Eleonorafalken vid Knösen den 3 maj 2006.

Foto: Aron Andersson

Eleonora i Sydvästskåne

Lite av en mardröm – att i efterhand inse att man haft värsta rariteten mitt framför näsan,
men ändå inte sett den liksom.

Rödfalken kom förbi Lars Högström ett
antal gånger, men Lars fokus låg helt på
kameran och inte på fågeln...

...och om han hade insett vad det var han
fotade är det möjligt att han inte hade varit
lika stadig på handen. Foton: Lars Högström

Fotoorgie gav rödfalk
Under förmiddagen den 24 maj hade
Lars Högström varit runt på Öland
och inventerat ängshök. På eftermiddagen åkte han upp till Dröstorpsmossen.
– Det var gott om skalbaggar i luften och inte mindre än sex lärkfalkar
(Falco subbuteo) höll till vid mossen,
berättar Lars.
– Jag satt i skydd av bilen och fotograferade falkarna och då och då
kom det också förbi en tornfalk
(Falco tinnunculus), som jag fotade.
Jag tittade faktiskt inte på den i handkikaren utan koncentrerade mig bara
på att fota, förklarar Lars.
– När jag satt i bilen på väg hem
från mossen slog det mig att jag hade
tagit en bild på ”tornfalken” när den åt
en insekt i luften.
Lars störtade hem och kollade på
sina bilder och kunde konstatera att
det faktiskt var en hanne rödfalk
(Falco naumanni) som han hade
fångat på bild.
– Jag hade haft helt fel fokus och
halvt hjärnsläpp, förklarar Lars Högström.
Lars ringde till Jonas Bonnedahl
och Anders Lundkvist, men när de tre
kom upp till mossen fanns falken inte
kvar längre.
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Förvånansvärt få skådare letade
sedan efter falken den efterföljande
dagen.
– C ORELL
Kommentar: Tidigare har det setts elva
rödfalkar i Sverige, varav tre på Öland.

Vid ett-tiden den 3 maj var Aron Andersson på Knösen, Skanör för att
fota sångare och hade därför kameran framme när han fick syn på en
falk på håll.
– Jag tänkte först ”pilgrimsfalk”
(Falco peregrinus), men när jag sedan såg den i handkikaren var jag
inne på att det måste vara en lärkfalk
(Falco subbuteo), berättar Aron.
Men i nästa stund började det luta
åt att det var en eleonorafalk (Falco
eleonorae).
– Falken hade fruktansvärt långa
vingar och när den vände upp visade
den upp mörka täckare på vingundersidorna, en rosttonad streckad buk
och ett ljust ansikte, beskriver Aron.
– Jag sprang till tuben och fick se
fågeln ytterligare någon minut innan
den plötsligt drog iväg in mot Skanörs
samhälle.
Även om Aron tyckte att det kunde
ha varit en eleonorafalk ville han titta
på bilderna i lugn och ro. Han larmade
i alla fall ut fågeln som ”rovfågel”
samtidigt som han beskrev de karaktärer han hade sett. Det visade sig att
Nils Kjellén lite tidigare som hastigast
hade sett en långvingad eleonora-lik
falk vid Foteviken.

Efter att ha studerat bilderna och
kollat lite litteratur stod det klart att
det såg bra ut för eleonorafalk.
Dagen därpå stod Peter Öhrström,
Leif Uller och Anders Kjellsson vid
Vellinge ängar på jakt efter svarthuvad mås.
– I tuben fick jag se en, som jag
tyckte, mycket stor falk sätta sig på
en sten rätt långt i sydväst. Jag såg
den bara i det ögonblick den slog på
stenen och fick av någon anledning
en jaktfalkskänsla, berättar Peter
Öhrström.
– Vi flyttade närmare och såg nu
att den var riktigt mörk på ryggen,
hade mustagestreck, var mörkt rostaktig på bröstet med skarp kontrast
mot ljus haka som gick upp som ett
vitt halsband på halssidan.
Efter tio minuter på stenen lyfte fågeln och flög rakt mot observatörerna. Den vek av och visade upp mörka
vingundersidor med ännu mörkare
vingtäckare och rostbrunt bröst med
kontrast mot vit haka.
Efter en stund försvann falken i
riktning mot Räng.
– C ORELL
Kommentar: T.o.m. 2003 hade det setts
nio eleonorafalkar i Sverige.

Årets mest betittade aftonfalk

Foto: Dan Mangsbo

Mindre skriken
kom tillbaka
Fjolårets värmländska mindre skrikörn (Aquila pomarina) trivdes uppenbarligen väldigt bra i Träfors. Den 26
maj återupptäckte Thomas Lindell
örnen över Träfors gård, dit den sedan
hade för vana att återkomma.
Bevakningen på lokalen de kommande veckorna resulterade i obsar
av röd- och brunglada. Den senare är
inte årlig i Värmland.
– C ORELL

Foton: Markus Tallroth

Den tamaste aftonfalken
(Falco vespertinus) någonsin?
Den här 2k-honan kunde
ses ner till närgränsen vid
Hagestads mosse i Skåne
mellan den 25 maj och den
6 juni.

