Text och foto: Hans Falklind/N

Strömstaren häckar i de flesta landskap i Sverige, dock
allmänt endast längs fjällkedjan och i norra och västra
Dalarna/Värmland. Den stannar i landet året runt men
flyttar till sina vinterrevir i södra Sverige i oktober/
november. Strömstaren är mycket trogen sitt övervintringsställe och återkommer dit år efter år. Hårda vintrar,
när mindre vattendrag fryser till helt, blir den tvungen
att söka annat öppet strömmande vatten – ett sådant
ställe är just Ålandaström. Här har under de kallaste
vintrarna rapporterats ända upp till 31 individer (7 januari 1966/Stig Fredriksson – se kartskiss).
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Ålandaström eller Åsjöforsen, som den också ibland
kallas, vid Brobacka i Alingsås kommun är ett paradis
för strömstarar under riktigt kalla vintrar. Här har varje
vinter i vanliga fall 2-3 stycken sitt vinterrevir på den
korta sträckan av ett par hundra meter. Men ju kallare
vinter desto fler söker sig hit för övervintring. Forsen,
eller snarare ån, rinner lätt forsande ner från sjön Anten
till Åsjön. De två senaste årens kalla vintrar har upp
till 12 individer rapporterats, de flesta kring den vägbro
som korsar forsen.
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Här är alltid öppet forsande vatten med gott om den
föda strömstaren behöver - vattenlevande insekter och
andra vattenlevande djur. De flesta bytena tar den från
botten genom att vända på småstenar med sin korta och
starka näbb. I forsen är det ofta mycket lågt vatten. Efter regnperioder finns det ändå alltid områden, där vattenståndet fortfarande är lågt - det är inte bara viktigt
att det finns föda, utan också att den är lätt att komma
åt.
Strömstaren är starkt revirhävdande även vintertid.
Detta markeras genom sången, men troligen ingår också de typiska nigningarna i revirhävdandet.
Strömstaren är en populär fågel, vilket alla olika namn
som den fått vittnar om – några av dessa är: vattenstare, strömkarl, forskarl, strömkalle, ågubbe, strömjanne,
strömpräst, strömsparv, forssparr, vattensvala, göddfröken, romorre, forsspink, forskung och strömskate.

