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Fåglar på Mälarörna 2014

Den 16 juni fyllde jag ”halvlek” och fick en trevlig 
present i efterskott. Efter StOFs styrelsemöte på 
kvällen den 17 juni tog jag en sväng ut på Lovö 
på vägen hem. Jag hoppades få höra en kornknarr 
som hade rapporterats. Det började med jag hörde 
svart rödstjärt sjunga genom nedvevad bilruta, satt 
fint på hustaket vid FRA. 

Vid Berga gård såg jag något svartvit komma 
flygande – upp med kikaren – är det en svartpan-
nad törnskata?? Hela magkänslan skriker JAA men 
jag har mörkret emot mig och endast handkikare. 
Men efter att ha sett den röra sig bland träden ett 
tag blir jag säker trots det långa avståndet. De är 
ganska lika en varfågel men varfågel under som-
martid i vår region är inte så sannolikt. Jag kunde 
se mer vitt på stjärten samt att den var kortare 
och att de vita vingfläckarna var större på fågeln 
men även att vingen var längre än hos en varfågel 
när den satt still. Hos en varfågel ser man en bit 
av gråa övergumpen när den sitter, vingen täcker 

Svartpannad törnskata – ny art i kommunen 
Gigi Sahlstrand
Första fyndet i kommunen av svartpannad törnskata presenteras här. Fågeln stannade på Berga gård på 
Lovön i nästan tre veckor (17 juni – 4 juli) och alla skådare som ville kunde åka dit och titta på den. Den 
visade i regel upp sig fint på staketstolpar i hästhagarna. Där spanade den efter större insekter.

alltså inte gumpen som hos en svartpannad törn-
skata. Karaktärerna med svart panna och laxrosa 
bröst kunde jag inte se på grund av avståndet 
och mörkret.

Ingen annan hann se den på kvällen men på 
morgonen efter hittade Jan Björk den fint hop-
pande i hästhagarna. Den blev kvar i nästan tre 
veckor och väldigt många skådare kom och tit-
tade på den. Mest fångade den insekter som den 
spanade in på marken uppifrån staketstolparna. 
Den verkade trivas bra i de betade hagarna, som 
ligger i svag sydsluttning med skog som skyddar 
för nordliga vindar.

Svartpannad törnskata är en värmeälskande art 
som häckar i sydöstra Europa, närmast oss i Polen. 
Varje år förlänger en del individer, mest hannar, 
sträcket och kommer upp till oss i Sverige. Den 
kan, om man har tur, påträffas i nästan hela landet. 
Normalt rapporteras 10-15 fåglar varje år, 2014 
var det ca 12 st.
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