Utförda aktiviteter med HOF - 2020
Skådarlördag vid Norsa
Lördagen den 19 september skulle vi ha åkt till Tysslingen och skådat fågel, men pga
av situationen med corona så ändrades programpunkten till ”Skådarlördag vid
Norsa”.
Lördagsmorgonen bjöd på en klar och solig, men lite sval morgon. Det kom 8
fågelskådare till väderskyddet ute vid Norsa. Redan på vägen upp till väderskyddet
kunde man höra och se småfåglarna flyga fram och tillbaka. Till en början var det inte
så mycket fågel i våtmarken, vars vattennivå var väldigt låg. Det fanns några
gråhägrar, en och annan grågås och några krickor. Ute i farleden var det någon som
pekade ut några skäggdoppingar och några viggar. Bakom oss, mot skogen hördes
plötsligt en större hackspett som hackade friskt i ett träd. Några unga skrattmåsar och
gråtrutar rastade ute på den fyrkantiga betongplattformen intill farleden. Efter ett tag
började grågässen anlända i olika stora flockar. De flesta landade i farleden, men en
hel del tog sikte på våtmarken också. I en av dessa gåsflockar uppenbarade det sig en
betydligt större fågel. En ung havsörn kom inflygandes med ett större byte i klorna,
landade bakom en buske vid våtmarken. Tyvärr kunde vi inte se örnen i sin helhet,
men bakom blad och grenar kunde man ana den satt och plockade och åt på bytet.
Oturligt för havsörnen, så fick den ingen matro alls, ett par kråkor ville ha sin del av
bytet. Så de kopplade på operation mobbning. Det mobbade örnen hela tiden. Efter en
liten stund, så hade väl havsörnen ätit tillräckligt och gav upp, flög över farleden och
satte sig i ett dött träd på andra sidan. Efter en stund var det någon som fick syn på en
större strandpipare som gick i våtmarken och pickade efter föda tillsammans med
några kärrsnäppor. Några flockar med steglits och grönsiskor flög förbi oss, en lite
årsunge av taltrast rastade i en större buske, en fin svart spillkråka letade föda i ett
torrt träd, en liten lövsångare rörde sig i en nyponbuske precis nedanför
väderskyddet. Några kanadagäss kom inflygande och rastade i den lilla viken ut mot
farleden. Till sist kunde vi konstatera att tranparet fortfarande är kvar i Norsa. Jag tror
att alla skådare var glada och nöjda med dagens fågelskörd, vi hann observera minst
24st olika arter på två timmar. Det var en lyckad lördagsskådning.
Dessa fåglar observerades under två timmar: vigg, skäggdopping, gråhäger, grågås,
rödhake, talgoxe, grönsiska, större hackspett, större strandpipare, kärrsnäppa, kricka,
storskarv, taltrast, kanadagås, steglits, spillkråka, gråtrut, skrattmås, havsörn,
gråkråka, trana, lövsångare, ringduva och kaja.
Mikke Brännström

Ugglelyssning den 14 mars
Ugglelyssningskväll, näst intill vindstilla, stjärnklart, 3-4 minusgrader. Så bra
förhållanden man kan önska sig alltså. Dessutom snöfritt med bra framkomlighet i
skogen. Några utgick från Köping och några från Skinnskatteberg. Vi samlades 22.00
vid Stora Vålen för gemenskap, sammanställning och korvgrillning. 13 personer kom
till samlingen och vi konstaterade att det var förvånansvärt tyst i skogen, de yttre
förutsättningarna till trots. Det som hade hörts (och i ett fall setts) var ett tiotal
kattugglor, minst fyra sparvugglor och två pärlugglor. Spekulationer om redan
påbörjade häckningar för vissa arter och allmän minskning av pärlugglors aktivitet
diskuterades. Men som vi alla vet så är ugglor nyckfulla. Ibland är det bara tyst, eller
… tystare än vad man efter förutsättningarna förväntar sig. Hur som helst så var det
god uppslutning, god stämning och en mycket fin stjärnklar kväll.
Daniel Brehmer

Örnräkning den 29 februari
I lite gråmulet väder samlades 12 HOF:are till örnräkning en kylig lördagsförmiddag
i väderskyddet i Norsa. Vi kunde också glädjas åt en spontan publik på 6 personer.
Under de två timmar som var utsatta för räkning siktades inte en enda. Däremot en
kvart innan kom en juvenil havsörn flygande. Den här örnräkningen har pågått några
år och administreras av Fältstationen Rördrommen i Eskilstuna. Man räknar i
området Hjälmaren-Mälaren under två timmar och det är alltid i månadsskiftet
februari-mars. Våtmarken vid Norsa hade fryst till under det senaste dygnet, så det
var rätt fattigt med fåglar. Vi kunde trots allt glädjas åt några knölsvanar och
storskrakar. Ute vid Runnskär upptäcktes storskarvar och kanadagäss.
Kenneth Nordberg

HOF-kampen den 23 februari
I strålande fint väder, dock lite blåsigt, var det dags för årets HOF-kamp och i år blev
det för första gången en riktig kamp. Det var faktiskt 3 lag anmälda, lag från Köping,
Kolsva och Skinnskatteberg.
I Kolsva var det 4 skådare som var ute och skådade efter fåglar. I Skinnskatteberg
hade man fått ihop en grupp på 5 personer och i Köping blev det en grupp på 8
personer som förberedde sig för en givande kamp.
I Kolsva och Skinnskatteberg var det första gången man var med och således nya
rundor. I Köping ändrade man inget, utan promenerade runt samma runda som man
gjort de senaste åren. Det visade sig att det var en hel del fåglar ute i det vackra

vädret. När klockan slog 12, efter två timmars skådning i stadsmiljö blev
slutresultatet följande:
1:a plats: Skinnskatteberg
2:a plats: Köping
3:e plats: Kolsva

25 arter.
23 arter.
13 arter.

Ett stort grattis till laget från Skinnskatteberg för segern i HOF-kampen 2020.
Skinnskattebergs arter: Gråsparv, Pilfink, Talgoxe, Blåmes, Skata, Grönsiska,
Sidensvans, Sparvhök, Grönfink, Kaja, Större Hackspett, Nötväcka, Korp, Entita,
Kråka, Gräsand, Strömstare, Gärdsmyg, Fiskmås, Knipa, Storskrake, Tofsmes,
Kungsfågel, Svartmes och Gulsparv.
Köpings arter: Pilfink, Talgoxe, Skata, Kaja, Blåmes, Kråka, Tamduva, Gräsand,
Nötväcka, Gråtrut, Ringduva, Domherre, Grönsiska, Koltrast, Gråsparv, Sångsvan,
Större Hackspett, Stenknäck, Steglits, Sidensvans, Grönfink, Trädkrypare och Entita.
Kolsvas arter: Knipa, Tamduva, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kaja, Kråka,
Gråsparv, Pilfink, Grönfink, Grönsiska och Domherre.
Jag vill tack alla som var med och kämpade i söndags och verkligen gjorde HOFkampen till en riktigt trevlig kamp. De lag som nu inte lyckades nå högst upp i listan
får komma igen nästa år.
Hälsningar från Mikke Brännström.

