundmark, Gunilla Lagesson, Anna Daniels-

son, Anita Ahlberg, Karin Jönsson, Åsa Berg, Annika Kihlgren, Björn Ander och 
Ami Sundén. Med på resan var också Karin Erntell och Kristina Sundman. 

Lövgroda.

Stenshuvud äntrades LÖRDAG MORGON. 
En rätt tuff vandring upp mot norra toppen 
som kantades av fantastisk fågelsång och 
regnskogslika miljöer. Några av oss valde att 
inte följa med upp. Dagen innan hade en min-
dre flugsnappare hittats just norr om Stenshu-
vud. Den hängdes så klart in! Fantastisk utsikt 
på toppen och en fågelkör utan dess like. Fikat 
på toppen smakade extra bra! Café Annor-
lunda gav oss ”lunch”, sedan var det dags att 
täppa till luckorna fältpip och gylling. Tillbaka 
till skjutfältet, men tyvärr dipp. På sedvanligt 
manér serverar Ami och Åsa en fantastiskt 
god fisksoppa med tilltugg sista kvällen. Efter 
middagen var det dags för kväll/nattlyssning. 
Lövgroda, morkulla och kattuggla hamnade i 
protokollet. 

SÖNDAGEN var tänkt som en återhämt-
ningsdag, men med både fältpip och gylling 
kvar, gjorde vi seriösa försök på dessa. Fält-
piplärka gjorde sitt bästa för att undvika våra 
ögon, men sommargylling fick vi både höra 
(alla) och se (några). Den sjöng riktigt fint 
strax nordost om Dammåkra, efter tips från en 
stockholmsskådare som vi delade vandrarhem 
med. Mitt guidehjärta slog stora slag! 

På väg hem gjorde vi ett sista stopp vid 
Äspet. Fyra nya researter hängdes in: sävs-
parv, sked- och snatterand samt skärfläcka. 
Den senare var kryss för en del och drömkryss 
för andra.  

Totalt noterade gruppen 125 arter fåglar un-
der sin vistelse på Österlen. Tillsammans med 
alla fåglar, tjafs, naturupplevelser, mer tjafs, 
soppa m.m. måste jag säga att det varit en, en, 
en helt fantastisk resa! 

 Eder tillgivne guide 
Björn Ander  
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26

zJohan Åhlén blev bäste 
Närkekryssaren 2016.
Han kryssade totalt 228 arter i 
landskapet under året.
Två skådare låg tätt efter 
Johan. Det var Ove Pettersson 
och Stickan Hallemark som 
båda kryssade 226 arter i 
Närke under förra året.
Kampen om vem som skulle 
bli bäste kryssaren i Närke 
under förra året var jämn 
och hård in i det sista. Åtta 
skådare fanns länge med i 
toppstriden.
Totalt såg skådarna 248 olika 
arter i Närke under 2016: 
skärsnäppa på Valen (Ulf 
Eriksson) den 7 oktober blev 
#244 i landskapet, sibirisk 
järnsparv vid Tysslingen (Johan 
Åhlén) den 25 oktober #245, 
en berglärka vid Kvarntorpshö-
gen (Per Karlsson Linderum) 
#246 den 7 november och 
tallbit vid Dammsjömossen 
(Ove Petterson) den 24 
november blev art #247 i 
landskapet. Årets sista art blev 
tretåig mås #248, Leif Sildén 
hittade den vid Nydalen den 
27 december.
Antalet totala arter i Närke har 
varit liknande de senaste fyra 
åren: 246 arter (2015), 251 
arter (2014), 247 arter (2013) 
och 247 arter (2012).
Via Artportalen kan man få 
fram listan över de skådare i 
Närke som kryssar mest. Trixar 
man lite på Artportalen kan 
man få med även de skyddade 
arterna som skådarna har ob-
serverat.  Enligt den listan ser 
ställningen för 2016 ut så här:

JOHAN Å. 
KRYSSADE
BÄST I NÄRKE

NÄRKEKRYSSTOPPEN 2016
1.  Johan Åhlén  228
2.  Stickan Hallenmark 226    
3.  Ove Pettersson  226
4.  Kjell Johansson  224
5.  Sune Johansson  224
6.  Per Karlsson Linderum  224
7.  Lennart Eriksson  223
8.  Berit Söderberg  222  

har tacksamt stannat kvar hela vintern. 
2-3 ex har funnits på Villingsbergs 
skjutfält och har rört sig lite mellan 
olika lokaler. Övriga lokaler med 1 ex är 
Kassmyra, Nordsjöområdet i Kvarntorp, 
Edsbacken vid Korsliden samt Öjamos-
sen, Hackvad. Det är färre sparvugglor 
rapporterade än tidigare år. Vi får väl se 
om de kommer igång med sitt visslande 
i ugglemånaden mars. Åker man nattetid 
ut till Nedre Snåret, Kvismaren är risken 
stor att man träffar på Hasse Molin 
men också den hornuggla som har 
övervintrat i området. Även jorduggla 
har setts i Kvismaren vid två tillfällen 
före jul samt 3 jan och 9 jan. Den första 
pärlugglan ropade redan 3/1 på Villings-
bergs skjutfält. Marianne Johansson 
som bor i en villa i Norra Bro utanför 
Örebro fick uppleva hur en pärluggla 
slog en sidensvans alldeles utanför 
fönstret i fullt dagsljus 5 jan.

Flera kungsfiskare har övervintrat i 
landskapet. I reningsdammen, Kumla 
har 2 ex hållit till och vid Oset har en an-
nan klarat vintern. Tillfälligt såg Hans 
Waern 1 ex i Karlslund både 5 jan 
och 7 jan. En gråspett besökte Helny 
Olssons fågelbord i Arvaby 5-24 dec 
men sågs inte efter jul. Åke Pettersson 
hörde en gråspett ropa från skogen vid 
Östra Mark, Örebro 21 jan och en annan 
hördes i Garphyttans Nationalpark 12 
feb. I ett fågelbord i Vekhyttan sågs 
tillfälligt en gråspetthona 1 feb. Slutligen 
1 ex i Ormskog, Hallsbergs kommun 
12 feb. Den på artlistan så eftertraktade 
tretåiga hackspetten har varit svår-
funnen. I området kring Berga, Kilsber-
gen upptäcktes 1 ex 3 jan. Ytterligare 
fynd gjordes i Berga 14 jan och 25 feb. 
Ronnie Lindqvist och Gun Isacson 
hade dessutom turen att se en fin tretåig i 
Garphyttans Nationalpark 6 jan.

Årets första sånglärka kvittrade vid 
Västra Rakan, Kvismaren 23 feb. 
Forsärla har övervintrat vid Oset men 
också vid reningsverket, Hallsberg. En 
försenad taltrast uppehöll sig utanför 
Kumla 14 dec och en rödvingetrast 
hittades i Baronbackarna, Örebro 23 
dec. Av andra trastar är det också värt 
att notera en dubbeltrast vid Skåle 
30 dec samt 1 ex vid Kassmyra 2 jan. 
Övervintrande svarthättor har påträf-
fats med 1 ex i Mullhyttan 5-26 feb och 

KUNGSFISKARE OCH HACKSPETTAR

1 ex i Ringstorp, Örebro.  Att allt fler 
rödhakar stannar kvar på vintern 
bekräftas av mängden rapporter på 
Artportalen. Skäggmes är stannfågel 
som finns i våra vassar hela året. Värt 
att notera är de 6 ex som höll till vid 
Husabergs Udde, Askersund 14 dec. 
Sista dagen i februari kom råkorna 
till Närke med 5 ex i Boglundsängen 
och 2 ex vid Sjölandet, Oset. I Näs-
by, Örebro har enstaka starar trotsat 
vintern. 100-flockar med vinterhämp-
lingar har födosökt i både Tysslingen 
och Kvismaren hela vintern. Ovanligt 
många snösiskor rapporterades 
framförallt i januari på flera lokaler. 
Snösiska betraktas numera som en ras 
av gråsiska. Två bärätande bändel-
korsnäbbar upptäcktes i ett träd vid 
reningsverket, Kumla på luciadagen 13 
dec. Det är gott om kottar i barrträden 
och därav säkert de många rapporterna 
av både större och mindre korsnäb-
bar denna vinter. Fynden av tallbit i 
november följdes upp med några vinte-
robsar. Albin Mauritzon upptäckte 9 
ex vid Södra Holmsjön, Svartå 3 dec, 
Thord Eriksson lyckades se 3 ex vid 
Kärmenberget, Kilsbergen 9 dec samt 
slutligen 10 ex vid Venen, Frötuna-
näs 3 jan med Oscar Axelsson som 
rapportör. Stenknäck bildar flockar 
om vintern och som mest samlades 30 
ex vid Östra Mark, Örebro 8 feb enligt 
Håkan Johannesson. Som vanligt 
har en del flockar med snöspar-
var dragit omkring på Närkeslätten. 
Värt en extra notering är 100 ex vid 
reningsverket, Kumla 4 feb samt 60 ex 
vid Nasta, Rinkeby 28 feb. Slutligen 
rapporterar Sandra Tengelin om en 
sävsparv vid reningsverket, Kumla 7 
jan. Märkligt nog enda vinterfyndet av 
sävsparv efter årsskiftet!  

TÄTTINGAR                                                                                                                                       

Skäggmes har setts och hörts på olika platser 
i landskapet under hela vintern. Foto: Torbjörn Arvidson

obsat 4161201–1703013 inärke
(forts)

FÅGLAR SOM KAJOR och måsar 
är ett naturligt inslag i staden, 
men de kan upplevas mycket stö-
rande under perioder. 
Måsar orsakar mest störning 
under häckningsperioden mellan 
maj och juni, medan kajor orsakar 
mest störning genom mängder 
med fågelspillning då de samlas 
flockvis i stadens träd. 

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga 
störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus 
och störs av fåglar ska du därför kontakta din 
fastighetsägare. Om du upplever problem med 
fågelspillning på allmänna platser, vänder du 
dig till Örebro kommun, Tekniska Förvalt-
ningen, Park- och Gata. 

Om du störs av fåglar under häckningsperi-
oden kan du få råd och information av miljö-
kontoret om hur du och fastighetsägaren kan 
begränsa problemet till nästa säsong.

Måsar orsakar mest störning under häck-
ningsperioden mellan maj och juni, medan ka-
jor orsakar mest störning genom mängder med 
fågelspillning då de samlas flockvis i stadens 
träd. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna 
att bygga bo på din fastighet och att minska 
tillgången på mat för kajor och måsar.  

Under perioden 1 april – 31 juli är det häck-
ningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket 
betyder att fåglarna och deras bon är fredade 
enligt jaktlagen. Fastighetsägare får dock be-
driva jakt under denna tid (1 april – 31 juli) 
om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olä-
genhet på eller i ett hus. Detta innebär att det 
är viktigt att du som fastighetsägare gör en 
bedömning av olägenheten eller skadan och 
vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda pro-
blemet. 

SOF/BirdLife har tagit fram riktlinjer för 
störande fåglar i stadsmiljö: läs mer på birdli-
fe.se/sof/nyheter/alla-nyheter/riktlinjer-for-fa-
glar-i-stadsmiljo/ 

Häckande fiskmåsar i stadsmiljö kan vara besvärliga. Det är fastighetsägaren som 
bär ansvaret för att minska störningarna. 

NOF BILDADES för 40 år se-
dan. Genom åren har föreningen 
haft en livaktig verksamhet med 
resor, exkursioner och möten. 
Har du fotografier från dessa 
tillfällen som du kan tänka dig att 
dela med dig av? Bra, skicka in 
dessa till redaktionen för Fåglar i 
Närke: redaktionen@nofnet.se 
Fotografierna ska användas när NOF 
firar 40 år på inomhusmötet den 20 
september. De kommer att i första 
hand visas i ett bildspel under kvällen, 
och även publiceras på hemsidan. 

Börja redan nu att leta i dina album 
eller lådor. Ta fram fotografierna, ta ett 
kort med din kamera eller mobiltelefon 
och dela med dig av alla fina minnen 
tillsammans med andra i NOF. Det ska 
helst vara människor med på fotogra
fierna. 

Glöm inte heller att boka in kvällen 
torsdagen den 20 september. Då blir 
det kalas med inbjudna gäster, mingel, 
kaffe, tårta, lotterier. Allt detta sker på 
NOFs plats för inomhusmöten, alltså 
Vasakyrkan i Örebro.

Efterlysning:
Foton från 
NOFs resor 
och exkursioner

Den här bilden är från NOFs resa 
till Frankrike 1984. Har du fler 
fotografier från NOFs resor och 
exkursioner? Skicka in dessa till 
redaktionen för Fåglar i Närke. 

5

Vitryggig hackspett i Garphyttan
PÅ VÄG TILL KARLSTAD stannade 
Marianne Dannbeck till i Garphyt-
tans nationalpark för att fika. Då 
fick hon höra ett hackande som 
hon inte riktigt kände igen. Efter 
en kort promenad såg hon vad 
som knackade i trädstammen: en 
vitryggig hackspett. 
– Kul att upptäcka en sådan raritet, 
berättar Marianne. 

Fredagen den 29 september var Marianne 
Dannbeck på väg från Stockholm till Karl-
stad. Hon stannade till för att rasta vid Garp-
hyttans nationalpark. 
–  Jag  har  varit  vid  nationalparken  flera 

gånger förut och tycker det är väldigt vackert, 
berättar Marianne som är fågelskådare sedan 
20 år tillbaka. 
Hon satte sig för att fika vid Lövängen och 

ganska snart hörde hon knackningar i en träd-
stam  som  hon  inte  riktigt  kunde  identifiera. 
Det lät inte som en större hackspett, men inte 
heller som en mindre hackspett. 

Marianne tog en liten promenad och då upp-
täckte hon hackspetten, och det var en vitryg-
gig hackspett. 

– Jag kunde inte riktigt tro på vad jag såg – 
men jag har sett vitryggig hackspett tidigare 
i Gysinge. Snart förstod jag att jag upptäckte 
en raritet, berättar hon. 

Blev osäker
Marianne blev lite osäker på om fågeln skulle 
larmas på Bird Alarm, det är ju trots allt en 
mycket skyddsvärd art. Nästa morgon, lörda-
gen den 30 september, larmades fågeln ut och 
sedan dess är det många skådare som haft tur 

En vitryggig hackspett har observerats i Garphyt-
tans nationalpark ända sedan 29 september. Mari-
anne Dannbeck är den överraskade upptäckaren.

att få se den vitryggiga hackspetten. Den är, 
trots många rapporter, bara synlig korta stun-
der. 

– Det är klart att jag blev överraskad, och 
jättekul att upptäcka en sådan art på egen 
hand, berättar Marianne. Senast vitryggig 
hackspett fanns i Garphyttans nationalpark 

var 1987. Den vitryggiga hackspett som nu är 
på plats har varit synlig under hela hösten och 
kanske kan bli kvar över vintern?  

Sedan 1987 har det varit några få och en-
staka observationer i Närke, se genomgången 
nedan. 

Vitryggad hackspett i Närke
Oset, 22 maj 2016: Lars Johansson upptäcker 
en vitryggig hackspett vid Rosenbergsstugan i 
Oset under en guidning. 

Kvismaren 2 maj 2010: Johan Åhlén lyckas 
läsa av färgringarna på en vitryggig hackspett 
vid Ormkärrsplattformen i Kvismaren.

Garphyttans nationalpark 1983-1987: den 
vitryggiga hackspetten är stadigt på plats un-
der vintern. De flesta observationer är under 
vintermånaderna. 
Kvismaren 19 nov 1983: Leif Larsson (nu-

mera Sildén) observerade en vitryggig hack-
spett vid Sörön, Kvismaren. 

Kvismaren 4 nov 1967: Peter Eklund och Bo 
Runesson upptäcker en vid gamla banvallen i 
Kvismaren. 

PS. Detta är en sammanställning som inte 
gör anspråk på att vara fullständig; det finns 
säkert ett antal dolda observationer. 
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Mindre sångsvan 
(Cygnus columbianus): 
Samtliga fynd redovisas här, utom från Tyss
lingen där endast högsta antal under våren 
är noterade. 

Vår: 1 ex. sträckande NO Kvarntorpshögen 2.3 (Per 
Karlsson Linderum). 22 ex. Rånnestamaden, Tyss
lingen 2.3  6.4 (Helny Olsson, Bengt Jalsborn m.fl.). 
2 ex. sträckande NO Östra Mark, Almby 2.3 (Eva 
GeorgiiHemming, Urban Tholen). 5 adult sträckande 
NO Aspholmen, Örebro 2.3 (Johan Åhlén, Leif Sand
gren). 2 adult Boglundsängen 3.3 (Bengt Jalsborn, 
Lennart Eriksson). 1 ex. Hammarmaden, Kvismaren 
3.3 (Leif Sildén). 5 adult Gällersta åkrar, Gällersta 
10.3 (Johan Åhlén). 9 ex. Kvismaren 1112.3 (An
dreas Tranderyd, Jan Tranderyd m.fl.). 2 ex. sträck
ande O Rävgångsmaden, Rynningeviken 11.3 (Leif 
Sandgren). 2 ex. Myrö våtmark (f.d. Östra myröma
den), Rynningeviken 1213.3 (Staffan Gustavsson, 
Per Wedholm m.fl.). 11 ex. Rysjön, Kvismaren 13.3 
(Nils Hultman, Leena Zander m.fl.). 1 ex. sträckande 
NO Tornet, Skagershultsmossen 13.3 (Kjell Ståhl
berg). 4 ex. Rysjön, Kvismaren 1416.3 (Johan Åhlén, 
Kjell Ståhlberg m.fl.). 4 ex. (2 adult + 2 2K) Myrö 
våtmark (f.d. Östra myrömaden), Rynningeviken 14.3 
(Bengt Jalsborn). 1 ex. Almbyängen, Oset 15.3 (An
ders Jacobsson, Bengt Ahl m.fl.). 2 adult Myrö våt
mark (f.d. Östra myrömaden), Rynningeviken 1617.3 
(Oscar Axelsson, Mats Eriksson). 4 ex. Almbyängen, 
Oset 1629.3 (Bengt Andersson, Peter Karlehagen 
m.fl.). 2 ex. Rysjön, Kvismaren 18.3 (Krister Aronsson, 
Ronny Nilsson m.fl.). 5 ex. Myrö våtmark (f.d. Östra 
myrömaden), Rynningeviken 1928.3 (Bernt Berg
ström, Håkan Svensson m.fl.). 1 ex. Gällersta åkrar, 
Gällersta 2021.3 (Peter Gustafson, Peter Eklund 
m.fl.). 5 adult Gällersta åkrar, Gällersta 26.3  3.4 
(Johan Åhlén, Per Karlsson Linderum m.fl.). 1 adult 
Rysjön, Kvismaren 27.3 (Anders Jacobsson). 7 ex. 

Myrö våtmark (f.d. Östra myrömaden), Rynningeviken 
30.3 (Ove Pettersson). 6 ex. Almbyängen, Oset 12.4 
(Per Wedholm, Lars Fransson m.fl.). 3 ex. Rysjön, 
Kvismaren 2.4 (Leif Lindholm, Rolf Lindskog m.fl.). 
2 ex. Rysjön, Kvismaren 8.4 (Ronny Nilsson, Peter 
Karlehagen m.fl.). 1 ex. Gillberga, Sköllersta 9.4 (Per 
Karlsson Linderum). 1 ex. Rysjön, Kvismaren 910.4 
(Roland Svensson, Peter Gustafson). 1 adult Öby
maden, Kvismaren 13.4 (Kvismare Fågelstation). 1 
ex. Rysjön, Kvismaren 20.4  1.5 (Anders Jacobsson, 

Emma Karlsson m.fl.). 
Höst: 3 adult sträckande SV Ormesta holme, Oset 
10.10 (Lennart Eriksson, Bengt Ahl). 1 ex. sträckan
de Storhjälmaren 19.10 (Leif Sildén). 

Sångsvan 
(Cygnus cygnus): 
Nytt rekord för arten slogs i Tysslingen då 
5403 ex räknades den 17 mars! Det är tred
je året i rad med riktigt höga antal på loka
len. Här redovisas samtliga rapporter på över 
1000 individer från Tysslingen och alla flock
ar på över 300 från resten av landskapet. 

Tysslingen: 1038 ex. Ruinen, Tysslingen 4.3 (Helny 
Olsson). 1406 ex. Ruinen, Tysslingen 5.3 (Helny 
Olsson). 1437 ex. Ruinen, Tysslingen 10.3 (Helny 
Olsson). 1087 ex. Norra tornet, Tysslingen 11.3 

(Mats Kinnander). 
1674 ex. Ruinen, Tysslingen 12.3 (Helny Olsson). 
2704 ex. Ruinen, Tysslingen 13.3 (Helny Olsson). 
3129 ex. Ruinen, Tysslingen 14.3 (Helny Olsson). 
4090 ex. Ruinen, Tysslingen 15.3 (Helny Olsson). 
4962 ex. Ruinen, Tysslingen 16.3 (Helny Olsson). 
5403 ex. Ruinen, Tysslingen 17.3 (Helny Olsson). 
3800 ex. Norra tornet, Tysslingen 18.3 (Per Hag
ström). 3444 ex. Norra tornet, Tysslingen 19.3 (Helny 
Olsson). 
3000 ex. Norra tornet, Tysslingen 20.3 (Leif Jo
hansson). 2568 ex. Ruinen, Tysslingen 21.3 (Helny 
Olsson). 2515 ex. Ruinen, Tysslingen 22.3 (Helny 
Olsson). 2288 ex. Ruinen, Tysslingen 23.3 (Helny 
Olsson). 1786 ex. Ruinen, Tysslingen 24.3 (Helny 
Olsson). 
Flockar över 300: 364 ex. Kalsta åkrar, Kvismaren 
12.3 (Per Karlsson Linderum). 444 ex. Kvismaren 
12.3 (Magnus Friberg). 376 ex. Gällersta åkrar, 
Gällersta 26.3 (Per Karlsson Linderum). 300 ex. 
Hidingebro, Hidinge 31.3 (Johan Åhlén). 

Sädgås 
(Anser fabalis): 
Ett par räkningar genomfördes både vår och 
höst. Det tycks som att koncentrationen av 
gäss i Kvismaren är på väg att lösas upp och 
större flockar ses nu på flera håll i landska
pet än tidigare. 

Vår: 4300 ex. Kvismaren 5.3 (Leif Sildén). 3000 ex. 
Gällersta åkrar, Gällersta 8.3 (Ove Pettersson). 
Höst: 8329 ex. Kvismaren 24.9 (Magnus Friberg). 
14152 ex. Kvismaren 15.10 (Magnus Friberg). 6700 
ex. Vibysjön 20.10 (Hakon KampePersson). 12000 
ex. Tysslingen 21.10 (Hakon KampePersson). 

f å g e l r a p p o r t e n   2 0 1 7 

Kall vår + torr sommar = dåligt fågelår 

STORA DELAR av denna årsrapport kan tyck-
as dyster och 2017 var inte något bra år för 
fåglarna i Närke eller i landet som helhet. En 
kall vår avslutades med en rejäl köldknäpp i 
månadsskiftet april-maj som gjorde att många 
arter som häckar tidigt gjorde dåliga resultat. 
En torr sommar med låga vattenstånd gjorde 
att bland annat doppingar och sumphöns blev 
lidande.
FÖRRA ÅRET hittades inte lika många ”rarite-
ter” som under de föregående åren. Trots detta 
finns arter som: fjällgås, nilgås, rödhuvad 
dykand, kamskrake, ägretthäger, svart stork, 
stäpphök, jaktfalk, sandlöpare, skärsnäppa, 
dammsnäppa, turturduva, vitryggig hackspett, 
berglärka, citronärla, tajgasångare och som-
margylling.
ÅRETS ENDA helt nya art för landskapet blev 
rödhuvad dykand, en art som setts i många av 
våra grannlandskap tidigare men som gäckat 
oss.
VI ÖNSKAR trevlig läsning och en bra fortsätt-
ning på 2018!

Den Regionala Rapportkommittén, RRK, har bestått av Johan Åhlén 
(smålom-tofsvipa), Magnus Friberg (mindre sångsvan-järpe), Andreas 
Sandberg (kustsnäppa-silvertärna), Ove Pettersson (skogsduva-dub-
beltrast) och Andreas Tranderyd (gräshoppsångare-sävsparv).

NILGÅS
FOTO: KARL-EVERT EKLUND

Magnus Friberg

Ove Pettersson

Johan Åhlén Andreas Sandberg

Andreas Tranderyd
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Sädgås, underarten rossicus 
(Anser fabalis rossicus): 
Jämfört med för tio år sedan så har vi ett 
betydligt mycket högre antal rapporter av 
denna underart, men den är ändå förbisedd. 
Kanske för att många inte bryr sig om att leta 
efter dem. Men glöm inte att flera taxono
miska auktoriteter redan splittat sädgås i två 
arter, så det kan vara värt att försöka lära sig 
skilja dessa underarter. Samtliga observatio
ner redovisas här. 

Vår: 5 ex. Hjälmarsbergs åkrar, Hjälmarsberg 28.2 
(Per Wedholm). 2 ex. Hammarbotten, Kvismaren 
10.3 (Patrik Wikström). 2 ex. Vaken (vinter), Oset 
11.3 (Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 1 ex. 
Näsbyängen, Oset 12.3 (Per Wedholm). 100 ex. 
Rysjön, Kvismaren 28.3 (Åke Pettersson). 14 ex. 
Reningsdammen, Vretstorp 2.4 (Andreas Sand
berg). 560 ex. Rysjön, Kvismaren 19.4 (Åke Pet
tersson). 37 ex. Rysjön, Kvismaren 29.4 (Åke Pet
tersson). 60 ex. sträckande N Klåvudden, Harge 
1.5 (Andreas Sandberg, Daniel Yttermalm). 100 
ex. Rysjön, Kvismaren 1.5 (Per Wedholm). 12 ex. 
Rysjön, Kvismaren 2.5 (Åke Pettersson). 150 ex. 
Södra maderna, Tysslingen 9.5 (Lennart Eriksson, 
Ove Pettersson). 1 ex. sträckande NO Björka ler
tag, Björka lertag 18.5 (Jonas Engzell). 
Höst: 67 ex. Kvismaren 24.9 (Magnus Friberg). 
70 ex. Rysjön, Kvismaren 7.10 (Musse Björklund, 
Stefan Göransson m.fl.). 350 ex. Hammarbotten, 
Kvismaren 7.10 (Musse Björklund, Edvin Klein). 
noterad Löten, Kvismaren 10.10 (Björn Eriks
son, Clas Tornefjell). 413 ex. Kvismaren 15.10 
(Magnus Friberg). 1 ex. Vibysjön 20.10 (Hakon 
KampePersson). 

