Dragbar under en mycket kort tid. Bara de snabbaste hann fram. Definitivt en av årets läckraste raritetsbilder

Foto: Björn Lilja

Ny stänkare på tvåårsdagen av den vitvingade lärkan
När Per Smitterberg kom åkande på Tofta skjutfält söder om Visby den 7 juli
hade han mest rovfåglar i tankarna.
– Jag skulle slöskåda lite grann hade jag tänkt. Det är ett nästan savannliknande område, bra för rovfåglar, berättar han glatt.
I höjd med Nasume myr sitter det plötligt en fågel mitt på vägen med en larv
eller liknande i munnen. Per hinner precis arta den samtidigt som han girar
undan. I backspegeln ser han fågeln sitta kvar.

MEGA-ARTER
Balkansångare
i Hallingeberg
På morgonen den 22 maj upptäckte
Stefan Oscarsson en balkansångare vid sina föräldrars hus i Hallingeberg 13 km väster om Gamleby i
norra Kalmar län. Den hoppade fram i
en granruska knappt 5 meter framför
honom.
Han noterade direkt den mycket
ljusa ovansidan, nästan snövita undersidan samt grönt inslag på vingen
och kunde omedelbart konstatera att
det inte fanns någon som helst anstrykning av gult på strupe, bröst,
flanker. Stefan kom snabbt in på
bergsångare. Fågeln yttrade ett par
tre ”tjipp”.
Stefan konsulterade Fågelguiden
och ringde Tord Lantz som hade
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– Så nära var det att jag körde över skatgöken, säger han.
I knappt tio minuter ser han fågeln innan den försvinner. När ett femtontal
skådare anlänt hittas fågeln igen en halvtimme senare. Nu observeras den
under cirka en kvart medan den rör sig mot en hagmyr och försvinner.
Kommentar: Skatgöken är landets femte fynd och Gotlands första. Samtliga fåglar, inklusive den här, har varit juvenila fåglar som setts i juli. Det här fyndet är det tidigaste och
märkligt nog samma dag som den vitvingade lärkan för två år sen.

Sträckande
skäggtärnor

förstafyndet av balkansångare på
Gotland för tio år sedan. Nu blev det
allt mer klart att det var en balkansångare, särskilt som Stefan noterade stjärt och övergump med sina
gröna inslag. Efter konsultationen tog
det nästan en timme att återfinna fågeln, den hade förflyttat sig både på
längden och höjden. Nu började den
också att sjunga. Ingen tvekan om bestämningen. Kort därefter drog den
vidare in i storskogen och stod inte att
återfinna

Alpseglare i Värmland
En alpseglare upptäcktes av Tomas
Landgren vid Åråsviken mellan Kristinehamn och Gullspång 14 juli när
han var ute i en båt och inventerade
fiskgjusar. Fågeln sågs bra under 15
minuter innan den sträckte ut över
Vänern. Det här var en ny art för Värmland.

En skäggtärna sågs av Kenneth
Rosén sträcka förbi Ryningen utanför Hultsfred på kvällen den 8 maj. Ytterligare en skäggtärna sträckte norrut vid Sebybadet den 21 maj. Upptäcktes av Magnus Köpman, men
fågeln dök aldrig upp på välbevakade
lokaler norr om Seby.

Hälften har TTK
Foto: Anders Eriksson

Influx av flavissima
I månadsskiftet april/maj skedde en
smärre invasion av engelska gulhuvade gulärlor – flavissima.
Runt 10 exemplar noterades av
rasen och det är ungefär lika många
som innan hade observerats totalt i
landet.

Den trädgårdsträdkrypare som upptäcktes i Skåne redan den 3 april blev
en riktig långstannare. Många passade på att kryssa den på månads- och
dagslistor i samband med drag på
rallhäger och svartbrynad albatross.
Senaste rapporterade obsen gjordes
den 30 maj. Idag har hälften av klubbens medlemmar denna art som bara
för två år sedan var en blocker.

Tre tunga
märkarter
Vid Ottenby
Ottenby fågelstation svarade för tre
häftiga ringmärkningsarter under perioden.

