Peter Elfman dekorerad

FOTO: MIKAEL ARINDER

Strandad fjällabb ﬁck hjälp
FOTO: HANS FALKLIND

Fågelmålaren Peter Elfman har tilldelats årets Gustaf Rudebeck-stipendium
på 10.000 kronor.
Stipendiet delas årligen ut av Skånes
Ornitologiska Förening till en förtjänt
ornitolog som verkar i Gustaf Rudebecks anda.
Peter Elfmans teckningar och akvareller har illustrerat tidskriften Fåglar i Skåne sedan 1991, då Elfman var
25 år.
Peter har också synts en hel del i Vår
Fågelvärld, genom åren, med bl.a. resereportage med fågelmålningar från
Turkiet, Spanien och Gambia.
Peter skriver själv och skildrar i senaste Fågelåret 2008, sina hemmamarker kring sockerbrukens dammar
i Skåne.
Peter har precis som stipendiets instiftare Gustaf Rudebeck, delat med
sig av sina fågelkunskaper på före-

Klykstjärtad stormsvala är svår att se och inte minst att fotografera i Sverige. Under hösten
2009 kom havsfåglar som stormsvalor och liror på ovanligt nära besök längs västkusten. På en
lokal sågs 20 ”klykor” samtidigt.
En fjällabb strandad vid en cykelbana, tycktes nästan be människan om hjälp och ﬁck det.

Peter Elfman ﬁck årets Gustaf Rudebeck-stipendium. Här utdelat av Staffan Åkeby och Elisabeth Rudebeck.

nings-exkursioner. Mellan åren 19972009 har Peter guidat fågelintresserade på 78 st kvällsexkursioner i Skånes
Ornitologiska Förening.
fotnot: Gustaf Rudebeck (d.y.) var
känd pionjärornitolog, forskare och inspiratör.
Gustaf var bl.a. den förste att vetenskapligt dokumentera ﬂyttfågelsträcket över Falsterbo.

Den 29 november hittades en ung fjällab
på en asfalterad gångbana i bostadsområdet Eklanda i Mölndal.
Fjällabben var förvånansvärt orädd och
tillresta ornitologer och fotografer ﬁck
nära möten med fågeln.
Då den verkade svag och nästan apatisk
började besökarna mata den den med rå
lax, som den tacksamt tog emot.
Men inte heller det tycktes få den att
piggna till ordentligt, så efter några dagar
omhändertogs fågeln och kördes till Fågelcentralen.
Där avmaskades den och behandlades
för infektioner i fötterna, som den visade
sig lida av.

Fjällabben vägde bara 231 gram när den
togs om hand, normalvikt ligger mellan
240 och 320 gram.
Efter 10 dagar hade den ökat med 60
gram och piggnat till riktigt ordentligt.
Den 12 december släpptes fågeln fri på
Hönö.
Innan frisläppandet var den otålig och
bet friskt i Tommy Järås (som förestår Fågelcentralen) ﬁnger.
Den ﬂög ett varv och gick ner på en
klipphäll en stund, putsade sig och tog sedan höjd över havet och ﬂög sakta söderut
och försvann.
En räddningsaktion med lyckligt slut.
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Falsterbo Bird Show i pipan

Redan nu kan vi ﬂagga för att 2010 blir
startåret för Falsterbo Bird Show.
Showen blir av karaktären utomhusmässa med fågelinriktning och genomförs på arenan för hästtävlingar,
Falsterbo Horse Show, inte långt från
Skanörs Ljung.
Falsterbo Bird Show äger rum 3-5
september 2010.
Bivråkens dag blir en del av mässan
och hålls som vanligt på Skanörs ljung
fast i år på nytt datum – söndagen den
5 september.
Mer info i nästa fågelvännen och på
www.sofnet.org
Den unga fjällabben ﬁck lax att äta, men tillfrisknade först efter lite intensivvård och massage.
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”Kycklingsparven” på Färingsö
FOTO: GÖRAN FORSBERG

Handbook of The Birds of the
World, vol. 14
del Hoyo, Elliott, Christie
(Lynx Ediciones)

Den här gulhuvade gulsparven upptäcktes på Färingsö i Ekerö kommun precis före jul. Lustigt
nog har liknande fåglar rapporterats på ﬂera håll, bl.a. från Gotland denna vinter.

Gigi Sahlstrand höll på att sätta morgonkaﬀet i fel strupe när den här lilla guldklimpen lös till vid hennes fågelmatning
på Färingsö (Ekerö kommun) utanför
Stockholm.
Det var den 21 december och efter att
ha tittat noga i kikaren några gånger extra
stod det klart för Gigi att det ovanliga utseendet tillhörde en avvikande gulsparv.
Leucism är namnet på fenomenet med
extra mycket gula pigment i fjäderdräkten.
Man kan alltså säga att det är en partiellt
leucistisk gulsparv.
”Kycklingsparven” sågs dagligen fram
till juldagen, men inget mer därefter.
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Nationalnyckeln

Tvåvingar: Blomﬂugor
”Kycklingsparven” på Färingsö.
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Svarthalsad trast i Duvbo

Svarthalsad trast, hane, Duvbo, jan.2010

Den här volymen av boken som täcker
världens alla fågelarter är en upptäcksresa med inslag av igenkännande.
Här beskrivs ett par välkända fågelfamiljer som vi svenskar har en relation
till, sparvar och kråkfåglar.
Men de ﬂesta fåglarna i boken är av
slag som man knappt visste fanns, eller
vad sägs om Mudlarks, Mudstarlings,
Mudnesters, Woodswallows, Stitchbirds – namn som låter som tagna ur en
Harry Potterﬁlm.
Här ﬁnns också några av världens
mest exotiska fåglar; paradisfåglarna.
Att få se alla kanonbilder och lära
känna dessa praktfulla fåglar är förstås
bästa underhållning för någon som älskar fåglar.
Naturbokhandeln: 2.290 kronor+
porto.

I det gamla villaområdet Duvbo i Sundbyberg slog sig en svarthalsad trast ned i en
trädgård med fågelmatning i december.
Fågeln är en gäst från Sibirien och ses
med något års mellanrum i landet.
Även ifjol fanns en svarthalsad trast
i Stockholmsområdet, det var dock en
hona.
Gästande fågelskådare bemöttes mycket generöst på platsen och husägarna satte
t.o.m. upp en skylt på sin grind med anvisningar om var man lämpligast ställde sig
för att se trasten bäst.
Ett stort tack Lotta & Georg för Er gästfrihet och varma bemötande till många fågelvänner under vintern!

(Artdatabanken)

Den andra volymen om blomﬂugor
som därmed är komplett redovisad i
Nationalnyckeln.
Det har blivit något av en trend att
kryssa även dessa små ﬂygare och bokens pressmeddelande beskriver denna
nya värld väldigt träﬀande:
”Den som invigs i ﬂugornas fascinerande värld ska ﬁnna förunderligt vackra strukturer och märkliga levnadssätt.
Att komma en ﬂuga riktigt nära är
som att träda in i en fantasivärld där
invånarna är rustade med ryggsköld, antennborst, falska ribbor och ansiktsbuckla.”

Naturbokhandeln: 398 kr
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