Spetsbergsgås
(Anser brachyrhynchus): 
Spetsbergsgässen fortsätter att favorise
ra Närke både vår och höst. Tysslingen och 
Kvismaren har fortsatt en batalj om vilken 
lokal som ska anses vara Sveriges bästa och 
största rastplats för arten. Detta år så åter
tog Tysslingen förstaplatsen. Högsta vår och 
höstsiffran redovisas för respektive lokal. 

Vår: 1000 ex. Nynäs åkrar, Kvismaren 21.3 (Åke 
Pettersson). 446 ex. Svalnäsmaden vindskyddet, 
Tysslingen 20.4 (Joakim Johansson). 
Höst: 1740 ex. Tysslingen 9.10 (Lennart Eriksson). 
940 ex. Kvismaren 15.10 (Magnus Friberg). 

Bläsgås 
(Anser albifrons): 
Arten uppträder i betydligt högre antal om 
våren än om hösten hos oss. Högsta note
ringarna från våren från Tysslingen och Kvis
maren redovisas här. 

Vår: 500 ex. Öby kulle, Kvismaren 25.3 (Per Tuf
vesson). 360 ex. Raststugemaden, Tysslingen 29.3 
(Lennart Eriksson). 
Höst: 16 ex. Kvismaren 15.10 (Magnus Friberg). 18 
ex. Tysslingen 21.10 (Hakon KampePersson). 

Fjällgås 
(Anser erythropus): 
Antalet fynd ligger i linje med senare år. Ty
värr verkar det mest vara förvirrade projekt
gäss som gästar oss numera. 

Vår: 1 adult Rysjön, Kvismaren 2829.4 (Anders 
Bertebo, Bo Runesson m.fl.). 2 ex. Boglundsängen 
6.6 (Erik Törnvall, Ove Pettersson m.fl.). 
Höst: 2 2K+ Kvismaren 515.10 (Göran Wingstrand, 
Barbara Leibiger m.fl.). 1 adult Tysslingen 1121.10 
(Lennart Eriksson, Christer Tegebro m.fl.). 

Grågås 
(Anser anser): 
Det går fortsatt bra för arten i Sverige och 
det märks bland annat på allt högre toppno
teringar nästan varje höst. Spräcks 10 000 
vallen i höst månne? 

Noterbart: 9271 ex. Kvismaren 15.10 (Magnus 
Friberg). 

Stripgås 
(Anser indicus): 
Fjärde året på rad som denna förvildade 
parkgås gästar landskapet. 

Höst: 1 ex. Kvismaren 22.9  26.10 (*Leif Sildén, 
Leif Östman m.fl.). 

Prutgås 
(Branta bernicla): 
Ett mer normalt uppträdande för arten detta 
år, jämfört med 2016 då ovanligt många fynd 
gjordes. Samtliga observationer redovisas. 

Vår: 1 ex. Södra Näsbyängen, Oset 12.6 (AnnaKa
rin Törnblom). 
Höst: 35 ex. sträckande Vättern Nrk 18.9 (Leif 
Sildén). 200 ex. sträckande S Öby kulle, Kvismaren 
21.9 (Lennart Eriksson, Conny Hedengren). 2 ex. 
Strandpromenaden, Rynningeviken 26.9 (Jonathan 
Waern, Anders Jacobsson m.fl.). 1 ex. Östra Kvisma
ren, Kvismaren 26.9 (Kvismare Fågelstation). 2 ex. 
Pers hög, Rynningeviken 23.10 (Leif Sandgren). 

Vitkindad gås 
(Branta leucopsis): 
Ganska ont om rapporter om säkerställda 
häckningar, men så brukar det vara. Land
skapets totala population uppskattas till 20
30 par. Här listas de lyckade häckningar som 
rapporterats, samt största rastande flock. 

Häckning: 5 pulli pulli/nyligen flygga ungar i 
Näsbyängen, Oset 26.510.6 (Åke Pettersson, Per 
Wedholm m.fl.). 6 pull Bastedalsviken, Vänneviken 
26.6 (Cecilia Camitz). 6 pulli Rosenbergspölen, Oset 
12.7 (Åke Pettersson). 2 par + 7 1K Bastedalen, 
Harge 23.7 (Håkan Persson, Magnus Persson).

Noterbart: 1698 ex. Kvismaren 15.10 (M. Friberg).

Nilgås 
(Alopochen aegyptiaca): 
Äntligen kunde vi, efter sex års frånvaro, 
återigen njuta av denna vackra skapelses 
uppenbarelse i landskapet, då 1 ex gästade 
Tysslingen under ett par dagar i juni. 

1 fynd: 1 ex. Södra maderna, Tysslingen 1112.6 
(*Magnus Jäderblad, Jonathan Waern m.fl.). 

Gravand 
(Tadorna tadorna): 
Hyfsat normalt uppträdande för arten sett till 
de senaste åren. För några år sedan kändes 
det dock som att en första häckning i land
skapet var i antågande, men inga häcknings
försök eller indicier om sådana har sedan 
dess förekommit. 

Vår: 1 ex. Nydalen, Harge 12.3 (Peter Karlehagen). 
2 ex. Rävgångsmaden, Rynningeviken 4.4 (Daniel 
Yttermalm, Åke Pettersson m.fl.). 2 ex. Blackstaåns 
mynning, Tysslingen 4.4 (Helny Olsson). 1 adult 
hane Almbyängen, Oset 10.4 (Bengt Ahl, Thord 
Eriksson m.fl.). 3 ex. sträckande N Tysslingen, Södra, 
Tysslingen 27.4 (Albin Mauritzon, Ove Pettersson). 
1 ex. Näsbyängen, Oset 27.4 (Jan Tranderyd). 1 
ex. Ormestaängarna, Oset 12.5 (Tommy Sundqvist, 
Stickan Hallemark m.fl.). 1 ex. Stora Röknen, Vättern 
Nrk 24.5 (Leif Sildén). 
Höst: 1 adult hona Boglundsängen 1319.7 (Chris
ter Tegebro, Sune Johansson m.fl.). 1 ex. sträckande 
Hemfjärden 8.9 (Lennart Eriksson). 1 1K Venalagu
nen, Rynningeviken 16.9 (Ronnie Lindqvist, Oscar 
Axelsson m.fl.). 1 1K Sörbysjön, Kvismaren 21.9  
8.10 (Kvismare Fågelstation, Ulf Carlson m.fl.). 2 ex. 
Löten, Kvismaren 17.10 (Magnus Rosell). 

Snatterand 
(Anas strepera): 
Endast i Kvismaren har vi en bra bild över an
talet par, tack vare den våtmarksinventering 
som Kvismare fågelstation genomför. Deras 
resultat redovisas här. Landskapets totala 
bestånd bedöms fortsatt ligga på ca 100 par. 

Häckande par i Kvismaren: 17 par häckade i 
Rysjön (Åke Pettersson), 4 par på Löten, 4 par på 
Nyängen, 3 par på Nynäsängen, 5 par på Fräknabot
ten, 3 par på Värstamaden, 12 par på Fiskingema
den, 2 par på Hammarmaden, 3 par på Hammarbot
ten, 4 par i Fågelsjön och 1 par i Åslasjön (Kvismare 
fågelstation). 

Stjärtand 
(Anas acuta): 
Inga konstaterade häckningar i år, men någ
ra par i lämpliga biotoper observerades un

u

RÖDHUVAD DYKAND
FOTO: BIRDNERDS

Andreas Sandberg
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Sträckande: 202 ex. sträckande SV Ormesta holme, 
Oset 5.9 (Lennart Eriksson, Bengt Ahl, Christer 
Tegebro). 107 ex. sträckande O Ässön 5.9 (Åke 
Pettersson). 125 ex. sträckande SV Ormesta holme, 
Oset 10.9 (Lennart Eriksson). Noterbart: 150 ex. 
Rysjön, Kvismaren 11.9 (Kent Larsson). 

Årta 
(Anas querquedula): 
För andra året på rad så saknas helt uppgif
ter om lyckade häckningar. Precis som ifjol 
så var det ont om observationer generellt av 
arten. Kvismarens våtmarksinventering gav 
1 par. Uppskattningsvis 510 par häckar i 
landskapet. 

Häckningar i Kvismaren: 1 par häckade i Rysjön 
(Åke Pettersson). 

Skedand 
(Anas clypeata): 
Precis som ifjol så finns årets enda lyckade 
häckningar rapporterad från Boglundsäng
en. Från Kvismare fågelstations våtmarksin
ventering finns 5 par noterade. 

Häckningar: 13 ex. (2 adult hona + 11 pulli) bo, 
ägg/ungar Västra dammen, Boglundsängen 8.7 
(Bengt Jalsborn, Lennart Eriksson). 
Häckningar i Kvismaren: 1 par häckade i Rysjön 
(Åke Pettersson), 1 par på Löten, 1 par på Nynäs
ängen, 1 par på Fiskingemaden och 1 par i Sörby
sjön (Kvismare fågelstation). 

Rödhuvad dykand 
(Netta rufina): 
Äntligen, får vi väl säga! Första fyndet i land
skapet någonsin. Denna art har länge varit 
en lågoddsare att bli nästa nya art i Närke. 
Låt oss hoppas att detta blev proppen ur och 
att vi snart får besök igen och varför inte ett 
framtida häckningsförsök, likt de som före
kommit i Östergötland. 

1 fynd: 1 hane Öbymaden, Kvismaren 626.6 (*Da
niel Yttermalm, Andreas Sandberg m.fl.). 

Brunand 
(Aythya ferina): 
Inga häckningar finns noterade på Artporta
len. Men från Kvismarens våtmarksinvente
ring så finns 1 par angivet i Rysjön. Tyvärr så 
finns det nog sedan inte så många fler par 
än så i landskapet. Uppskattningsvis så är 
den totala populationen max 5 par. 

Häckning i Kvismaren: 1 par häckade i Rysjön (Åke 
Pettersson). 

Bergand 
(Aythya marila): 
Ett magert år för arten i landskapet. Inga 
noteringar gjordes vid norra Vättern under 
vårsträcket. 

Vår: 1 hona Rysjön, Kvismaren 28.4  16.5 (Peter 
Karlehagen, Patrik Strömberg m.fl.). 
Höst: 1 honfärgad Ormesta holme, Oset 3.10 (Per 
Wedholm). 1 hane Svennevadsviken, Sottern 3.10 
(Leif Sildén). 1 hona Öbymaden, Kvismaren 78.10 
(Jan Tranderyd, Anders Jacobsson). 1 honfärgad 
Rynningeviken  Oset 1523.10 (Lennart Eriksson, 
Per Wedholm m.fl.). 3 honfärgad Rynningeviken 24
27.10 (Jonathan Waern, Karin Bergh m.fl.). 1 honfär
gad Vaken (vinter), Oset 16.11 (Lennart Eriksson). 

Ejder 
(Somateria mollissima): 
Sämsta året för arten på 2000talet! Många 
år så ses flockar med fler individer än årets 
totala individantal. Samtliga fynd är gjorda i 
Norra Vättern och på Storhjälmaren. 

Vår: 5 ex. Nydalen, Harge 20.4 (Ove Pettersson, 
Rolf Sykkijev). 2 ex. Hjälmaren Nrk 2.5 (Leif Sildén). 
1 hane Klåvudden, Harge 12.5 (Peter Gustafson). 
2 hona Klåvudden, Harge 12.5 (Peter Gustafson). 
1 hane Grundholmarna 15.5 (Ulf Eriksson). 1 hane 
Storhjälmaren 20.5 (Ulf Eriksson). 2 hona Grundhol
marna 20.5 (Ulf Eriksson). 

Alfågel
(Clangula hyemalis): 
Det var generellt ett dåligt år för dykänder i 
landskapet. Ska man se någon ljusglimt i det 
hela så är två rapporter om alfåglar från nor
ra Vättern ändå dubbelt så många som ifjol. 

Vår: 6 ex. Klåvudden, Harge 27.4 (Johan Åhlén, Len
nart Eriksson). 2 ex. Vättern Nrk 23.5 (Leif Sildén). 
Höst: 1 honfärgad Strandpromenaden, Rynningevi
ken 2123.10 (Lennart Söderkvist, Joakim Areljung 
m.fl.). 2 hane Svartåns mynning, Oset 23.11 (Bengt 
Ahl, Malin Björn m.fl.). 

Sjöorre 
(Melanitta nigra): 
Under vårsträcket i Norra Vättern så gjordes 
totalt 24 fynd av sammanlagt 950 ex, vilket 
är något färre än snittet för arten. Samtliga 
övriga observationer i landskapet redovisas 
här. 

Vår: 2 i par Vibysjön 1.4 (Pierre Blanksvärd). 3 adult 
Nordsjön, Kvarntorpshögen 1.4 (Håkan Persson, 
Anders Jacobsson m.fl.). 4 i par Rynningeviken 
1.4 (Bengt Andersson, Peter Eklund m.fl.). 1 hane 
Reningsdammen, Vretstorp 1828.4 (Tage Carlsson, 
Mårten Gustavsson m.fl.). 3 ex. Rysjön, Kvismaren 
29.4 (Åke Pettersson, Andreas Tranderyd m.fl.). 1 
hane Kvismaren 30.4  14.5 (Kvismare Fågelstation, 

Åsa Bengtsson m.fl.). 1 ex. Hästhagsviken, Katri
nelund 2.5 (Leif Sildén). 2 i par Tysslingen, Södra, 
Tysslingen 15.5 (Thomas Eriksson, Ove Pettersson). 
7 ex. Gäddviken, Väringen Nrk 16.5 (JanOlov 
Ragnarsson). 
Höst: 14 ex. Ormesta holme, Oset 3.10 (Bengt Ahl, 
Thord Eriksson). 1 ex. Nydalen, Harge 4.10 (Leif 
Sildén). 7 ex. Ormesta holme, Oset 7.10 (Lennart Sö
derkvist). 8 ex. sträckförsök Svartåns mynning, Oset 
15.10 (Lennart Eriksson, Lennart Söderkvist m.fl.). 
4 ex. Ormesta holme, Oset 22.10 (Per Wedholm). 2 
honfärgad sträckande SV Barkaregatan 8, Näsby, 
Örebro 30.10 (Per Wedholm). 

Svärta 
(Melanitta fusca): 
Under vårsträcket vid Norra Vättern så gjor
des totalt 20 fynd av sammanlagt 341 ex, 
vilket är en väldigt låg siffra. Antalet fynd är 
detsamma som ifjol, men antalet individer är 
en halvering. Samtliga övriga observationer 
redovisas här. 

Vår: 2 ex. sträckande Hjälmaren Nrk 2.5 (Leif 
Sildén). 2 ex. Gymningemaden, Tysslingen 16.5 
(Helny Olsson).  
Höst: 3 ex. (2 hane + 1 hona) Fågeludden, Oset 
29.7 (Lennart Eriksson). 3 ex. Vinön 6.8 (Magnus 
Johansson). 2 ex. Läppe småbåtshamn, Läppe 7.9 
(Bengt E Larsson). 7 ex. sträckande Nydalen 21.9 
(Leif Sildén). 8 ex. sträckande V Utängen, Oset 17.10 
(Bengt Ahl). 1 honfärgad Rynningeviken  Oset 
923.11 (Thord Eriksson, Ove Pettersson). 

Kamskrake 
(Lophodytes cucullatus): 
En hane av denna mycket vackra skrake up
pehöll sig i Rysjön under en månad i höstas. 
I dagsläget så förs denna art till kategori D, 
men det finns alla gånger goda förutsätt
ningar att den framöver kommer flyttas till 
kategori A och då bli ytterligare en ny art 
för landskapet. Undertecknad anser den hur 
som helst vara precis lika spontan som andra 
långflyttande amerikanska änder som vi får 
kryssa, som t.ex. blåvingad årta och ringand. 
Man kan minst sagt säga att det råder en viss 
obefogad inkonsekvens i kategoriseringen 
av arter. Det finns även en observation gjord 
vid Torsnäset, Storhjälmaren den 15 oktober, 
men det bedöms röra sig om samma individ 
som gjorde en kortare utflykt från Rysjön. 

1 fynd: 1 hane Kvismaren  Torsnäset 28.9  29.10 
(Conny Hedengren, Thord Eriksson m.fl.). 

Salskrake 
(Mergellus albellus): 
Observationer finns från alla månader utom 
februari, juni och juli. Fynd som rör fler än 
100 individer redovisas här. 

Höst: 100 ex. Rysjön, Kvismaren 2930.10 (Mathias 
Bergström, Erik Peurell m.fl.). 205 ex. Ässöbron 5.11 
(Erik Törnvall). 

f å g e l r a p p o r t e n   2 0 1 7 
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Vaktel 
(Coturnix coturnix): 
Sett över en tioårsperiod så får antalet spe
lande fåglar i år anses vara en ganska ge
nomsnittlig siffra, kanske till och med lite 
högre än normalt. Men årets 53 spelande 
hannar är ändå långt ifrån toppnoteringen 
på drygt 80 ex från 2011. Samtliga individer 
redovisas här. 

Noterbart: 1 ex. spel/sång Mäjsta, Rinkaby 14.5 
(Nils Eriksson). 1 ex. spel/sång Björka lertag, Björka 
lertag 20.5 (Jonas Engzell). 1 ex. spel/sång Kils
gårdsåkrarna, Kvismaren 21.5  1.9 (Håkan Persson, 
Andreas Tranderyd m.fl.). 1 ex. spel/sång Sälvens 
åkrar, Hidinge 25.5 (Roine Magnusson, Helny 
Olsson). 1 hane spel/sång Ålsta, Sannahed 31.5 
(Pierre Blanksvärd). 1 hane spel/sång Kävestalyckan 
31.5 (Pierre Blanksvärd). 1 ex. spel/sång Hammars 
åkrar, Kvismaren 31.5  1.7 (Conny Hedengren, 
Sune Johansson m.fl.). 1 ex. spel/sång Riseberga 
kloster, Fjugesta 1.6 (Sandra Tengelin). 1 ex. spel/
sång Äversta, Glanshammar 2.6 (Oscar Axelsson). 1 
ex. spel/sång Hagaby, Glanshammar 310.6 (Oscar 
Axelsson). 1 ex. lockläte, övriga läten Sörängen, 
Närkes Kilsområdet 4.6 (Inger Holst). 1 ex. spel/
sång Blackstaån, Tysslingen 422.6 (KjellArne 
Larsson, Anders Carlberg m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Ålunda, Tysslingen 423.6 (KjellArne Larsson, Billy 
Lindblom). 1 ex. spel/sång Ängsholmen, Tysslingen 
526.6 (Patrik Strömberg, Hans Norelius m.fl.). 1 ex. 
spel/sång Högby södra, Stora Mellösa 623.6 (Thord 
Eriksson, Leif Sildén m.fl.). 1 ex. spel/sång Fiskinge 
åkrar, Kvismaren 10.6 (Åke Pettersson). 2 ex. spel/
sång Gräve by, Tysslingen 15.6  15.7 (Lennart 
Eriksson, Tord Sundström m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Nedre snåret, Kvismaren 15.6 (Bengt Ahl, Christer 
Tegebro m.fl.). 1 ex. spel/sång Egersta, Tysslingen 
15.6 (Billy Lindblom). 1 ex. spel/sång Sjögesta, At
lasruta 10F6e (Listre) 17.6 (Ulf Eriksson). 1 ex. spel/
sång Sörberga, Glanshammar 17.6 (Bo Runesson). 
1 ex. spel/sång Gammelån, Stora Valla, Tysslingen 
1820.6 (Kjell Ståhlberg, Johan Åhlén). 1 ex. spel/
sång Husön, Kvismaren 20.6  10.8 (Kjell Ståhlberg, 
Magnus Persson m.fl.). 1 ex. spel/sång Råby, Stora 
Mellösa 20.6 (Leif Sildén). 1 ex. spel/sång Åsens 
åkrar, Kvismaren 21.6 (Magnus Persson, Jens 
Ramnebro). 1 ex. spel/sång Banvallsdungen, Tyss
lingen 22.6  12.7 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad 
m.fl.). 2 ex. spel/sång Söröslätten, Kvismaren 22.6 
 6.7 (Anders Jacobsson, Magnus Persson). 1 ex. 
spel/sång Stortorp 22.6 (Per Wedholm). 1 ex. spel/
sång Ängfalla åkrar, Kvismaren 23.6 (Leif Sildén). 1 
ex. spel/sång Svalnäsmaden vindskyddet, Tysslingen 
23.6 (Billy Lindblom). 1 ex. spel/sång Värnsta 26.6 
(Tage Carlsson, Mårten Gustavsson). 1 ex. spel/
sång Valla, Glanshammar 26.6 (Björn Eriksson). 1 
adult spel/sång Nynäs högmarker, Kvismaren 2.7 
(Sune Johansson, Berit Söderberg). 1 ex. spel/sång 
Odensbacken 2.7 (Leif Sildén). 3 ex. spel/sång Yt
terby, Odensbacken 2.7 (Leif Sildén). 1 ex. spel/sång 
Glanshammar 2.7 (Björn Eriksson). 1 hane spel/
sång Södra Billinge 2.7 (Michael Andersson). 1 ex. 
spel/sång Tanntorp, Hjortkvarn 4.7 (Mats Weiland). 6 
ex. spel/sång Råstasjön, Kvismaren 8.7 (Leif Sildén). 
1 ex. spel/sång Menigasker, Kvismaren 12.7 (Patrik 
Hedengren). 1 ex. spel/sång Mörby åkrar, Stora 
Mellösa 15.7 (Anders Jacobsson). 1 ex. spel/sång 
Sörön, Kvismaren 16.7 (Hasse Molin). 1 ex. spel/
sång Kalvbacken 414, Harge 13.8 (Kjell Ståhlberg). 

1 ex. spel/sång Fornskinnsåkrarna, Kvismaren 27
28.8 (Per Karlsson Linderum, Åke Pettersson). 

Rapphöna 
(Perdix perdix): 
Två par i lämplig häckningsbiotop har ob
serverats och kanske har vi något par som 
lyckas årligen. Men annars består sannolikt 
hela vår population av utplanterade fåglar. 
Samtliga fynd redovisas här. 

Vår: 5 ex. Åsens sjöland, Kvismaren 30.1 (Peter 
Eklund, Bo Runesson). 1 ex. Ullavidammen 13.2 
(Per Karlsson Linderum). 2 i par i lämplig häckbiotop 
Ängsholmens grustag, Tysslingen 24.3  17.5 (Hans 
Waern, Thord Eriksson m.fl.). 2 i par Snavlunda, 
Lindbacka 27.3 (Staffan Gustavsson). 2 ex. Källviken, 
Kvismaren 1.4 (Hans Waern). 2 i par par i lämplig 
häckbiotop Öns åkrar, Kvismaren 22.4  27.5 (Stellan 
Amzoll, Magnus Persson m.fl.). 1 ex. Skäpplandsgår
den, Örebro 26.4 (Sune Johansson, Berit Söder
berg). 2 adult Hardemo 4.6 (Lars Tivenius). 1 ex. 
spel/sång Norra Folkavi 5.6 (Kent Halttunen). 1 ex. 
spel/sång Björka lertag, Björka lertag 910.6 (Jonas 
Engzell). 
Höst: 1 ex. Norrbyås, Kvismaren 27.8 (Nils Hultman). 
6 ex. Fornskinnsåkrarna, Kvismaren 2.9 (Kent Lars
son). 5 ex. Solberga 16.10 (Jan Tranderyd, Mariann 
Tranderyd m.fl.). 13 ex. Stora Valla, Tysslingen 28
31.10 (Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson m.fl.). 

Järpe 
(Tetrastes bonasia): 
Inga rapporter om lyckade häckningar i år, 
men några par har observerats i lämpliga 
biotoper under häckningstid. 

Noterbart: 2 ex. obs i häcktid, lämplig biotop 
Blomsterhult, Villingsbergs Skjutfält 23.4 (Sune 
Johansson, Berit Söderberg). 2 ex. par i lämplig 
häckbiotop Svarttjärnen, Villingsbergs Skjutfält 5.5 
(Ove Pettersson, Lasse Karlsson). 2 adult i par obs 
i häcktid, lämplig biotop Djurskogen vid Ekenäs 
6.5 (Ingalill Teljå). 2 adult obs i häcktid, lämplig 
biotop Mygelvägen, Villingsbergs Skjutfält 14.5 (Per 
Wedholm). 

Smålom 
(Gavia stellata): 
För fjärde året i rad en i princip identisk rap
portering av arten i landskapet d.v.s. ett tio
tal lokaler där arten ses under häckningstid 
och tre konstaterade lyckade häckningar. En 
handfull lokaler där arten hållit till tidigare 
besöktes dock utan att några par kunde hit
tas detta år. Trots detta bör det finnas fler par 

som häckar i skogsdelarna av landskapet då 
de som rapporteras är relativt koncentrerade 
till Kilsbergen. 

Storlom 
(Gavia arctica): 
Vi uppmärksammar detta år ett större antal 
av denna art! Normalt är att större antal kan 
ses i norra Vättern efter avslutad häcknings
säsong i augustiseptember. Detta års hög
sta notering kom dock i maj månad när man 
tycker att de istället borde finnas på sina 
häckningslokaler. Häckar det så många par 
kring norra Vättern som detta antal indikerar 
eller var det fåglar som skulle längre norrut? 

Större antal: 35 ex. Stora Röknen, Vättern Nrk 24.5 

(Leif Sildén). 

Smådopping 
(Tachybaptus ruficollis): 
Som vanligt noterades arten på ett tiotal 
lokaler under häckningstid. Bara på två av 
dessa sågs dock mer än en individ och tyvärr 
kunde ingen lyckad häckning konstateras 
detta år. Populationen i landskapet är med 
andra ord stabil till antalet par men framtiden 
är oviss då inga ungar kunde ses. När det 
gäller vinterfynd blev det för första året på 
länge en återgång i antal då endast ett ex
emplar sågs i januarifebruari och inga valde 
att stanna i slutet av året. 

Vinter: 1 ex. Reningsverksdammen, Kumla 1.1  1.2 

(*Bengt Andersson, Johan Åhlén m.fl.). 

Gråhakedopping 
(Podiceps grisegena): 
En liten minskning av antalet häckande par 
gråhakedopping jämfört med de senaste tre 
åren kunde konstateras under 2017. Resul
tatet blev 18 par fördelade enligt: Kvismaren 
13, Rynningeviken 3, Oset 1 och Segersjö 
dammar 1. Lyckade häckningar konstate
rades i Rynningeviken, Oset och Segersjö 
men tyvärr inte i Kvismaren. Vid Domarkärret, 
Almby sågs ett par tidigt men senare under 
sommaren kunde tyvärr bara en ensam indi
vid ses. Förutom på dessa lokaler noterades 
arten enligt nedan där marsfyndet sticker ut 
som något som inte tillhör vanligheterna lik
väl som fyndet vid Ängsholmens grusgrop. 

