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November månad i år har varit en ganska mörk månad men med ljusglimtar och nu är det 
snart bara veckor kvar tills det vänder. Det gör det ju redan dagarna strax före julafton.

Peder Kinberg och Gunnar Selstam har fortsatt fånga gulsparvar vid Nötö vilket förstås ökar 
chansen att hitta någon som är märkt vid matborden. Glöm inte att rapportera och kolla i 
gulsparvsflockarna ni ser.

Om man kollar vad som rapporterats på artportalen av rödlistade fåglar på Ramsvikslandet 
(sök med kartverktyget på artportalen) så inser man att det är värt att ta sig ut även i dessa 
ljussnåla tider.

Vad sägs om bergand, ejder (!) räknas ju numera som VU och 150 var rapporterade samtidigt 
och många övervintrare är ju hanar vilket nog anses vara ett nytt mönster, men har någon 
verkligen studerat detta? Finns det publikationer? Ex skulle det ju vara intressant att jämföra 
antalet hanar, både utfärgade och ”hälsingar” med antalet honfärgade och se om 
proportionerna ändras över tid. Svärta och smålom har rastat. Ett 40-tal toppskarvar. Bland 
rödlistade rovfåglar bara 1 fjällvråk och 2 obsar av pilgrimsfalk. Att gråtruten är rödlistad 
känns ju lite konstigt men beror ju på nedgången i antal men berodde inte den på ”bättre” 
sophantering? Men sjukdomar har också funnits med i spelet och vad vet vi egentligen om 
gråtrutens häckningsframgång på Västkusten idag? 

Att tretåig mås är rödlistad beror ju på ett relativt stabilt bestånd runt Nidingen men fåglar 
som passerar vid storm har naturligtvis en annan hemmiljö.

Bara 4 tobisgrisslor har setts samtidigt i november. Inte heller mycket grisslor i övrigt har 
setts trots att det var ganska gott om ”småsill” vid bryggorna i somras och även under början 
av hösten.

Ängpiplärkan och ett 20 tal starar har setts (rapporterats) under november liksom alla 
gulsparvar som märkts, men bara ett fåtal har rapporterats i övrigt.

Den 4 november blommade den engelska fetknoppen på strandängarna vid Haby.

Avslutar med några väderkartor och några bilder.



I mitten av månaden uppstod något jag inte sett tidigare, nämligen dubbla jetströmmar varav 
den norra gick i motsatt riktning till den ordinarie, som ju styrs av jordens rotation. I fantasin 
kan man fundera på hur detta påverkar fåglarnas flyttning i praktiken. 



Ibland blev det fullt i märklabbet (inte i november, förstås)! Josefina var en erfaren pedagog! 
Men var är fågeln?

Avslutar med mitt finaste minne från året fast det var i maj! Det är ett halvår dit!


