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Så har sommarens värme byts ut 

mot höstens vackra färger och allt 

fler fåglar börjar söka sig mot syd-

ligare breddgrader. Tar vi oss en 

bakåtblick på fågelsommaren hit-

tar vi en del smått och gott och på 

det hela taget verkar det för många 

skådare ha varit en fin sommar! 

Om vi tjuvstartar redan på senvå-

ren och tittar tillbaks på maj hittar 

vi här två förstafynd för länet. 

Först upptäcktes en tuvsnäppa i 

Avaviken, Dvärsätt som uppehöll 

sig på platsen i tre dagar och hann 

skådas av många. Tuvsnäppan är 

en art som häckar i Nordamerika 

och östra Sibirien och som ses i 

Sverige årligen under flyttning, 

dock ej tidigare i vårt län alltså.  

Samma dag som tuvsnäppan för-

svann hittades en ännu tyngre art i 

form av en medelhavsstenskvätta i 

Åsmundgården, Lit. Fågeln blev 

inte lika långvarig som tuvsnäp-

pan utan försvann strax efter upp-

täckten. Hittills finns endast 13 

godkända fynd av arten i landet 

och det här var den näst nordlig-

aste observationen. 

Så kom sommaren med sina ljusa 

nätter och så klart även nattsång-

are och andra kvällspigga arter. 

Ett par kornknarrar och runt tio 

vaktlar hördes spela i år och två 

vattenrallar höll stämningen på 

topp för den som besökte Norra 

Tysjön under vår och försommar.  

Busksångare hade ett bra år i stora 

delar av Sverige och så även i vårt 

län där rekordmånga fåglar hördes 

sjunga, minst sju stycken. En an-

nan östlig gäst, flodsångaren, hör-

des sjunga på två platser i länet, en 

i Jämtland och en i Härjedalen.  

Både kärrsångare och gräshopps-

ångare observerades även de un-

der sommaren och sammanfattat 

alltså ett bra år för nattsångare i 

länet.  

Bland övriga lite mer dagaktiva 

sångare är också lundsångaren 

värd att nämnas där flera observat-

Hänt i länet sommaren 2014 

 

Pontus Wennesjö 
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ioner gjordes under sommaren. 

Två lundsångare sjöng i Jämtland 

men mest nämnvärt är Härjedalens 

tredje fynd av arten då en fågel 

hittades på Hamrafjället i slutet av 

juni. 

Den 9-10 juli gjordes ett häftigt 

fynd till fjälls i länet då en svart-

näbbad islom upptäcktes i Bielne-

jaevrie, Offerdalsfjällen. Kanske 

är det mest troligt att islommen 

kommit in över land ifrån norska 

kusten och bestämt sig för en se-

mester i de jämtländska fjällen i-

stället för att bege sig till Island 

som är den närmaste häcknings-

platsen för arten. Visiten blev 

dock inte särskilt långvarig och 

islommen kunde inte hittas igen 

när den eftersöktes ett par dagar 

efter upptäckten. Detta var det 

andra fyndet av svartnäbbad islom 

i länet, det första gjordes 1996 vid 

Norderön. 

Under hög- och sensommar är va-

dare en av höjdpunkterna för mån-

ga skådare . I år är den lokal i lä-

net som stuckit ut mest badplatsen 

Sannan i Ockesjön, där en hel del 

vadare skådats. För länet har goda 

antal av kärrsnäppa, större strand-

pipare och brushane rastat och 

ibland dem även guldklimpar som 

mosnäppa men framförallt kanske 

småsnäppa. Med andra ord ett hett 

tips på en lokal väl värt ett besök 

under nästa sommar för er som 

inte redan upptäckt platsen! 

Sommaren var så vitt jag kan min-

nas den varmaste jag upplevt och 

det känns lite trist att den är förbi 

när höststormen nu viner utanför 

fönstret. En bit bort ser jag dock 

en av de många rönnar som dignar 

utav bär denna höst och mitt hu-

mör stiger snabbt till topp igen. 

Förhoppningsvis har vi både si-

densvansar och tallbitar att se fram 

emot den kommande tiden och 

varför inte ett besök av någon 

ovanlig trast som lockats hit av de 

färgsprakande bären? Håll ögon 

och öron öppna! 
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I år har vi flyttat ringmärkningen från 

Rödön till Frösön. Vi har där ett 

mindre område med delvis lägre men 

tätare vegetation av buskar och träd, 

det är också längre till vatten. Det har 

inte blivit någon större skillnad i 

totalfångst men en skillnad av antal 

för de olika arterna. 

 

Det var färre med  lövsångare och 

björktrastar men fler järnsparvar och 

rosenfinkar. Vi kunde i år för första 

gången ringmärka göktyta och kungs-

fågel. Inför de två sista tillfällena be-

slutade vi att flytta två nät som hade 

liten fångst och som stod på platser 

med högre växtlighet till en öppnare 

plats, vilket direkt gav fler fåglar.  

Vädret har för det mesta varit gynn-

samt så alla tio märkningsdagar är 

godkända trots att vi vid ett tillfälle 

fick avbryta i förtid på grund av ky-

lan 

          

Ansvarig för projektet är Thomas 

Holmberg som tillsammans med An-

na Grönlund, Lisa Levander, Bertil 

och Daniel Roos, Pontus Wennesjö 

och Stefan Bergman varit ringmär-

kare. Övriga som hjälpt till är Gunnar 

Eriksson, Sören Svedberg, Joachim 

Björkman, Eva Jonsson, Örjan Sell-

berg, Staffan Åström, Erik Lindblom, 

Mikaela Holm, Elisabeth Marklund 

och jag. Pontus syskon  Sandra och 

Edvin har också hjälpt till. Solveig 

Tjärnberg och Pär och Emma Sand-

ström och flera andra har besökt oss 

för att lära sig om fåglar och ring-

märkning. 

  

Inför nästa år hälsar vi alla välkomna 

att hjälpa till. Var inte rädd för att du 

kan för lite om fåglar eller ringmärk-

ning för om du är intresserad så ger 

det erfarenhet och kunskap ju oftare 

du är med. Bara att träffa andra med 

samma intressen är också givande. 

CES 2014 

 

Ingvar Alkemar 
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                        CES FRÖSÖN 2014  ARTLISTA 

 
Det ringmärktes 191 fåglar av 29 olika arter. 

 

Trädgårdssångare  24            Talgoxe          7              Göktyta                 2        

Rödvingetrast        23            Domherre      4               Buskskvätta          2  

Lövsångare            21            K oltrast        4               Härmsångare        1 

Ärtsångare             13            Blåmes          4                Trädpiplärka        1 

Järnsparv               12            Talltita           3                Sävsparv              1 

Rödhake                11             Bofink           3               SV flugsnappare  1 

Taltrast                  11             Rödstjärt        3              Gransångare         1 

Rosenfink              11             Törnsångare  3              Kärrsångare          1 

Svarthätta              10             Grönsiska      2              Kungsfågel           1               

Björktrast                9             Grönfink        2 
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Höstprogram 2014 

EuroBirdWatch 

Tid: 4-5 okt. 

 

 

Höstmöte JORF 

Plats: Länsbiblioteket 

Tid: Lördag 18 okt.  Kl. 11.00 

Bildvisning 

 

 

Grötfest med Artjakt 

Plats: Midgårdsgatan 3 

(Gå upp mot mitten av gården  

mellan Midgårdsgatan och Rådhusgatan) 

Tid: Onsdag 10 dec. kl. 18.00 

 

 

Årsmötet hålls i mitten av februari 2015 