Noterbart: 1 ex. Klåvudden, Harge 4.3 (NilsErik 
Ström). 1 ex. Klåvudden, Harge 1.5 (Andreas Sand
berg, Daniel Yttermalm). 1 ex. Ängsholmens grustag, 
Tysslingen 15.5 (Marianne Johansson). 1 1K Västra 
dammen, Boglundsängen 12.9 (Bengt Jalsborn). 

Svarthakedopping 
(Podiceps auritus): 
Någon upprepning för tredje året i rad om 70 

u
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par häckande svarthakedoppingar i landska
pet blev det tyvärr inte. Resultatet för 2017 
landar istället på 52 par och tyvärr med väl
digt klent resultat i konstaterat lyckade häck
ningar. Vad som gör att resultatet är så uselt 
kan vi bara spekulera i men torra somrar och 
kraftiga svängningar i vattenstånd är något 
de inte klarar särskilt bra. Flest par hittar vi 
i Oset (9 par), Rynningeviken (8 par) och 
Boglundsängen (8 par). Förutom de häckan
de paren och övriga observationer på häck
lokalerna har arten noterats på ett antal olika 
platser och samtliga dessa rapporter ser ni 
här. 

Noterbart: 1 ex. lämplig biotop Latorpsdammarna, 
Latorp 710.4 (Helny Olsson, Mårten Persson m.fl.). 1 
adult lämplig biotop Hynnebergsbrottet, Hällabrottet 
23.4  21.5 (Håkan Persson, Hans Waern). 3 ex. Klå
vudden, Harge 26.4 (Joakim Johansson). 1 ex. Ny
dalen 28.4 (Stellan Amzoll). 1 ex. Tysslingen, Södra, 
Tysslingen 28.4 (Lennart Eriksson). 1 ex. Tysslingen, 
Norra, Tysslingen 1.5 (Hans Waern, Benny Fredriks
son). 1 ex. Fågeltornet, Vibysjön 2.5 (KG Andersson). 
2 ex. Klåvudden, Harge 13.5 (Hans Waern, Andreas 
Sandberg). 2 ex. Tysslingen, Norra, Tysslingen 16.5 
(Lennart Eriksson, Joakim Johansson). 1 ex. lämp
lig biotop Södra maderna, Tysslingen 20.6 (Stefan 
Wastegård, Astrid Wastegård). 1 ex. lämplig biotop 
Bastedalen, Harge 23.7 (Håkan Persson, Magnus 
Persson). 1 1K Mellanlången, Långenområdet 5.8 
(Åke Pettersson). 1 ex. Svennevadsviken, Sottern 
3.10 (Leif Sildén). 1 ex. Hemfjärden 7.11 (Bengt Ahl, 
Christer Tegebro). 

Storskarv 
(Phalacrocorax carbo): 
Under 2017 inventerades häckande stor
skarvar åter i Hjälmaren och summan av 
antalet bebodda bon blev detta år 974. An
talet obebodda bon var samtidigt 69. Detta 
kan jämföras med motsvarande siffror för 
år 2013 som var 929 bon och 2010 som 
var 1287 bon. Efter en minskning med näs
tan 30% mellan år 2010 och 2013 ser vi 
nu alltså en ökning igen med knappt 5% i 
de inventerade kolonierna på Närkedelen av 
Hjälmaren. Lägg därtill ett mindre antal bon 
av enstaka par så har populationen i Hjäl
maren nu troligen stabiliserat sig kring 1000 
bon. Några siffror från norra Vättern har vi 
dock inte att redovisa. I övrigt inga anmärk
ningsvärda noteringar under året. 

Rördrom 
(Botaurus stellaris): 
Efter fjolårets summa på hela 42 spelan
de rördrommar så stannade summan för 
2017 på 33 ex. Dessa siffror kan jämföras 
med de 35 ex som noterades under 2015 
och 46 ex under 2014. Inte ett jättebra år 
för arten i landskapet med andra ord utan 
snarare en återgång till de mellan 30 och 40 
tutande drommar som vi har haft historiskt. 

Dock kunde under året en lyckad häckning 
konstateras då tre av fyra ungar i en kull i 
Kvismaren ringmärktes. Den fjärde ungen 
i kullen bedömdes vara för liten vid märk
ningstillfället. I övrigt inga observationer som 
sticker ut ur mängden. 

Ägretthäger 
(Ardea alba): 
Även detta år gott om rapporter om ägrett
hägrar under stor del av året även om antalet 
individer var betydligt lägre än under 2016. 
Arten har funnits att se på flera olika lokaler 
i landskapet i stort sett kontinuerligt från slu
tet av mars till slutet av oktober. Naturligtvis 
är det numera svårt att bedöma det totala 
antalet fynd och inblandade individer. När 
det gäller Kvismaren där de flesta observa
tioner gjorts har vi valt att sammanställa de 
högsta noterade antalen under vår respek
tive höst samt att redovisa ett par ströfynd. 
För Tysslingens del där många observationer 
också gjorts har vi valt att summera i längre 
sammanhängande perioder även om det rent 
krasst kan handla om en och samma individ 
som står för alla rapporter. Förutom dessa 
områden publicerar vi samtliga fynd och vi 
bedömer att ett tiotal olika individer har varit 
inblandade i fynden under detta år. 

Noterbart: 1 ex. Hammarbotten, Kvismaren 23.3 
(Conny Hedengren). Max 3 ex. Kvismaren 28.3  
12.5 (*Renate Schwencke, Per Björkman m.fl.). 1 ex. 
Tysslingen 1623.4 (*Leif Eckmann, Bengt Jalsborn 
m.fl.). 1 ex. Segersjöviken, Segersjö 23.4 (Anders 
Jacobsson). 1 ex. Tysslingen, Norra, Tysslingen 
1015.5 (*Peter Karlehagen, Thomas Eriksson 
m.fl.). 1 ex. Vretstorp 12.5 (Magnus Gelang). 1 ex. 
Tysslingen 3.6 (*Emil Persson, Lennart Eriksson). 1 
ex. Sjölandet, Oset 15.6 (Per Wedholm). 1 ex. Mel
lanlången, Långenområdet 10.7 (Åke Pettersson). 
1 ex. Segersjöviken, Segersjö 23.7  14.9 (*Anders 
Jacobsson, Leif Sildén m.fl.). 1 ex. Rysjön, Kvismaren 
21.8 (Anders Jacobsson). 1 ex. Tysslingen, Norra, 
Tysslingen 2324.8 (*Conny Hedengren, Michael 
Andersson m.fl.). 1 ex. Tysslingen 1013.9 (*Jan 
Tranderyd, Roine Magnusson m.fl.). 1 ex. Rynningevi
ken 1217.9 (*Christer Tegebro, Mikael Tellbe m.fl.). 
1 ex. sträckande NV Boglundsängen 12.9 (Bengt 
Jalsborn). Max 3 ex. Kvismaren 20.9  17.10 (*Robin 
Skoogh, NilsErik Ström m.fl.). 1 ex. Åmmelången 
27.10 (NilsErik Ström). 1 ex. Norra tornet, Tysslingen 
31.10 (Anders Holm). 

Svart stork 
(Ciconia nigra): 
Ett fynd av svart stork i två omgångar detta 
år! En ring och färgmärkt individ dök upp i 
Kvismaren i slutet av maj månad för att se
dan försvinna och dyka upp igen i början av 
juli. Under bägge vistelserna i Närke hann 
den också med snabba rundor till Tysslingen 
varav bara den andra rapporterades till Art
portalen. Samma fågel hade tidigare under 
våren setts vid Kalmar dämme och visade sig 

vara märkt som bounge i Estland 25.6 2014. 
Som fem år gamla är det dags för svarta 
storkar att häcka så låt oss hoppas att den 
kommer tillbaka även 2018! 

1 fynd: 1 adult Kvismaren 2425.5 (*Kajsa Zetter
lund, *Mats Lindström, Anders Jacobsson m.fl.). 1 
adult Kvismaren 510.7 (*Hasse Molin, Daniel Ytter
malm m.fl.). 1 ex. Södra tornet, Tysslingen 9.7 (Anita 
Hutter, Anders Hutter). 

Bivråk 
(Pernis apivorus): 
Antalet rapporter om bivråkar per år mins
kar stadigt från år till år! Fortsätter det så 
här så är arten tyvärr en raritet om tio år. Un
der 2016 rapporterades arten 170 gånger 
i landskapet och under 2017 blev antalet 
rapporter 138. En förhållandevis hög sträck
siffra noterades dock även detta år. 

Större antal: 43 ex. sträckande SV Barkaregatan 8, 
Näsby, Örebro 26.8 (Per Wedholm). 

Brun glada 
(Milvus migrans): 
En mycket trolig häckning, tyvärr inte konsta
terad, ägde troligen rum i år i området kring 
Viby där två adulta fåglar samt sedermera 
även en ungfågel sågs under perioden 17.4
7.9. Förutom dessa individer gjordes också 
två fynd i Kvismaren, flera noteringar kring 
Tysslingen samt ytterligare några strönote
ringar under året. Arten kan därför numera 
ses som regelbunden i landskapet under 
häckningstid. 

Noterbart: 1 ex. Norrbyås, Kvismaren & Gillberga, 
Sköllersta 1011.4 (*Leif Sildén, Per Karlsson Linde
rum). 1 2K Ekbacken, Rynningeviken 29.4 (Lennart 
Eriksson). 1 ex. Åsens sjöland, Kvismaren 1.5 (*Ove 
Åkesson, Maria Flykt m.fl.). 1 ex. Sanna, Vintrosa 
19.5 (Helny Olsson). 1 ex. Hylletorp 28.5 (Anders 
Eriksson). 1 ex. Hästhagen Biskopsvrak 11.6 (Thord 
Eriksson). 1 ex. Södra maderna, Tysslingen 12.6 
(*Bengt Ahl, Lasse Eklund m.fl.). 1 ex. Pilängens mo
dellflygfält, Lindbacka 2526.6 (*Hans Norelius, Ove 
Larsson m.fl.). 1 adult Svalnäsmaden vindskyddet, 
Tysslingen 31.7 (Erik Törnvall). 1 1K+ sträckande SV 
Barkaregatan 8, Näsby, Örebro 26.8 (Per Wedholm). 
1 adult Svalnäsmaden vindskyddet, Tysslingen 27.8 
(Erik Törnvall). 
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Röd glada 
(Milvus milvus): 
Ännu ett år med gott om observationer i 
slättbygderna och detta år gjordes de fles
ta kring Tysslingen och Viby. Ungfåglar sågs 
även detta år relativt tidigt på hösten vilket 
indikerar att häckningarna har ägt rum inte 
särskilt långt bort och kanske till och med 
innanför landskapsgränsen. Tyvärr inte något 
vi har kunnat konstatera detta år heller! Vi 
listar samtliga de observationer som gjorts 
utöver dessa och har i vissa fall slagit ihop 
observationer till fynd där det troligen rör sig 
om samma individ som funnits i områden 
under en längre tid än bara någon dag. Hur 
många individer som i själva verket är inblan
dade i alla rapporter är dock helt omöjligt att 
avgöra. 

Häckningar?: 3 ex. Tanntorp, Hjortkvarn 31.7 (Mats 
Weiland). 1 1K Kvinnersta, Kvismaren 31.7 (Sune 
Johansson). 1 1K Tanntorp, Hjortkvarn 112.8 (Mats 
Weiland). 1 adult Tanntorp, Hjortkvarn 7.8 (Mats 
Weiland).  
Noterbart: 1 ex. Fallen, Karlslund 30.3 (Christer 
Tegebro). 1 ex. sträckande N Alaborgsjön, Kvarn
torpshögen 1.4 (Per Karlsson Linderum). 1 adult 
Björshult, Vretstorp 3.4 (Mårten Gustavsson). 1 ex. 
Reningsdammen, Vattenparken, Fjugesta 11.4 (Lin
dah Lyktberg). 1 adult Fjugesta byväg, Fjugesta 12.4 
(Stefan Törnblom). 1 ex. Tysslingen, Norra, Tysslingen 
1619.4 (*Leif Eckmann, Toni Berglund m.fl.). 1 ex. 
Älgskogens gård, Lindbacka 28.4 (Sune Johansson, 
Berit Söderberg). 1 ex. Reningsdammen, Vattenpar
ken, Fjugesta 1.5 (Sandra Tengelin). 1 ex. sträckande 
N Hidingebro, Hidinge 1.5 (Anders Sundström). 1 
ex. Vibysjön 3.5 (Hans Waern, Monika Waern). 1 ex. 
Tanntorp, Hjortkvarn 4.5 (Mats Weiland). 1 2K Sä
bylund, Kumla 19.5 (Johan Åhlén). 1 ex. Oxaryggens 
naturreservat 22.5 (Kent Larsson). 1 ex. Höjden, 
Östansjö 25.5 (Bernt Jerlström). 1 ex. Lekhyttan 1.6 
(Martin Carlsson). 1 ex. Åkerby, Sköllersta 5.6 (Per 
Karlsson Linderum). 1 ex. Ängsholmen, Tysslingen 
8.6 (Christer Tegebro). 1 ex. Tysslingen, Södra, 
Tysslingen 12.6 (*Oscar Axelsson, Lasse Eklund 
m.fl.). 1 ex. Stenåsen, Kräcklinge 13.6 (Rolf Sykkijev). 
1 ex. Knista, Fjugesta 18.6 (Christer Klingberg). 1 ex. 
Gräve by, Tysslingen 22.6 (Christer Tegebro). 1 ex. 
Snavlunda, Lindbacka 25.6 (*Bodil Nyström, Conny 
Palm m.fl.). 1 ex. Irvingsholm, Tysslingen 27.6 (Albin 
Mauritzon). 2 ex. Riseberga kloster, Fjugesta 30.6 
(Lindah Lyktberg). 1 ex. Lugnets idrottsplats, Örebro 
1.7 (Annika Lorin). 1 ex. Höglunda, Tysslingen 2.7 
(Johan Molin). 1 ex. Tysslingen, Södra, Tysslingen 
4.7 (Lennart Söderkvist). 1 ex. Tysslingen, Norra, 
Tysslingen 11.7 (Lennart Eriksson). 1 ex. Kvismaren 
1215.7 (*Rune Eriksson, Anders Jacobsson m.fl.). 1 
ex. Gräve kyrka, Tysslingen 16.7 (Ove Pettersson). 1 
ex. Lanna 17.7 (Åke Pettersson). 1 ex. Södra tornet, 
Tysslingen 18.7 (Lindah Lyktberg). 1 ex. Säby, Vint
rosa 21.7 (Leif Eckmann). 1 2K+ Almbro, Gällersta 
21.7 (Peter Gustafson). 1 2K+ Tysslingen, Södra, 
Tysslingen 23.7 (Leif Paakkonen). 1 ex. Vretstorp 
29.7 (Christer Olsson). 2 ex. Lillkyrka 29.7 (Claes 
Nordell). 1 ex. Lötenplattformen, Kvismaren 1.8 
(Stefan Andersson). 1 ex. Ökna utmarker, Kvisma
ren 4.8 (*Kent Larsson, Patrik Hedengren m.fl.). 1 
ex. Tysslingen, Södra, Tysslingen 411.8 (*Christer 

Tegebro, Håkan Johannesson m.fl.). 1 ex. Bondsätter, 
Örebro 4.8 (Annika Lorin). 1 2K Norra Lund, Kräck
linge 9.8 (Johan Åhlén). 1 ex. Laxå väg 205 11.8 
(Malin Björn). 1 ex. Västra dammen, Boglundsängen 
12.8 (*Osborne Lindberg, Roland Thuvander). 1 ex. 
Välakärren, Vibysjön 19.8 (*Stefan Andersson). 1 
ex. Tanntorp, Hjortkvarn 25.8 (Mats Weiland). 1 ex. 
Hagmarksvägen, Hallsberg 25.8 (KG Andersson). 1 
ex. sträckande V Venakullarna, Rynningeviken 2.9 
(*Leif Eckmann, Ronnie Lindqvist). 1 ex. Viby 7.9 
(Rolf Hagström). 1 2K+ Södra tornet, Tysslingen 9.9 
(Anders Kling). 

Havsörn 
(Haliaeetus albicilla): 
Rapporteringen om havsörnar detta år skvall
rar om att vi numera kanske har passerat 20 
häckande par i landskapet efter några år då 
vi uppskattat antalet till mellan 15 och 20. 
Numera ligger antalet par snarare mellan 20 
och 25. Normalt sett genomförs den stora 
havsörnsräkningen kring Mälaren och Hjäl
maren i månadsskiftet februarimars och så 
även i år. Redan i mitten av februari gjordes 
dock årets högsta notering av havsörnar på 
Storhjälmarens is och denna häftiga siffra 
redovisar vi nedan. 

Större antal: 46 ex. Storhjälmaren 14.2 (Ulf Eriks
son). 

Brun kärrhök 
(Circus aeruginosus): 
Efter fjolåret då arten noterades under häck
ningstid på hela 44 olika platser så blev 
motsvarande siffra för 2017 38 platser. En 
minskning jämfört med 2016 noterades 
också vid Kvismaren efter fjolårets rekord då 
20 honor gick till häckning och där stanna
de siffran på 17 honor under året. Ett något 
sämre år för arten i landskapet som helhet 
med andra ord. Relativt få lyckade häck
ningar noterades tyvärr senare under året 
så förhoppningsvis blir kommande år bätt
re i bägge hänseendena. En hög siffra på 
sträckande bruna kärrhökar från början av 
september månad får ett extra omnämnande 
då det är den tangerat näst högsta siffran 
under 2000talet. 

Större antal: 16 ex. sträckande S Södra tornet, 
Tysslingen 2.9 (Nils Eriksson, Staffan Bensch). 

Blå kärrhök 
(Circus cyaneus): 
Hela 18 rapporter under sommaren detta år! 
Mestadels yngre individer som ännu inte gått 
till häckning är det som observerats vilket 
indikerar ett bra häckningsår under 2016. 
Däremot inga häckningsindicier detta år och 
inga vinterfynd varken i början eller i slutet 
av året. 

Sommar: 1 hona Välakärren, Vibysjön 2.6 (Håkan 
Carlestam, AnnaKarin Törnblom). 1 2K hona 
Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren 6.6 (Per Wedholm). 1 
honfärgad Västra rakan, Kvismaren 6.6 (Andreas 
Sandberg). 1 honfärgad Löten, Kvismaren 14.6 (Åke 
Pettersson). 1 honfärgad Ängsholmen, Tysslingen 
16.6 (Ove Pettersson, Rolf Sykkijev). 1 hona Södra 
maderna, Tysslingen 17.6 (Mikael Tellbe). 1 ex. 
Tysslingen, Södra, Tysslingen 21.6 (Robert Jansson, 
Marie Griph). 1 2K+ hona Södra maderna, Tysslingen 
22.6 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad). 1 ex. Sjö
markens sjöland, Tysslingen 27.6 (Albin Mauritzon). 
1 hona Näsby åkrar, Ekeby 1.7 (Håkan Persson). 
1 honfärgad Tysslingen, Norra, Tysslingen 6.7 (Billy 
Lindblom). 1 honfärgad Nedre snåret, Kvismaren 8.7 
(Christer Tegebro). 1 honfärgad Tysslingen, Norra, 
Tysslingen 10.7 (Billy Lindblom). 1 honfärgad Väl
akärren, Vibysjön 14.7 (Kent Larsson). 1 honfärgad 
Välakärren, Vibysjön 14.7 (Stellan Amzoll). 1 adult 
hona Tysslingen, Norra, Tysslingen 15.7 (Roine 
Magnusson). 2 ex. Husön, Kvismaren 28.7 (Magnus 
Persson). 1 2K hane Frogesta, Kvismaren 30.7 
(Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 

Stäpphök 
(Circus macrourus): 
Efter fjolårets åtta fynd höjde vi under 2017 
siffran till nio fynd varav mer än hälften gjor
des i Tysslingen. Vi kan sannolikt vänta oss 
en ökning av antalet fynd även fortsättnings
vis men fortsätt kontrollera ett flertal karak
tärer och ta gärna foton vilket underlättar vår 
bedömning av antalet fynd. 

9 fynd: 1 3K hane Tysslingen, Norra, Tysslingen 17
18.4 (*Åke Jalo, Helny Olsson m.fl.). 1 2K honfärgad 
Kvismaren 20.4  1.5 (*Jan Sondell, Nils Hultman 
m.fl.). 1 adult hane Tysslingen, Norra, Tysslingen 
28.4  1.5 (*Bengt Jalsborn, Hans Waern m.fl.). 1 
3K honfärgad Tysslingen, Norra, Tysslingen 13.5 
(*Christer Tegebro, Åke Jalo m.fl.). 1 2K honfärgad 
Södra maderna, Tysslingen 23.5 (*Albin Mauritzon, 
Johan Åhlén m.fl.). 1 2K hane Kilsgårdsåkrarna, 
Kvismaren 10.6 (*Magnus Friberg). 1 adult hane 
Falla, Närkes Kilsområdet 15.8 (Christer Tegebro). 1 
2K+ hane sträckande S Salem, Fågelåsen, Nysund 
Nrk 16.9 (Leif Paakkonen). 1 honfärgad sträckande 
S Ormesta holme, Oset 19.9 (Per Wedholm). 

Ängshök 
(Circus pygargus): 
Ett år med betydligt färre fynd och inga 
häckningsförsök blev resultatet under 2017. 
Endast två fynd gjordes och numera är det 
faktiskt mer sannolikt att få se stäpphök än 
ängshök i Närke. 

u

VATTENRALL
FOTO: TORBJÖRN ARVIDSON



16

2 fynd: 1 honfärgad Hidingsta 15.5 (Tommy 
Eriksson). 1 2k hane Kvismaren 611.6 (*Andreas 
Sandberg, *Daniel Yttermalm m.fl.). 

Fjällvråk 
(Buteo lagopus): 
Fyra fynd detta år som kan klassas som 
sommarfynd av arten. Inga indikationer på 
häckning kan dock läsas in i dessa fynd. Det 
kan vara så att det handlar om individer från 
misslyckade häckningar som snabbt lämnat 
häckningsområdena och sedan dykt upp hos 
oss. 

Sommar: 1 ex. Lövholmen, Kvismaren 26.5 (Hanna 
Andersson). 1 2K Oxaryggens naturreservat 27.5 
(Ove Pettersson). 1 ex. Södra tornet, Tysslingen 26.6 
(Leif Eckmann). 1 adult hona Tomta, Hallsberg 19.8 
(*Stefan Andersson). 

Kungsörn 
(Aquila chrysaetos): 
Paret i sydost är kvar i reviret och parning 
sågs men tyvärr resulterade den inte i nå
gon lyckad häckning detta år. Utöver obser
vationerna av detta par gjordes en handfull 
observationer under häckningstid som skulle 
kunna indikera att det finns ett andra häck
ande par i landskapet. Den positiva känslan 
kvarstår dock och förhoppningen om flera 
häckningar framöver lever vidare! 

Fiskgjuse 
(Pandion haliaetus): 
Tyvärr ännu ett år med magert med rappor
ter om häckande fiskgjusar! Knappt 20 par 
har rapporterats med häckningskriterie vilket 
är långt under det faktiska antalet par som 
häckar i landskapet. Vi uppmanar även detta 
år till bättring när det gäller rapporteringen 
om fiskgjusar med häckningskriterie. En gju
se som flyger med nyfångad fisk som den 
sedan inte ses äta upp själv bör rapporteras 
med kriteriet ”föda åt ungar”! Ett bra exem
pel är att från skogarna kring Tysslingen 
finns rapporter om två häckningar men den 
1 augusti ses åtta individer fiska i sjön. Alltså 
minst fyra och kanske till och med åtta par 
som häckar i närheten såvida det inte hand
lar om redan utflugna ungar som börjat fiska 
själva. 

Större antal: 8 ex. Svalnäsmaden vindskyddet, 
Tysslingen 1.8 (Erik Törnvall). 

Tornfalk 
(Falco tinnunculus): 
Mer än en halvering av antalet rapporter om 
häckningar av arten! Mycket på grund av 
avsaknad av rapportering från de holkpro
jekt för arten som finns i landskapet vilket 
är synd. Den totala mängden rapporter om 
arten under året jämfört med tidigare år har 
dock inte minskat så med stor sannolikhet är 
antalet häckande par oförändrat mellan 70 
och 80. Början av året innebar många vinter
fynd av arten vilket ju var fallet även i slutet 
av 2016. Under slutet av året var det dock 
färre, närmare bestämt fyra, tornfalkar som 
valde att stanna för vintern. 

Vinter: 1 ex. Vattentornet, Odensbacken 115.1 
(Anders Jacobsson, Ove Åkesson m.fl.). 1 hane 
Ladugårdsängen, Örebro 6.1  20.2 (Jan Tranderyd, 
Kjell Ståhlberg m.fl.). 1 hane Husön m.fl. lokaler i 
Kvismaren 6.1  25.2 (Roland Thuvander, Christer 
Tegebro m.fl.). 1 ex. Mäjsta, Rinkaby 20.1  27.2 
(Annika Lorin, Oscar Axelsson m.fl.). 1 ex. Värnsta 
23.1 (Rolf Hagström). 1 ex. Brändåsen, Brändåsen 
15.2 (Lindah Lyktberg). 1 ex. Bäck, V Hallsbergs 
landskyrka 18.2 (Arne Holmer). 1 ex. Vattenpar
ken, Fjugesta 1030.12 (Kent Halttunen, Andreas 
Sandberg). 1 hane Hammarbotten, Kvismaren 13.12 
(Jan Gunnarsson, Johan Åhlén). 1 ex. Råstasjön, 
Kvismaren 16.12 (Leif Sildén). 1 ex. Backa kvarn, 
Kvistbro 22.12 (Kent Halttunen). 

Stenfalk 
(Falco columbarius): 
Två fynd vardera under sommaren (juni och 
juli) respektive vintern (januari och decem
ber) detta år. Inga indikationer på häckning 
däremot. 

Sommar: 1 hona Nynäs högmarker, Kvismaren 20.6 
(Anders U Nilsson). 1 hona Sörbysjön, Kvismaren 
12.7 (Rune Eriksson, Tord Sundström). 
Vinter: 1 ex. Ösby, Sköllersta 9.1 (Per Karlsson 
Linderum). 1 hane Rumboholm, Tysslingen 30.12 
(Ove Pettersson). 

Lärkfalk 
(Falco subbuteo): 
Även detta år magert med rapporter om 
häckningar av lärkfalk. Bara drygt tio lokaler 
där häckning kunde misstänkas och sedan 
en handfull platser där lyckad häckning fak
tiskt kunde konstateras. Notoriskt svårinven
terad art men tänk på att notera dessa när ni 
är ute i lämpliga biotoper! Några större antal 
födosökande lärkfalkar har heller inte note
rats under året. 