De flesta svenska fynden av större beckasinsnäppa är höstfynd. Den vackert röda fågeln
vid Håslöv var blott det femte vårfyndet av arten.
Foto: Tommy Holmgren
Större delen av eftermiddagen stod den rödvingade vadarsvalan vid Ingelstorps ängar still,
men några flyguppvisningar hann den ändå med.
Foto: Markus Tallroth

Ännu en rödvingad vadarsvala
Nils Kjellén hade suttit och räknat
sträck under förmiddagen den 12
maj. Vid lunchtid stannade han till vid
Ingelstorps ängar.
– Det är ett rätt bra ställe för framför allt vadare så länge det står vatten
på ängarna, berättar Nisse.
– Det har setts både
tuvsnäppa och dammsnäppa på ängarna och
det var också där jag
hittade en hona gulkindad kricka förra året,
Nisse
fortsätter han.
För att kunna spana av hela lokalen, fick Nisse gå ut mot översvämningen.
Väl ute fick Nisse se en rödvingad
vadarsvala (Glareola pratincola) stå i
kanten av en vattensamling. Under
eftermiddagen stod fågeln mest still,
men bjöd i alla fall på ett par flyguppvisningar.
Vid kvart över fyra sågs fågeln för
sista gången då den sträckte norröver.
Vadarsvalan kryssades av 31 personer under eftermiddagen.
Förutom skåningar hann till exempel PG Utterfors och Magnus Wisth
fram från Halland, medan bland andra
Per-Eric Betzholtz och Kalle Löfberg

från Öland inte hade marginalerna på
sin sida.
Men en vecka senare skulle de två
sistnämnda få kompensation i form
av skäggtärnan i Ryningen.
– C ORELL
Kommentar: Tidigare har det gjorts 18
fynd av rödvingad vadarsvala i Sverige, det
senaste den 30-31 maj 2005 vid Ågesta i
Sörmland.

Fältsångare märkt

Foto: Lars A Samuelson

Den 10 juni ringmärkte Falsterbo fågelstation sin sjätte fältsångare (Acrocephalus agricola). Det var det första vårfyndet i Falsterbo men från övriga landet finns det sedan tidigare tre
vårfynd.
Fågeln släpptes och eftersöket
vidtog. Men då rullade dimman in. Go’natt!
– C ORELL

Större
beckasinsnäppan
på Håslövs ängar
Den 6 maj skulle Roine Strandberg
reka bon av brun kärrhök (Circus
aeruginosus) i norra änden av Hammarsjön i Nordostskåne. Inom ramen
för ett forskningsprojekt skulle nämligen brunhökar förses med satellitsändare. Målet blev ett av Roines
standardställen – Håslövs ängar.
– Jag hade missat dubbelbeckasin
på ängarna kvällen innan, så jag tänkte att jag kunde kombinera inventeringen av brunhöksbon med dubbelbeck, berättar Roine.
– Plötsligt fick jag
syn på en vadare
som kom inflygande
från sydväst. Jag såg
att den hade ryggkil
– men den var ju röd!
Precis när fågeln
landade fick Roine Roine
höra lätet, som stämde in på större
beckasinsnäppa (Limnodromus scolopaceus).
– Dräktkaraktärerna stämde också
med större, så det var bara att larma
ut den. Eftersom beckasinsnäppan
kom inflygande från sydväst måste
den ha anlänt till lokalen i samband
med att jag fick syn på den – kanske
inte till Hammarsjön men i alla fall till
Håslöv, avslutar Roine.
Snäppan upptäcktes strax efter sju

Roine ”Blomman” Strandberg kommer hojande på sin stålhingst.
Foto: Tommy Holmgren

på kvällen och sågs av ett stort antal
skådare fram till skymningen dagen
därpå.
– C ORELL
Kommentar: Håslövsfågeln är det femtonde fyndet av större beckasinsnäppa i
Sverige och kryssades av 49 medlemmar.
Senast arten sågs i landet var i Vadsjön,
Sörmland den 13-18 augusti 2004.

Har du en bra raritetsbild?
Många fotar, men få tänker på att
skicka in bilderna till Roadrunner.
Vi tar gärna emot både raritetsbilder och bilder på skådare i samband med drag.
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+UNGSÚRNAR SKÊRmÊCKOR SILLGRISSLOR HALSBANDSmUG
SNAPPARE EJDERSTRÊCK RASTANDE VADARE TUSENTALS
BERGÊNDER  SALSKRAKAR n PÌ 'OTLAND ÊR
SKÌDNINGEN BRA ÌRET OM $ESSUTOM HITTAS mEST
RARRISAR PER SKÌDARTIMME -ED &ÌGLARNAS 'OTLAND
HITTAR DU OCKSÌ TILL DE BÊSTA LOKALERNA
6ÊLKOMMEN HIT DELKRYSSEN VÊNTAR
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