Sista april vid Vomb blev det natt – både
den svarthuvade måsen och för Håkan
Ljunggren.
Foto: Håkan Ljunggren

Natthägrar
Håkan Ljungberg och Mikael Svensson hade varit och tittat på den nyligen upptäckta blåvingade årtan
(Anas discors). Vid halvfyratiden på
eftermiddagen den 30 april körde de
ner mot Vomb och kom till utloppet.
Håkan klev ur för att kolla efter den
svarthuvade måsen (Larus melanocephalus) som tidigt på morgonen
rapporterats ligga död någonstans i
närheten.
– Plötsligt stötte jag upp en natthäger (Nycticorax nycticorax) tre meter
framför mig i kanten på kanalen, berättar Håkan.
Larmet gick och det kom ganska
snabbt folk. Fågeln sågs sedan på
olika platser under eftermiddagen
och sågs sist sitta öppet i ett träd ute
i nordvästra delen av Vombsjön. Dagen därpå var fågeln borta.
Natthäger nästan på grillen
Mats Brisegårds fru fyllde år lördagen
den 16 juni och Mats skulle stå för
maten. Det skulle bli grillat. Brisegårds bor i Svannäs vid utloppet från
Hjälstaviken i Uppland. När Mats gick
ut till sin uteplats, som ligger alldeles
vid vattnet, stötte han en liten häger

Den här fågeln satte griller i huvudet på skådarna på plats söndagsmorgonen – lördagens fågel hade ju varit adult.

Mats Brisegård fick finfrämmande till middagen.
Foto: Corell

Den subadulta natthägern vid Hjälstavikens utlopp stod allt som oftast snällt och fiskade
på bekvämt avstånd från skådarna.
Foto: Tomas Lundquist

från en buske. Mats sprang in efter kikaren och när han kom ut stötte han
på nytt en liten häger, men nu såg den
mycket mer kontrastrik ut – en adult
natthäger! Eller rörde det sig om olika
fåglar?
Hursomhelst gick larmet och under
lördagskvällen sågs den adulta natthägern fram till kvart över åtta, då den

lyfte och försvann långt åt sydväst.
Vid midnatt kom rapporter om natthäger från Svannäs och när det började gry sågs i skumrasket en natthäger stå och trycka inne i en buske intill Brisegårds uteplats.
Eftersom det inte var allmänt känt
att Mats stött vad som kunde ha varit
två olika fåglar blev förvirringen total

Söndagen bjöd på regn, vilket fick skådarna att trycka lika hårt under sina paraplyer som
natthägern i sin buske.
Foto: Bister
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Foto: Peter Bergman

när ljuset avslöjade att den natthäger
som sågs där i busken inte var adult,
utan subadult.
Det blev den subadulta fågeln som
sedan blev lättast att se och den stannade till och med den 18 juni, medan
den adulta ska ha setts igen som hastigast på morgonen den 16 juni.
– C ORELL

Natthägern
vid Hjälstaviken visade
till slut upp
sig i flykten.
Foto: Martin
Alexandersson

Catharina och Örjan Engebrand var välplacerade vid Långe Erik när den öländska
blåkråkan upptäcktes.
Foto: Per Lif

Färgade av
kopparsulfat
Örjan och Catharina Engebrand stod
på parkeringen uppe på Ölands norra
udde när en norskregistrerad husbil
stannade till på parkeringen. Ut klev
en exalterad norrman som berättade
att han hade sett en blåkråka (Coracias garrulus) på en ledning 1,4 km söderut längs vägen.
Örjan och Catharina åkte naturligtvis iväg för att leta efter den blåe. De
hittade fågeln ganska snabbt och
kunde sedan de kommit ut ur radioskuggan få iväg ett BMS-larm.
Rätt snart hade en hel del skådare
hunnit fram till Ölands norra udde och
blåkråkan stannade till och med ett
par dagar.
Ytterligare en blåkråka upptäcktes
fram på kvällen den 5 juli vid Pataholm i Småland och hann ses av ett
tiotal personer. Dessvärre var fågeln
borta nästa dag.
– C ORELL

Soligt och
härligt – precis så som
man förväntar sig att det
ska vara runt
en blåkråka.
Foto:
Lars Friberg

Det är enkelt att inse varför den blåe är en
sådan publikmagnet.
Foto: Ulf Widén

Blåkråkan höll till i klassiska enebuskmarker och gjorde då och då små utflykter, vilket fick
ett uppskattande sus att gå genom publiken.
Foto: Lars Friberg

Den sibiriska piplärkan
kröp omkring på
backen vid
Stenåsabadet och
visade upp
sig tämligen
ogenerat.
Foto:
Stefan Hage

Att fånga blåkråka och sommargylling (Oriolus oriolus) på samma bild i Sverige är få förunnat.
Foto: Weine Danielsson

Nytt vårfynd av sibpip

Majsigare än så här blir det inte: Öland, sol och blåkråka – klart att det drar folk!

Johan Eriksen och hans sambo
hade tagit en sväng till Öland och
hamnade till slut vid Stenåsabadet.
Efter att ha gett upp fågeltornet i
blåsten gick Johan in bland tallarna.
Precis när han kom in bland träden
fick han syn på en piplärka och
kände direkt att den inte stämde in
på trädpiplärka (Anthus trivialis).
Johan stannade upp och började
kolla noggrannare på fågeln.
– Ansiktet var skarpt tecknat och
ryggen var grönaktig, även lätet var
annorlunda, berättar Johan.

– Jag såg ju fågeln bra och karaktärerna stämde ju helt på sibirisk
piplärka (Anthus hodgsoni). Till slut
tänkte jag ”vad håller jag på med,
egentligen?”.
I nästa sekund larmade Johan ut
att han hade hittat en sibirisk piplärka.
Fågeln fanns kvar vid Stenåsabadet även nästa dag och hann
kryssas av 62 pers.
– C ORELL
Kommentar: Tidigare har det setts
20 sibiriska piplärkor i Sverige.

Foto: Per Lif
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