Ur Verksamhetsberättelsen 2021 – H-Larm
Detta är en intressegrupp inom föreningen som hjälper varandra att observera för området
ovanliga fågelarter. H-larm är ett sms-baserat larmsystem, tillgängligt för alla medlemmar i
HOF (H står för HOF). När en medlem i H-larm observerar en, enligt en given lista, ovanlig art
inom HOF:s område, skickar denne ett sms till administratören för H-larm. Administratören
kontrollerar i sin tur larmet och skickar detta vidare till alla anslutna.
Det kostar inget att ansluta sig till H-larm. Vill du veta mer om H-larm eller ansluta dig, tveka
inte att kontakta administratören för H-larm, Daniel Brehmer.
Medlemsantalet var under verksamhetsperioden 47 personer.
Året 2021 bjöd inte på någon riktig ”stänkare”. Dock observerades spännande arter som en
amerikansk bläsand (som var en hybrid dessvärre) i Norsa i mitten av april, en mandarinand i
Norsa i början av maj, vassångare som hördes många gånger i Barkaröviken, en svarthuvad
mås på ett gärde vid Big Inn i Köping 27 maj, en småfläckig sumphöna i Barkaröviken sista
maj, en smalnäbbad simsnäppa i Norsa i början av juni, en flodsångare i Broby
(Skinnskatteberg) 3e juni, sommargyllingar (ja, det var två) I Hästhagarna på Barkaröslätten,
busksångare som ”parkerade” i rapsfältet bakom masten i Norsa några dagar i juni,
ägretthäger i Lundbysjön 10e juni och senare i Norsa, rödstrupig piplärka vid Davids backe
15e september, bergand i Norsa och lappsparv på tippen i Köping i början av oktober,
bändelkorsnäbbar i Johannisdalskogen 18e november och en massa rapporter om tallbit i
december.
Larmen är indelat i två grupper. En grupp som får larm enligt larmlistan och en grupp som,
utöver larm från listan, även får larm som av larmaren känns angeläget eller roligt att larma
ut, även om arten inte står som larmart enligt listan. Larmen i denna andra grupp är av
karaktären ”roligt med årets första näktergal” eller ”vilken stor mängd grågäss som rastar”.
De som tillhör den andra gruppen får givetvis alla larm från larmlistan också.
Daniel Brehmer

