
 
 
Välkommen till OKE:s gästbok 
Ornitologiska Klubben Eskilstuna  
 
5 810 personer har besökt gästboken som innehåller 137 meddelanden. 
Senaste meddelandet postades lördagen den 22 december 2007, 10:25:34. 
 
Nu visas alla meddelanden! 
 
Datum:   Lördagen den 22 december 2007, 10:25:34   
Namn:   Maud   
Nummer:   137  
 
God Jul och Gott Nytt År  
önskar Maud och lilla någon  
 
Datum:   Tisdagen den 18 december 2007, 09:00:24   
Namn:   Joachim Strengbom   
Nummer:   136  
 
Hejsan, 
Fick Glimten i brevlådan i går och ville bara tacka redaktionen och skribenterna för ett trevligt nummer 
av tidningen. 
mvh Joachim  
 
Datum:   Lördagen den 20 oktober 2007, 15:18:36   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   135  
 
Hej. Nu när sista gåsräkningen för året är genomförd vid Sörfjärden kan du via följande svalanlänk se 
resultatet från alla räkningarna under 2007 
Håll till godo 
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok...  
 
Datum:   Söndagen den 23 september 2007, 12:27:10   
Namn:   Björn Fors   
Nummer:   134  
 
Vid lördagens resa till Hjälstaviken var vi 9 personer (5 hanar, 4 honor) från Eskilstuna. Där fanns 
redan Strängnäs ornitologiska klubb på plats. Under några timmar på förmiddagen fick vi uppleva hur 
stora flockar med grå och sädgäss kom och landade på vattnet utanför tornet. Senare kom en stor 
flock med vitkindade gäss. I gåsflocken såg vi också 1 bläsgås och 2 fjällgäss. En del vadare sågs 
också bl.a småsnäppa, kärrsnäppa och kustpipare. På hemvägen tog vi en sväng förbi Sundbromark 
utanför Uppsala där vi fick se den svartpannade törnskatan som har hållit till där några dagar.  
 
 Datum:   Onsdagen den 19 september 2007, 18:48:25   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   133  
 
Här kommer länk till söndagens Gåsräkning från Sörfjärden som den är rapporterad till Svalan 
http://www.artportalen.se/birds/uttag_dagbok...  
 
Datum:   Tisdagen den 18 september 2007, 12:19:58   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   132  
 
Så enkelt fungerar inte Svalan att det bara är att kopiera över en länk... Då får jag väl göra som vanligt 
då: Grågäss 4400, Kanadagäss 197, Sädgäss 36.  
 
Datum:   Tisdagen den 18 september 2007, 12:16:32   



Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   131  
 
På denna länk finns resultatet från söndagens gåsräkning utmed Sörfjärden. Vi var ca 15 personer 
som gav oss ut i gryningen http://www.artportalen.se/birds/default.asp  
 
 Datum:   Tisdagen den 24 juli 2007, 10:35:47   
Namn:   maud   
Nummer:   130  
 
Hoppas ni har en trevlig fågelsommar alla OKE:are. Ska själv ner till Tåkern i morgon och vidare till 
Hornborgasjön sedan. Hoppas på en trevlig tur. Kram Maud  
 
 
Datum:   Måndagen den 9 juli 2007, 20:41:28   
Namn:   Maud   
E-post:   hackspett75@yahoo.se  
Nummer:   129  
 
Var idag vid Söfsta grusgrop och skådade. Såg en liten snäppa på håll som var i storlek med en större 
strandpipare. När den flög hade den mörkgrå vingar och vit stjärt med svart streck i mitten, från 
ovansidan. Den hade ljus buk. Jag funderar på om det kan vara myrsnäppan från Ekeby? Jag såg den 
på så långt avstånd. Någon som är intresserad och undersöka saken och som har en bättre kikare än 
min?  
 
Datum:   Lördagen den 7 juli 2007, 19:35:54   
Namn:   Ingvar Enning   
E-post:   ingvarenning@hotmail.com  
Nummer:   128  
 
Knuthöjdsmossen den 5 juli 2007 
Vi som åkte: BNi, BaH, AnS och InE. 
När man kommer till Knuthöjdsmossen ffg känner man någon form av lyckokänsla. Iallafall gjorde jag 
det när jag kom dit i torsdags 5/7-07. Både "bild & ljud" överraskade mej. 
Mina reskamrater, som hade varit är många gånger tidigare, sade att dom aldrig upplevt en sådan 
aktivitet bland Smålommarna som nu. 
Vi hade 26 observationer av Smålom, därav 6 juv. (med risk för dubbelräkning) mossen är ju så 
utsträckt. 
Vidare: Knipa, Kricka med 5 pull, Fiskmås, Lövsångare, Spillkråka hörd, Lärkfalk hörd, Gluttsnäppa 
spelflög, Grönbena. 
Bland alla fjärilar såg vi Pärlemofjäril och Svavelgul höfjäril. 
Vi gjorde också ett kort besök vid Björkskogsnäs. 
Där examinerades bla: Knölklocka, Ängsklocka, stor och liten Blåklocka och Rödkämpar. 
Några arter av orkideer fanns också, men dom var överblommade.  
 
Datum:   Lördagen den 7 juli 2007, 18:58:54   
Namn:   Ingvar Enning   
E-post:   ingvarenning@hotmail.com  
Nummer:   127  
 
Länstyrelsen i Sörmland inbjöd, via pressen, till en guidning vid Stampmossen i Åkers Kronopark den 
1 juli. 
BNi, BaH, SBl och InE från OKE var några av de 52 deltagarna i exkursionen. 
Det blev en mycket intressant vandring fram till Stampmossen med många stopp, där Gunnar 
Widaeus sakkunnigt berättade om de olika blommor och växter 
vi passerade. 
Ute på mossen växte Sileshår, Kung Karls Spira (i knopp) och många andra rariteter. 
Mossor, lavar och fjärilar ingick i denna fina vandring, som lockade till återbesök till Stampmossen, 
kanske nu framöver när Kung Karls Spira blommar. 
Vi hade också observationer på Brun kärrhök, Tjäder, och Gärdsmyg. 
Vi från OKE, fortsatte sedan till Valnaren, där bl a fåglar, en Törnsångare sjöng. 
Vi avslutade vår utflykt vid Sofiebergsåsen (Viby) där vi njöt av en Ängshök som såg till att den fick sin 
kvällsmat och vi åkte hem till vår. 



Ingvarius.  
 
Datum:   Söndagen den 24 juni 2007, 20:20:08   
Namn:   maud   
Nummer:   126  
 
Jag var idag vid Ekeby och upptäckte att det fanns många döda fiskar i en av dammarna. Blev lite 
orolig. Kan det vara syrebrist eller något annat? Vad tror ni andra? Det finns en del döda fåglar också.  
 
 Datum:   Söndagen den 17 juni 2007, 21:03:46   
Namn:   Maud   
Nummer:   125  
 
Tack Lasse och för nattsångarturen igår. Vi hörde inte så mycket men det var mycket trevligt ändå. 
Tack ni andra som var med också.  
 
 Datum:   Onsdagen den 6 juni 2007, 19:30:46   
Namn:   ludvig   
E-post:   ludvig.wahlstrom@swipnet.se  
Nummer:   124  
 
hej jag heter ludvig och jag är 13år och jag har en fågel holk och en fågel unge har ramlat ur 
fågelholken behöver jag göra nått eller kommer han att klara sig är lite rädd att han blir uppäten finns 
mycket katter och fåglar som kan äta upp den :S   
 
Datum:   Måndagen den 4 juni 2007, 13:27:48   
Namn:   Mati Nömm   
Nummer:   123  
 
Hörd 31 maj och nu på måndagsmorgonen kl 05:50 - 06:05 både hörd och sedd utmed Gredbyvägen 
mellan TGOJ och Sprut och Bränn. Tidiga mornar är att rekomendera för obsar på grund av allt 
trafikbuller under dagtid.  
 
