
I   slutet   av   vintern   känns   våren   nära   
ibland.   Det   är   väl   önsketänkande.   Man   
är   väl   trött   på   mörkret   och   glömmer   kort   
bort   februari.   Dagsljuset   förändras,   
bleknar   i   vårsdiset.     
Men   som   så   ofta   när   det   är   riktig   vinter   
så   präglades   månaden   av   högtryck   
med   ostliga   vindar.   Isarna   tjocknade   
och   det   var   full   fart   vid   fågelborden.   I   
Kungshamn   var   antalet   arter   på   vår   
matning   ganska   så   omväxlande.   
Domherrar   och   svarthättor   tillsammans   
med   hungriga   rödhakar   trängdes   med   
gråsparvar   och   mesar.   Två   större   
hackspettar   och   några   starar.   Det   fanns   
ju   inte   ett   enda   rönnbär   i   år.    Så   vi   
spetsade   äpplen   på   buskarnas   törnen   
vilket   sex   sidensvansar   och   ett   antal   
koltrastar   snart   upptäckte.   Även   blåmes   

och   gråsparv   ville   smaka.   Svarthättor   övervintrar   ibland.   Även   år   då   det   inte   finns   rönnbär.   
Min   personliga   spaning   gav   att   rönnbärens   frånvaro   ökade   antalet   svarthättor   på   
matningarna.   Vi   har   jag   haft   två   honor   på   vår   matning.   Gunnar   S   hade   tre   i   Hunnebostrand.   
  

Dagarna   runt   den   20   feb.   när   kylan   släppte   sitt   grepp   så   hände   något   oväntat.   Svarthakade   
buskskvättor   (SHB)   påträffades   rastade   på   stränderna.   De   sågs   i   tångevik,   grosshamn,   
sandön   vid   Hasselösund   och   några   dagar   senare   även   mitt   i   Tossene.   Arten   är   på   
frammarsch.   Tidiga   influx   av   denna   typ   har   faktiskt   hänt   förut.   Det   var   i   början   av   mars   för   ca   
10   år   sedan.   Nu   när   rapporteringen   går   snabbt   så   kan   vi   notera   att   de   är   norska   fåglar   på   
väg.   De   bör   ha   övervintrat   nära,   kanske   i   danmark.   Kanske   blir   några   kvar   hos   oss.   Håll   
ögonen   öppna   så   kanske   ni   får   syn   på   dom.   De   är   så   vackra   när   de   spanar   från   en   buske.   
Favorit   Biotopen   är   buskmarker   vid   strandängar.     

Samma   helg   i   februari   som   SHB   dök   
upp   så   hade   vi   finbesök   från   Sibirien   
oxå.   Detta   i   form   av   tre   st.   
tundrasädgäss,   en   vanlig   sädgås   
och   17   st.   bläsgäss.   De   födosökte   
med   nyanlända   vitkindade   gäss,   
kanada   och   grågäss   på   västra   
Rörvik   invid   sotekanalen.   Jag   kan   
rekommendera   lokalen   som   är   
givande   på   våren.   Snart   kommer   
ringtrastarna,   och   ärlorna.   man   kan   
knappt   bärga   sig.   Ringmärkningen   i   
Grosshamn   börjar   som   planerat   den   
15   april.   Ha   det   så   bra   nu.   Ut   och   
njut   i   fågelmarkerna.   

Jan   Artursson   