Jaktfalk 
(Falco rusticolus): 
Första fyndet i landskapet sedan 2005 gjor
des detta år! En ungfågel som snabbt drog 
förbi mot söder strax utanför Hjortkvarn i helt 
rätt tid på året men som tyvärr inte hittades 
igen. Tyvärr blir de oerhört sällan stationära i 
vårt landskap. 

1 fynd: 1 1K Tanntorp, Hjortkvarn 27.9 (Mats 
Weiland). 

Pilgrimsfalk 
(Falco peregrinus): 
Rapporter finns under årets alla månader 
och totalt är de 274 till antalet vilket kan jäm
föras med 242 under 2016 och 365 under 
2015. Fortfarande inga indikationer på nå
gon häckning men sommarfynden är nume
ra så pass många att vi sannolikt har något 
häckande par i landskapet! Även antalet vin
terfynd har blivit flera så vi publicerar samtli
ga fynd från månaderna januari, februari, juni, 
juli och december. 

Sommar: 1 ex. Raststugan Hälsingland, Tysslingen 
2.6 (Marianne Johansson). 1 ex. Boglundsängen 
14.6 (Christer Tegebro, Bengt Ahl). 1 adult Rysjön, 
Kvismaren 21.6 (Åke Pettersson). 1 ex. Myrö 
våtmark (f.d. Östra myrömaden), Rynningeviken 26.6 
(Oscar Axelsson). 1 hane Norra tornet, Tysslingen 
28.6 (Mikael Tellbe). 1 adult hona Oset 9.7 (Mikael 
Tellbe). 1 ex. Ladviken, Oset 13.7 (Christer Tegebro, 
Bengt Ahl). 1 adult Tanntorp, Hjortkvarn 14.7 (Mats 
Weiland). 1 ex. Västra dammen, Boglundsängen 18.7 
(Hans Waern). 1 ex. Västra dammen, Boglundsängen 
18.7 (Kent Larsson). 
Vinter: 1 ex. Rumboholm, Tysslingen 4.1 (Sune 
Johansson, Berit Söderberg). 1 ex. Almbro, Gällersta 
10.1 (Peter Gustafson). 1 adult Nydalen, Harge 12.1 
(Erik Törnvall). 1 ex. Lövholmen, Kvismaren 18.1 
(Pelle Barkengren). 1 ex. Boängen, Fällersta 30.1 
(Staffan Werme). 1 ex. Torsta 4.2 (Patrik Strömberg, 
Peter Karlehagen). 1 ex. Ullavi 13.2 (Per Karlsson 
Linderum). 1 ex. Västra rakan, Kvismaren 19.2 (Peter 
Karlehagen). 1 ex. Södra tornet, Tysslingen 20.2 
(Ove Pettersson, Lasse Karlsson). 1 ex. Urhol
men, Oset 1.12 (Bengt Ahl). 1 ex. sträckande SV 
Näsudden, Dimbobaden 2.12 (Anders Jacobsson). 
1 adult Urberget, Villingsbergs Skjutfält 3.12 (Sune 
Johansson, Berit Söderberg). 1 2K+ Hemfjärden 
9.12 (Per Wedholm). 1 ex. Almbyängen, Oset 15.12 
(Thord Eriksson, Bengt Ahl). 1 adult Hallsbergs 
kyrka, Hallsberg 31.12 (Leif Sildén). 

Vattenrall 
(Rallus aquaticus): 
Vinterfynden av vattenrall i landskapet blir 
fler och fler. Detta år tre fynd av fyra individer 
på i sammanhanget klassiska lokaler. 

Vinter: 1 ex. Reningsverksdammen, Kumla 1.1  15.2 
(*Bengt Andersson, Peter Eklund m.fl.). 1 ex. Ce
mentrännan, Oset 78.1 (*Anders Jacobsson, Rune 
Eriksson m.fl.). 1 ex. Reningsverket, Hallsberg 8.1 
(Andreas Tranderyd). 2 ex. Reningsverksdammen, 
Kumla 1731.12 (*Johan Åhlén, Håkan Persson m.fl.). 
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Småfläckig sumphöna 
(Porzana porzana): 
Ett av de sämsta åren för arten på myck
et länge! Troligen beroende på ett par år i 
rad med dåliga eller obefintliga häcknings
resultat på grund av torra somrar. Inga fynd 
gjordes under året varken i Oset eller i Tyss
lingen. Kvismaren står för alla rapporter utom 
det fynd som gjordes i Rynningeviken och 
uppskattningsvis rörde det sig om en hand
full individer i Kvismaren. Totalt alltså endast 
sex fynd vilket är det sämsta på 2000talet! 
Alla rapporter från Kvismaren ses här samt 
fyndet i Rynningeviken. 

Noterbart: 1 ex. spel/sång Fiskingemaden, Kvisma
ren 6.5 (Conny Hedengren). 1 ex. spel/sång Östra 
Kvismaren, Kvismaren 10.5 (Leif Sildén). 1 ex. spel/
sång Fiskingemaden, Kvismaren 10.5 (Leif Sildén). 2 
ex. spel/sång Fiskingemaden, Kvismaren 12.5 (Pier
re Blanksvärd). 1 ex. spel/sång Vallen, Fågelsjön, 
Kvismaren 14.5 (Kvismare Fågelstation). 3 ex. spel/
sång Värstamaden, Kvismaren 15.5 (Andreas Tran
deryd). 1 ex. spel/sång Rävgångsmaden, Rynning
eviken 410.6 (*Staffan Gustavsson, Åke Pettersson 
m.fl.). 1 ex. spel/sång Hammarbotten, Kvismaren 9.6 
(Patrik Hedengren). 1 ex. spel/sång Hammarmaden, 
Kvismaren 9.6 (Patrik Hedengren). 1 ex. spel/sång 
Värstamaden, Kvismaren 10.6 (Åke Pettersson). 1 ex. 
spel/sång Hammarbotten, Kvismaren 15.6 (Håkan 
Svensson, Birgitta Dawidsson). 

Kornknarr 
(Crex crex): 
År 2017 var inget bra år för kornknarr i 
Närke med endast 15 fynd. Denna siffra 
kan jämföras med drygt 30 fynd under de 
närmast föregående tre åren. Av de 15 fynd 
som gjordes var 14 spelande individer och 
en individ som sågs i lämplig biotop. Dock 
inga indikationer på häckning. 

15 fynd: 1 ex. spel/sång Åbyparken, Örebro 22.5 
 20.6 (*Ove Pettersson, Kjell Ståhlberg m.fl.). 1 
ex. obs i häcktid, lämplig biotop Götabro, Hardemo 
24.5 (Johan Kjetselberg). 1 ex. spel/sång Odlingen, 
Garphytteområdet 29.5 (Bengt Jalsborn, Staffan 
Gustavsson). 1 ex. spel/sång Viby Kyrka, Viby 31.5 
 15.6 (*Pierre Blanksvärd, Tage Carlsson m.fl.). 1 
ex. spel/sång Körtingsberg, Viby 31.5  7.6 (*Pierre 
Blanksvärd, Kent Larsson). 1 ex. spel/sång Välakär
ren, Vibysjön 31.5 (Göran Bjerneus). 1 ex. spel/sång 
Bomarsund, Tysslingen 423.6 (*KjellArne Larsson, 
Billy Lindblom m.fl.). 1 ex. spel/sång Älgskogens 
gård, Lindbacka 56.6 (*Patrik Strömberg, Rolf 
Sykkijev). 1 ex. spel/sång Västeräng, Vibysjön 8.6 
(Göran Bjerneus). 1 ex. spel/sång Odensbacken 
1123.6 (*Leif Sildén, Anders Jacobsson). 1 ex. 
spel/sång Mäjsta, Rinkaby 11.6 (Oscar Axelsson). 
1 ex. spel/sång Stora Valla, Tysslingen 14.6 (Bengt 
Jalsborn). 1 ex. spel/sång Valla, Glanshammar 15.6  
13.7 (*Björn Eriksson, Nils Eriksson). 1 ex. spel/sång 
Blacksta, Tysslingen 16.6 (Rolf Sykkijev). 1 ex. spel/
sång Boängen, Fällersta 1723.6 (*Staffan Werme, 
Andreas Tranderyd). 

Rörhöna 
(Gallinula chloropus): 
Arten noterad med häckningskriterie på 
drygt 20 lokaler i landskapet under året 
varav flera är nya jämfört med tidigare års 
rapportering. Lyckade häckningar noterades 
dock bara på fyra av dessa. De för ju en re
lativt undanskymd tillvaro så de är lätta att 
förbise och sannolikt har vi ett mörkertal i 
antalet häckande par. Kanske är antalet par 
så pass många som 50 om man summerar 
de lokaler som arten noterats på under de 
senaste fem åren. En heltäckande invente
ring vore önskvärd! I vanlig ordning gjordes 
även några vinterfynd men precis som i fallet 
vattenrall så blir de fler och fler. 

Vinter: 2 ex. Reningsverksdammen, Kumla 1.1 
 27.2 (*Johan Åhlén, Stellan Amzoll m.fl.). 1 ex. 
Reningsdammen, Vattenparken, Fjugesta 2.1 (Kent 
Halttunen). 1 2K Cementrännan, Oset 8.1  5.2 
(*Johan Åhlén, Per Wedholm m.fl.). 1 adult Örnsro, 
Örebro 130.12 (*Anders Jacobsson, Per Wedholm 
m.fl.). 1 ex. lockläte, övriga läten Björka lertag 2.12 
(Bengt Andersson). 2 ex. Reningsverksdammen, 
Kumla 930.12 (*Oscar Axelsson, Bengt Andersson 
m.fl.). 

Trana 
(Grus grus): 
Inga vinterfynd av arten gjordes under året, 
varken i början eller i slutet, och de första en
staka tranorna som återvände från sydliga
re nejder dök upp i början av mars. Numera 
övervintrar mindre antal tranor betydligt läng
re norrut i Europa än tidigare och varje vinter 
ses de övervintra på flera håll i Skåne. Detta 
gör i sin tur att det dyker upp vårflyttare tidi
gare nu än för bara några år sedan. Under 
hösten slogs ett prydligt rekord för området 
då över 24 000 tranor räknades in i Kvisma
ren och förutom denna siffra nämner vi även 
det högsta antalet vid Skagershultamossen 
och en hög sträcksiffra från Tanntorp den 
dagen Kvismaren tömdes på tranor. 

Större antal: 1300 ex. Skagershultamossen, Mull
hyttan 24.9 (Kent Halttunen). 24181 ex. Kvismaren 
25.9 (Magnus Friberg, Conny Hedengren, Patrik 
Hedengren m.fl.). 4625 ex. sträckande Tanntorp, 
Hjortkvarn 5.10 (Mats Weiland). 

Strandskata 
(Haematopus ostralegus): 
Fjolårets uppskattning om 1020 häckande 
par i landskapet får återigen skrivas upp då 
åtminstone 20 par noterats detta år. Hjäl
maren såväl som norra Vättern hyser några 
par vardera samt att arten ses inne i såväl 
Askersund, Åmmeberg och Kumla som i 
Örebro under häckningstid. 2025 par torde 
alltså häcka i landskapet numera! Fynd gjor
des detta år både i Tysslingen och Kvisma
ren, vilket inte hör till vanligheterna. Relativt 
få sträckande flockar noterades både under 
våren och hösten men under några dagar i 
augusti rastade varierande antal i Hemfjär
den enligt nedan. 

Noterbart: 1 ex. Västra Kvismaren, Kvismaren 27.4 
 4.5 (Johan Åhlén, Anders Jacobsson m.fl.). 2 ex. 
Tysslingen, Norra, Tysslingen 15.5 (Albin Mauritzon, 
Billy Lindblom). 1 ex. Nyängen, Kvismaren 2029.5 
(Rolf Andersson, Magnus Persson m.fl.). Större antal: 
10 ex. Klåvudden, Harge 21.4 (NilsErik Ström, Ulf 
Allvin). 35 ex. sträckande N Klåvudden, Harge 28.4 
(NilsErik Ström, Bengt Jalsborn, Kent Halttunen 
m.fl.). 22 ex. Klåvudden, Harge 12.5 (Peter Gustaf
son). 9 ex. Fågeludden, Oset 11.7 (Thord Eriksson, 
Bengt Ahl m.fl.). 12 ex. sträckande SV Ormesta 
holme, Oset 2.8 (Lennart Eriksson, Bengt Ahl m.fl.). 
18 ex. Fågeludden, Oset 4.8 (Anders Jacobsson). 35 
ex. Rosenbergspölen, Oset 4.8 (Mikael Tellbe). 20 
ex. Fågeludden, Oset 5.8 (Bernt Bergström, Christer 
Tegebro m.fl.). 11 ex. Fågeludden, Oset 6.8 (Magnus 
Persson, Bernt Bergström m.fl.). 15 ex. Fågeludden, 
Oset 7.8 (Lennart Eriksson, Lennart Söderkvist 
m.fl.). 18 ex. Fågeludden, Oset 8.8 (Bengt Ahl, Sune 
Johansson m.fl.). 

Fjällpipare 
(Charadrius morinellus): 
Under en kort men intensiv period av fem 
dagar fick vi besök av rastande fjällpipare 
i landskapet detta år. Samtliga noteringar 
gjordes i Kvismaredalen och de flesta obser
vationerna gjordes på tre olika platser. Vi pu
blicerar det högsta antalet per dag på dessa 
tre platser samt ett par observationer som 
gjordes utöver dessa.  

Noterbart: Max 7 ex. Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren 
14.5 (Peter Gustafson, Birgitta Dawidsson m.fl.). 
9 ex. Kvinnerstasjön, Kvismaren 14.5 (Andreas 
Sandberg). Max 12 ex. Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren 
15.5 (Hasse Molin, Andreas Sandberg m.fl.). Max 
10 ex. Bärsta åkrar, Kvismaren 15.5 (Leif Sildén, 
Claes Nordell m.fl.). 20 ex. Gillberga, Sköllersta 15.5 
(Magnus Friberg). 28 ex. Gällersta åkrar 15.5 (Claes 
Nordell, Matts Deubler). Max 17 ex. Kilsgårdsåkrarna, 
Kvismaren 16.5 (Per Karlsson Linderum, Leif Rydell 
m.fl.). Max 12 ex. Gällersta åkrar, Gällersta 16.5 
(Leif Haldorson). 5 ex. Bärsta åkrar, Kvismaren 16.5 
(Magnus Persson). 4 ex. Gällersta åkrar, Gällersta 
16.5 (Frank Tholfsson). Max 30 ex. Kilsgårdsåk
rarna, Kvismaren 17.5 (Pierre Blanksvärd, Roland 
Thuvander m.fl.). 5 ex. Gällersta åkrar, Gällersta 17.5 
(Lennart Söderkvist). Max 12 ex. Kilsgårdsåkrarna, 

u
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Kvismaren 18.5 (Åke Pettersson, Ingvar Gustavsson 
m.fl.). 

Kustpipare 
(Pluvialis squatarola): 
Ungefär vartannat år får vi många fynd av 
flockar med kustpipare i landskapet men 
2017 var inte ett sådant år. Relativt få fynd 
både vår och höst och många fynd av ensta
ka fåglar. De två fynden från våren samt alla 
fynd av fler än fem individer under hösten 
ses här. 

Vår: 1 ex. Södra maderna, Tysslingen 2930.5 (Lars 
Fransson, Helny Olsson m.fl.). 1 adult hane Näs
byängen, Oset 31.5  7.6 (Ingvar Gustavsson, Håkan 
Svensson m.fl.). 
Höst: 10 ex. sträckande SV Fågeludden, Oset 3.8 
(Åke Pettersson, Hans Irebäck). 6 ex. sträckande 
Tanntorp, Hjortkvarn 4.8 (Mats Weiland). 7 ex. 
sträckande SV Färjeläget, Hampetorp 11.8 (Magnus 
Johansson). 20 ex. sträckande SV Yxviken, Segersjö 
19.8 (Sebbe Nilsson, Magnus Jäderblad). 

Tofsvipa 
(Vanellus vanellus): 
Under året gjordes två vinterfynd i januari och 
sedan dröjde det till den 16.2 innan de första 
individerna som får klassas som vårflyttare 
anlände till landskapet. Årets sista noteringar 
gjordes sedan i slutet av november. 

Vinter: 2 ex. Oset 6.1 (Monica Ahlberg). 1 ex. Tyn
ninge vut 28.1 (Arne Holmer). 

Kustsnäppa 
(Calidris canutus): 
Ett vårfynd gjordes. Bästa tiden för att se 
kustsnäppa på våren är i månadsskiftet maj/
juni då de passerar i stora antal på kort tid. 
För det mesta på för hög höjd för att vi ska 
se dem. Under hösten gjordes observationer 
8/77/9. De intressantaste observationerna 
redovisas nedan. 

Vår: 2 ex. Öbymaden, Kvismaren 5.6 (Anders 
Jacobsson). 
Höst: 12 ex. sträckande SV Läppe småbåtshamn, 
Läppe 17.7 (Leif Sildén). 11 ex. sträckande SV 
Ormesta holme, Oset 31.7 (Lennart Eriksson, Bengt 
Ahl, Kenth Elofsson). 31 ex. Västra dammen, Bog
lundsängen 2.8 (Jan Tranderyd). 59 adult Fågelud
den, Oset 2.8 (Per Wedholm). 39 adult Fågeludden, 
Oset 3.8 (Hans Irebäck m.fl.). 10 ex. Rävgångsma
den, Rynningeviken 5.9 (Nils Eriksson). 

Brushane 
(Calidris pugnax): 
Två fina noteringar under året. För senare år 
är det här toppnoteringar. 

Stora antal: 200 ex. Södra maderna, Tysslingen 
1012.5 (Kent Larsson, Thomas Eriksson m.fl.). 
216 ex. Fiskingemaden, Kvismaren 14.5 (Andreas 
Tranderyd). 

Myrsnäppa  
(Calidris falcinellus): 
Det här är en av de arter som varierar mest i 
uppträdandet hos oss. Vi har allt från noll till 
år med 50+ individer. I år fick vi en hygglig 
vår medan höstfynd helt uteblev. 

Vår: 1 ex. Myrö våtmark (f.d. Östra myrömaden), Ryn
ningeviken 1819.5 (Oscar Axelsson m.fl.). 14 ex. 
Löten, Kvismaren 2125.5 (Bertil Rahm, Jens Morin 
m.fl.). 2 ex. Löten, Kvismaren 29.5 (Åke Pettersson 
m.fl.). 12 ex. Västra dammen, Boglundsängen 
2930.5 (Erik Törnvall m.fl.). 12 ex. Södra maderna, 
Tysslingen 30.5  1.6 (Sune Johansson, Bengt 
Ottosson). 

Spovsnäppa 

(Calidris ferruginea): 
Andra året i rad utan vårfynd. Ska mönstret 
från tidigare år med fynd var tredje år upp
repa sig så vi har fått ett fynd eller två våren 
2018? Ett ovanligt tidigt höstfynd gjordes. I 
övrigt inga stora antal eller andra anmärk
ningsvärda observationer. Första, sista och 
största antal redovisas. 

Noterbart: 2 adult Löten, Kvismaren 1618.6 (Conny 
Hedengren, Patrik Hedengren m.fl.). 8 ex. Fågelud
den, Oset 17.7 (Tommy Eriksson). 1 ex. Sörbysjön, 
Kvismaren 10.9 (Andreas Sandberg, Daniel Ytter
malm m.fl.). 

Mosnäppa 
(Calidris temminckii): 
Observationer gjordes under perioderna 
1/55/6 för våren och 17/716/9 för hös
ten. Antalsmässigt ett magert år. Förutom 
högstanoteringen nedan sågs inte fler än 4 
som mest. Fenologi och högsta antal redo
visas. 

Noterbart: 1 ex. Löten, Kvismaren 1.5 (Andreas 
Sandberg). 10 ex. Löten, Kvismaren 16.5 (Peter Gus
tafson). 10 ex. Myrö våtmark (f.d. Östra myrömaden), 
Rynningeviken 19.5 (Leif Sandgren m.fl.). 31 ex. 
Löten, Kvismaren 16.9 (Kjell Häggvik). 

Sandlöpare 
(Calidris alba): 
Normal fyndbild och på den i särklass bästa 
lokalen för arten. 

Noterbart: 2 adult Storhjälmaren 30.7 (Leif Sildén). 
3 ex. Nyckelgrundet, Hjälmaren Nrk 8.8 (Leif Sildén). 

Kärrsnäppa 
(Calidris alpina): 
Fynd gjordes under perioden 14/516/10. 
Det blev just inget glapp mellan vår och 
höststräcket då enstaka individer sågs un
der hela juni. Till skillnad från föregående år 
bjöds vi inte på några större ansamlingar. De 
tre största noteringarna visas här. 

Större antal: 40 ex. Östra Kvismaren, Kvismaren 
10.7 (Bengt Ahl, Christer Tegebro). 45 ex. Nynäs
ängen, Kvismaren 6.8 (Håkan Persson). 35 ex. Löten, 
Kvismaren 11.9 (Kent Larsson). 

Skärsnäppa 
(Calidris maritima): 
Tredje året på raken med fynd. Inte dåligt då 
arten är en subraritet i landskapet. Det här 
var 11:e fyndet. 

1 fynd: 2 ex. Storhjälmaren 7.10 (Leif Sildén). 

Småsnäppa 
(Calidris minuta): 
Ovanligt många observationsdagar under 
våren. Antalet fynd något svårbedömt där
av, särskilt vid Boglundsängen. Under hös
ten en normal fyndbild med observationer 
16/718/10. Något högre antal noterades 
vid Löten, Kvismaren med största antalet re
dovisat nedan. På andra lokaler bara enstaka 
individer. Det sågs fåglar i stort sett dagligen 
i Kvismaren fram till 18/10. Det är anmärk
ningsvärt då det tidigare bara finns ströfynd 
i oktober. 

Vår: 1 ex. Lillängen, Oset 812.5 (Staffan Gustavs
son m.fl.). 5 ex. Västra dammen, Boglundsängen 15
16.5 (Bengt Jalsborn). 1 ex. Nynäsängen, Kvismaren 
18.5 (Magnus Persson, Håkan Persson). 1 ex. Västra 
dammen, Boglundsängen 19.5 (Johan Åhlén). 1 
ex. Västra dammen, Boglundsängen 2930.5 (Erik 
Törnvall, Bengt Jalsborn). 
Höst: 18 ex. Löten, Kvismaren 23.9 (Anders 
Jacobsson). 2 ex. Löten, Kvismaren 18.10 (Ingvar 
Gustavsson m.fl.). 

Dvärgbeckasin 
(Lymnocryptes minimus): 
Återgång till en fördelning med en majoritet 
av vårfynd. Det som sticker ut är att majorite
ten av vårfynd rör sedda fåglar. Spel notera
des enbart i norra änden av Tysslingen. 

Vår: 1 ex. Rånnestamaden, Tysslingen 4.3 (Erik 
Törnvall). 2 ex. Rävgångsmaden, Rynningeviken 
1327.4 (Leif Sandgren m.fl.). 1 ex. Kvinnerstasjön, 
Kvismaren 13.4 (Kvismare Fågelstation). 3 ex. Löten, 
Kvismaren 1416.4 (Andreas Sandberg m.fl.). 1 ex. 
spel/sång Rånnestamaden, Tysslingen 14.410.5 
(Christer Tegebro m.fl.). 1 ex. Rysjön, Kvismaren 17.4 
 2.5 (Jonas Melin m.fl.). 2 ex. Löten, Kvismaren 25.4 
(NilsErik Ström, Mårten Gustavsson). 1 ex. Domar
kärret, Almby 29.4 (Mikael Tellbe). 1 ex. Ormkärret, 
Kvismaren 1.5 (Leif Sildén). 2 ex. Lillängen, Oset 
213.5 (Bengt Ahl, Hans Norelius m.fl.). 2 ex. spel/
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sång Norra Svalnäs, Tysslingen 514.5 (Patrik Ström
berg, Peter Karlehagen m.fl.). 1 ex. Södra maderna, 
Tysslingen 6.5 (Albin Mauritzon). 1 ex. Södra tornet, 
Tysslingen 13.5 (Per Björkman, Barbro Björkman). 1 
ex. Hammarkullen, Kvismaren 18.5 (Kent Larsson). 
Höst: 1 ex. Tvärvägen, Oset 28.8 (Gun Isacson). 1 
ex. Reningsverksdammen, Kumla 24.9 (Håkan Pers
son). 1 ex. Solberga 18.10 (Leif Paakkonen). 

Enkelbeckasin 
(Gallinago gallinago): 
Det är inte så ofta det räknas in så stora an
samlingar som dessa två. 

Större antal: 100 ex. Rånnestamaden, Tysslingen 
17.4 (Johan Åhlén m.fl.). 110 ex. Södra Näsbyängen, 
Oset 17.4 (Per Wedholm). 

Dubbelbeckasin 
(Gallinago media): 
Ett normalt resultat med majoriteten av ob
servationerna vid norra delen av Tysslingen 
och i övrigt enstaka fynd. Det är länge sedan 
det var något toppår och arten visar en svagt 
vikande trend som häckfågel. Norge har fle
ra gånger fler häckande par så en viss del 
av våra vårspelande fåglar är säkert därifrån. 

Noterbart: 13 ex. spel/sång Rånnestamaden, Tyss
lingen 8.5  5.6 (Sune Johansson, Berit Söderberg, 
Albin Mauritzon m.fl.). 1 ex. spel/sång Löten, Kvis
maren 1517.5 (Claes Nordell, Matts Deubler m.fl.). 1 
ex. spel/sång Oset 1718.5 (Bengt Ahl, AnnaKarin 
Törnblom m.fl.). 1 ex. Södra maderna, Tysslingen 18.5 
(Albin Mauritzon). 

Rödspov 
(Limosa limosa): 
Fördelningen av antal fynd har numera lutat 
över till fler fynd av islandica än nominatra
sen även på våren. Det är inte alltid helt en
kelt att bestämma dem ens i praktdräkt så 
försiktighet uppmanas. Ta bilder om tillfälle 
ges! Flera av nedanstående observationer 
lutar mer åt ena eller andra rasen men publ
iceras som icke rasbestämda. Kom gärna in 
med bilder som kan hjälpa till att styrka ras
bestämningen. Junifyndet vid Oset var troli
gen av nominatras utifrån bilden som finns. 

Noterbart: 1 ex. Norra Näsbytornet, Oset 27.5 
(Mikael Tellbe). 1 ex. Lillängen, Oset 1314.6 
(Åke Pettersson, Malin Björn, Johan Thor). 1 adult 
Fågeludden, Oset 15.8 (Patrik Hedengren, Åke 

Pettersson). 1 ex. Öbymaden, Kvismaren 18.8 (Per 
Karlsson Linderum). 