 Datum:   Lördagen den 28 april 2007, 13:55:00   
Namn:   Leif Carlsson   
Nummer:   122  
 
OKE / SOK exkursionen i hemmamarker. Hedlandet, Kalvsjön och Näshultahamn besöktes. 4 
deltagare från gästande SOK och 2 från OKE. Buskskvätta och drillsnäppa var nog årets första för de 
flesta. Fiskgjuse, rördrom, storlom, brunkärrhök, fisktärna samt en tätnande kör av lövsångare och 
svarthättor fanns bland de fåglar vi i skir vårgrönska njöt av.  
Leif Carlsson.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2007-04-29 19:07:35)  
 
Datum:   Onsdagen den 25 april 2007, 08:12:38   
Namn:   Gäst   
Nummer:   121  
 
Ännu en länk där vidare information finns angående Allemansrätten 
http://www.allemansratten.se/templates/first...  
 
 Datum:   Söndagen den 22 april 2007, 15:41:34   
Namn:   Björn Fors   
Nummer:   120  
 
Dagens exkursion till Strängnäs lockade ENDAST 2 deltagare (hanar). Vid Länna bruk anslöt 
Strängnäs ornitologerna och där såg vi 2 forsärlor 3 storlommar och en orrtupp satt uppe i en björk 
samt att orrar hördes från andra sidan sjön. Nere vid Valnaren fanns bl.a svarthakedopping, sångsvan, 
brun kärrhök och ormvråk. Smådopping hördes och 1 blå kärrhöks hona flög över. I närheten av sjön 
fanns både löv och gransångare.  
 
 



 Datum:   Fredagen den 20 april 2007, 12:41:43   
Namn:   Ännu en gäst   
Nummer:   119  
 
Se nedanstående länk för vidare info om vad "Allemansrätten" säger i fråga om vad vi fågelskådare får 
och inte får göra.... att inte störa eller oroa... 
http://www.naturvardsverket.se/Att-vara-ute-...  
 
Datum:   Onsdagen den 18 april 2007, 15:26:05   
Namn:   Jonas Ericsson   
E-post:   jonas.ericsson@eskilstuna.se  
Nummer:   118  
 
Vad jag vet är det flera stycken som har råkat på dessa filurer som inte har vett och sans. Även jag har 
haft en dust med den äldre och det var verkigen inte trevligt. Han verkar vara lite instabil om jag får 
uttrycka mig milt. 
För att ta upp någonting trevligt var jag i Nasentornet kring middagstid och hörde en lövsångare i 
buskarna intill tornet! Dessutom grymtade en vattenrall ganska nära.  
Ta gärna en tur dit för det var underbart i vårvärmen efter regnet.  
 
Hälsningar  
 
Datum:   Tisdagen den 17 april 2007, 17:11:05   
Namn:   Gäst   
Nummer:   117  
 
Ang: Stenkvista - VARNING!! 
Var vid Stenskvistafältet och letade efter Ringtrasten i dag. 
Där blev jag, helt oprovocerat, överfallen av familjen Rosén och både verbalt och fysikt hotad av far 
och son. 
Om ni skall ut dit så bör ni vara x-tra försiktiga för nästa fågelskådare på deras mark kan bli allvarligt 
skadad. 
 
mvh/Allvarligt  
 
Datum:   Måndagen den 16 april 2007, 19:44:24   
Namn:   Bosse Gustafsson   
E-post:   5bo@telia.com  
Nummer:   116  
 
Den lokal som i dagligt tal kallas Folkesta grus heter Sövsta grustag och finns i rapportsystemet 
Svalan. Ett stort tack till Lars-Owe Hagman för informationen. 
För OKE:s lokala rapportkommité Bosse  
 
  
Senast redigerat av OKE:s (2007-04-29 19:08:20)  
 
Datum:   Måndagen den 2 april 2007, 17:44:49   
Namn:   Ingvar Enning   
Nummer:   115  
 
Brita N, Barbro H, och Ingvar E, tillbringade några förmiddagstimmar på Fagerviks holme den första 
april -07. (och det är verkligen sant!) 
De båda damernas skärpa när det gäller att se och höra, resulterade i att vi fick se och höra 30 arter. 
Det var havsörn, det var m. hackspett, det var skäggdopping på spegelblankt vatten, det var ljudobs 
av sparvuggla nära oss, det var ca 70 storskrake och mycket mer. 
Tack för en njutbar förmiddag! 
Ingvarius.  
 
  
  
 
 



Datum:   Söndagen den 25 mars 2007, 10:10:30   
Namn:   Lars-Owe Hagman   
E-post:   352420@telia.com  
Nummer:   114  
 
23-24 mars. Gemensam resa till Sveaskogs ekopark i Färna, Västmanland. 
Vind, +2-3 grader och disigt. Det var kanske inte det bästa väder för uggle-lysning, så där blev det inte 
mycket eftersom de inte gillade vinden. Andra dagen var det litet trögt med sången, men resans 
höjdpunkt blev "Gråspett". Vi var sedan på många ställen och när vi räknade våra observationer och 
då hade vi sett och hört ca 42 arter, inte så illa. 
Tack Lennart Eriksson för en mycket trevlig resa, från Kristina o Lars-Owe Hagman  
 
Datum:   Måndagen den 12 mars 2007, 13:16:30   
Namn:   Gunilla Boussard Hallgren   
E-post:   boussardhallgren@comhem.se  
Nummer:   113  
 
Var i Barvatrakten på söndagen -bl a i närheten av Nastorp. Hörde tranor (från Nasen-hållet) 
Dessutom drillade koltrasten så vackert från en grantopp i närheten av Kalkugnstorp.  
 
 Datum:   Söndagen den 11 mars 2007, 16:23:31   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   112  
Mycket stora översvärmningar vid Sofiebergsåsen.20 kanadagäss,15 grågäss,134 sädgäss,1knölsvan 
och 1 möjlig bläsgås och massor med vipor.  
 
Datum:   Lördagen den 10 mars 2007, 16:16:37   
Namn:   Lennart Cronholm   
Nummer:   111  
 
Bofinken sjunger vid Trastvägen/Skogvaktarvägen 
Härligt med vårsång.  
 
 Datum:   Torsdagen den 8 mars 2007, 09:06:31   
Namn:   Michael Söderström   
Nummer:   110  
 
Att kattugglorna kommit igång stämmer verkligen! En ropade vid 22-tiden ihärdigt alldeles utanför min 
lägenhet i Söderängen/Skogsängen (södra Eskilstuna:s tätort) så att det hördes in! Ville kanske 
överrösta fotbollsspelet som pågick på idrottsplanen. 
För övrigt sågs 28/2 från Nyköpingsvägen vid Malmköping ormvråk, i Nyköpingsån sångsvanar och 
såg de första grågässen för i år på Sörfjärdens is 3/3, så nog är det nu på gång! 
Hälsningar: Michael  
 
 Datum:   Torsdagen den 8 mars 2007, 06:35:24   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   109  
 
Onsdag kväll var vädret lungt men mycket disigt.Tydligen en perfekt kväll för ugglor och Ingvar E. ,Arli, 
Anna och jag.Turen gick till Rinkesta,Navsund och Hedlandet.Under den färden hörde vi sammanlagt 
10 kattugglor.Det var både hanar och honor.Alla var i sitt esse .Särskilt Ingvar som tittade djupt in i en 
ugglas blänkande ögon i ficklampans sken.  
 
