Månadsbrev för februari och mars 2018
Mars är en månad mellan vinter och vår. Men för många fåglar är det en månad för start
av häckning, även föregående månad, februari är en häckningsmånad för många fåglar,
till exempel korsnäbbarna börjar, tamduvan som är en ättling till den vilda klippduvan
och trivs i samhällen och städer, börjar med sitt kuttrande friarritual och ett försök att
få ordning på sina bopinnar redan i februari.
Skatan flyger förbi med en pinne i näbbet för att förstärka befintligt bo eller har börjat
med ett nybygge.
Jag har två par pilfink som aktivt kivas om den bästa holken. Ibland försöker de ta sig in
i blåmesholken, men här är ingångshålet för litet så det blir holken i plommonträdet
istället, där satt ett av paren så tätt att det liknade en pilfink med två huvuden, får se
vilken holk det bli i denna vår.
Vårstart för mig är när rödhaken lämnat vinterreviret och söker upp häckningsreviret
där rödhaken försöker sjunga in en hona med sin vackra sång.
Staren söker upp sin gamla häckningsholk, börjar sjunga efter en hona i toppen på
aromaträdet.
Blåmesen tittar in ett ögonblick i sin holk för att kolla upp så att den inte är upptagen.

Tar med några rader om den smalnäbbade simsnäppan som jag tycker är en intressant
fågel, den är en sen vårfågel som anländer i slutet av april, i början av maj månad där
den mellanlandar i Ånnsjön, Jämtland, innan den drar vidare till sina häckningslokaler i
fjällvärldens gölar.
Hos den smalnäbbade simsnäpporna är det tvärtom, det är honorna som spelar, friar
och tävlar om hannarnas gunst. Därför är honorna något färggrannare än hannarna. När
honorna fajtas smyger hannarna skyggt undan.
Honornas häckningsstrategi kallas successiv polyandri, det vill säga hon lägger först en
kull åt en hanne, som han ruvar, så en ny kull åt en annan och ibland ännu en åt en
tredje. Därmed är hennes krafter i det närmas uttömda och börjar flyga söder ut, och
respektive hanne tar ensam hand om sina ungar. Det blev vist fler rader än tänkt ;‐)
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Jag avslutar detta månadsbrev med några bilder.

Sovande talgoxe i vinterkyla -25C

Vinterstare

Blåmes drar bomaterial

Matning av blåmesunge

Nu har våren kommit, strandskata och fiskmås

Vårens första blåsippor är underdart att se

Fotograf till alla bilderna är Gunnar Andersson Grebbestad