Rödspov, underarten islandica 
(Limosa islandica): 
Största uppträdandet sedan 2005. Vid Oset 
sågs det rödspov till och från under maj och 
juni. Många bilder är för dåliga för säker 
bestämning men det verkar ha förekommit 
både islandica och limosa där. Har du bilder 
under denna period är du välkommen att 
skicka dem till Rapportkommittén. 

Vår: 1 ex. Lillängen, Oset 4.5 (Per Wedholm, Birgitta 
Dawidsson m.fl.). 1 ex. Lillängen, Oset 23.6 (Per 
Wedholm, Tommy Eriksson). 
Höst: 1 adult Fågeludden, Oset 15.8 (Patrik He
dengren, Åke Pettersson). 1 1K Löten, Kvismaren 
21.81.9 (Peter Gustafson, Leif Sildén m.fl.). 1 1K 
Öbymaden, Kvismaren 2627.8 (Anders Jacobsson 
m.fl.). 2 ex. Fiskingemaden, Kvismaren 2.9 (Leif 
Sildén, Kent Larsson). 2 1K Löten, Kvismaren 513.9 
(Åke Pettersson, Hans Irebäck m.fl.). 1 adult Löten, 
Kvismaren 5.9 (Åke Pettersson m.fl.). 2 ex. Sörbysjön, 
Kvismaren 16.9 (Jan Sondell, Urpo Könnömäki). 1 
ex. Öbymaden, Kvismaren 24.9 (Håkan Svensson, 
Birgitta Dawidsson). 1 1K Löten, Kvismaren 27.9  
5.10 (Ronny Nilsson, Christer Tegebro m.fl.). 

Rödspov, underarten limosa 
(Limosa limosa): 
Den enda säkert bestämda till nominatrasen. 
Åtminstone en av de icke bestämda troligen 
limosa. 

Noterbart: 1 adult Åkerbymaden, Tysslingen 20.4 
(Joakim Johansson). 

Myrspov 
(Limosa lapponica): 
Två observationer gjordes under våren. Un
der höststräcket finns fynd under perioden 
10/710/9. Ingen toppdag på varken hösten 
eller våren. Noteringarna över 50 redovisas. 

Vår: 5 ex. sträckande N Klåvudden, Harge 27.4 
(Johan Åhlén, Lennart Eriksson). 1 ex. Tanntorp, 
Hjortkvarn 5.5 (Mats Weiland). 
Höst: 80 adult Ladviken, Oset 10.7 (Lennart Er
iksson, Kenth Elofsson m.fl.). 80 ex. sträckande 
SV Pålsbodagatan 13, Örebro 10.7 (Johan Åhlén). 
109 ex. sträckande SV Läppe småbåtshamn, Läp
pe 17.7 (Leif Sildén). 

Småspov 
(Numenius phaeopus): 
Observationer gjordes under perioden 17/4
5/9. Inga flockar över 20 ex detta år. De två 
första observationerna ovanligt tidiga. Första 
observationerna brukar göras någon vecka 
senare. 

Fenologi: 1 ex. Klåvudden, Harge 17.4 (NilsErik 
Ström, Ulf Allvin). 1 ex. sträckande N Älgestama
den, Tysslingen 18.4 (Lennart Eriksson). 

Storspov 
(Numenius arquata): 
Liksom föregående år omöjligt att bedöma 
antalet häckande par av denna numera yt
terst sparsamma häckart. Det finns bara en
staka potentiella häckningar i artportalens 
material. Vi bjöds inte på några fina sträck
dagar under året. Toppnoteringarna listas 
nedan. 

Noterbart: 60 ex. Södra Älgesta, Tysslingen 17.4 
(Toni Berglund). 53 ex. Tysslingen, Norra, Tyssling
en 18.4 (Åke Pettersson). 70 ex. sträckande 
N Nydalen, Harge 20.4 (Ove Pettersson, Rolf 
Sykkijev). 54 ex. sträckande Almby, Örebro 24.6 
(Tommy Eriksson). 

Svartsnäppa 
(Tringa erythropus): 
Mycket klena rastsiffor detta år. De första 
retursträckarna stod för de högsta notering
arna och det var ovanligt låga högstasiffror. 

Noterbart: 2025 adult Löten, Kvismaren 11
24.6 (Andreas Sandberg, Bo Runesson m.fl.). 
21 ex. sträckande Södra tornet, Tysslingen 17.6 
(Mikael Tellbe). 

Dammsnäppa 
(Tringa stagnatilis): 
För första gången sedan 2007 mer än ett 
fynd på ett år. Det var även då vi hade en 
långstannare senast. 

2 fynd: 1 ex. Löten och Fräknabotten, Kvismaren 
1.5 (*Per Wedholm, Bernth Andersson m.fl.). 1 ex. 
Näsbyängen, Oset 514.6 (*Per Wedholm, Håkan 
Svensson, Birgitta Dawidsson m.fl.). 

Grönbena 
(Tringa glareola): 
Toppsiffrorna för antalet rastande individer 
ovanligt låga. Framförallt från maj. En tidig 
första observation för året gjordes. Vanligtvis 
dyker de första enstaka individerna upp runt 
15/4 för att sedan komma på lite bredare 
front efter 20/4. Antalet häckningar går inte 
att göra en rättvis bedömning av utifrån Sva
lanmaterialet. 

Noterbart: 1 ex. Myrö våtmark (f.d. Östra 
myrömaden), Rynningeviken 8.4 (Thord Eriksson). 
175 ex. Ängsholmen, Tysslingen 12.5 (Thomas 
Eriksson). 100 ex. Löten, Kvismaren 1314.5 
(Peter Gustafson). 100 ex. Sörbysjön, Kvismaren 
27.7 (Andreas Sandberg). 

Roskarl 
(Arenaria interpres): 
Hela tolv fynd, det är ett av de bästa åren 
någonsin. Inga häckningsindicier det här året 
från Hjälmaren men det är ganska troligt att 

u

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA
FOTO: LINDAH LYKTBERG



20

det häckar något enstaka par ute på Stor
hjälmaren med tanke på de senaste årens 
sommarfynd. 

12 fynd: 1 ex. Rosenbergspölen, Oset 1.5 
(Catharina Grabmüller, Anna Wiklund m.fl.). 1 
ex. Blackstaåns mynning, Tysslingen 15.5 (Albin 
Mauritzon, Billy Lindblom m.fl.). 1 ex. Tvärvägen, 
Oset 17.5 (Rolf Sykkijev). 1 ex. Södra berget, 
sydost Valen, Hjälmaren Nrk 6.6 (Ulf Eriksson). 
1 adult Löten, Kvismaren 16.7 (Johan Åhlén). 
2 adult Storhjälmaren 27.7 (Leif Sildén). 1 adult 
Storhjälmaren 30.7 (Leif Sildén). 1 ex. Löten, 
Kvismaren 4.8 (Tony Calancea). 1 1K+ Nyckel
grundet, Hjälmaren Nrk 8.8 (Leif Sildén). 1 adult 
Hjälmaren Nrk 8.8 (Leif Sildén). 1 1K Fågelud
den, Oset 28.82.9 (AnnaKarin Törnblom, 
Lennart Eriksson m.fl.). 1 ex. Strandpromenaden, 
Rynningeviken 28.8 (Oscar Axelsson). 

Smalnäbbad simsnäppa 
(Phalaropus lobatus): 
En normal fynddos om än i den lägre delen 
av normalspannet. Det brukar göras ungefär 
310 fynd. 

4 fynd: 2 ex. Löten, Kvismaren 24.5 (Ove Åkes

son m.fl.). 4 ex. Löten, Kvismaren 2627.5 (Anders 

Karlsson, Anders Jacobsson m.fl.). 1 ex. Löten, 

Kvismaren 79.6 (Kent Larsson, Magnus Persson 

m.fl.). 1 ex. Vattenparken, Fjugesta, 610.10 (Kent 

Halttunen, Lindah Lyktberg m.fl)

Dvärgmås 
(Hydrocoloeus minutus): 
Ett skutt åt rätt håll i Kvismaren efter förra 
årets magra häckningsutfall. Toppnotering
arna på Hjälmaren brukar ligga runt 500. 
Därmed får årets toppsiffra ses som ett bot
tennapp. Det är dock fortfarande en fin an
samling och det är ytterst få platser som kan 
uppvisa sådana ansamlingar i landet. 

Häckning: Minst 13 par gick till häckning i Kvis
maren och fick ut 12 ungar. (Magnus Friberg, Åke 
Pettersson, Erik Törnvall m.fl.). 
Större antal: 145 ex. Nyckelgrundet, Hjälmaren 
Nrk 11.7 (Leif Sildén). 

Silltrut 
(Larus fuscus): 
Sjutton fynd, en normal årsdos. Standard
kommentaren kvarstår, och det är en vädjan 
om att rapportera noggrannare angående 
underart. Förmodligen är majoriteten av de 
som icke är bestämda till underart åtminsto
ne bedömda om det är fuscus eller inte. 

Inte bestämda: 3 ex. sträckande N Klåvudden, 
Harge 5.5 (Ove Pettersson, Rolf Sykkijev m.fl.). 1 
ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 22.5 (Leif 
Sandgren). 1 ex. Åkerbymaden, Tysslingen 12.6 
(Kjell Thorsén). 1 adult Banvallsdungen, Tysslingen 
16.6 (Albin Mauritzon). 1 ex. Almbyängen, Oset 16.6 

(Bengt Ahl, Christer Tegebro m.fl.). 2 adult perma
nent revir Rönnberget, Storhjälmaren Tlän Södra 
17.6 (Leif Sildén, Ola Strand). 1 ex. Strandpromena
den, Rynningeviken 14.7 (AnnCathrine Karlsson). 
1 adult Hemfjärden 1824.7 (Per Wedholm, Leif 
Sandgren m.fl.). 1 adult Hjälmaren Nrk 8.8 (Leif 
Sildén). 1 1K Barkaregatan 8, Näsby, Örebro 28.10 
(Per Wedholm). 
Fuscus: 1 ex. Rynningeviken 12.4 (Stickan Halle
mark, Håkan Carlestam). 1 ex. Norra Lungersviken 
1.5 (Oscar Axelsson). 1 4K Irvingsholm  Lindbacka 
78.5 (Johan Åhlén, Ove Pettersson m.fl.). 1 ex. Väs
tra dammen, Boglundsängen 10.5 (Jonathan Waern). 
Intermedius: 1 adult sträckande NO Norra tornet, 
Tysslingen 6.5 (Kent Halttunen, Lennart Eriksson 
m.fl.). 2 adult Björka lertag, 7.5 (Jonas Engzell). 1 3K 
Banvallsdungen, Tysslingen 9.6 (Sune Johansson). 

Skräntärna 
(Hydroprogne caspia): 
Toppnoteringen från Hjälmaren är i nivå 
med de senaste årens. Som mest sågs 11 
ungfåglar vilket är glädjande då de utsätts 
får hård predation på häckplatserna. I övrigt 
finns ett tjugotal fynd utanför Storhjälmaren. 
De flesta troligen på väg dit eller därifrån då 
fynden är gjorda på lokaler i anslutning till 
Hjälmaren. Fyndet i Segersjöviken är tredje 
oktoberfyndet. Det senaste gjordes 2013 
då en fågel fanns på Hemfjärden under en 
vecka. Första, sista och största antal redovi
sas nedan. 

Fenologi: 1 ex. Lötenplattformen, Kvismaren 25.5 
(Tommy Emanuelsson, Johan Mellquist). 1 ex. Seger
sjöviken, Segersjö 7.10 (Anders Jacobsson). 
Större antal: 59 ex. Hjälmaren Nrk 8.8 (Leif Sildén). 

Svarttärna 
(Chlidonias niger): 
En tydlig uppgång kan konstateras. Häck
ningar skedde vid de senaste tio årens per
manenta lokaler plus glädjande nog vid Oset. 
Dessutom flera intressanta observationer 
under lämplig tid på flera andra platser kring 
Hemfjärden. Som vanligt några fina note
ringar ute på Hjälmaren. 

Häckning: 12 par fick ut minst 6 ungar på Löten, 
Kvismaren (Kvismare fågelstation m.fl.). 4 ex. (2 adult 
+ 2 1K) bo, ägg/ungar Svartåns mynning, Oset 14.7 
(Lennart Eriksson, Kenth Elofsson m.fl.). 6 adult 
upprörd, varnande Tysslingen, Södra, Tysslingen 27.6 
(Albin Mauritzon). 

Större antal: 40 ex. Rysjön, Kvismaren 21.5 (Håkan 
Carlestam, AnnaKarin Törnblom). 67 ex. Storhjälma
ren 30.7 (Leif Sildén). 

Silvertärna 
(Sterna paradisaea): 
Förra årets fina totalsumma för Vättern på 
våren blev ordentligt slagen i år. Vid Oset 
sågs liksom 2014 ett stort antal under höst
sträcket. Rysjön har visat sig vara en riktig 
magnet för tillfälligt rastande flockar vid sär
skilda omständigheter. 

Noterbart: 934 ex. sträckande N Vättern Nrk 124.5 
(Andreas Sandberg, Anders Jacobsson m.fl.). 60 
ex. Rysjön, Kvismaren 15.5 (Ove Pettersson, Rolf 
Sykkijev). 349 ex. sträckande SV Oset 10.7  20.8 
(Lennart Eriksson m.fl.). 

Skogsduva 
(Columba oenas): 
Tre fynd i januari är årets övervintrare! 

Vinter: 1 ex. Trängen, Örebro 616/1 (*Lennart 
Eriksson, Jan Tranderyd m.fl.). 12 ex. Husön, 
Kvismaren 68/1 (*Magnus Persson m.fl.) samt 1 ex. 
Norra Tysslingen 27/1 (Kent Halttunen). 

Ringduva 
(Columba palumbus): 
Antalet övervintrande ringduvor varierar stort 
från år till år. I januari fanns närmare 50 ex i 
centrala Örebro medan det i december bara 
sågs enstaka ex. För januarifynden i Örebro 
har bara medtagits antal över 30 ex. 

Januari: 1 ex. Kumla 1/1 (Oscar Axelsson). 34 
ex. Västra Mark, Örebro 1/1 (Claes Nordell). 2 ex. 
Sköllersta 7/1 (Per K Linderum, Hasse Molin m.fl.). 
1 ex. Ingelsta, Tysslingen 7/1 (Ove Pettersson, 
Lasse Karlsson m.fl.). 1 ex. EkebyAlmby 9/1 (Bernt 
Bergström). 33 ex. Trängen, Örebro 12/1 (Christer 
Tegebro, Thord Eriksson). Ca 50 ex. Trängen, Örebro 
14/1 (Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 38 ex. 
Trängen, Örebro 16/1 (Lennart Eriksson). 48 ex. 
Blåklintstigen 2, Örebro 16/1 (Lennart Eriksson). 
30 ex. Västra Mark, Örebro 18/1 (Ove Pettersson). 
1 ex. Åsbro 19/1 (Kent Larsson). 3 ex. Mastgatan 
2D, Kumla 26/1 (Hans Waern). 1 ex. Sticksjö 31/1  
6/2 (Tommy Sundqvist). 
December: 1 ex. Örebro 12/12 (Lennart Eriksson). 
1 ex. Snötippen, Oset 15/12 (Thord Eriksson, Bengt 
Ahl, Anders U Nilsson). 1 ex. Stadsparken, Örebro 
15/12 (Anders U Nilsson). 1 ex. Trängen, Örebro 
23/12 (Claes Nordell). 1 ex. Stadsparken, Örebro 
27/12 (Christer Tegebro). 

Turkduva 
(Streptopelia decaocto): 
Endast två säkerställda häckningar under 
året. Ett par i Örebro och ett annat par i 
Kumla lyckades få flygga ungar ur sina bon. 
Turkduvor finns om än fåtaligt fortfarande på 
många orter i landskapet. Högsta rapporte
rade antal på varje lokal enligt följande. 
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Noterbart: 2 ex. Mosås 3/1 (Albin Mauritzon). 2 ex. 
Östansjö 7/1 (Sandra Tengelin). 13 ex. Hagavägen, 
Askersund 8/1 (Stellan Amzoll). 3 ex. Vintrosa 12/1 
(Helny Olsson). 2 ex. Kil 15/1 (Per Wedholm). 2 ex. 
Marieberg 16/1 (Bernt Jerlström). 1 ex. Kävesta, 
Sköllersta 19/1 (Per K Linderum). 4 ex. Odensback
en 30/1 (Sune Johansson, Berit Söderberg). 1 ex. 
Lillåns samhälle, Örebro 10/3 (StenErik Bohlin). 1 
ex. Blåklintstigen 2, Örebro 23/3 (Lennart Eriksson). 
1 ex. Adolfsberg, Örebro 7/5 (Jonas Blücher). 4 ex. 
(2 adult + 2 1K) Idrottsgatan 5, Kumla 26/5 (Bengt 
Andersson). 1 ex. Bista industriområde 28/5 (Sune 
Johansson, Berit Söderberg). 2 pulli pulli/nyligen 
flygga ungar Södra allén, Örebro 1/7 (Ronnie 
Lindqvist, Gun Isacson). 2 ex. Värnsta 1/8 (Rolf 
Hagström). 2 ex. Dyringe 11/8 (Rune Eriksson). 4 
ex. Fjugesta 4/12 (Conny Palm). 

Turturduva 
(Streptopelia turtur): 
Endast ett fynd under året. Är ej årlig i Närke. 

1 fynd: 1 ex. Bärsta åkrar, Kvismaren 20.8 (Anders 
Jacobsson). 

Berguv 
(Bubo bubo): 
Under våren hördes ropande uvar på minst 
fem olika lokaler. På ytterligare en lokal 
hördes en berguv tillfälligt 10/3. Endast ett 
par lyckades med sin häckning. Två ungar 
ringmärktes men tyvärr hittades den ena 
förolyckad efter en tid. Övriga noterbara rap
porter ses här. 

Noterbart: 1 ex. Ekeby dreve, EkebyAlmby 15/1 
(Per Wedholm). 1 ex. Blåklintstigen 2, Örebro 27/4 
(Lennart Eriksson). 1 ex. F.d. Kartongfabriken, Örebro 
23/8 (Anders Jacobsson) samt 1 ex. Atleverket 
30/12 (Peter Gustafson). 

Hökuggla 
(Surnia ulula): 
Ett flertal av de hökugglor som dök upp i 
landskapet under hösten 2016 stannade 
kvar över vintern och bidrog till att hela åtta 
fynd gjordes janmars. Tre fynd under hösten 
är mer normalt. 

Jan-mars, 8 fynd: 1 ex. Kassmyra 1/1  2/3 (Pierre 
Blanksvärd, Stefan Andersson m.fl.). 1 ex. Ängadam
men, Villingsbergs Skjutfält 121/1 (*Hans Irebäck, 
Lars Fransson m.fl.). 1 ex. Kroktjärns skjutplats, 
Villingsbergs Skjutfält 2/1  25/2 (*Kjell Ståhlberg 
m.fl.). 1 ex. Nordsjön, Kvarntorpshögen 3/1  26/2 

(Hasse Molin, Peter Gustafson m.fl.). 1 ex. Stora 
Stråsjön, Villingsbergs Skjutfält 1/2 (Benny Fre
driksson). 1 ex. Öjamossen, Hackvad 4/2 (*Håkan 
Persson, Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 1 
ex. Atlasruta 09E9e (Edsbacken) 12/2 (Jan Korslid, 
BrittLouise Korslid). 1 ex. Åbytorp 11/3 (Rolf 
Hagström). 
Okt-dec, 3 fynd: 1 ex. Gubbhyllan, Kvismaren 29/10 
 8/11 (*Jimmy Bergeborn, Kerstin Signal m.fl.). 1 ex. 
Berga, Villingsbergs Skjutfält 4/11  30/12 (*Berit 
Söderberg, *Sune Johansson m.fl.). 1 ex. Lugnet 
6/11 (Per K Linderum). 

Sparvuggla 
(Glaucidium passerinum): 
Något färre rapporter av sparvugglor under 
året jämfört med tidigare år. Första halvåret 
noterades 41 fynd av 43 individer och under 
hösten endast 15 fynd med totalt 17 indi
vider. En lyckad häckning med två nyligen 
flygga ungar i Skvalebergets naturreservat, 
SV om Filipshyttan 2829/7 (Michael An
dersson). 

Kattuggla 
(Strix aluco): 
Antalet rapporterade kullar med sedda eller 
hörda ungar blev under året 24 stycken. Tre 
fler än året innan men långt ifrån år 2015 då 
hela 37 kullar noterades. 

Slaguggla 
(Strix uralensis): 
En säker häckning är konstaterad under 
2017 i samma skogsområde som året inn
an. Av allt att döma misslyckades dock paret 
med att få ut flygga ungar. (Kjell Ståhlberg, 
Jan Hägg m.fl.). I övrigt endast två fynd i 
landskapet. 

Noterbart: 1 hane hoade i Svennevadsområdet 7.2 
(Per K Linderum). Dessutom sågs 1 ex i Laxåområ
det 29.4 (Ronnie Lindqvist, Gun Isacson). 

Lappuggla 
(Strix nebulosa): 
Minst två lyckade häckningar med utflugna 
ungar har konstaterats under året. Reviren 
ligger inom ett begränsat område och antalet 
par är svårbedömt. Möjligen kan det vara tre 
par. Inga observationer i övriga landskapet. 

Hornuggla 
(Asio otus): 
Förekomsten av hornuggla varierar i land
skapet från år till år. Under åren 20082017 
har antalet lyckade häckningar med sedda 
eller hörda ungar pendlat mellan sju stycken 
som sämst och 25 stycken som bäst. Årets 
resultat blev 13 lokaler med ungar. Nästan 
alla häckningar liksom tidigare år i lokaler i 
anslutning till Närkeslätten.  

Vinter: 1 ex. Lötenplattformen, Kvismaren 7/1 

(Anders Jacobsson, Ronny Nilsson). 1 ex. Ormkullen, 
Kvismaren 19/1 (Hasse Molin). 1 ex. Nedre snåret, 
Kvismaren 4/2 (*Johan Åhlén, Sune Johansson 
m.fl.). 1 ex. Västra kröken, Kvismaren 5/2 (Anders 
Jacobsson). 

Jorduggla 
(Asio flammeus): 
Många fynd i hela landskapet men ingenting 
som tyder på häckning. Förefaller vara kring
strövande individer som jagar i våra våtmar
ker framförallt under våren/försommaren. 
Två januarifynd detta år! 

Jan-jun: 1 ex. Lötenplattformen, Kvismaren 3/1 
(Hasse Molin) samt 1 ex. Nynäs högmarker, 
Kvismaren 9/1 (Per K Linderum). 1 ex. funnen död 
Södra tornet, Tysslingen 28/2 (Lennart Eriksson). 
1 ex. Örebro flygplats 26/3 (Jonathan Waern). 1 
ex. Tysslingen, Norra, Tysslingen 16/4  6/6 (Bengt 
Andersson, Kent Halttunen m.fl.). 1 ex. Hällsjön, 
Villingsbergs Skjutfält 16/4 (Johan Åhlén). 1 ex. 
Boglundsängen 18/4 (Patrik Strömberg, Peter 
Karlehagen m.fl.). 1 ex. Björka lertag 18/4 (Hans 
Waern). 1 ex. Kvismaren 21/4  6/6 (Håkan 
Svensson, Birgitta Dawidsson m.fl.). 2 ex. Välakärren, 
Vibysjön 22/4 (Pierre Blanksvärd). 1 ex. Sticksjö 
2/5 (Tommy Sundqvist). 1 ex. Sjölandet, Oset 4/5 
(Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 1 ex. Mäjsta, 
Rinkaby 9/5 (Oscar Axelsson). 1 ex. Raststugan 
Hälsingland, Tysslingen 19/5 (Joakim Johansson). 1 
ex. Älgskogens gård, Lindbacka 27/5 (Åke Jalo). 1 
ex. Karlslund 30/5 (Ingvar Gustavsson, Tord Sund
ström). 1 ex. Ängsholmen, Tysslingen 16/6 (Ove 
Pettersson, Rolf Sykkijev). 1 ex. Viby 17/6 (Sandra 
Tengelin) samt 1 ex. Eurostop, Boglundsängen 21/6 
(Annika Lorin). 
Jul-dec: 1ex. Väla, Odensbacken 8/7 (Leif Sildén). 1 
ex. Barkaregatan 8, Näsby, Örebro 27/9 (Per Wed
holm). 1 ex. Blåklintstigen 2, Örebro 30/9 (Lennart 
Eriksson). 1 ex. Hammarmaden, Kvismaren 7/10 (Ulf 
Carlson). 1 ex. Gärde viby, Viby 7/10 (Lindah Lykt
berg). 1 ex. Pålsbodagatan 13, Örebro 15/10 (Johan 
Åhlén). 1 ex Brånsta 21/12 (Hasse Molin). 

Pärluggla 
(Aegolius funereus): 
Under våren hördes ropande pärlugglor från 
ett 30tal lokaler. De senaste 10 åren har 
antalen varierat mellan 10 stycken som lägst 
och 55 stycken som mest. Ett anmärknings
värt fynd är den pärluggla som i fullt dagsljus 
slog en sidensvans på Tallbacka Majas väg 
12, Norra Bro 5/1 (Marianne Johansson). 
Enda rapporten från hösten kommer från 
Lennart Eriksson som hörde 1 ex ropa vid 
Kroktjärns skjutplats, Villingsbergs Skjutfält 
7/10. 

Nattskärra 
(Caprimulgus europaeus): 
Årets rapporter från våren och sommaren 
med 58 individer på 38 lokaler är i nivå med 
tidigare års noteringar.  

Noterbart: 1 ex Alkärret, Oset 29/7 (Lennart E.sson)
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Tornseglare 
(Apus apus): 
Vårens högsta antal noterades vid ankom
sten medio maj med 1 000 ex. Rysjön, Kvis
maren 15/5 (Rolf Sykkijev, m.fl.). I samband 
med en kraftig åskfront 16/7 inräknades 
hela 2 000 ex. över GräveGräve kyrka, Tyss
lingen (Ove Pettersson). 

Kungsfiskare 
(Alcedo atthis): 
Av rapporterna att döma har minst tre lyck
ade häckningar genomförts under året. Ob
servationer under häckningstid har gjorts på 
ytterligare några lokaler. 