Datum:   Tisdagen den 6 mars 2007, 06:41:05   
Namn:   Olle Philipsson   
Nummer:   108  
 
Två grågäss flög över Värjan 5 mars i riktning mot Fors kyrka. 
Sång av koltrast 6 mars i Fors kyrkopark.  
 
 
 
 



 Datum:   Måndagen den 5 mars 2007, 13:42:06   
Namn:   Lennart Cronholm   
Nummer:   107  
 
Vad ska vi göra med den skabbdrabbade räven vid Ekeby våtmark?  
 
Datum:   Onsdagen den 14 februari 2007, 20:14:14   
Namn:   Maud Karlsson   
E-post:   hackspett75@yahoo.se  
Nummer:   106  
 
Grattis på 50-års dagen.  
 
 Datum:   Torsdagen den 1 februari 2007, 18:20:59   
Namn:   Lennart   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   105  
 
Hej Gunilla, 
Jag tror att det är en sparvhök du har sett i Fröslunda. 
Under vintern så har den bra jaktmarker just i bostadsområden där den kan jaga småfåglar som 
samlas vid vintermatningarna. 
Hälsningar, Lennart  
 
Datum:   Söndagen den 28 januari 2007, 14:03:37   
Namn:   Gunilla Boussard Hallgren   
E-post:   boussardhallgren@comhem.se  
Nummer:   104  
 
Såg idag en slags rovfågel (hök?) jag aldrig har sett tidigare -kom farande mellan hyreshusen i 
Fröslunda(!) Den var ljust grå på undersidan och mörkare på ovansidan -något mindre än en kråka. 
Något förslag på vad det kan ha varit för slags fågel? 
Vänliga Hälsningar med hopp om svar.  
 
 Datum:   Onsdagen den 17 januari 2007, 19:55:37   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   103  
 
Steglits är inte så väldigt vanlig. Ingen raritet dock men grattis till dessa vackra fåglar vid fågelbordet.  
 
 Datum:   Söndagen den 14 januari 2007, 19:35:19   
Namn:   Maria Pettersson   
E-post:   miamaria.pettersson@telia.com  
Nummer:   102  
 
Hej! Vi har sett ett helt gäng med stiglitser ca 20st som dag efter dag återkommer till vårat fågelbord. 
Hur vanliga är dessa fåglar? Hälsningar Maria o Göran Pettersson /Malmköping  
 
 Datum:   Lördagen den 6 januari 2007, 16:33:57   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   101  
 
Skiren-Kvicken.Britta N.och Kerstin E.och jag gick en vända i skogen Skiren-Kvicken.En järpe flög upp 
framför oss.Vi hörde också Mindre Korsnäbb.I Skogsängen hos Kerstin såg vi bl.a.en talltita.  
 
Datum:   Fredagen den 15 december 2006, 18:50:07   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   100  
 
God Jul och Gott Nytt fågelår ./Maud  
 
  
 



Datum:   Söndagen den 3 december 2006, 16:39:13   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   99  
 
Vid OKE:s exkursion till Skiren/kvicken denna varma höstdag + 8 grader den 3 dec ställde 10 st 
OKE:are upp. Vi gick en slinga i det nya naturreservatet i promenadvänlig gammelskog.Ganska tyst 
på fågel men vi fick sällskap av några meståg (kungsfåglar,tofsmes,blåmes,talgoxe,nötväcka) och 
hela tiden ledsagade av St.hackspett. Även om vi inte hörde eller såg några andra spettar kunde vi se 
spår av både spillkråka och tretåig hackspett i Tolamossens naturreservat som detta nya reservat 
heter och som gränsar till Skiren/kvickenreservatet. 
Vi avslutade med korvgrillning och fika med tänt 1:a adventljus vid grillplatsen vid Skiren.  
 
 Datum:   Måndagen den 30 oktober 2006, 16:31:18   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   98  
 
OKE exkursion 29/10 2006 
kl 09:00 till 16:00 
E-tuna-Hjälmaresund -Fiskeboda-Näsnaren (Katrineholm)-Stensjön(Katrineholm) – Kyrksjön (Floda)-
E-tuna 
Deltagare:  
Lennart Eriksson (Ex.ledare) 
Leif Carlsson 
Björn Fors 
Sten Ljungars 
Monica Ljungars 
Barbro Hedström 
Solveig Blomqvist 
Lars-Ove Hagman 
Kristina Hagman 
Ingvar Enning 
 
Några av de fågelarter vi observerade under dagens exkursion 
Hjälmaresund: 
Småskrake 1 ex 
Storskrake ca 100 ex 
Vigg ca 30 ex 
 
Fiskeboda: 
Salskrake 2 honf. 
Skäggdopping ca 10 ex 
Havstrut 1 ex 
 
Österåkersområdet:  
Havsörn 2 ex 
Gärdsmyg 1 ex sj. 
Sångsvan 17 ex ad 
 
Näsnaren: 
Storskrake ca 200 ex 
Storskarv ca 100 ex 
Salskrake ca 15 honf. 
Svarthakedopping 2 ex i vinterdräkt 
Snatterand 2 ex 
Bläsand ca 10 ex 
Havsörn minst 3 ex (varav 1 ad) 
Gråhäger 2 ex 
Gråsiska 1 ex överflygande 
 
Stensjön: 
Fjällvråk 1 ex 



Duvhök 1 ad hona 
Storskrake minst ca 200 ex 
 
Kyrksjön: 
Stjärtmes 8 ex 
Storskrake minst ca 100 ex  
 
Datum:   Lördagen den 21 oktober 2006, 14:19:06   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   97  
 
Hej OKE:are, 
I morgon söndag den 22 okt kommer vi att besikta och sätta upp skyltar vid våra fågeltorn. Vill Du följa 
med Samling vid ICA P-plats Brunskogsgatan kl 08:00 
Väl mött Lennart /Ordf. OKE  
 
Datum:   Fredagen den 8 september 2006, 21:41:11   
Namn:   Carola   
E-post:   crenvall@hotmail.com  
Nummer:   96  
 
Hej! Jag hade en svalfamilj i mitt stall i sommar. Dom fick ungar och allt var frid och fröjd. Men nu 
verkar ju alla ha flyttat utom en svala som fortfarande flyger in i stallet och sover på natten. Har den 
missat flytten? Kommer den att förfrysa och hungra ihjäl snart? Vad tror ni? Tycker så synd om den.  
 
Datum:   Tisdagen den 5 september 2006, 19:02:41   
Namn:   BarbroHedström   
Nummer:   95  
 
Jag sitter här vid datorn och tittar ut på en Stor dagsvärmare.Den har haft stort nöje av min fjärilsbuske 
4 sept och 5 sept och är kvar fastän klockan är 19.00.  
 
Datum:   Måndagen den 28 augusti 2006, 22:10:54   
Namn:   Björn Jönsson   
Nummer:   94  
 
Rothoffsparken idag ca. kl. 13:00 sågs en 
Stor dagsvärmare Macroglossum stellatarum. 
Kommer att besöka platsen fler ggr. och försöka få en bild på svärmaren. Ett tips: gå in och besök 
websidan: http://www.pbase.com/zoothera/fjrilar_vrigt 
Helt makalösa bilder..........  
 
