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Notiser
Sedan uven släpptes har den såvitt jag vet
inte hörts eller setts. Det behöver inte betyda att
utsläppet misslyckades men risken är ganska stor.
Har man suttit på Skansen i hela sitt liv och fått
maten serverad betyder det en stor omställning
att lära sig jaga själv. Även vilda ungar har en tuff
period efter det de blivit självständiga på hösten.
Jag gissar att överlevnaden för dem första vintern
är lägre än 50 %.
Jan Sondell
MOF säljer småfågelholkar
Vi har även i år införskaffat ett antal småfågelholkar som säljs ut för 60 kronor styck. Slå en
signal till Urpo Könnömäki på telefon 08-560
206 91 eller 070-236 56 64 och bestäm antal
och leveransplats.
Urpo Könnömäki
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Berguvunge släppt på Färingsö
Våren 2013 hittades ett berguvbo på en snöfri industribyggnad på Munsö. Boet kunde tyvärr inte
ligga kvar där utan de två äggen insamlades för
kläckning på Skansen. Bara ett av äggen kläcktes
och resulterade i en unge som enligt beslut skulle
återbördas till Mälaröarna. Ungen var den 6 oktober klar att återkomma till den kommun som
den lämnat som ägg.
Alar Broberg, som under många år inventerat
berguv i länet, kom ut med uven i en bur och den
är nu släppt fri på Färingsö. Det hela gick mycket
lugnt och stilla till. Uven placerades på en sten och
på en sten intill lades ett antal laboratorieråttor ut
som en första matdepå. Uven som var en hanne
på 1,8 kg satt kvar och betraktade sin omgivning
när vi avlägsnade oss.

Nyutsläppt berguv på sten med matförrådet (laboratorieråttor) på sten intill.
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Många fågelarter kalasar på flygande insekter
Några dagar i början av augusti var vädret lugnt
och klart. Tydligen pågick en kläckning av insekter
i Mälaren eftersom allt fler starar började glidflyga
omkring och fånga insekter. Jag kan gissa att det
rörde sig om en dagslända som också några tidigare år kläckt i stort antal. Kalaset kulminerade
lördagen den 3 augusti då åtminstone 100 starar
svärmade omkring. Även några björktrastar och
skrattmåsar lät sig väl smaka. Mest förvånande var
att också en gammal silltrut åt insekter (se bild).
Dagen därpå började det blåsa och festen var över!
Kläckande insekter är en viktig födokälla i grunda
våtmarker. Då är det oftast fjädermyggor som
kläcker och skrattmås som kalasar. De sällsynta
arterna svarttärna och dvärgmås är förmodligen
beroende av flygande nykläckta insekter för att
häckningen ska lyckas.
Jan Sondell

Foto Gigi Sahlstrand

MOF startar fågelmatning vid Svartsjö slott
MOF har tagit initiativ till en fågelmatning strax sydväst om slottet, alldeles intill ruinen av Gustav
Vasas myntverk. Matningen står i kanten av slottsparken och ett stort buskage skyddar mot västvinden
och kanske också mot sparvhöksattacker. Gigi Sahlstrand har åtagit sig att sköta matningen.
Jan Sondell

MOFs fågelmatning vid Svartsjö slott
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En misstänkt skrikörn.
Två större skrikörnar vid Ekerö kyrka?
I mitten av februari ringde en person till mig
och berättade att han sett en större skrikörn vid
Ekerö kyrka. Han var väl bekant med havsörn,
kungsörn och fiskgjuse och han hittade inget annat i fågelboken som passade in. Jag kände tvivel
och får väl erkänna att jag inte direkt åkte ut och
kollade. Jag slog dock en signal till Urpo, detta
hände ju i hans hemmamarker.
Efter några dagar hörde personen av sig igen
och var nu lite mer uppfordrande. Vad gör ni fågelskådare egentligen, är ni aldrig ute i markerna?
Nu finns det två fåglar och de håller till omkring
kyrkan! Jag lovade att möta upp vid kyrkan, vi
träffades där vid niotiden och jag fick en beskrivning av varför det nog handlade om skrikörn. Vi
såg dock inga rovfåglar alls under förmiddagen,
men han hade också fotograferat dem. Vi kollade
bilderna på mobiltelefonen och där såg man bara
två små lite otydliga mörka silhuetter som i vissa
vinklar verkade örnlika. De brukar vara här på
morgonen, kom ut igen i gryningen i morgon –
den uppmaningen avslutades besöket.
Jag åkte hem och funderade. Mot rapportörens
fasta övertygelse stod alla andra fakta i målet. Skri-

körn i februari är väldigt ovanligt och dessutom
två fåglar, varför håller de till i just detta område
av Sverige, en fågel på plats en hel månad, etc.,
etc. Hursomhelst bestämde jag med Urpo att i
morgon skulle vi fastställa arttillhörigheten. Vi
ses i gryningen vid kyrkan! När jag kom fram till
allén hade Urpo redan satt upp tuben. Där satt
två rovfåglar på en gren i en dunge. Två mörka lite
uppburrade kroppar med nätta huvuden och gula
näbbaser som lyste i morgonljuset. Inte mycket
till örnar alltså – problemet löst!
Händelsen illustrerar hur svårt det kan vara att
få en uppfattning om storleken på flygande rovfåglar. Större skrikörn påminner lite om ormvråk
i vissa vinklar, men rör sig mer majestätiskt, har
proportionellt längre vingar och hals samt är ju
betydligt större (borde gå att jämföra om någon
annan fågel kommer i närheten). Kolla gärna
filmsekvenser av de båda arterna på nätet!
Jan Sondell
Rättelse
Fotografen på sidan 13 i Fåglar på Mälaröarna
2012 heter Torbjörn Skogedal – inget annat!
Red.
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