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SPF:s studiecirkel i ”Fågelskådning våren 2018”. 

  
Den 20 mars - Uppstartsmöte - Sammanfattning av ugglespaning.  
Vi samlades på Hemköps parkering kl 20 där vi fyllde 4 bilar med intresserade 
ugglespanare. Vi var 9 st från SPF och 4 från Hedemora ornitologiska förening 
(Gjushuvuna). Färden gick mot Vikmanshyttan och fortsatte förbi till lämplig 
plats där vi kunde stanna. Vägen mot Norn var som att åka i ett dike med cirka 
1 meter höga snövallar på sidorna. Det spred sig en oro i bilen, vad gör vi om 
det kommer en timmerbil. Månen sken från en molnfri himmel så starkt att 
stjärnhimmelns stjärnor syntes diffust. Ett par satelliter syntes tydligt. Vi 
stannade på ett par ställen utan att höra något. Vid stopp 4 tog en medlem från 
Gjushuvuna fram sin mobil och en högtalare och spelade upp Slagugglans 
läte. Inte långt efter det svarade en slaguggla i skogen. Senare hördes det 
också en hona. Vid ett flertal tillfällen flög de över oss helt ljudlöst. Dags för 
kaffe. Ugglorna fortsatte hoa. Vi fortsatta vidare men inget hördes. Det började 
nu bli runt -10 grader och vi bestämde att åka hem klockan var nu runt midnatt.  

!  

Den 11 och 12 April kl 8 

Vi samlades på parkeringen vid gamla Hemköp. Vi blev 9 st den 11 och 7 st den 
12 som åkte till fågeltornet.  
Efter att vi parkerat och plockat ut alla våra saker välkomnades vi av sång från 
Sånglärka, Bofink, Järnsparv, Rödhake, Gulsparv, Blåmes, Talgoxe 
Skogssnäppa samt flera andra sångare. I bäcken fanns Gråhäger och Gäss 
som inte gick att artbestämma i motljuset, alla var svarta.  
Vi äntrade fågeltornet och ställde upp tubkikarna för att se om det fanns några 
fåglar i vattnet eller på land. I motljuset såg vi Sångsvan, Gäss, Gråhäger, 
Dykänder, Tofsvipor, Skrattmås, Krika, Storlom, Skäggdopping, med flera ej 
identifierbara fåglar.  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I en grantopp i norra delen av Håvran satt det en Havsörn som tålmodigt 
duckade för aggressiva kråkor och måsfåglar.  

Den 12 såg vi också Fiskgjuse som fångade en fisk och en som spanade efter 
mat. Vi plockade ihop våra saker och åkte till Västanå (Vikmanshyttan) för att se 
om vi fick syn på Kungsfiskare. Tyvärr ville den inte visa sig.  

Den 25 april kl 8. 

Flera av oss fick skrapa rutorna innan man åkte hemifrån och till fågeltornet vid 
Flinssjön. Vi blev15 stycken som kom till parkeringen på vägen till Kloster. Även 
här möttes vi av en konsert av Rödvingetrast, Rödhake, Stare, Talgoxe och 
Hackspett. Solen sken från en klarblå himmel och det var alldeles vindstilla.  
Vi vandrade ut mot fågeltornet som kommer att rivas och ersättas av ett nytt 
torn, troligtvis i höst.  
På sjön fanns det fortfarande is kvar där fåglar stod och tittade. 
Platsen för fågelspaning är mycket bra här på förmiddagen då solen lyser ut 
mot sjön och man kan då se fåglarna tydligt det är inga svarta siluetter.  
Under tiden vi var vid tornet kunde vi observera följande: Brushane, Knipa, 
Havstrut, Skrak, Fiskgjuse, Skrattmås, Gråhäger, Kanada gås, Gråhäger, 
Gärdsmyg hördes i buskarna, Bläsand, Kråka, Skäggdopping.  
En knippar häckar i en av asparna nära tornet. Vi åkte vidare till Kloster där 
vattnet rinner under vägen till Stjärnsund, för att se om Strömstare och Forsärla 
kunde ses. Men det var alldeles för mycket forsande vatten. 

!  !  

Vi tog beslut att åka vidare till Sundfiske och titta om vi kunde se Brunglada och 
höra Rördrommen. Några med tubkikare sade att de kunde se Brunglada uppe i 
de blå. Vi andra fick nöja oss med att titta på Fiskgjuse och fiskmås. 
Rördrommen ville inte heller göra sig hörd.  

Leif kom med en Bergfink som flugit 
in i rutan och troligtvis brutit nacken. 

Deltagare vid Kloster. 
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Vi bestämde att träffas nästa gång den 10 maj i Stjärnstund och gå i Engelska 
Parken. Vi träffades på parkeringen vid Smedjan klockan 8.  

Detta hände den 8 Maj vid 4 tiden på eftermiddagen:  
På grund av Dalälvens höga vattennivå har det bildats en större sjö mellan 
Stora Räfbo och Svinö Bygdegård som ett mindre antal Skrattmåsar, Knipa, 
Gräsand simmar omkring i.  
Jag är på väg ut ur huset när jag hör ett ljud jag inte känner igen och tittat ut 
över den nybildade sjön. Ser något stort skymta till på andra sidan. Vad var 
det? Jag vänder snubblar in efter kikaren och springer ut, fokuserar på 3 tallar 
och i ett av träden sitter inte bara en havsörn utan 2 på samma gren.  
Jag blir stående och tittar på dessa. En lyfter och seglar bort från trädet. Efter 
cirka 20 minuter börjar armarna domna då återkommer den till grenen. De sitter 
en stund innan de seglar ut mot Svinssjön.  

I dag besökte vi engelska parken i Stjärnsund. Knut ledde fågelorkestern som 
bland annat bestod av Rödvingetrast, Taltrast, Svart och vit flugsnappare, 
Gärdsmyg, Rödvingetrast, Kungsfågel.  
Per-Inge stannade före Trefaldighetskällan och riktade in tubkikaren mot en 
grantopp och där satt en Taltrast. Efter att vi sett den i tuben kunde vi även se 
den med handhållna kikare. Vi tog oss sakta upp till Polhemsstugan där vi åt 
vår medhavda förtäring.  

Innan uppbrottet bestämde vi att träffas ännu en gång och det blir Sundfiske. Vi 
åker sedan tillsammans upp mot Svinssjön för att lyssna på Rördrommen med 
flera fåglar.  

Vi träffades onsdag 16 Maj klockan 20:30 vid Sundfiske.  

11 personer kom till vår träff vid Svinssjön. När vi samlats och tittade ut över 
landskapet så kom det ett dis smygande mot oss och det började blåsa. Diset 
var frömjöl som efter en stund försvann och det blev klart väder. Det vi då kunde 
se och relativt nära var Brunglada som cirkulerade runt i luften. I buskagen mot 
Svinssjön lekte en Lärkfalk med 2 kajor tror vi men det kan också ha varit på 
riktig jakt men kajorna var för stora. Senare kom det också 2 tofsvipor med i 
leken. Rördrommen hördes lite då och då. Vi vandrade upp mot Lissjön och såg 
Gråhäger, hörde Rödhake, Kärrhök, Morkulla. Näktergal hördes av några få.  

Vi vände mot bilarna när vi attackerades av mycket mygg. Vi åkte till Aspan 
men det blåste mycket så det gick inte att höra någon fågelsång.  

Eftersom det var sista gången vi träffades så tackade vi Per-Inge för att han 
hjälpt oss se och höra de olika fåglarna.  

Per Funke. 