 Senast redigerat av OKE:s (2006-08-29 16:24:33)  
 
Datum:   Söndagen den 27 augusti 2006, 16:45:19   
Namn:   Björn Fors   
Nummer:   93  
 
Söndagens OKE utflykt lockade endast 2 deltagare. Vi åkte ändå ut till St. Sundby och tittade vid 
viltvattnet. Där fanns lite vadare som gluttsnäppa, brushane, skogssnäppa och grönbena. Nere vid 
Hjälmaren sågs skäggdoppingar, fiskgjuse och drillsnäppa. Vid Dragsjön sträckte 2 sångsvanar och 
ute på vattnet låg ca 20 krickor och i ett träd sågs 2 grå flugsnappare.  
 
Datum:   Fredagen den 11 augusti 2006, 23:04:44   
Namn:   Maud   
Nummer:   92  
 
Här kommer en liten sen rapport från nattsångarlyssningen den 16 juni. Vi var sex personer som var 
med och vi åkte runt vid Barva, Jäder och mot Sundbyholm. Vi såg en lärkfalk och några trastsångare 
vid Barvalappen och jag hann se en törnsångare innan de andra kom. Vid Kinglöt hörde vi en 
vattenrall och såg någon hornuggla svepa förbi trädtopparna i mörkret. Några säv- och rörsångare 
hördes också. Vi såg också en grävling som skrämde livet ur oss. Vidare vid Djupet hörde vi en 



kornknarr och en gräshoppsångare ljuva stämma. Vi åkte vidare bortåt Kjularakan och svängde in på 
en väg där, för att förhoppningsvis höra nattskärra men fann inga. Bortåt halv två var vi trötta och ville 
hem och sova.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-08-14 09:53:07)  
 
 Datum:   Onsdagen den 9 augusti 2006, 13:56:45   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   91  
 
Min rapport från 20 juli lyckades Björn trolla bort.Nu kommer den igen.Norra sidan av E20 278 
backsvale bon.Ungefär 10 bon har ungar kvar.Lärkfalk kretsar över grustaget.Jäders Grus och betong 
92 bohål.5 med ungar.Även här en lärkfalk.Vänder mig om och ser ute på åkrarna en hel del.3 
korpar,2 tranor,1brun kärrhök hona,20 tofsvipor och pricken över i:et 1 storspov.Det är en ung 
spov.Har det varit häckning?  
Datum:   Onsdagen den 9 augusti 2006, 13:18:23   
Namn:   Maud   
Nummer:   90  
 
Den vita gräsandshanen finns kvar i Eskilstunaån.  
 
Datum:   Onsdagen den 2 augusti 2006, 18:57:37   
Namn:   Maud   
E-post:   hackspett75@yahoo.se  
Nummer:   89  
 
Hej! 
Idag försökte jag ta mig till Flättsjön i Ärla men hittade inte rätt. Någon som har en bra beskrivning på 
hur jag kommer dit? Det är många småvägar som man ej får åka på. /Maud  
 
Datum:   Tisdagen den 4 juli 2006, 10:09:40   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   88  
 
I natt hade Ilva,Solveig och jag en enastående upplevelse av nattskärra.Det var vid Klockarsjön Ärla.Vi 
hörde och såg den några meter från bilen.  
 
Datum:   Lördagen den 17 juni 2006, 17:51:17   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   87  
 
Tack Lasse för en trevlig nattsångarlyssning. Jag lärde mig massor nytt. MVH Maud  
 
Datum:   Torsdagen den 15 juni 2006, 07:23:40   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   86  
 
Angående sikt och vassröjning vid Ekeby våtmark maj/juni 2006 
Jag har i egenskap av ordf. i OKE varit i kontakt med Roland Alsbro, ansvarig för driften vid Ekeby 
renings-verk, och påpekat det olämpliga för våtmarkens fågelliv att utföra vass- och strandvegetations 
röjning i våtmarken under fåglarnas häckningstid. De fåglar som häckar eller har strandvegetationen 
som skydd för sina nykläckta ungar har tagit skada av dessa åtgärder, som har utförts under senare 
delen av maj och början av juni månad. 
Eskilstuna Energi och miljö beklagar djupt det inträffade och menar att de ej har haft kunskap eller 
kännedom om att fågellivet skulle drabbas av detta arbete. Intentionerna har istället varit att göra 
våtmarken ännu mer attraktiv för alla besökande och se till att de små  
klarvattenspeglarna i våtmarksparken inte skulle växa igen. 
Roland Alsbro har lovat att vid liknande framtida skötselåtgärder i samråd med OKE se till att den 
negativa påverkan på fågellivet blir så begränsad som möjligt. Siktröjning är dels ur estetisk synvinkel, 
dels för att hindra igenväxning befogad men det är då viktigt att detta arbete inte utförs under 
häckningstid för de arter som är beroende av eller har sin häckning förlagd till denna vegetation. 
Härmed anser jag att denna fråga har framförts till ansvariga som varit lyhörda för OKE:s åsikter och i 



framtiden kommer att agera på ett bättre sätt till fromma för våra fåglar men också så att alla besökare 
till våtmarken kommer att uppleva området som ett trivsamt och välskött strövområde. 
 
Lennart Eriksson/ 
Ordförande för Ornitologiska klubben i Eskilstuna (OKE)  
2006-06-14  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-07-22 23:03:34)  
 
Datum:   Tisdagen den 6 juni 2006, 18:34:17   
Namn:   Olle Philipsson   
Nummer:   85  
 
En spelande Nattskärra söder om Fågelsjön, natten till den 6 juni 2005. Fyra till fem orrar hördes 
"bubbla" i natten. Ingen trädlärka hördes!  
 
Datum:   Söndagen den 4 juni 2006, 19:19:19   
Namn:   Maud Karlsson   
E-post:   hackspett75@yahoo.se  
Nummer:   84  
 
Jag gick längst E-tunaån idag och såg en gräsandshona? som hade väldigt randigt ansikte, ganska 
likt en årtahona. Kan de se ut så eller kan det ha varit en årtahona i par med en gräsandshane? 
Halsen var beigevit som en årtahona. /Nyfiken Maud  
 
Datum:   Söndagen den 4 juni 2006, 14:53:01   
Namn:   Olle Philipsson   
Nummer:   83  
 
Efter tips från Kent Carlsson begav jag mig till Smalsundet, Bälgviken. I lördags, 3 juni, morse hörde 
och såg jag 1 mindre flugsnappare. Det var en fin naturupplevelse!  
 
Datum:   Lördagen den 3 juni 2006, 21:23:38   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   82  
 
Idag vid Strömstigen har ett rörhönepar fått minst 7 pull och ett annat par har påbörjat ruvning.  
 
Datum:   Torsdagen den 1 juni 2006, 21:35:33   
Namn:   Olle Philipsson   
Nummer:   81  
 
Igår morse, onsdag sista maj, hördes Bergfink och trädgårdssångare sjunga tillsammans vid Byringe 
gård, Hållsta. Tala om utsträckt vår!  
 
Datum:   Måndagen den 29 maj 2006, 21:47:43   
Namn:   Bo Johansson   
Nummer:   80  
 
Idag avslutades guidningen av skolklasser i Våtmarken Det har varit en sen vår så årets fågelungar 
kom senare än vanligt Som avslutning på guidningen kunde vi höra en rosenfink sjunga flitigt vid 
utloppet till ån.PRO i Hällby brunn blev också guidade i dag ca 20 personer. 
Ha en bra sommar! 
Bosse Johansson.  
 
Datum:   Söndagen den 28 maj 2006, 22:03:36   
Namn:   Olle Philipsson   
Nummer:   79  
 
1 ropande Vaktel Tandlaån vid Ålläng sön. 28 maj.  
 