Jan-apr: 12 ex. Reningsverksdammen, Kumla 1/1 
 3/3 (Bengt Andersson, Johan Åhlén m.fl.). 1 ex. 
Oset 3/1  8/4 (Anders Jacobsson, Per Wedholm 
m.fl.). 1 ex. Fallen, Karlslund 47/1 (Jonathan Waern, 
Hans Waern m.fl.). 1 ex. Å, Hallsberg 11/4 (Per 
K Linderum). 1 ex. Almbro, Gällersta 16/4 (Patrik 
Hedengren). 
Maj-jun: 1 ex. Hidingebro, Hidinge 112/5 (Anders 
Sundström). 1 ex. Tysslingen, Södra, Tysslingen 
325/5 (Ove Pettersson, Johan Åhlén m.fl.). 1 adult 
föda åt ungar Svenshytteån vid HidingeKvarntorp 
13/5 (Michael Andersson). 1 ex. Fallen, Karlslund 
15/5  25/6 (Marianne Johansson, Jan Trande
ryd m.fl.). 1 ex. Sörbysjön, Kvismaren 23/5 (Peter 
Gustafson). 7 pulli ringmärktes Bron, Täljeån, Mosås 
24/5 (Göran Esbjörnsson). 4 ex. vid gammalt bo 
Hidingebro, Hidinge 24/5 (Göran Esbjörnsson). 
Jul-dec: 17 fynd 20 ex: 1 ex. Fallen, Karlslund 1/7  
26/10 (Ronnie Lindqvist, Gun Isacson m.fl.). 1 1K in
dividmärkt Venastugan, Rynningeviken 2/7 (Lennart 
Eriksson). 1 ex. Rynningeviken 20/7  10/11 (Simon 
Jarrick, Leif Sandgren m.fl.). 1 ex. Åtorpet 1/8 (Per 
K Linderum). 1 ex. Ormkärrsplattformen/Löten 
Kvismaren 4/8  7/10 (Christer Tegebro, Bengt Ahl 
m.fl.). 2 ex. Oset 25/8  25/12 (Anders Jacobsson, 
Per Wedholm m.fl.). 1 ex. Dimbobaden 10/9 (Anders 
Jacobsson). 1 1K ringmärktes Venastugan, Ryn
ningeviken 15/9 (Lennart Eriksson). 1 ex. Segersjö 
dammar, Segersjö 23/9 (Leif Sildén). 1 ex. Sticksjö 
28/9 (Tommy Sundqvist). 1 ex. Reningsverksdam
men, Kumla 1/10  31/12 (Björn Svensson, Håkan 
Persson m.fl.). 1 ex. Kvarntorps industriomr., Kvarn
torpshögen 824/10 (*Leif Sildén, Per Karlsson 
Linderum). 12 ex. Reningsdammen, Vattenparken, 
Fjugesta 11/10  25/11 (*Jörgen Fritzson, Lindah 
Lyktberg). 1 ex. Björkudden, Södra Lunger 15/10 
(Oscar Axelsson). 1 ex. Bystad kvarn, Brevens bruk 
29/10 (Anders Jacobsson). 1 ex. Lindbacka 10/11 
(Roine Magnusson). 2 ex. Vibysjön 26/12 (Håkan 
Persson, Stefan Persson). 

Göktyta 
(Jynx torquilla): 
Från fyra lokaler har rapporter inkommit om 
lyckade häckningar. De på våren så högljud
da göktytorna försvinner snabbt och diskret 
på sensommaren. 

Häckningar: 1 pulli bo, ägg/ungar Kilsbergsvallen, 
SÖ om, Garphyttan 30/6 (Michael Andersson), 2 
ex. pulli/nyligen flygga ungar Eriksholm, Hällabrottet 
10/7 (Håkan Persson). 2 1K pulli/nyligen flygga 

ungar Yxhult, N om Hällkistan 10/7 (Michael An
dersson). 1 ex. föda åt ungar Sticksjö 18/7 (Tommy 
Sundqvist). 
Häckning?: Dessutom kan noteras 1 par parning/
parningsceremonier Gamla tippen, Oset 5/5 (Eva 
GeorgiiHemming, Urban Tholen). 
Fenologi: 1 ex. Stora Mellösa 13/8 (Anders Jacobs
son) samt 1 ex. Gamla tippen, Oset 14/8 (Johan 
Åhlén). 

Gråspett 
(Picus canus): 
Glädjande många fynd under året. Framför 
allt i Garphyttans Nationalpark men även på 
många andra, i vissa fall, lite udda lokaler. 
Dock endast ett fynd under häckningstid. 

Häckning?: 1 ex vid Gryts bruk 5.6 (Per K Linde
rum) 
Vår: 1 ex. Östra Mark, Almby 20.1 (Åke Pettersson). 
1 hona Vekhyttan 1.2 (Helny Olsson). 1 ex. Ormsko
gen 12.2 (Per K Linderum). 1 ex. Stora parkeringen, 
Garphyttans nationalpark 12.2 (Håkan Svensson, 
Birgitta Dawidsson).  
Höst: 1 ex. Stora strandskogen, Rynningeviken 22.9 
(Lennart Eriksson). Minst 2 hane och 1 hona Garp
hyttans nationalpark 6.10  30.12 (Christer Tegebro, 
Thord Eriksson, Jacob Rudhe m.fl.). 1 ex. Viaskogen, 
Kumla 5.11 (Jonathan Waern). 1 ex. Trebäckakärret 
10.12 (Per K Linderum). 

Vitryggig hackspett 
(Dendrocopos leucotos): 
En omärkt hane upptäcktes i Lövängen, 
Garphyttans Nationalpark 29.9 av Marianne 
Dannbeck som var på tillfälligt besök i par
ken. Fågeln stannade kvar hela hösten till 
allmänt beskådande. Vitryggig hackspett är 
inte sedd i nationalparken sedan mitten av 
1980talet. Så det var en välkommen åter
komst. 

1 fynd: 1 hane Garphyttans nationalpark 29.9  
31.12 (Marianne Dannbeck, Peter Eklund, Patrik 
Hedengren, Conny Hedengren m.fl.). 

Mindre hackspett 
(Dendrocopos minor): 
Att denna vår minsta hackspett är väl spridd 
över i stort sett hela landskapet framgår tyd
ligt av alla rader i Artportalen. 

Häckningar: En positiv trend visar Lennart Erikssons 
inventeringar i Oset och Rynningeviken som gav fem 
lyckade häckningar med bo/ägg/ungar. Ytterliga

re tre par hävdade revir i området. Resultatet är 
intressant då antalet par ökat jämfört med antalen de 
senaste 56 åren. År 2005 häckade hela 9 par men 
2010 endast 2 par. Från övriga landskapet finns fyra 
lyckade häckningar rapporterade. 

Tretåig hackspett 
(Picoides tridactylus): 
En häckning har konstaterats på Villings
bergs skjutfält i Kilsbergen. Ytterligare 12 
häckningar kan mycket väl ha ägt rum då 
flera observationer av både hona och hane 
gjordes i andra delar av området under juni. 

Vår: 11 fynd 13 ex: 1 ex. Berga, Villingsbergs Skjut
fält 3/1  25/3 (*Lennart Eriksson, Berit Söderberg 
m.fl.). 1 ex. Garphyttans nationalpark 6/1 (Ronnie 
Lindqvist, Gun Isacson). 1 ex. Garphyttans national
park 12/2 (Peter Karlehagen). 1 ex. Myrö våtmark 
(f.d. Östra myrömaden), Rynningeviken 2/5 (Eva 
GeorgiiHemming, Urban Tholen). 1 hona bo, hörda 
ungar Tolshyttan, Villingsbergs Skjutfält 20/6 (David 
Tverling). 1 hona Hällsjön, målområde 20/6 (Lars
Ove Wikars). 1 hane Måckatjärnen, Villingsbergs 
Skjutfält 21/6 (David Tverling). 1 hona Måckatjärnen, 
Villingsbergs Skjutfält 21/6 (David Tverling). 1 hane 
Kroktjärns skjutplats, Villingsbergs Skjutfält 21/6 
(David Tverling, Kjell Ståhlberg). 1 hane S Kroktjärn, 
Villingsbergs Skjutfält 21/6 (Kjell Ståhlberg). 3 ex. 
bo, ägg/ungar Tolshyttan, Villingsbergs Skjutfält 
21/6 (Kjell Ståhlberg). 
Höst: 12 fynd 17 ex: 1 ex. Skagershultamossen, 
Mullhyttan 15/7 (Bo Holst). 1 ex. Falkaberget, 
Ånnaboda 18/7 (gnm Ronnie Lindqvist). 2 ex. Svartt
järnen, Villingsbergs Skjutfält 13/8 (Bo Runesson). 1 
hona Mantorpsskogens naturreservat, Rinkaby 17/9 
(Per Wedholm). 14 ex. Garphyttans nationalpark 
30/9  30/12 (Patrik Hedengren, Conny Hedengren 
m.fl.). 1 hona Lillåspåret, Kränglan 15/10 (Gunnar 
Eriksson). 1 hona Markaskogens naturreservat, 
Almby 27/10  16/12 (*Håkan Johannesson, Owe 
Persson). 1 hona Stora Stråsjön, Villingsbergs Skjut
fält 28/10 (Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 1 
ex. Tolshyttan, Villingsbergs Skjutfält 28/10 (Håkan 
Svensson, Birgitta Dawidsson). 1 ex. Rusakulan 
3/11 (Leif Sildén). 1 hane Västra Trolldalen, Frösvi
dal 16/11  2/12 (*Leif Sildén, Anders Holm m.fl.). 
2 i par Markaskogens naturreservat, Almby 31/12 
(Mikael Tellbe). 

Trädlärka 
(Lullula arborea): 
Stammen av trädlärka verkar vara stabil. 36 
fynd med totalt 55 individer under våren och 
sommaren är helt i nivå med de senaste 
åren. Fåglarna är väldigt trogna sina lokaler 
år efter år. Årets sista fynd är från 5/10. 

Fenologi: 1 ex. Tanntorp, Hjortkvarn 5/10 (Mats 
Weiland) samt 1 ex. Svalnäs, Tysslingen (Roine 
Magnusson). 

Berglärka 
(Eremophila alpestris): 
Två höstfynd med totalt fem individer är det 
högsta antalet på många år i landskapet. 
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2 fynd: 1 ex. Kroktjärns skjutplats, Villingsbergs 
Skjutfält 27.10 (Sune Johansson, Berit Söderberg). 
4 ex Kilsgårdsåkrarna nära Västra kröken, Kvismaren 
19.11 (Eva GeorgiiHemming, Urban Tholen). 3 ex. 
fanns kvar på samma plats 20.11. (Ove Pettersson, 
Johan Åhlén m.fl.). 

Backsvala 
(Riparia riparia): 
Fortsatt negativ trend för häckande backs
valor i Närke. Bristen på lämpliga boplatser 
är uppenbar. Endast fem lokaler med kolo
nier har rapporterats under året. 

Häckningar: 50 ex. vid boplats Öns åkrar, Kvismaren 
15/5  3/6 (Christer Tegebro, Åsa Bengtsson m.fl.). 
noterad Hammarby grustäkt 27/5 (Björn Gunnars
son). 5 ex. besöker bebott bo Samsala, Hallsberg 
13/6 (KG Andersson). 2 ex. besöker bebott bo Skä
vesund, Glanshammar 219/7 (Tommy Sundqvist). 
20 ex. vid boplats Ässön 13/8 (Leif Sildén). Övrigt 
noterbart: 200 ex. Rysjön, Kvismaren 15/5 (Andreas 
Sandberg). 

Hussvala 
(Delichon urbicum): 
Att döma av årets rapportering går det 
snabbt utför för hussvalan som häckfågel i 
landskapet. Det är närmast katastrofalt att 
så få lokaler med häckningskriterier inkom
mit på Artportalen. Bara 12 stycken detta år 
jämfört med 29 år 2015. Hussvalan är en 
rödlistad art. 

Häckningar: 8 ex permanent revir Nordsjöbryg
gan, Kvarntorpshögen 14/5 (Håkan Persson). 2 
ex. bobesök? Rostagårdsparken, Örebro 27/5 
(Åsa Bengtsson). 3 ex. besöker bebott bo Svenska 
skogsplantor, Hallsberg 14/6 (KG Andersson). 3 ex. 
lämplig biotop Göksholm 17/6 (Anders Jacobsson). 
2 ex. bobygge Logsjö, Logsjön 25/6 (Lindah Lykt
berg). 2 ex. lämplig biotop Göksholm 25/6 (Anders 
Jacobsson). 8 ex. bo, hörda ungar Bastedalsviken, 
Vänneviken 26/6 (Cecilia Camitz). 8 ex. föda åt 
ungar Stora Hammarsundet, Harge 26/6 (Henrik 
Lerner). 1 ex. lämplig biotop Katrinelund, Stora Mel
lösa 27/6 (Anders Jacobsson). Noterbart antal: 250 
ex. Rysjön, Kvismaren 15/5 (Joakim Johansson). 

Ängspiplärka 
(Anthus pratensis): 
Inga vinterfynd. En ängspiplärka sista no
vember får nog mer betraktas som sent 
höstfynd. 

Fenologi: 1 ex. Hammarmaden, Kvismaren 30/11 
(Lennart Wahlén, Björn Erixon m.fl.). 

Rödstrupig piplärka 
(Anthus cervinus): 
Antalet vårfynd varierar från år till år. Årets 
fyra fynd är över snittet de senaste åren. På 
hösten rastar eller hörs de flesta som vanligt 
vid Oset, Venan och Kvismaren. Men upp
märksamma ornitologer med bra hörsel har 
även upptäckt rödstrupar på några lite udda 
lokaler under hösten. 

Vår: 4 fynd 4 ex: 1 ex. Kvarntorpshögen 15/5 (Per 
K Linderum). 1 ex. Åkerbymaden, Tysslingen 15/5 
(Joakim Johansson, Thomas Eriksson). 1 ex. Söd
ra maderna, Tysslingen 18/5 (Albin Mauritzon). 1 
ex. Tvärvägen, Oset 18/5 (Stickan Hallemark). 
Höst: 24 fynd 29 ex: 1 ex. Råstasjön, Kvismaren 
22/8 (Anders Jacobsson). 1 ex. Lugnet 25/8 (Per 
K Linderum). 1 ex. Tanntorp, Hjortkvarn 25/8 (Mats 
Weiland). 1 ex. Ormkärret, Kvismaren 27/8 (Per 
K Linderum). 1 ex. Kvarntorpshögen 28/8 (Per K 
Linderum). 1 ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 
28/8 (Nils Eriksson). 1 ex. Tvärvägen, Oset 28/8 
(Bengt Ahl, Christer Tegebro). 1 ex. Fågeludden, 
Oset 30/8 (Thord Eriksson, *Kenth Elofsson). 1 ex. 
Tvärvägen, Oset 5/9 (Lennart Eriksson, Bengt Ahl 
m.fl.). 2 ex. Tvärvägen, Oset 6/9 (Åke Pettersson, 
Ingvar Gustavsson m.fl.). 1 ex. Ormestaängarna, 
Oset 7/9 (Bengt Ahl, Christer Tegebro m.fl.). 2 ex. 
Västra kröken, Kvismaren 7/9 (Åke Pettersson). 3 
ex. Tvärvägen, Oset 8/9 (Lennart Eriksson, Håkan 
Carlestam m.fl.). 2 ex. Oset 9/9 (Krister Aronsson, 
Ulrika Ahlblom). 1 ex. Kalsta åkrar, Kvismaren 10/9 
(Per K Linderum). 1 ex. Norra tornet, Tysslingen 
11/9 (Conny Hedengren). 1 ex. Ormesta holme, 
Oset 12/9 (Lennart Eriksson, Christer Tegebro). 
1 ex. Salem, Fågelåsen, Nysund Nrk 13/9 (Leif 
Paakkonen). 1 ex. Oset 13/9 (Peter Eklund). 1 ex. 
Venastugan, Rynningeviken 15/9 (Lennart Eriksson). 
1 ex. Bärsta åkrar, Kvismaren 1620/9 (Leif Sildén). 
1 ex. Venakullarna, Rynningeviken 16/9 (Leif Sand
gren, Lennart Söderkvist m.fl.). 1 ex. Boglundsängen 
17/9 (Bengt Jalsborn). 1 ex. Nynäs åkrar, Kvismaren 
1/10 (Håkan Persson). 

Skärpiplärka 
(Anthus petrosus): 
Ett fynd på våren och åtta på hösten är nor
mal förekomst i landskapet. 

Vår: 1 ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 31/3  
4/4 (*Eva GeorgiiHemming, Thord Eriksson m.fl.). 
Höst: 1 ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 25/9 
(Thord Eriksson). 3 ex. Fågeludden, Oset 26/9 (Per 
Wedholm). 1 ex. Fågeludden, Oset 27/9 (Lennart 
Eriksson). 1 ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 
27/9 (Joakim Johansson). 1 ex. Fågeludden, Oset 
29/9 (Bengt Ahl). 1 ex. Fågeludden, Oset 3/10 
(Anders Jacobsson). 1 ex. Venastugan, Rynningevi
ken 4/10 (Lennart Eriksson, Kenth Elofsson). 1 ex. 
Storhjälmaren 7/10 (Leif Sildén). 

Citronärla 
(Motacilla citreola): 
För tredje året i rad återkom med största 
sannolikhet samma hane till Södra maderna, 

Tysslingen 2.5 och stannade sedan till 22.7 
då den sågs sista gången. Vid tre tillfällen 
under fågelns sista vecka vid Tysslingen 
sågs den med föda åt ungar. Samhäckning 
med gulärla är trolig då ingen normal partner 
har setts. 

Noterbara häckningsindicier: 1 hane med föda 
åt ungar Södra maderna, Tysslingen 17.7 (Sune 
Johansson), 18.7 (Örjan Jitelius) samt 21.7 (Leif 
Eckmann). 

Forsärla 
(Motacilla cinerea)
Antalet rapporterade lokaler med någon 
form av häckningskriterier blev under året 31 
st. Det är i nivå med de senaste fyra årens 
rapporter. Det finns dock stora områden i 
landskapet med lämpliga bäckar och åar 
som är svåråtkomliga och sällan eller aldrig 
får besök av fågelintresserade. Mot den bak
grunden är en kvalificerad gissning att tota
la antalet häckande par säkert är minst det 
dubbla i Närke. 

Vinter: 1 ex. Reningsverket, Hallsberg 3/1  6/3 
(*Andreas Sandberg, Hasse Molin m.fl.). 1 ex. Ce
mentrännan, Oset 20/1  26/2 (*Patrik Strömberg, 
*Peter Karlehagen).12 ex. Cementrännan, Oset 
321/11 (Lennart Eriksson, Bengt Ahl m.fl.). 1 
ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 6/11 (Nils 
Eriksson). 1 ex. Reningsverket/Cementrännan, Oset 
26/11  29/12 (Anders Carlberg, Per Wedholm 
m.fl.). 

Sädesärla 
(Motacilla alba): 
Två vinterfynd och en notering i november 
tillhör ovanligheterna. 

Vinter: 2 ex. Oset 6/1 (Monica Ahlberg), 1 ex. Kumla 
5/3 (Pierre Blanksvärd). 
Fenologi: 1 ex. Ormesta holme, Oset 3/11 (Lennart 
Eriksson, Bengt Ahl, Thord Eriksson). 

        
Strömstare 
(Cinclus cinclus): 
Denna så pigga fågel i våra vattendrag vin
tertid försvinner snabbt när våren anländer. 
Att strömstaren häckar i landskapet har dock 
tidigare års inventeringar visat. Endast tre 
fynd under häckningstid detta år. 

Häckningar: 1 ex. Bo viltvatten, Bo 6/5 (LarsOlof 
Öhberg), 1 ex besöker bebott bo Svenshytteån i 
HidingeKvarntorp 13/5 (Michael Andersson) samt 
1 ex Svenshyttån, Ö om HidingeKvarntorp 21/5 
(*Kjell Store). 

Ringtrast 
(Turdus torquatus): 
Åter ett år med ökat antal vårfynd. 21 fynd 
med totalt 29 individer. Inga höstfynd. 

u
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21 fynd: 1 hane Björshult, Vretstorp 2.4 (Mårten Gus
tavsson). 2 hane Storstenshöjden, Garphyttan 213.4 
(*Patrik Hedengren, *Conny Hedengren m.fl.). 1 hane 
Börjeslätt, Vretstorp 2.4 (*Pierre Blanksvärd, Mårten 
Gustavsson). 1 hane Logsjö, Logsjön 2.4 (Lindah 
Lyktberg). 1 hane Kvarntorpshögen 3.4 (Per K Linde
rum). 1 honfärgad Kvarntorpshögen 7.4 (Håkan Pers
son). 1 hane Ösby, Sköllersta 10.4 (Per K Linderum). 
2 i par Nedre snåret, Kvismaren 10.4 (*Peter Gustaf
son, Andreas Tranderyd). 1 ex. Täby, Stora Mellösa 
10.4 (Leif Sildén). 1 hona Fiskmanstorp 11.4 (Per K 
Linderum). 1 hane Sticksjö 15.4 (Tommy Sundqvist). 
2 ex. Skoglunda, Lindbacka 1617.4 (gnm Andreas 
Sandberg). 1 ex. Berga, Villingsbergs Skjutfält 17.4 
(Håkan Carlestam, AnnaKarin Törnblom m.fl.). 1 ex. 
Herrfallsäng 18.4 (Per Karlsson Linderum). 1 ex. 
Geråsen, Viby 19.4 (Sandra Tengelin). 1 ex. Källsbo, 
Nysund Nrk 27.4 (Mårten Persson). 3 ex. (2 hane + 
1 hona) Åkerbyhygget, Tysslingen 28.4 (*Christer Te
gebro, Lennart Eriksson m.fl.). 2 hane Karlslund 28.4 
(Staffan Gustavsson). 1 hane Segersjö naturreservat, 
Segersjö 28.4 (Leif Sildén). 1 hane Hidingsta åkrar, 
Kvismaren 11.5 (Magnus Persson). 

Rödvingetrast 
(Turdus iliacus): 
Förutom en ovanligt stor ansamling rastan
de rödvingar i april finns även fyra vinterfynd 
noterade. 

Vår: 1500 ex. Viby hembygdsgård, Vibysjön 12/4 

(Mårten Gustavsson). 

Vinter: 1 ex. Fredsgatan 28, Örebro 11/12 (Sune 

Johansson), 1 ex. Skoghallsvägen, Garphyttan 

25/12 (Michael Andersson), 1 ex. Fårhagen, 

Boglundsängen 30/12 (Bengt Jalsborn) samt 1 ex. 

Gamla tippen, Oset 31/12 (Erik Törnvall). 

Dubbeltrast 
(Turdus viscivorus): 
Tre vinterfynd får numera anses normalt i 
landskapet. 
Vinter: 1 ex. Kassmyra 2/1 (Pierre Blanksvärd). 3 ex. 
Ängadammen, Villingsbergs Skjutfält 3/1 (AnnaKa
rin Törnblom, Benny Fredriksson). 2 ex. Näsudden, 
Dimbobaden 30/12 (Anders Jacobsson). 

Gräshoppsångare 
(Locustella naevia): 
98 sjungande gräshoppsångare noterades 
detta år. Det är en liten ökning jämfört med 
dom senaste åren och ökningen kan bero på 
att inventeringar har gjorts i vissa områden 
som verkar passa arten. 

Flodsångare 
(Locustella fluviatilis): 
En rejäl nedgång jämfört med fjolåret och de 
närmsta åren. 10 fynd gjordes med 1 ex på 
varje plats och så få fynd har inte gjorts sen 
2010. 

10 fynd: 1 ex. spel/sång Kilsgården, Kvismaren 
311.6 (Håkan Persson, Åke Jalo m.fl.). 1 ex. spel/
sång Myrömaden, Rynningeviken 49.6 (Lennart 
Eriksson, Staffan Gustavsson m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Munkatorp, Rynningeviken 56.6 (Ove Pettersson, 
Rolf Sykkijev m.fl.). 1 ex. spel/sång Våtmarken, 
Orrkilen, Frötuna 14.6 (Johan Wretenberg). 1 ex. 
spel/sång Biskopsvrak, Segersjö 17.6 (Anders 
Jacobsson). 1 ex. spel/sång Segersjö 23.6  2.7 
(Leif Sildén). 1 ex. spel/sång Sörön, Kvismaren 27.6 
(Hasse Molin). 1 ex. spel/sång Barkaregatan 8, 
Näsby, Örebro 30.6 (Per Wedholm). 1 hane spel/
sång Ålunda, Tysslingen 10.7 (Billy Lindblom). 1 ex. 
spel/sång Segersjö dammar, Segersjö 15.7 (Anders 
Jacobsson). 

Vassångare 
(Locustella luscinioides): 
Lika många fynd som normalt men inga in
dikationer på några lyckade häckningar. Den 
vassångare som upptäcktes sjungande på 
Fiskingemaden bedöms vara samma som 
sen uppehöll sig vid Åslasjön. 

6 fynd: 1 ex. spel/sång Yxviken, Segersjö 1215.5 
(Magnus Jäderblad, Thord Eriksson m.fl.). 1 ex. spel/
sång Frösshammarsviken Nrk 14.5 (Leif Sildén). 
1 ex. spel/sång Åslasjön, Kvismaren 20.5  10.6 
(Johan Åhlén, Patrik Hedengren m.fl.). 1 ex. spel/
sång Södra maderna, Tysslingen 28.5  15.7 (Kjell 
Ståhlberg, Albin Mauritzon m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Rånnestamaden, Tysslingen 29.5  16.6 (Billy Lind
blom, Rolf Sykkijev m.fl.). 1 ex. spel/sång Stentornet, 
Rynningeviken 2730.6 (Lennart Eriksson, Kenth 
Elofsson). 

Busksångare 
(Acrocephalus dumetorum): 
Det blev ett riktigt dåligt år för arten med 
bara fyra ex och man får gå tillbaka till 2010 
för att hitta ett år med färre exemplar. 

4 fynd: 1 ex. spel/sång Snötippen, Oset 19.5  21.6 
(Johan Åhlén, Gun Isacson m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Aldammen, Asker 22.5  11.6 (Leif Sildén, Patrik 
Hedengren m.fl.). 1 ex. spel/sång Husön, Kvisma
ren 212.6 (Leif Sildén, Magnus Persson m.fl.). 1 
ex. spel/sång Trafikplats Skölv, Glanshammar 11.6 
(Stefan Risberg). 

Kärrsångare 
(Acrocephalus palustris): 
Inventeringarna i Oset och Rynningeviken 
gav totalt 18 revirhävdande hannar vilket är 
en minskning mot föregående år. Är anled
ningen till minskningen biotopförändringar? 
Totalt i landskapet så hördes 121 ex sjunga 
och det är ungefär den summan det brukar 
ligga på ett normalår. 

Trastsångare 
(Acrocephalus arundinaceus): 
Kvismaren är trastsångarens starkaste fäste 
i landskapet och i år fanns där 20 revirhäv
dande hanar och 29 häckande honor som 
totalt fick ut 80 ungar. Förutom dessa fåglar 
så fanns det även tre hanar som aldrig fick 
tag i någon hona. Övriga lokaler med trast
sångare under året ses här. 