Foto: Lars Friberg

Styltlöpare,
Uppsala den
27 april.
Foto:
Göran Lettstrand

Upplands ‘
första styltlöpare
Foto: Lars Friberg

Mindre bergand
i Västmanland
En mindre bergand hittades av Ralf
Lundmark i Sågdammen i Ramnäs i
Västmanland den 25 april. Den var
kvar åtminstone till den 11 maj.
Det är trist att konstatera, men om
det är någon art som ”luften har gått
ur” så är det mindre bergand. Efter individen vid Fituna i Sörmland (20 april-5 maj 1999) som gav de flesta ett
nytt Sverigekryss har intresset för arten minskat dramatiskt. Troligen för
att den även hålls i fångenskap och
rymlingar inte kan uteslutas. Observationer vid Vadstena reningsverk har
knappast bidragit till artens fräschör
och kanske kan förklara att så få åkte
och tittade på den mindre berganden
i Ramnäs.
Kommentar: Det finns tidigare blott fyra
godkända fynd av mindre bergand i Sverige även om observationerna varit något
fler. I ett par fall har det varit uppenbart att
det rört sig om samma individ som flyttat på
sig, t ex i Östergötland. Idag är det drygt 60
procent av klubbens medlemmar som har
arten på sina listor.

Johan Stedt visar upp mindre sumpen för
imponerade örebroveteraner – Olle Liljedahl och Ove Ericsson.

Foto: Ottenby Fågelstation/Johan Stedt

När personalen i gryningen 10 maj
gjorde den första nätrundan höll de
på att tappa hakan. I översta våden i
ett av näten dinglade en mindre
sumphöna!
– Stationens första ringmärkta, berättar stationschef Johan Stedt.
Kan det vara samma individ som
några nätter senare och en längre tid
framöver hördes "koacka" vid Möckelmossen?

En styltlöpare upptäcktes av Yngve
Dahlgren tidigt på morgonen vid
Kungsängen i Uppsala den 27 april.
Han gjorde Kenth Kärsrud, som
var i närheten på samma lokal, uppmärksam på fågeln. Kenth ringde
till Martin Tjernberg som i sin tur
ringde Owe Rosengren som skådade en bit utanför Uppsala och
snabbt var på plats. Inget tvivel om
saken. Det var Upplands första styltlöpare.
När larmet gick strax före 08.00
blev det rusning och inom någon
timme hade ett 70-tal skådare samlats, många från Stockholm. Då
hade styltlöparen flyttat sig till Nåntuna söder om Uppsala. Här knallade den runt i ett svämområde, men
var tillbaka vid Kungsängen på
kvällen då något hundratal skådare
fick fina obsar på närhåll. Morgonen
därpå var fågeln försvunnen.
Kommentar: Det finns tidigare 22 fynd
av styltlöpare i Sverige, men arten har
varit svårkryssad de senaste åren. Idag
är det drygt 60 procent av C3 medlemmar som har arten på sina listor.

Det var nära ögat att långskånken torpederades av en skedand.
Foto: Michael Bergman

dygnet. Fyndet blev känt bland ett
gäng stockholmsskådare och redan
samma kväll kunde de konstatera att
det verkligen var en dvärgsump som
spelade på nära håll. Fågeln hördes
åtminstone fram till den 8 juli.

Triss
i purpurhäger
Vasångare.
Foto: Ottenby fågelstation/Johan Stedt

Tuvsnäppa.
Isländsk rödspov, Angarn. Foto: Lars Friberg

Isländsk rödspov
I det här numret har vi en bestämningsartikel om isländska rödspovar.
Därför är det roligt att kunna visa en
klockren islandica som upptäcktes av
Svante Söderholm och Göran
Forsberg vid Angarn den 5 juni i år. .

Foto: Ottenby fågelstation

En tuvsnäppa fångades och ringmärktes 3 juli. Den hade då hållit till
på Sälön ett par dagar. Det här var Ottenbys tredje ringmärkta tuvsnäppa.
Vassångare är långtifrån en vanlig
ringmärkningsart – speciellt inte på
Ottenby. Men den 22 april kunde stationspersonalen plocka ett ex ur
näten. Nu var det också många som

fick se hur denna nattsångare ser ut i
dagsljus.

Dvärgsump
i Sörmland
En spelande dvärgsumphöna hittades av Magnus Croon vid Ågestasjön strax söder om Stockholm på
morgonen den 26 juni. Han var dock
lite osäker med tanke på tiden på

En 2K purpurhäger upptäcktes i Albäcksskogen, Trelleborg, av Kerstin
Svalin på förmiddagen 9 maj. Trots
eftersök kunde den inte återfinnas
under dagen.
Ytterligare en 2K purpurhäger
sågs av Roger Ahlman sträckande
åt nordost vid Hjälshammarmaden,
Vidöstern, i Småland den 11 maj.
En tredje purpurhäger sågs av
Staffan Rodebrand vid Gillsby mossar på norra Öland 6 juni. Fågeln sågs
även dagen efter. För Staffan blev det
tomtkryss nr 176.
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