  
  



Datum:   Onsdagen den 24 maj 2006, 10:06:10   
Namn:   Leif Karlsson   
Nummer:   78  
 
Tittar just nu på OKE:s hemsida. 
Leif Karlsson, Strängnäs  
 
 Datum:   Söndagen den 7 maj 2006, 10:40:00   
Namn:   Leif Carlsson   
Nummer:   77  
 
Gryning/soluppgång över Sörfjärden. Vi var 5 personer som unnade oss uppleva en ny vårdag födas, 
från näktergalar, kattugglor och rördrommar till svarthättor, lövsångare och med avrundning hos 
ortolaner och backsippor på Sofiebergsåsen.  
 
Datum:   Fredagen den 28 april 2006, 15:24:31   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   76  
 
Svart -vit Flugsnappare hördes nu på morgonen vid Roxnäs.  
 
Datum:   Lördagen den 22 april 2006, 16:13:40   
Namn:   Björn Fors   
Nummer:   75  
 
Vi var 11 deltagare på fredagkvällens vårblot. Vi åkte ut till Bibybron och grillade korv och kunde 
lyssna till sjungande trastar och rödhakar. Enkelbeckasiner spelade och en rördrom tutade. En mindre 
hackspetts hona sågs krypa in i ett bohål och en bäver simmade utanför sin hydda. Senare under 
kvällen hördes 5! kattugglor samtidigt från olika håll.  
 
Datum:   Onsdagen den 19 april 2006, 18:27:36   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   74  
 
En gransångare sjunger vid Ekeby våtmark i närheten av utloppet. Ljudet från vattenpumparna stör en 
del.  
 
Datum:   Onsdagen den 12 april 2006, 18:31:44   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   73  
 
På Stenkvistafälten nedanför kyrkan rastade ca 120 sädgäss i kväll. Bland dessa fanns 2 bläsgäss 
och 1 vitkindad gås.  
 
Datum:   Onsdagen den 5 april 2006, 18:37:59   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   72  
 
Onsdagen den 5 april. Runt Fiholms slott är fågellivet rikt just nu.Tusentals med ringduvor söker föda 
tillsammans med 70 tranor, 57 sångsvanar, mängder med grågås,35 sädgås och 10 blässgås. Över 
alltsammans seglade 1 brun kärrhök. Så kom 1 havsörn och ställde till med oreda bland fåglarna.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-04-14 19:18:52)  
 
Datum:   Lördagen den 1 april 2006, 22:32:10   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   71  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hello! 
Någon som vill ha svaren till hjärngympan? 
1.gök 



2.kungsfiskare 
3.svala 
4.korpen 
5.sothöna 
6.flugsnappare 
7.canadagås 
8.trut 
9.buskskvätta 
10.rödstjärt 
11.gröngöling 
12.svarthätta 
13.kornknarr 
14.blanktygstrumpa-sidensvans  
 
Datum:   Fredagen den 31 mars 2006, 09:31:59   
Namn:   Barbro Holmén-Gustafsson   
E-post:   babbo90@telia.com  
Nummer:   70  
 
2006-03-30 tofsvipor intill Västerleden. Är våren här nu?  
 
Datum:   Söndagen den 26 mars 2006, 07:36:18   
Namn:   Leif Carlsson   
Nummer:   69  
 
15 var vi som följde Sören Larsson på lömskt plogade rodelbanor i taigans utkanter. Vi fick lön för 
detta i form av boreala röster. Sällsamt bubblande hökugglespel och mera vardagligt sparv- och 
pärlugglerop. Några uppfattede stönande dovt slaguggla. Detta under en gnistrande stjärnhimmel där 
en lo lämnat sina stora tassavtryck.  
 
Datum:   Torsdagen den 9 mars 2006, 09:44:19   
Namn:   Olle Philipsson   
Nummer:   68  
 
I måndags den 6 mars tittade jag på 5 havsörnar på isen vid Hässelbyhom. Vid Djurgårdsudd sågs en 
juv. Kungsörn.  
 
Datum:   Söndagen den 5 mars 2006, 19:08:07   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   67  
 
Den sädgås som har uppehållit sig vid Ekeby våtmark 
under den senaste månaden uppvisar karaktärer av rasen "rossicus" Tundrasädgås. Några bilder 
finns på Svalan. Du som är intresserad, bilda dig en egen uppfattning. Själv tycker jag det är svårt att 
säkert bestämma karaktärerna "mer kompakt och korthalsad, nedre näbbhalva uppsvälld så att 
munglipa syns" jämfört med Sädgås av rasen fabilis.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-03-06 10:50:40)  
 
Datum:   Onsdagen den 22 februari 2006, 16:24:49   
Namn:   Yonas   
E-post:   jonas.ericsson@eskilstuna.se  
Nummer:   66  
 
Dags att vakna i snöyran! 
Läs artikeln om gräsandsungarna på DN.se på den här länken: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147... 
Liten risk att detta skulle hända oss känns det som idag...  
 
 
 
 



Datum:   Måndagen den 13 februari 2006, 20:04:38   
Namn:   Maud   
Nummer:   65  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gissa vilka fåglar. För den som tycker om hjärngympa. 
1.fågel i kaffe 
2.monarkmetare 
3.serveras vita viner 
4.motionsförbund 
5.kolfru 
6.insektstjuv 
7.lönnlövad mårten 
8.fiskmun 
9.under vättern runt 
10.efter vättern runt 
11.nybörjare 
12.nattmössa 
13.sädesmoppe 
14.blantygstrumpa  
 
Datum:   Söndagen den 12 februari 2006, 18:14:00   
Namn:   Anna Struwe   
E-post:   anna.struwe@swipnet.se  
Nummer:   64  
 
Hässelbyholm 3 havsörnar på isen 6-7 dubbeltrastar i lindarna med mistel, 100 gråsiskor och 
grönsiskor i flock i alarna, 1 sparvuggla satt i olika grantoppar, domherrar och flock med förmodlingen 
gulsparvar. Promenad längs fälten gav 4 havsörnar, 3 ormvråkar, 20-tal korpar och kråkor, 1 större 
hackspett, kajor. 2 varfåglar en på vägen dit och 1 vid Rördrommen. Bergfinkhanne vid hus. En lyckad 
dag trots dis.  
 
Datum:   Lördagen den 4 februari 2006, 13:15:29   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   63  
 
Hej! 
Jag var ner vid Ekeby idag och såg en gås med orange näbb med lite svart längst ut. Jag vill inte 
rapportera den eftersom jag inte är säker på vad det är. Det enda jag kan tänka mig är att det är en 
sädgås. Kan dessa finnas här nu? Nyfiken Maud  
 
Datum:   Onsdagen den 4 januari 2006, 15:44:41   
Namn:   Bo Gustafsson   
Nummer:   62  
 
Det är nu hög tid att lämna in 2005 års fågelrapporter. För att komma med i sammanställningen i 
Glimten måste vi ha dom före 31/1, helst tidigare. OBS! Du som lagt in dina observationer i Svalan 
behöver inte göra någonting. Dom hämtar vi därifrån. 
För OKE:s lokala rapportkommité: Bosse.  
 
Datum:   Söndagen den 11 december 2005, 19:33:34   
Namn:   Maud Karlsson   
E-post:   hackspett75@yahoo.se  
Nummer:   61  
 
Hej i decembermörkret! 
Sitter här och planerar inför en resa till Gotland vid Kristihimmelfärds helgen. (Typiskt att det är samma 
helg som Ölandsresan) Det är ett tag kvar men jag undrar ändå om någon har några bra skådar 
ställen att rekommendera på Gotland. Maila gärna. MVH Maud  
 
  
  



Datum:   Söndagen den 20 november 2005, 18:14:59   
Namn:   Bo Gustafsson   
E-post:   5bo@telia.com  
Nummer:   60  
 
På hemväg från exkursionen till Hjälmaren hade vi i Råbygänget 1 varfågel och 1 fjällvråk vid 
Apalsjön. Dessutom har det i dag varit 4 bergfinkar vid mitt fågelbord. Jag inledde matningen för 
säsongen i går. 
Väntan på gråspetten har börjat!!  
 