Noterbart: 2 ex. bobygge Näsbybäcken, Oset 13.5 
 12.6 (Anders U Nilsson, Lennart Eriksson m.fl.). 1 
ex. spel/sång Segersjöviken, Segersjö 13.5 (Anders 
Jacobsson). 1 ex. spel/sång Segersjö dammar, 
Segersjö 13.5 (Anders Jacobsson). 1 ex. spel/
sång Gamla tippen, Oset 13.5 (Urban Tholen, Eva 
GeorgiiHemming). 2 ex. spel/sång Björkudden, 
Södra Lunger 1420.5 (Oscar Axelsson, Ulf Eriksson 
m.fl.). 3 ex. spel/sång Gökriksudden, Södra Lunger 
1420.5 (Kjell Ekelund, Ulf Eriksson m.fl.). 4 ex. spel/
sång Frösshammarsviken Nrk 1420.5 (Leif Sildén, 
Ulf Eriksson). 2 ex. spel/sång Katrinelund 14.5  
17.6 (Leif Sildén, Mats Strandberg). 1 ex. spel/sång 
Fågeludden, Oset 15.5 (Bengt Ahl). 2 ex. spel/sång 
Björka lertag 15.5  15.6 (Pierre Blanksvärd, Håkan 
Persson m.fl.). 1 ex. spel/sång Tysslingen, Norra, 
Tysslingen 15.5 (Albin Mauritzon, Billy Lindblom). 1 
ex. spel/sång Stentornet, Rynningeviken 15.5 (Eva 
GeorgiiHemming, Urban Tholen). 1 ex. spel/sång 
Näsbykullen, Oset 16.5  13.6 (Per Wedholm, Patrik 
Strömberg m.fl.). 2 i par föda åt ungar Dammarna, 
Pers hög, Rynningeviken 17.5  3.7 (Thord Eriksson, 
Lennart Eriksson m.fl.). 1 ex. spel/sång Åmmelången, 
Åmmeberg 19.5 (Leif Sildén). 1 ex. spel/sång Östra 
Båthamnsviken, Södra Lunger 20.5 (Ulf Eriksson). 2 
ex. spel/sång Nannberga 20.5 (Ulf Eriksson). 1 ex. 
Långa bron, Oset 20.5 (Håkan Carlestam, AnnaKa
rin Törnblom). 2 ex. spel/sång Naturens Hus, Olje
vägen 20.5 (JanErik Malmstigen). 1 ex. Snötippen, 
Oset 21.5 (Helny Olsson). 1 2K hane ringmärktes 
Dammarna, Pers hög, Rynningeviken 22.5 (Lennart 
Eriksson). 1 ex. spel/sång Hässlebergsdammen, 
Hallsberg 22.5 (KG Andersson). 3 ex. spel/sång Eg
byviken, Segersjö 30.5 (Albin Mauritzon). 1 ex. spel/
sång Urholmen, Oset 2.6 (Jan Tranderyd, Mariann 
Tranderyd). 1 ex. spel/sång Sticksjö 421.6 (Tommy 
Sundqvist). 1 ex. spel/sång Västkärr 11.6 (Pierre 
Blanksvärd). 1 ex. spel/sång Igeln, Skogaholm 17.6 
(Göran Carlén). 

Svarthätta 
(Sylvia atricapilla): 
Två vinterfynd gjordes i år. Den ena fågeln 
sågs bara under en dag medan den andra 
fågeln verkade uppehålla sig på samma plats 
under en längre period. 

Vinter: 1 hane Mullhyttan 5.2  18.3 (Patrik 
Strömberg). 1 hane Ringstorp, Örebro 12.2 (Johan 
Oscarsson). 

Tajgasångare 
(Phylloscopus inornatus): 
Landskapets fjärde fynd ringmärktes vid Ry
sjötornet i Kvismaren. Det var Kvismarens 
andra fynd av arten och andra året i rad som 
ett fynd gjordes. Kollar man på datumen så 
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verkar 2022/9 vara en bra tid att leta taj
gasångare i Kvismaren. 

1 fynd: 1 ex. ringmärktes Rysjötornet, Kvismaren 
22.9 (Jan Tranderyd, Magnus Friberg). 

Brandkronad kungsfågel 
(Regulus ignicapilla): 
I år gjordes det femte fyndet av arten i land
skapet. En sjungande hane som uppehöll sig 
på samma plats i cirka en vecka. 

1 fynd: 1 hane spel/sång Bystad kvarn, Brevens 
bruk 310.7 (*Mårten Wikström, Hans Norelius m.fl.) 

Rödhake 
(Erithacus rubecula): 
Ökningen av övervintrande rödhakar från ti
digare år fortsätter och kan nu ses som en 
regelbunden gäst på en del av våra fågel
bord. 

Näktergal 
(Luscinia luscinia): 
Årets sista observation gjordes i oktober vil
ket är mycket senare än normalt. Dom sista 
observationerna brukar göras mellan mitten 
till slutet på augusti. 

Fenologi: 1 ex. Gubbhyllan, Oset 7.10 (Musse Björk
lund, Edvin Klein). 

Blåhake 
(Luscinia svecica): 
Årets vårfynd var hela 10 stycken vilket är 
ungefär dubbelt så många som ett normalt 
år. Höstfynden gjordes mellan perioden 
23/823/9 

Vår: 1 ex. spel/sång Björka lertag 10.5 (Per 
Karlsson Linderum, Hans Waern). 1 hane spel/
sång Näsbykullen, Oset 12.5 (Per Wedholm, Stickan 
Hallemark). 1 hane Ormkärret, Kvismaren 13.5 (Per 
Karlsson Linderum). 1 ex. spel/sång Segersjö åker
mark, Segersjö 13.5 (Thord Eriksson). 1 hane Rast
stugan Hälsingland, Tysslingen 14.5 (Ove Pettersson, 
Patrik Strömberg m.fl.). 2 ex. Vallen, Fågelsjön, Kvis
maren 14.5 (Kvismare Fågelstation). 1 2K hane ring
märktes Venastugan, Rynningeviken 15.5 (Lennart 
Eriksson). 1 hona Kroktjärns skjutplats, Villingsbergs 
Skjutfält 16.5 (Kjell Ståhlberg). 1 hona Blåklintstigen 
2, Örebro 17.5 (Lennart Eriksson). 1 ex. Serpentind
ammarna 18.5 (Per Karlsson Linderum). 
Höst: 1 1K hona ringmärktes Venastugan, Ryn
ningeviken 23.8 (Lennart Eriksson). 1 ex. Södra 
tornet, Tysslingen 24.8 (Christer Tegebro). 2 ex. 
Boglundsängen 2629.8 (Bengt Jalsborn, Lennart 
Eriksson m.fl.). 1 ex. lockläte, övriga läten Åslahol
men, Kvismaren 27.8 (Per Karlsson Linderum). 1 ex. 
Välakärren, Vibysjön 27.8 (Tage Carlsson, Mårten 
Gustavsson). 1 1K Svalnäsmaden vindskyddet, Tyss
lingen 27.8 (Erik Törnvall). 1 ex. lockläte, övriga läten 
Serpentindammarna 28.8 (Per Karlsson Linderum). 
1 ex. Ladviken, Oset 28.8  1.9 (Anders Jacobsson, 
Bengt Ahl m.fl.). 1 1K hane Löten, Kvismaren 28.8 

(Åke Pettersson). 1 honfärgad Löten, Kvismaren 
28.8 (Åke Pettersson). 1 1K hane ringmärktes 
Venastugan, Rynningeviken 30.8 (Leif Sandgren). 
1 hane Sticksjö 15.9 (Tommy Sundqvist). 1 hona 
Sticksjö 2.9 (Tommy Sundqvist). 3 ex. Boglundsäng
en 29.9 (Ronnie Lindqvist, Bengt Jalsborn m.fl.). 
2 hane Aldammen, Asker 7.9 (Åke Pettersson). 1 
honfärgad Mäjsta, Rinkaby 7.9 (Oscar Axelsson). 
1 hane Fågeludden, Oset 89.9 (Lennart Eriksson, 
Mårten Gustavsson m.fl.). 2 ex. Fornskinnsåkrarna, 
Kvismaren 9.9 (Anders Jacobsson). 1 ex. lockläte, 
övriga läten Sörbysjön, Kvismaren 10.9 (Per Karlsson 
Linderum, Andreas Sandberg m.fl.). 2 1K hane Få
geludden, Oset 10.9 (Lennart Eriksson). 1 ex. Löten, 
Kvismaren 11.9 (Kent Larsson). 1 ex. lockläte, övriga 
läten Almbyängen, Oset 11.9 (Åke Pettersson). 1 ex. 
Boglundsängen 12.9 (Thord Eriksson, Gun Isacson). 
1 ex. Munkatorp, Rynningeviken 12.9 (Nils Eriksson). 
1 1K hane ringmärktes Näsbykullen, Oset 17.9 (Per 
Wedholm, Märkplats Venan). 1 ex. Ladviken, Oset 
1819.9 (Thord Eriksson, Bengt Ahl m.fl.). 1 adult 
hane Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren 23.9 (Håkan 
Persson). 1 ex. lockläte, övriga läten Nynäsängen, 
Kvismaren 23.9 (Håkan Persson). 1 1K hane Bog
lundsängen 23.9 (Lennart Eriksson). 

Svart rödstjärt 
(Phoenicurus ochruros): 
Tre lyckade häckningar med konstaterade 
flygga ungar eller ungar i bo. Utöver det så 
har sannolikt två häckningsförsök gjorts och 
ytterligare fyra hanar har hävdat revir under 
en längre period på olika lokaler. En intres
sant notering är att arten verkar stanna kvar 
långt in på hösten på sina häckningsplatser 
innan dom flyttar. 

Vår och häckningsfynd: 2 i par bo, ägg/ungar 
Kvarntorps industriomr., Kvarntorpshögen 2.4  27.6 
(Håkan Persson, Annika Lorin m.fl.). 1 2K hane spel/
sång Björshult, Vretstorp 4.4 (Pierre Blanksvärd). 2 
i par föda åt ungar Industrigatan/Ralavägen, Halls
berg 8.4  5.10 (KG Andersson, Lindah Lyktberg 
m.fl.). 2 i par par i lämplig häckbiotop Garphyttan 
Wire, Garphyttan 10.4  2.7 (Kjell Ståhlberg, Bengt 
Andersson m.fl.). 1 hane permanent revir Eon, Bista 
industriområde 21.4  24.5 (Ronnie Lindqvist). 2 i 
par föda åt ungar Fredsgatan, Örebro 24.4  17.9 
(Anders Jacobsson, Sune Johansson m.fl.). 1 2K 
hane spel/sång Höjen våtmark, Viby 27.4 (Pierre 
Blanksvärd, Mårten Gustavsson). 1 honfärgad Parke
ringen Ormesta, Oset 27.4  7.5 (Jan Tranderyd, Sune 
Johansson m.fl.). 2 i par par i lämplig häckbiotop 
Boglundsängen 28.4  24.8 (Bengt Jalsborn, Len
nart Eriksson m.fl.). 1 adult Soldatvägen, Hallsberg 
5.5 (Sture Hermansson). 1 ex. spel/sång Aspholmen, 
Örebro 11.5  18.9 (Bengt Andersson, Frank Tholfs
son m.fl.). 1 ex. spel/sång Hallsberg, Bergmansvägen 
23.5  21.8 (Sandra Tengelin) 
Höst: 1 hane Sticksjö 13.8 (Tommy Sundqvist). 1 
ex. Mäjsta, Rinkaby 29.9 (Oscar Axelsson). 

Mindre flugsnappare 
(Ficedula parva): 
Jämfört med de senaste åren så verkar arten 
haft ett dåligt år i landskapet med endast sju 
vårfynd. Inga indikationer finns på att någon 

häckning skulle ha gjorts och några av dom 
sjungande hanarna har bara observerats un
der en eller några dagar. Nästa år får visa om 
arten är på nedgång i landskapet eller om 
det här året endast var en tillfällighet. 

Vår: 1 hane spel/sång Sommarro, Örebro 17.5  
22.6 (Anders U Nilsson, Bo Ståhl m.fl.). 1 ex. spel/
sång Hällabrottet 2031.5 (Håkan Persson, Göran 
Carlén m.fl.). 1 ex. spel/sång Djurskogen, Säbylund 
24.5 (Hans Waern, Frank Tholfsson). 1 hane spel/
sång Trystorps ekäng, Tångeråsa kyrka 2731.5 
(Göran Carlén, Tage Carlsson m.fl.). 1 hane spel/
sång Stora parkeringen, Garphyttans nationalpark 
28.5 (Björn Arvidsson). 1 ex. spel/sång Karlstorp, 
Kvarntorpshögen 29.5 (Per Karlsson Linderum). 1 ex. 
spel/sång Hjortkvarnsån, NO om Hjortkvarn 5.6 (Per 
Karlsson Linderum). 
Höst: 1 2K+ hona ringmärktes Ässön 21.8 (Kvisma
re Fågelstation). 

Skäggmes 
(Panurus biarmicus): 
Arten fortsätter att lyckas bra i landskapet 
och verkar ha haft ett nytt bra häckningsår 
om man ser till antalet observationer under 
häckningsperioden. Kvismaren är huvudfäs
tet för arten och därifrån kommer majorite
ten av alla rapporter. Förutom i Kvismaren 
så noterades även arten under häckningstid 
på följande lokaler: Oset, Björka lertag, Tyss
lingen, Vibysjön, Segersjö, Frösshammarsvi
ken och Lången. Säkra häckningar gjordes 
i Kvismaren, Tysslingen, Oset och Björka 
lertag. Ett fynd med ett högt antal sticker ut 
från hösten. 

Större antal: 70 ex. Sörbysjön, Kvismaren 6.10 

(Lennart Eriksson). 

Pungmes 
(Remiz pendulinus): 
Fyra fynd gjordes i år, det är fler än vad som 
gjorde under 2016 men fortfarande väldigt 
få mot tidigare år. Två hanar byggde bon på 
två olika ställen i Kvismaren men tyvärr ver
kar ingen av dem ha fått tag på någon hona. 
Hanen vid Kvinnerstasjön var ringmärkt se
dan tidigare och den ringmärktes i Falsterbo 
20/9 2016. 

4 fynd: 1 hane bobygge Åslaholmen, Kvismaren 
30.4  9.6 (Andreas Tranderyd, Kjell Ståhlberg m.fl.). 
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1 ex. lockläte, övriga läten Reningsverket, Oset 6.5 
(Ronnie Lindqvist). 1 ex. lockläte, övriga läten Banval
len, Rysjön, Kvismaren 7.5 (Per Karlsson Linderum). 
1 2K+ hane bobygge Kvinnerstasjön, Kvismaren 
1825.5 (Kjell Ståhlberg, Magnus Friberg). 

Sommargylling 
(Oriolus oriolus): 
Endast två fynd gjordes under året. Observa
tionerna gjordes under den vanliga perioden 
majjuni. 

2 fynd: 1 hane spel/sång Fiskinge strandskog, 
Kvismaren 19.5 (Patrik Hedengren). 1 adult hane 
spel/sång Tanntorp, Hjortkvarn 22.6 (*Mats Weiland, 
Johan Åhlén). 

Törnskata 
(Lanius collurio): 
Första fyndet för året gjordes redan den 2/5. 
Intressant är att sista observationerna för 
året gjordes på flera lokaler samma datum. 

Fenologi: 1 ex. Södra Hällsjömossen, Villingsbergs 
Skjutfält 2.5 (Helny Olsson). 1 1K Kalvbacken 414, 
Harge 9.9 (Kjell Ståhlberg). 1 ex. Boglundsängen 9.9 
(Bengt Jalsborn, Lennart Eriksson). 1 ex. Mullhyttan 
9.9 (Patrik Strömberg). 1 ex. Fågelsjöplattformen, 
Kvismaren 9.9 (Andreas Tranderyd). 

Varfågel 
(Lanius excubitor): 
En sommarobservation gjordes i år. 

Sommar: 1 ex. Norra tornet, Tysslingen 13.7 (Bengt 
Jalsborn). 

Nötkråka 
(Nucifraga caryocatactes): 
Under häckningstid har observationer gjorts 
från fyra olika lokaler. Inga säkra häckningar 
konstaterades. 

Smalnäbbad nötkråka 
(Nucifraga caryocatactes macrorhynchos): 
Antalet observationer av smalnäbbade varie
rar från år till år och i år gjordes bara ett fynd 
med fyra exemplar. 

1 fynd: 4 ex. Skytteparken, Örebro sluss 31.8  1.9 
(Sune Johansson, Håkan Svensson m.fl.). 

Råka 
(Corvus frugilegus): 
Tre vinterfynd gjordes under året vilket är ett 
ganska normalt antal. 

Vinter: 1 adult Oset 2.1 (Peter Gustafson). 1 ex. 
Stene 18.12 (Per Karlsson Linderum). 1 Marie
bergs köpcentrum 29.12 (Tommy Carlström, Benny 
Hultqvist). 

Svartkråka 
(Corvus corone corone): 
Ett godkänt fynd gjordes i år av svartkråka. 
Senast underarten påträffades i landskapet 
var 2008. 

1 fynd: 1 2K Västra rakan, Kvismaren 28.4 (Peter 
Gustafson). 

Hämpling 
(Linaria cannabina): 
För fjärde året i rad så har det gjorts vinter
fynd i landskapet. 

Vinter: 5 ex. Strandpromenaden, Rynningeviken 
19.11 (Thord Eriksson). 1 ex. Hemgården 11.12 
(Arnold Eklind). 

Vinterhämpling 
(Linaria flavirostris): 
Många observationer har gjorts under jan
april och även en del med höga antal. Under 
hösten och slutet på året har arten uppträtt 
mer sparsamt och endast 11 fynd har gjorts 
under den perioden. 

Större antal: 60 ex. Aldammen, Asker 1.1 (Johan 
Åhlén). 110 ex. Västra rakan, Kvismaren 5.1 (Anders 
Carlberg). 80 ex. Rånnesta, Tysslingen 15.2 (Bengt 
Jalsborn, Kent Halttunen). 90 ex. Norra tornet, Tyss
lingen 15.2 (StenErik Bohlin). 150 ex. Skävesund, 
Glanshammar 4.3 (Oscar Axelsson). 70 ex. Västra 
rakan, Kvismaren 8.3 (Ove Pettersson). 70 ex. Lill
ängen, Oset 31.3 (Thord Eriksson, Bengt Ahl). 100 
ex. Ormkärrsplattformen, Kvismaren 6.4 (Rolf Sykki
jev), 150 ex. Boglundsängen 6.4 (Bengt Jalsborn). 
150 ex. Nynäsängen, Kvismaren 8.4 (Mikael Tellbe). 
200 ex. Boglundsängen 13.4 (Bengt Jalsborn). 100 
ex. Mäjsta, Rinkaby 15.4 (Oscar Axelsson). 

Gråsiska 
(Acanthis flammea): 
Några större flockar fanns i början och slutet 
av året. Flockar större än 200 ex redovisas. 

Vår: 300 ex. Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren 1.1  12.2 
(Anders Jacobsson, Magnus Friberg m.fl.). 320 ex. 
Frogesta, Kvismaren 8.3 (Leif Sildén). Höst 600 ex. 
Ormesta holme, Oset 18.10  25.11 (Lennart Eriks
son, Thord Eriksson m.fl.). 250 ex. Kraftstationen, 
Karlslund 21.11 (Ove Pettersson). 

Brunsiska 
(Acanthis flammea cabaret): 
Som tidigare år så är det svårt att avgöra hur 
stor förekomsten är av denna underart. Man 
kan misstänka att den är ganska förbisedd 
och att många rapporter går som gråsiska. 

Noterbart: 5 ex. Pålsbodagatan 13, Örebro 67.1 
(Ami Sundén, Anita Ahlberg m.fl.). 1 ex. Flyhagen, 
Ånnaboda 11.1 (Benny Fredriksson). 2 ex. Kumla 
6.2 (Anders Helander). 1 ex. Killingeåkern, Kvisma
ren 8.10 (Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson). 4 ex. 
Vägtorget, Kumla 27.12 (Oskar Wändell). 

Snösiska 

(Acanthis flammea exilipes): 
Trots att snösiska numera klassas som en 
underart till gråsiska så har det under året 
varit gott om rapporter. Vi kan konstatera att 
det har varit ett väldigt bra år för snösiska 
i landskapet med hela 114 individer note
rade. Ett väderomslag med snö i början på 
året gjorde att siskflockarna trycktes ihop på 
mindre ytor och det verkar ha bidragit till att 
det under den perioden vart lättare att hitta 
snösiskor i flockarna. 

Vår: 1 2K+ honfärgad Kvarntorpshögen 2.1 (Oscar 
Axelsson, Andreas Tranderyd). 2 ex. Rastorp 3.1 
(Per Karlsson Linderum). 3 ex. Pålsbodagatan 13, 
Örebro 3.1  1.2 (Johan Åhlén, Bengt Jalsborn m.fl.). 
1 adult hane Kumla 4.1 (Andreas Sandberg). 23 ex. 
Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren 5.1  12.2 (Per Karlsson 
Linderum, Pelle Barkengren m.fl.). 1 ex. Värnsta 
6.1 (Rolf Hagström). 1 ex. Gamla tippen, Oset 7.1 
(Albin Mauritzon, Kjell Ståhlberg m.fl.). 10 ex. Ullavi, 
Sköllersta 13.1  8.2 (Per Karlsson Linderum). 1 ex. 
Flyhagen, Ånnaboda 23.1 (Benny Fredriksson). 1 ex. 
Sticksjö 24.1  3.2 (Tommy Sundqvist). 2 adult hane 
Blåklintstigen 2, Örebro 2728.1 (Lennart Eriksson). 
2 ex. Vägtorget, Kumla 2830.1 (Oskar Wändell). 
10 ex. Råsta, Stora Mellösa 29.1 (Leif Sildén). 5 ex. 
Gräve kyrka, Tysslingen 39.2 (Lennart Eriksson, Ove 
Åkesson m.fl.). 4 ex. Kumla 6.2 (Anders Helan
der). 10 ex. Ullavi, Sköllersta 12.2 (Per Karlsson 
Linderum). 3 ex. Rånnesta, Tysslingen 12.2 (Bengt 
Jalsborn). 9 ex. Frogesta, Kvismaren 810.3 (Leif 
Sildén). 1 ex. Flyhagen Ånnabodavägen, Garphyttan 
8.3 (Gunnar Nilsson, Benny Fredriksson m.fl.). 1 ex. 
Tanntorp, Hjortkvarn 10.3 (Mats Weiland). 1 ex. Forn
skinnsåkrarna, Kvismaren 12.3 (Magnus Friberg). 
Höst: 1 ex. Ormesta holme, Oset 18.10 (Åke 
Pettersson). 1 ex. Långa bron, Oset 25.10 (Thord 
Eriksson). 1 adult hane Ormesta åkrar och strand
skog, Oset 26.10 (Åke Pettersson). 5 ex. Berga, 
Villingsbergs Skjutfält 2.11 (Lennart Eriksson, Per 
Lif). 2 adult Råstasjön, Kvismaren 4.11 (Leif Sildén). 
1 ex. Brickeberg, Örebro 6.11 (Mikael Tellbe). 1 
ex. Ängatorpet 10.11 (Roine Magnusson). 1 ex. 
Lanforsmossen, Villingsbergs Skjutfält 26.11 (Håkan 
Svensson, Birgitta Dawidsson). 2 adult hane Lindå
sabacken, Kvismaren 3.12 (Åke Pettersson). 3 ex. 
Snavlunda, Lindbacka 13.12 (Ove Pettersson). 1 ex. 
Vilebacken 45, Kumla 26.12 (Hans Waern). 1 adult 
Husön, Kvismaren 30.12 (Leif Sildén). 1 adult hane 
Snavlunda, Lindbacka 30.12 (Ove Pettersson). 1 
hane Brickeberg, Örebro 31.12 (Mikael Tellbe). 
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Bändelkorsnäbb 
(Loxia bifasciata): 
Endast 8 fynd av arten i landskapet det här 
året. Det är ungefär i nivå med 2014 års 
notering och får anses vara ganska lågt om 
man jämför med åren efter 2010. 

8 fynd: 12 ex. Blåklintstigen 2, Örebro 8.8 (Lennart 
Eriksson). 1 ex. lockläte, övriga läten Björkön, Hjäl
maren Nrk 22.8 (Bernt Bergström). 1 ex. Ormesta 
holme, Oset 23.8 (Christer Tegebro, Bengt Ahl m.fl.). 
1 ex. sträckande Lugnet 28.8 (Per Karlsson Linde
rum). 24 ex. sträckande NV Venastugan, Rynningevi
ken 25.9 (Lennart Eriksson). 1 ex. Stora Dammsjön, 
Frösvidal 26.9 (Staffan Gustavsson). 2 ex. Lugnet 
3.10 (Per Karlsson Linderum). 1 ex. lockläte, övriga 
läten Lugnet 26.10 (Per Karlsson Linderum). 

Mindre korsnäbb 
(Loxia curvirostra): 
Precis som förra året så sträckte det en hel 
del mindre korsnäbb söderut under hösten. 

Större antal: 30 ex. sträckande SV Pålsbodagatan 
13, Örebro 10.7 (Johan Åhlén). 80 ex. sträckande 
SV Venastugan, Rynningeviken 20.7 (Lennart Eriks
son). 106 ex. sträckande Ässön 20.8 (Leif Sildén). 
31 ex. sträckande Ässön 10.9 (Leif Sildén). 30 ex. 
sträckande S Domarkärret, Almby 12.9 (Håkan 
Johannesson). 101 ex. sträckande Ässön 16.9 (Leif 
Sildén). 

Större korsnäbb 
(Loxia pytyopsittacus): 
Ett vanligt år för arten i landskapet. Inga 
häckningar är konstaterade. 

Större antal: 20 ex. Bogärdet, Rinkaby 1.11 (Oscar 
Axelsson). 27 ex. Södra Hällsjömossen, Villingsbergs 
Skjutfält 14.1 (Magnus Persson, Håkan Persson). 15 
ex. Måckatjärnen, Villingsbergs Skjutfält 14.5 (Per 
Wedholm). 

Rosenfink 
(Carpodacus erythrinus): 
Minst 44 sjungande hanar är en liten ökning 
jämfört med föregående år och vi kan hopp
as på att den nedåtgående trenden för arten 
kanske har stagnerat. Endast två par kunde 
konstateras och tyvärr ingen säker häckning. 
Det största beståndet av rosenfink i landska
pet finns i Oset, Tysslingen, Rynningeviken, 
Vibysjön och Kvismaren. Fynd utanför de 
större bestånden ses här. 

