Ny art igen i Grosshamn
En dubbeltrast (Turdus viscivorus). Den sa i e nät på fältet. Ingen placering kunde vara felak gare
för en dubbeltrast, för det är en typisk skogsfågel och dessutom skygg. Det är största trasten och både
Peder (Kinberg) och Aimon (Niklasson) ropade ll när den sa i nätet a nu har vi en ny art för
fågelsta onen. Dubbeltrasten ﬂy ar, inte ll Afrika, men ll södra Europa och även där håller den ll i
skogsområden på si vinterkvarter. Det är inte så många återfynd, men man kan göra en intressant
iak agelse. Alla återfynden hamnar inom 42-45 grader nord, dvs återfynden är från Pyrenéerna,
Alperna, Kroa en i Västeuropa. Det är alltså uppenbart a dubbeltrasten vill övervintra i
skogsområden på bergsslu ningar. A den stannar vid en viss la tud (mellan 42-45 grader nord) är
typiskt för ﬂera fågelarter. De a måste höra samman med ﬂy ns nkten. Fly ns nkten är inte en
ins nkt utan ﬂera sammanvävda, som ﬂygriktning, d på året, na eller dag etc och alltså också
vinkeln på magne ältet över en viss la tud.
Trots alla studier hi lls och alla ringmärkningar så har vi bara säker kunskap om vinter kvarteren för
häl en av våra ﬂy åglar. Vi vet i vilken riktning de ﬂyger, men inte vilken väg eller hur långt. För
dubbeltrasten är det så a det ﬁnns e återfynd från Kaukasiens berg öster om Svarta havet också.
Det är intressant för det är så få i Östeuropa och Ryssland som skickar llbaka ringar. Kaukasien kan
mycket väl vara en vik g övervintringsplats också.
Den första avhandlingen i Sverige om fåglars ﬂy ning skrev Carl von Linné: Migrationes avium. Han
gjorde så go han kunde, men många tokiga fel blev det. Det intressanta i avhandlingen är
avslutningen: Problemet med fåglars ﬂy ning är så stort och komplext och tar så lång d a lösa a
en människas livs d inte räcker ll och jag kommer a ägna mig åt andra naturfenomen. Han gjorde
nog rä Linné, för vi bro as for arande med de a komplexa problem. E y erligare problem nu är
a industrialiseringen går så snabbt a fåglarnas livsrum minskar och rastplatserna förstörs och det
innebär a den är knapp a ta reda på ﬂy vägarna
Vår dubbeltrast som var på si tredje år så det var inte första ﬂy en. Vi hoppas få märka ﬂer
dubbeltrastar i fortsä ningen. /Maj 2018 Gunnar Selstam