Datum:   Söndagen den 20 november 2005, 15:10:09   
Namn:   Lennart Eriksson   
E-post:   lennart@hallbybrunn.com  
Nummer:   59  
 
Vi var 10 OKE:are som deltog i OKE:s november exkursion med målet att få se fiskande storskrake. 
Vi sökte av Ö Hjälmaren och vår del av storhjälaren från Hjälmaresund. Vi såg lite storskarv, 
vigg,knipa och skäggdopping. Först 1 havsörn sedan ytterligare 2 över Ö.Hjälmaren. Vi åkte vidare 
och stannade vid Fiskeboda. En ung havsörn välkommnade oss. Med nordvinden i ansiktet var det 
annars tunnt med fågel i vattnet. Två sångsvansplogar med 21+11 fåglar passerade.En 
sidensvansflock med ca 30 ex och 1 ringduva fick vi se vid Fiskeboda. Efter en snabbtitt vid Läppe 
badplats med 5 storskrake, 6 knipa och 4 skäggdoppingar åkte vi tillbaka mot Hjälmaresund. 
Vi beslöt att åka ner till Ö.Hjälmarstranden vid Järshammar. Här såg vi minst 4 havsörnar utposterade 
på kobbar och större stenar i sjön.Totalt gav fm ca 10 havsörnar utmed Hjälmaren. 
Fiskande storskrake i lite större antal höll till vid södra stranden av Ö. Hjälmaren. Långt håll gjorde det 
svårt att uppskatta antal. När vi sett oss mätta på havsörnar och fiskande storskrake avslutade vi 
dagens exkursion och återvände hemåt.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-04-14 19:30:03)  
 
Datum:   Söndagen den 30 oktober 2005, 13:02:52   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   58  
 
Söndagen den 30/10. 10 personer och en liten babynybörjare var på Stenkvistafälten.Vi såg bl.a.300-
400kanadagäss,10 grågäss, en vitkindad gås, 5 hybrider (kanada-grågås?).En havsörn skrämde alla 
gässen på vigarna. Minst 4 ormvråkar och 5-6 fjällvråkar. Många trastar bl.a. rödvingetrast, 2 bofinkar, 
gulsparvar, grönfinkar, en häger, en stare, några tofsvipor och tillslut en sparvhök.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2005-11-01 09:41:38)  
 
Datum:   Söndagen den 30 oktober 2005, 11:27:37   
Namn:   Gunilla Boussard Hallgren   
E-post:   boussardhallgren@comhem.se  
Nummer:   57  
 
såg en liten flock sidensvansar i Fröslunda igår -lördag- och idag på fm.  
 
Datum:   Måndagen den 17 oktober 2005, 12:27:47   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   56  
 
Resultat från gåsräkningen i gryningen vid Sörfjärden söndag 16/10 -05: Grågås 600, Kanadagås 150, 
Sädgås 17 rastande och ca 100 sträckande, Vitkindadgås 80 (en flock "irrade" omkring) Övrigt av 
intresse Kungsörn 1, Havsörn 3, Råka 9, Skarv 65, Bläsand mer än 200. Vädret var hyggligt ca +3 
grader, halvmulet, svag N vind. Vi var 9 personer som hade en fin morgon runt fjärden. mvh Lasse  
 
  
 
 
 
 
 



Datum:   Söndagen den 25 september 2005, 12:33:42   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   55  
 
Kvismaren 24 sept. Vi 7 förväntansfulla ornitologer hade en helt fantastisk dag. Redan vid Hammars 
gård betade 500-600 tranor. En trolig jorduggla svepte över vägen. Vid bron satt en törnskata.Vi åkte 
Västra Rakan. Stora flockar med sädgäss och enorma flockar med tranor betade på fälten. En 
honfärgad blå kärrhök sökte föda. Nu började skymningen falla och solen syntes svagt genom 
dimmolnen och det var otroligt vackert. Vi gick sedan ned till tornet. Där var upplevelsen så stor att 
ingen varit med om något liknande. Över 15000 tranor flög över oss. Ljudet från fåglarna var 
överväldigande .Det hördes också svaga visslingar från ungfåglarna. Det var nästan så att gässen 
kom bort i det hela. Kärrsnäppor i små flockar och en större strandpipare flög också förbi. Vi skulle ha 
viljat sova över och uppleva morgonen. Hela kvällen var vacker, fantastisk, överväldigande och vi var 
tacksamma över att ha fått vara med om detta.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-04-14 19:27:16)  
 
Datum:   Måndagen den 19 september 2005, 07:26:43   
Namn:   Mati Nömm   
Nummer:   54  
 
Tio i topp! 
Nu i fredags den 16 hade jag 10 st Fjällvråkar över Brunnsta industriområde mellan 11:35-12:10. 
Ljudobsar hördes 3 gånger. Detta sågs under lunchens ljusterapi.  
 
Datum:   Tisdagen den 30 augusti 2005, 20:57: 29   
Namn:   Tommy   
E-post:   tomtom_72@telia.com  
Nummer:   53  
 
Har sett på svalan att någon har nämt något om ett nytt viltvatten vid Stenkvistafälten. Skulle bli glad 
om någon kunde beskriva hur man tar sig dit (var det ligger), då jag hittar lite dåligt här i kommunen.  
 
Datum:   Söndagen den 28 augusti 2005, 18:49:39   
Namn:   Maud   
Nummer:   52  
 
Det var en trevlig tur till Strandstuviken och Vadsjön idag även om vi blev lite blöta om fötterna. Det är 
alltid kul att kunna pricka i nya fåglar på listan. Tack till Lars och de övriga i gänget som var med. Det 
var en trevlig och givande utflykt. Kram Maud  
 
Datum:   Söndagen den 28 augusti 2005, 16:23:53   
Namn:   Yonas   
E-post:   jonas.ericsson@eskilstuna.se  
Nummer:   51  
 
Alldeles nyss for det förbi en sparvhök som jagades av två kråkor. Innan jag visste ordet av var det 
sparvhöken som jagade kråkorna. Sådär höll de på ett tag och bytte. De lekte i nästan fem minuter 
innan de for runt hörnet och jag inte kunde se dem.  
 
Datum:   Fredagen den 26 augusti 2005, 11:47:19   
Namn:   Joachim Strengbom   
Nummer:   50  
 
Hej 
Har sett att det från flera landskap i Mellansverige rapporterats en hel del nötkråkor på sistone. Kan 
kanske vara läge att kolla upp om dessa är smalnäbbade eller vanliga. Jag såg tex en obs på svalan i 
går (Uppland) där nötkråkor setts äta frön från Cembratallar, vilket osökt för tankarna till den östliga 
smalnäbbade rasen av nötkråka. 
Mvh Joachim  
 
 
  



Datum:   Söndagen den 7 augusti 2005, 20:58:41   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   49  
 
Var vid Stenkvistafälten ikväll och tittade efter vadare. Helt plötsligt när jag skådare en ny fågel som 
jag inte sett förr, dyker en rödräv upp i kikaren. Den stirrar lite irriterat åt mitt håll och jag tog faktiskt ett 
skutt baklänges (jag hade aldrig sett en så stor räv tidigare). Sedan skrämde den iväg några av 
fåglarna men de återvände snart så jag fick skåda vidare och pricka i fler fåglar på min lista.  
 