Noterbart: 1 adult hane spel/sång Skäpplandsgår
den, Örebro 19.5 (Berit Söderberg). 1 ex. spel/sång 
Norra Folkavi 19.5 (Kent Halttunen). 1 ex. spel/
sång Segersjö dammar, Segersjö 2030.5 (Anders 
Jacobsson, Albin Mauritzon). 1 ex. spel/sång Asker
sund 20.5 (Leif Sildén). 1 ex. spel/sång Babelsvägen 
2, Sköllersta 20.5 (Per Karlsson Linderum). 1 ex. 
spel/sång Lindbacka 21.5 (Rolf Sykkijev). ex. spel/
sång Äsplunda Gård, Äsplunda 25.5 (Eva Geor
giiHemming, Urban Tholen). 1 ex. spel/sång 

Oxaryggens naturreservat 23.6 (Patrik Strömberg, 
Åke Pettersson). 1 ex. spel/sång Reningsdammen, 
Vattenparken, Fjugesta 6.6 (Lars Fransson, Kent 
Halttunen). 1 ex. spel/sång Björka lertag 9.6  29.7 
(Jonas Engzell).2 ex. spel/sång Boglundsängen 
1017.6 (Anders Bertebo, Bengt Jalsborn m.fl.). 1 
ex. spel/sång Lillåns samhälle, Örebro 15.6 (Anders 
Bertebo). 

Tallbit 
(Pinicola enucleator): 
I början av året gjordes två fynd av arten, 
vilket är ganska vanligt ett normalt år. En 
observation under hösten sticker ut för att 
den gjordes i september, vilket är en månad 
innan invasionen av tallbitar började. Sedan 
när invasionen i slutet på oktober började så 
gjordes 26 fynd fram till årsskiftet. De flesta 
observationerna kommer från Garphyttans 
nationalpark och Villingsbergs Skjutfält. 

Vår: 10 ex. Frötunanäs 3.1 (Oscar Axelsson, Bo 
Runesson). 1 ex. V Hällsjön 3.1 (Jacob Rudhe, Emil 
Pagstedt Andersson m.fl.). 
Höst: 1 hane Tanntorp, Hjortkvarn 21.9 (Mats Wei
land). 
Större antal: 15 ex. Svensbodaberget, Garphyttans 
nationalpark 2.12 (Per Wedholm, Erik Törnvall m.fl.). 
16 ex. Lövängen, Garphyttans nationalpark 9.12 
(Rickard Jonsson). 

Stenknäck 
(Coccothraustes coccothraustes): 
Arten uppträder numera regelbundet året 
om och många vinterfynd har gjorts på flera 
olika lokaler. 

Lappsparv 
(Calcarius lapponicus): 
Det blev ett dåligt år för arten i landskapet 
med endast fyra vårfynd och fyra höstfynd. 
Varje observation bestod endast av ett ex
emplar. 

Vår: 1 ex. Frogesta, Kvismaren 8.3 (Leif Sildén). 1 
ex. Frogesta åkrar, Kvismaren 14.3 (Hans Waern). 1 
ex. Sörbysjön, Kvismaren 24.3 (Ronny Nilsson). 1 ex. 
Ösby, Sköllersta 10.4 (Per Karlsson Linderum). 
Höst: 1 ex. Boglundsängen 6.9 (Lennart Eriksson). 1 
ex. Venastugan, Rynningeviken 21.9 (Leif Sandgren, 
Anna Lundberg m.fl.). 1 ex. Glanshammar 21.9 
(Oscar Axelsson). 1 ex. Gränsjö 406, Glanshammar 
22.10 (Nils Eriksson). 

Snösparv 
(Plectrophenax nivalis): 
Alla årets fynd gjordes under dom tre första 
och de tre sista månaderna på året. Det har 
varit ett ganska bra år för arten i landskapet 
med flera flockar på 1030 ex. Två rapporter 
sticker ut med höga antal. Den 4/2 flög 100 
ex förbi Reningsverksdammen, Kumla och 
8/3 flög 150 ex förbi Granhammar, Vintrosa. 

Större antal: 100 ex. Reningsverksdammen, Kumla 
4.2 (Mårten Gustavsson). 43 ex. Täby, Stora Mellösa 
26.2 (Leif Sildén). 60 ex. Nasta, Rinkaby 28.2 (Oscar 
Axelsson). 85 ex. Frogesta, Kvismaren 8.3 (Leif 
Sildén). 150 ex. Granhammar, Vintrosa 8.3 (Christer 
Tegebro). 

Ortolansparv 
(Emberiza hortulana): 
I Kvismaren har fyra par häckat och de fick 
ut 10 flygga ungar. Förutom dom fyra paren 
så har även ytterligare tre hanar hörts sjung
ande på olika platser i Kvismaren. Intressant 
är ett rastande vårfynd i Oset och ett höst
fynd av en sträckande individ vid Rynninge
viken. 

Vår: 1 ex. Tornet (Svartån), Oset 8.5 (Thord Eriksson, 
Kenth Elofsson m.fl.). 
Sommar: 1 2K spel/sång Segersjö naturreservat, 
Segersjö 1.5  7.6 (Magnus Persson, Håkan Svens
son m.fl.). 
Höst: 1 ex. sträckande SV Venastugan, Rynningevi
ken 21.8 (Lennart Eriksson). 

Sävsparv 
(Emberiza schoeniclus): 
De senaste åren har sävsparv varit en årlig 
övervintrare men i år gjordes endast två fynd 
i början på året. I slutet på året (novdec) 
gjordes desto fler fynd av arten. 

Vinter: 1 ex. Kumla sjöpark, Kumla 7.1 (Sandra 
Tengelin). 1 hane spel/sång Reningsverket, Oset 
27.2 (Håkan Carlestam). 1 hane Södra maderna, 
Tysslingen 6.11 (Kjell Ståhlberg). 1 ex. lockläte, övri
ga läten Nyängen, Kvismaren 20.11 (Johan Åhlén). 
1 ex. Boglundsängen 26.11 (Lennart Eriksson). 1 
hane Boglundsängen 30.11 (Lennart Eriksson). 3 
1K Källviken, Kvismaren 3.12 (Hasse Molin). 1 ex. 
Killingemaden, Kvismaren 9.12 (Per Karlsson Linde
rum). 1 ex. Boglundsängen 10.12 (Lennart Eriksson). 
1 hona Åslaholmen, Kvismaren 10.12 (Christer 
Tegebro). 1 ex. Ormkärret, Kvismaren 31.12 (Anders 
Jacobsson). 

SNÖSISKA
FOTO: PER WEDHOLM
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TRAFIKVERKETS åtgärdsprogram 
”Bullerstörda fågelmiljöer” ger 
ornitologiska föreningar möjlighet 
att föreslå lämpliga områden där 
bullerskydd skulle kunna minska 
störningarna.
En enkät går ut i sommar till 
fågelföreningar, däribland Närkes 
Ornitologiska Förening.

Ulf Elman, som är expert på fågelljud och 
akustisk miljöförstörning, har satt sig in i frå-
gan och följer vad som händer med bullstörda 
fågelmiljöer:

”Att trafikbuller är störande för 
människor är väl känt. Att trafikbul-
ler skulle ha mer än en motsvarande 
störande effekt på fåglar har fram 

till nyligen varit okänt. Studier genomförda 
främst det senaste decenniet visar att effekten 
kan vara betydligt allvarligare. Vissa fåglars 
utbredningsområden försvinner helt från tra-
fikbullerpåverkade om-
råden.

Detta har uppmärk-
sammats av Trafikver-
ket som vill göra fak-
tiska åtgärder mot 
trafikbuller i naturområ-
den med känsliga arter. 
Trafikverkets resurser 
är begränsade och bara 
en del åtgärder kan ge-
nomföras.

Predatorer
Den grupp fåglar som 
påverkas allvarligast av 
trafikbuller är predato-
rer som i hög utsträckning jagar med hjälp av 
hörseln och detta gäller exempelvis ugglor. 
Ugglorna kan helt enkelt inte höra bytesdju-
ren om bakgrundsbullret är starkare än de ljud 
bytesdjuret gör då det rör sig. Vid jakt genom 
snö finns inga kompletterande synintryck och 
därtill dämpar snön ljud från bytesdjuret, så 
sådana predatorer blir helt enkelt tvungna att 
lämna områden med även jämförelsevis svagt 
trafikbuller.

För femte året i rad har mindre flugs-
nappare observerats vid Sommarro i 
södra Örebro där den sjunger vackert 
med sin orangeröda strupe.
Den 8 maj upptäckte Ulf Andersson att 
en mindre flugsnappare satt och sjöng vid 
parkeringen. Det var ingen överraskning, 
en mindre flugsnappare har varit gäst på 

samma plats sedan åtminstone 2014. Sedan 
dess har det varit stadigt förekommande vid 
parkeringen vid Sommarro. Det året, 2014, 
observerades fågeln 20 maj–4 juni. 
År 2015 finns det noteringar 14–16 maj. 
Året därpå, 2016, sågs fågeln 7 maj–2 juni. 
Förra året observerades fågeln 17 maj–22 
juni.

REGELBUNDEN GÄST I SOMMARRO

Trafikverket bullersanerar
Trafikbuller är bredbandigt, men innehåller 

en kraftig baskomponent och det är därtill den 
ljudkomponent som färdas längst. Detta innebär 
att även långt från närmaste väg hörs fåglar som 
ropar eller spelar på låga frekvenser inte lika 
långt. Ett syfte med att ropa eller spela är natur-
ligtvis att höras för att attrahera en partner. Om 
ljudet inte hörs mot en bakgrund av trafikbuller, 
får spelplatsen överges. Detta har påvisats hos 
hönsfåglar med spelläte som precis som vår orre 
ligger nere i basen. Man kan anta att samma ef-
fekt påverkar exempelvis orre och ugglor långa 
sträckor bortom närmaste bullrig väg.

Kraftigare diskant
Närmare vägar är trafikbullret både starkare och 
innehåller dessutom en kraftigare diskantkom-
ponent. Detta kan negativt påverka även mindre 
bullerkänsliga arter. 

En bullerkälla upphöjd över omgivningen når 
längre än andra, så broar utgör en särskilt potent 
bullerkälla.

I vårt område tänker man 
närmast på Boglundsängen där 
både järnväg och motorvägen 
orsakar buller. Välakärren/
Vibysjön är ett annat sådant 
område där motorvägen stör 
fåglarna. Ett tredje område är 
södra Tysslingen, där Gräve-
vägen skapar buller. Det finns 
säkert fler.

Det är sällan statliga verk 
annat än Naturvårdsverket ge-
nomför åtgärder som ligger så 
helt i enlighet med fågelskå-
dares intressen och så vitt Tra-
fikverket känner till är deras 
åtgärdsprogram ”Bullerstörda 

fågelmiljöer” det första i sitt slag i hela världen. 
Trafikverkets enkät går ut under sommaren, där-
för har NOFs medlemmar att genom föreningen 
chans att föreslå lämpliga områden för åtgärder 
är nu.

Valet av skyddsvärda områden bör göras med 
eftertanke. Oavsett hur diskussionerna kommer 
att gå i föreningen så vill jag uppmana alla er 
fågelintresserade att nu ta chansen att påverka 
framtidens fågelområden!

ÅRETS GUIDNINGAR i maj i 
Oset har samlat närmare 100 
deltagare.
– Kul att kunna hålla igång en 
sådan här långvarig tradition, 
och kul att så många kommer 
varje år på den här sköna pro-
menaden, säger Lars Johansson 
som håller i de flesta guidning-
arna.

Det var Ornitologiska Klubben (den 
förening som Erik Rosenberg var 
med och startade år 1946) som tog 
initiativet till guidningarna på 1:a maj 
i Oset. Det gjorde man 1952, och 
sedan dess har guidningarna skett i 
obruten följd. Under många år var det 
medlemmar ur Närkes Fältbiologiska 
Ungdomsförening som ansvarade för 
att guida fågelintresserade den första 
dagen i maj i Oset.

Numera är det Närkes Ornitologiska 
Förening som ansvarar för guidning
arna, och numera har dessa utökats 
till flera tillfällen under maj månad.

Genom årens lopp har det stadsnä
ra reservatet Oset utvecklats till ett 
fantastiskt naturområde men massor 
av fåglar på skådarvänligt avstånd.

– Jag tycker man kan se att fåglar
na kommer lite tidigare och kanske 
beror det på klimatförändringarna, 
säger guiden Lars Johansson som 
vandrat i Oset sedan ungdomsåren.

Lars Johansson har guidat besöka-
re i många år under maj månad 
i Oset. I 67 år i obruten följd har 
den tradition pågått.  

Guidningar i Oset
fortsättar att locka
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Flock med skräntärnor
skön upplevelse på NOFresa

NOF firade 40 år på Skådardagen

Ny datalag gäller
för oss i NOF

På Fågelskådningens dag, den 6 maj, 
passade Närkes Ornitologiska Fören-
ing, NOF, på att fira 40 år som förening. 
Under morgonen och förmiddagen kun
de man delta på flera olika exkursioner 
i Kvismaren, bland annat till Åslaholmen, 
Ormkärrsplattformen och Lötenplattformen. 
Sedan blev det en välsmakande lunch i för
samlingshemmet i Norrbyås innan Magnus 
Friberg visade härliga bilder från Kvismaren. 
Sedan avslutades 40årskalaset med en 
trevlig lek i gröngräset under ledning av 
Magnus Persson från Kvismare Fågelstation. 
NOFs 40årsfirande fortsätter i höst med 
bland annat ett spännande inomhusmöte. 

 

En del av NOFs firande som förening i 
40 år genomfördes i Kvismaren den 6 
maj med flera spännande exkursioner.  

TROTS ATT JAG snarare är en ”lär-
ka” än en ”uggla” skulle det vara 
en överdrift att påstå att jag var 
pigg, när det var dags att stiga upp 
i den sena söndagsnatt. 

När vi efter en lång bilfärd kom fram till Fe-
möre naturreservat utanför Oxelösund, vänta-
de guiden Adam Adobati på oss. Han inledde 
med att presentera området. Efter en kort vand-
ring kom vi fram till en klippbrant med en fyr, 
där vi stannade en lång stund för att skåda det 
som kom flygandes och simmandes. Havsut-
sikten var vidunderlig, vi njöt i det soliga och 
ljumma vårvädret. Doften av barrskog och hav 
hängde i luften. Vi fick se ejder, strandskata, 
alfågel, tordmule, massor av storskarv, svärta, 
stor- och småskrake, havstrut, havsörn, vigg, 

tobisgrissla och andra härliga fåglar.  
Nästa destination blev Strandstuvikens na-

turreservat. Där var landskapet helt annorlun-
da; inga höga klippor utan ett sankt område 
med vita sandstränder och långsträckta betade 
strandängar med stråk av blandskog. På väg 
mot fågeltornet observerade vi en flock på cir-
ka 40 fantastiskt vackra skräntärnor. Jag själv 
förtrollades av gravänder, de är så granna; näs-
tan lite som exotiska gäster mitt i den svenska 
naturen. I reservatet fanns det gott om olika 
vadare som röd- och grönbena, drillsnäppa, 
gluttsnäppa och strandpipare. Vi hörde även 
en mängd fågelläten, bland annat trädpiplärka, 
ängspiplärka och steglits.  

På hemvägen passade vi på att besöka Egby-
åsen för att med nöje bese alla praktfulla back-
sippor, som beströdde hela sluttningen. Detta 
blev grädden på moset! 

Den vackra fyren vid Femörehuvud utanför Oxelösund blev en bra plats för att 
skåda havsfåglar. Här fick NOF-resenärerna se ejder, alfågel, tordmule och mycket 
annat. 

GDPR står för General Data 
Protection Regulation och är en 
EU-förordning som började gälla 
den 25 maj. Den ersätter i Sverige 
den hittillsvarande Datauppgiftla-
gen, PuL. Litet förenklat kan man 
säga att övriga Europa nu kommit 
ikapp Sverige vad gäller skydd för 
personliga uppgifter på datame-
dier. 

Huvudsyftet med GDPR är att 
förhindra missbruk av dataregister, till 
exempel att en registerhållare säljer 
sina uppgifter till någon som använder 
dem i reklamsyfte. 

Ideella föreningar som NOF behöver 
inget tillstånd för att hålla medlemsre
gister, varken enligt PuL eller GDPR. 
I den senare uttrycks det som så att 
föreningen har ett berättigat intresse av 
att hålla ett medlemsregister. De upp
gifter som vi får spara är bara de som 
behövs för att driva föreningen: namn, 
adress, telefonnummer, epostadress, 
personnummer och om du har betalat 
medlemsavgiften. Uppgifter om att du 
till exempel deltagit i olika aktiviteter el
ler besökt oss på hemsidan lagras inte. 

GDPR innebar att vi måste upplysa 
alla i registret om att de är registrerade. 
Det gör vi genom denna artikel; du har 
troligen redan överösts med liknande 
info från din bank, ICA, Coop, tidningar 
som du prenumererar på med mera.  

En annan sak du som medlem har rätt 
att ta del av den information som NOF 
har om dig, och att rätta eventuella fel. 

En tredje viktig sak, en nyhet, är att 
NOF ska upplysa om var vårt register 
förvaras, alltså var uppgifterna lagras. 
För närvarande finns registret på med
lemsansvariges Åsa Bengtssons dator. 
Från och med 2019 kommer NOF att 
modernisera medlemsregistret och det 
kommer då att hanteras av företaget 
MEMBIT. Skälet är att förenkla kassö
rens arbete, bland annat med påmin
nelser om obetalda årsavgifter, samt att 
göra det enklare för oss att sända ut 
information elektroniskt till medlemmar
na. Självfallet omfattas också MEMBIT 
av GDPR.  

GDPR innebär inga större ändringar 
för oss i Sverige. Om du funderar på 
något så är du välkommen att kontakta 
mig. Jag är visserligen ingen jurist, men 
tillsammans ska vi förhoppningsvis kun
na reda ut de datajuridiska frågorna. 

– Ulf Jorner, Ordförande i NOF 
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kunskaper och du för titta i tubkikare. Lars 
Johansson 070558 99 06. 

 
Stort kalas med NOF 40 år! 
Denna kväll bjuder NOF på bubbel, mingel, 
kaffe, tårta och lotteri med generösa priser 
och överraskningar. Staffan Åkeby och 
Christer Nytén intervjuas och visar bilder 
hur det gick till när NOF bildades. Annika 
Lorin berättar om Sveriges första kvinnliga 
nätverk för fågelskådare. Fler intressanta 
gäster kommer att medverka. Kl. 19.00, 
Vasakyrkan, Vasagatan 68, Örebro 

 
Transpaning i Kvismaren  

  

 

Kvällsexkursion till Skagershulta-
mossen. 
Samling klockan 17.00 vid Olstorp och 
tills mörkret sänker sig över mossen. Kent 
Halttunen, 070 – 216 11 30.

Vandring i Kvismaren 
I Erik Rosenbergs fotspår i Kvismaren. Vi 
kollar att klockan i Askers kyrktorn går rätt? 
Samma tid som på mäster Eriks tid eller? Vi 
vandrar till Åslaholmen och fikar. Samling 
Öby kulle kl. 7.00 och åter kl. 11.00. Lars 
Johansson guidar, 070558 99 06. 

 
Vadarspaning i Oset 
Vi kollar på vadarna som flyttar söderöver. 
Samling kl. 7.00 parkeringen vid södra Näs
bytornet. Lars Johansson 070558 99 06. 

 
Vadarspaning på Myrömaden med 
Tjejerna  
Samling vid Munkatorps parkering kl. 17.30. 
Ami/Åsas tjejgrupp.  

 
Fågelsträck över Venastugan  
Vi spanar mot himlen efter flyttande vadare.
Samling vid Venastugan kl. 07.00. Ami/
Åsas tjejgrupp. 

 
Tranexkursion vid Fiskingemaden 
Samling vid Näsby Parkering kl. 17.30. An
mäl dig för samåkning. Ami/Åsas tjejgrupp. 

 
Årets Räva-Häng – Du hänger väl 
med! 
En aktivitet för hela familjen vid Rävgång
en i Rynningeviken, kl. 8.00 – 12.00 med 
bland annat ringmärkning och kanske får 
du hålla i en fågel. Korvgrillning och mycket 
annat. Fågelguider delar gärna med sig av 
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PROGRAM Sensommar/Höst 2018

LÖRDAG 4 AUGUSTI

TISDAG 21 AUGUSTI

TISDAG 11 SEPTEMBER

TORDAG 20 SEPTEMBER

TORSDAG 27 SEPTEMBER

ONS-SÖN 26-30 SEPTEMBER

TISDAG 2 OKTOBER

Anders hittade natt-
häger i Kvismaren

LÄNSSTYRELSEN i Örebro vill göra 
en samlad inventering av alla små-
lomslokaler i området. 

Ett antal inventerare är igång och gör 
flera besök på alla kända lokaler som finns 
i landskapet. Inventeringsinsatsen leds 
av Projekt LOM. Det är mycket möjligt att 
det finns fler lokaler som inventerarna inte 
känner till. Därför är det bra om du som ser 
smålom rapporterar in dessa observationer 
på Artportalen. Notera gärna om det är ett 
häckningskriterium på din observation, då 
blir den dold och det är bra för att skydda 
smålommen.  

Har du frågor, kontakta Ronnie Lindqvist: 
070–262 14 17.

SÖNDAG 19 AUGUSTI

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

DEN 9 JUNI blev det lite speciellt för 
Anders Jacobsson när en gråblå fågel 
landade i träden vid bron över kanalen 
i Kvismaren. I tubkikaren fick han det 
bekräftat, det var en natthäger. 

– Kul, min första i Sverige, berättar han. 
Anders hann få några dokumentationsbil

der innan det försvann över Rysjön. Sedan 
var natthägern borta under hela lördagen. 
När Magnus Friberg hittade det träd där 
natthägern satt i under söndagen var det 
många skådare som fick möjlighet att 
kryssa arten. 

Natthägern i Kvismaren är det tredje fyn
det i Närke genom tiderna, enligt Artporta
len. Det första fyndet är från Vårbo, Skagern 
1961. Det andra är ett exemplar som först 
upptäcktes i Velandasjön i Västernärke den 
21 maj 1974 och som sedan flyttade sig till 
Oset där den kunde ses under några dagar.   

Smålom inventeras

Spaning på tranor och gäss i Kvisma-
ren. 
Samling vid Öby kulle kl. 18.00. Hemfärd 
sker efter att tranorna intagit sina sovplat
ser. Lars Johansson 070558 99 06. Ta 
med fika. 

Falsterboresan 
Avresa Örebro onsdag kl. 16.00 i två mi
nibussar. Första natten bor vi på Getterön, 
Varberg med tillfälle till havsskådning från 
klipporna. Sedan till Falsterbo, där vi sedan 
inkvarterar oss på bekväma Lotsvillans 
vandrarhem. Härlig skådning från Nabben 
och andra fågellokaler utlovas. Guide: 
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FÅGLAR



J
ag har varit intresserad av fåglar se-
dan jag var tio år och familjen inhand-
lade en kikare. Tillsammans med den 
och med hjälp av Folke Rösjös bok 
”Svenska fåglar” började jag min få-
gelskådarkarriär. 

När jag fick barn tänkte jag förstås 
att de skulle smittas av mitt intresse 
och såg framför mig hur vi i samlad 
tropp gick promenader med varsin ki-

kare och jag skule få tillfälle att få sprida kunskap 
och visdom bland storögt intresserade barn. 

ALLA FICK FÅGELBÖCKER och jag satte upp planscher med 
fåglar på väggarna hemma. Om man skulle sammanfatta hur 
det gick så får nog svaret bli – inget vidare. När jag frågar 
mina numera vuxna barn hur det var, minns de framför allt att 
det var roligt och lite spännande att klättra i trapporna på vårt 
lokala fågeltorn och det var roligt att skriva i observations-
boken som fanns i tornet. Ingen tyckte att just fåglar var så 
spännande och det var nog inte så länge de följde med. 

En av döttrarna berättar att hon varit med sina barn och tittat 
på tranorna vid Hornborgasjön men att hon inte kan skilja på 
hök, vråk, falk eller örn. (Hon vet i alla fall att det finns olika 
sorter!) 

En annan berättar att hon kan namnet på fler arter än många 
av sina vänner. Man får vara glad åt det lilla.  

NÄSTA STEG FÖR MIG var att satsa på barnbarnen. Jag be-
slöt att när ett barnbarn fyllt fyra år skulle det få följa med 
morfar på Naturhistoriska museet i Göteborg. Konceptet är 
som följer: Vi börjar på museet och fokuserar på fågelavdel-
ningen. Jag har lärt mig att en fyraåring klarar maximalt en 
timme på ett museum under förutsättning att man i halvtid 
skjuter in ett kafébesök med fritt val av läckerheter. Sista tio 
minuterna är det väldigt populärt att räkna antal ägg i fågel-
bona, och då flera är placerade rätt högt får man samtidigt ett 
träningspass för armmuskulaturen när man upprepade gång-
er får lyfta upp barnet (en genomsnittlig fyraåring väger 17 
kilo). 

När vi är klara går vi till den fantastiska lekplatsen ”Plik-
ta” som ligger i närheten och leker oss trötta och efter det 
äter vi på McDonald’s och till sist åker vi till Toys R Us där 
man får välja sig en leksak. När jag i slutet av dagen körde 

hem barnbarnet Emil sammanfattade han det hela: Bästa dan 
nånsin! Jag är osäker på om det var fåglarna som var dagens 
höjdpunkt eller om det möjligen var den röda brandbil med 
vattentank han valde. 

RIKTIGT GLAD blev jag när barnbarnet Hugo, nio år, skick-
ade ett gratulationskort till mig på min födelsedag. Han hade 
ritat en fin fågel och dessutom klistrat på en fågelfjäder som 
han hittat. 

Hugo har egen kikare och han har fått två fågelböcker av 
mig. Vi för anteckningar och skriver upp vilka fåglar vi ser 
och var någonstans. Det känns som jag är på väg att lyckas! 

För några veckor sedan besökte vi en fågelsjö och han är 
skarpögd som det värsta. ”Titta en fisk!” ropade han när han 
såg något som simmade förbi i vattnet. Det visade sig vara 
en utter som hade en ganska stor fisk i munnen. Visserligen 
ingen fågel men där kryssade jag min första utter. Tack för 
den Hugo! 

STRAX DÄRPÅ lyfte samtidigt 1000 skrattmåsar under vilt 
skränande. Jag berättade att nu är troligtvis en rovfågel i när-
heten och snabbt pekade Hugo ”Örnöga” ut en duvhök som 
kom insvepande. Efter ett par fina timmar gick vi tillbaka till 
bilen och då sammanfattade han det hela: 

”Det här var ingen bortkastad dag!” 

”Den här dagen var inte
bortkastad”, sa Hugo, 9

KRÖNIKA: INGVAR LIDÉN