Datum:   Söndagen den 7 augusti 2005, 15:58:36   
Namn:   Björn Fors   
Nummer:   48  
 
Efter gårdagens regn har många vadare gått ned på Stenkvista fälten. längst ned på grusvägen vid 
gräscenter. Bland annat sågs större strandpipare ca 20, kärrsnäppa ca 10, spovsnäppa 3 mosnäppa 
2, småsnäppa 2, ljungpipare 5 och kustpipare 2. Där spelade också en vaktel sporadiskt under 
förmiddagen och en röd glada kom flygande och satte sig i en torr björk i närheten av Örsta.  
 
Datum:   Fredagen den 5 augusti 2005, 20:37:29   
Namn:   Tommy   
E-post:   tomtom_72@telia.com  
Nummer:   47  
 
Var nu i kväll vid Stenkvistafälten och det var gott om vadare där. Några drog iväg men det var mycket 
kvar när vi åkte bla en myrspov.En vitaktig vadare blev jag inte riktigt klok på den stod mest och 
trykt/sov. Kan ha varit en juv Kustpipare kanske men det stämde inte riktigt med bilden i fågelboken.  
 
Datum:   Tisdagen den 26 juli 2005, 21:35:38   
Namn:   Björn Jönsson   
Hemsida:   http://oke.sormlandsornitologerna.se  
Nummer:   46  
 
Ekeby våtmark............... 
Idag en Småfläckig sumphöna. Vadarbanken damm mellan 3 o 4. Setts och rapporterats tidigare 
år?????  
 
Senast redigerat av OKE:s (2006-02-09 10:15:16)  
 
Datum:   Tisdagen den 26 juli 2005, 09:08:13   
Namn:   Joachim Strengbom   
E-post:   joachim.strengbom@ebc.uu.se  
Nummer:   45  
 
Hejsan 
Såg att sträckbevakningen vid Kvicksund har dragit igång. Kul och lite udda med sträckräkning vid 
inlandslokal. Skall nog försöka mig på lite sträckbevakvning under den kommande månaden. Antar att 
inlandssträcket så som vid kusten är starkt väderberoende. Är det någon som har koll på vilka 
väderlägen (vindriktning) som är mest produktiv? 
Mvh Joachim  
 
Datum:   Söndagen den 24 juli 2005, 20:27:32   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   44  
 
Vid Kinglöt är det 1-2 fiskgjuseungar vid boet. I Barvalappen är 2-3 bruna kärrhöksungar flygga. De 
sitter i en buske vid bortre kanten av Lappen. I dag kom en ägretthäger och satte sig där. Det gillade 
inte kärrhökarna utan den blev bortmotad. Hägern flög till Kvarnbäckstornet. Efter en stund flyttade 
den sig till Fagerholm.Kl.18.00 var den kvar där och gjorde sin kvällstoalett.  
 
  
Senast redigerat av OKE:s (2005-07-25 22:25:03)  
 
 



Datum:   Torsdagen den 21 juli 2005, 21:46:39   
Namn:   Yonas Ericsson   
Nummer:   43  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Var ute en sväng till Stenkvistafältet där jag lyckades ankomma samtidigt som regnet vid 17:30. 
Ganska lugnt så när som på några ljungpipare tillsammans med tofsvipor. Däremot gjorde jag en 
kanonobs på en pilgrimsfalk som satt i några torra grenar i skogsdungen vid gräsmatteodlingen. Den 
satt där i ett par minuter och efter ett tag fick jag till och med några solstrålar på den så jag verkligen 
kunde njuta mellan skurarna.  
 
Datum:   Söndagen den 10 juli 2005, 21:58:11   
Namn:   Tommy & Nina   
E-post:   tomtom_72@telia.com  
Nummer:   42  
 
I kväll vid 20 tiden så var vi vid Ekeby våtmark och vid kurvan vid stigen efter E20 mot Folkesta hållet 
(ej vid bron) hörde vi en fågel som precsis lät som en Vaktel (tycker vi). Kluckande eller vad man ska 
kalla det för. Är detta möjligt? Det är ju en del trafik på motorvägen men det hördes klart oh tydligt. 
Ljudet lät som om det kom från stigarna/vägarna som ligger bakom grinden i kurvan. 
Så min fråga är, kan en vaktel spela på andra ställen än på åkrar tex. vid Ekeby våtmark?  
 
Datum:   Torsdagen den 7 juli 2005, 21:38:26   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   41  
 
Fågeln på min systers ballkong är nog en trädgårdssångare. Den ligger för närvarande och ruvar.  
 
Datum:   Tisdagen den 5 juli 2005, 10:37:53   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   40  
 
Hej. En glad nyhet: I min beteshage i Sälthult har göktytan ungar. Ett väldigt liv i holken och 
föräldrarna varnande utanför...  
 
Datum:   Fredagen den 1 juli 2005, 16:05:43   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   39  
 
Hej igen! 
Jag var häromdagen hemma hos min syster som bor i en lgh bakom lasarettet. Fick då se en fågel 
med vit/beige undersida och brun översida sätta sig på balkongräcket med gräs i näbben. Den flög 
upp med gräset till en liten blomkruka som hänger på väggen. Där har den och partnern börjat bygga 
bo. De ser båda likadana ut och är lite runda till formen. De hade fortsatt med detta igår enligt min 
syster. Jag vet inte vad det är för en fågel men ska försöka ta reda på det. Den är mellan 15-20 cm 
och det är inte en taltrast för de hade inga fläckar på undersidan och var lite mindre än en sådan. Är 
det någon som har något tips vad det kan vara för en fågel.  
En nyfiken nybörjare /Maud  
 
Datum:   Torsdagen den 30 juni 2005, 12:23:03   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   38  
 
Kommentar/komplettering till Mauds starobservation. Stararna samlas alltid på kvällen för gemensam 
övernattning, ofta i en vassvik. Är man vid Fältstation Rördrommen vid kvällningen så kommer det 
starflockar inflygande och landar i vassen mellan fågeltornet och bron... Vid något tillfälle har det 
räknats och då kommit upp i tusentals... mvh Lasse  
 
  
  
 
 



Datum:   Onsdagen den 29 juni 2005, 22:39:08   
Namn:   Maus Karlsson   
E-post:   hackspett75@eskilstuna.se  
Nummer:   37  
 
På midsommarafton satt jag i en av segelbåtarna i Sundbyholm och myste. Snart kom en flock starar 
flygande och satt sig i ett träd på andra sidan viken. När de sedan lyfte och återkom hade de med sig 
ännu fler och så pågick det tills flocken var kring några hundratals fåglar som följde varandra. Ett 
intressant skådespel en midsommarkväll med goda jordgubbar och skinande sol till.  
 
Datum:   Tisdagen den 28 juni 2005, 15:12:08   
Namn:   Nicke Helldorff   
E-post:   nicke.helldorff@ebox.tninet.se  
Nummer:   36  
 
Hej! 
Det är inte rötmånad än... I söndags ringde en granne och berättade att på hans gärde går en trana 
med unge samt en adopterad gässling. Jag har varit där och konstaterat att så är fallet: tillsammans 
med en tranunge så går en gässling några steg bakom. Det ser ut som en grågåsunge som nu verkar 
tro att han/hon är en trana. Ligger de ner märker man knappt skillnaden på håll, men det ser rätt kul ut 
när de reser sig.  
En kanadagås trodde tydligen att den var en svan i våtmarken förra året; men en gås och en trana... 
Nicke  
 
Datum:   Torsdagen den 16 juni 2005, 01:47:50   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   35  
 
Hej! Under kvällen/natten har jag varit vid Dragsjön/Lillsjön: Kärrsångaren som sitter och sjunger i 
energiskogen vid "fyrvägskorset" finns kvar. Utmed grusvägen väster ut från 56:an satt även en 
gräshoppsångare. I en av dammarna vid Lillsjön simmade en väldigt nyfiken Bäver, under ca 5 
minuter var den endast ett fåtal meter från mig. Mellan Slottsparkeringen och badplatsen sjöng 2 olika 
härmsångare. Dessutom i energiskogen flera sävsångare. Har ni lyssnat av Sörmlandssvararen i dag? 
Det bådar gott inför nattsångarutflykten nu på fredag kväll...  
 
Datum:   Onsdagen den 15 juni 2005, 16:14:58   
Namn:   Yonas   
E-post:   jonas.ericsson@eskilstuna.se  
Nummer:   34  
 
Jag tror mig ha hört en härmsångare vid nya bron vid Ekeby våtmark. Kan det vara så? Jag är lite 
osäker och dessutom är det ingen annan som har rapporterat den på Svalan.  
 
Datum:   Söndagen den 12 juni 2005, 00:04:31   
Namn:   Tommy   
E-post:   tomtom_72@telia.com  
Nummer:   33  
 
Var i kväll och leta efter Flodsångaren men hitta den inte. Kanske var vi inte vid rätt lokal. Någon 
kanske kan svara mig om vi var rätt 
Parkera bilen vid vägen/stigen och gick på en lite bredare stig. Kom fram till en liten bäck där det var 
några äppelträn, gick över några plankor och fortsatte lite till där det var lite sankmark (gick på två st. 
älgar som stod och åt i kärret). Kan detta vara rätt område som jag har fått beskrivit för mig? Vi gick 
vidare lite till och kom då till ett hus. 
Tack på förhand och för tidigare svar om lokalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum:   Fredagen den 10 juni 2005, 20:33:47   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   32  
 
I går kväll var Barbro och jag ute för att lyssna på nattskärra. Vi hade en väldigt tydlig och flitig skärra 
på det vanliga stället i Ärla, S vägen till Sågardvedet. När jag sedan åkte hem själv så stannade jag 
utmed vägen mellan Kjulaås och Ärla, några hundra meter norr om järnvägen vid skylt: Nybygget. Där 
har jag förr om åren hört hornuggleungar men det jag hörde nu gick jag bet på. Det lät lite likt 
kattuggleungar men mycket hårdare och snärtigare. Hjälp-vad var det hörde. Vore kul om någon 
kunde tala om det.  
 
Datum:   Torsdagen den 9 juni 2005, 21:38:20   
Namn:   Pelle Johansson   
E-post:   info@pofs.se  
Hemsida:   http://www.pofs.se  
Nummer:   31  
 
Hej 
Vi är några som startat en sida om fågelskydd, i första hand gällande tropiska fåglar. Men vi har ju sett 
att när det gäler olaglig handel med fåglar korsas vägarna med våra vilda fåglar och tropiska fåglar. 
Därför har vi tagit upp den biten och skall arbeta med det också i framtiden. 
På vår sida hade vi tänk presentera olika svenska arter här behöver vi er hjälp, svenska fåglar är ju 
vår svaghet. Vi behöver bilder och lite text om olika arter. För varje inskickad art så får man sitt namn 
och mailadress på sidan om man vill. Vill även ha hjälp hur vi skall indela arterna så folk lätt kan hitta 
dom nu har vi dom i tre enkla grupper. Det går ju givetvis bra att skicka mer än en bild per art kan ju 
var kul att se könsskillnad m.m.  
 
Är någon intresserad att hjälpa till gå till www.pofs.se och se vad vi sysslar med. Där kan man också 
se vilken info vi behöver vid arterna. 
 
Föreningar som tycker dom kan stå bakom det vi gör får ha sin hemsidas baner gratis på vår 
förstasida. Även om man inte skickar in bilder till oss. 
 
MVH 
Pelle 
info@pofs.se 
www.pofs.se 
 
PS Har du någon liten kul filmsnutt på fågel som kan skickas via dator så kan du få den upplagd på 
www.papegojfilm.se DS  
 
Datum:   Onsdagen den 8 juni 2005, 09:29:22   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   30  
 
I går kväll, ca 23:00 hörde jag två gräshoppsångare vid Tandlabron (Lv214). Från Tandlaviken hördes 
en rördrom och i buskagen hördes näktergal samt en sävsångare.  
 
Datum:   Tisdagen den 7 juni 2005, 01:32:42   
Namn:   Lasse Eisele   
Nummer:   29  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Till Tommy. Torpet Nysätter är utmärkt på Gröna kartan. Den måste du skaffa om du inte redan har 
den. Position 1 km väster om Hällby, 500 m rakt norr om Bergssjön. Med bil tar du av mot Hällby 
kyrkogård och fortsätter knappt 2 km, där viker en liten stig/väg av åt vänster som fortsätter åt OSO 
förbi torpen Lilla och Stora Högberget. Flodsångaren hördes nära stigen, c:a 300 m från bilvägen.  
 
  
  
 
 



Datum:   Måndagen den 6 juni 2005, 21:40:04   
Namn:   Maud Karlsson   
E-post:   hackspett75@yahoo.se  
Nummer:   28  
 
Hej! 
Jag är en ny aktiv medlem i klubben som undrar om någon har en begagnad tubkikare att sälja??? 
Jag undrar också om det finns någon tjej i klubben (runt 30) som skulle vilja ha en skådarkompis. Det 
är roligare att vara två eller fler. Maila gärna om du är intresserad. MVH Maud  
 
Datum:   Måndagen den 6 juni 2005, 17:58:44   
Namn:   Tommy   
E-post:   tomtom_72@telia.com  
Nummer:   27  
 
Hej! 
Hur hittar man till detta nedbrunna torp Nysätter? För en som inte hittar så mycket i sin nya stad.  
 
Datum:   Söndagen den 5 juni 2005, 19:59:46   
Namn:   Lasse Eisele   
E-post:   lasse.eisele@hallbybrunn.com  
Nummer:   26  
 
I kväll hörde jag en flodsångare på en för mig helt ny och oväntad lokal. Jag kom springande förbi det 
nedbrunna torpet Nysätter väster om Hällby när jag fick höra den omisskännliga sången. Fågel satt 
ganska nära stigen mot Hagby. 
En gräshoppsångare sjunger flitigt (åtminstone på nätterna) i diket vid Flacksta, helt nära cykelvägen. 
Kanske är det samma fågel som satt där förra året.  
 
Datum:   Lördagen den 4 juni 2005, 19:14:37   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   25  
 
Det är en fiskgjuse i det omöjliga boet vid Rördrommen.Den finns alltid där.Stor dramatik vid den 
holme där skarvarna håller hus.Båda havsörnarna jagade under 10 minuter.Luften och vattnet var fulla 
av skarvar,hundratals.Ingen lyckad fångst vad jag kunde se.Senare levererades en skarv i boet.  
 
Datum:   Lördagen den 4 juni 2005, 15:29:46   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   24  
 
31/5 Sofiebergsåsen.Under kvällen sjöng 5 ortolansparvar vid åsen.Det kan till och med ha varit 
6.Först trode jag ej mina öron,men Ilva kom och konstaterade det samma.De sjöng som bäst 
20.30.Bonus var 2 nyfikna rävungar i holmen bredvid åsen.På 2 meters avstånd betraktade vi 
varandra.  
 
Datum:   Lördagen den 4 juni 2005, 00:48:57   
Namn:   Maud Karlsson   
Nummer:   23  
 
Idag 3/6 hörde jag en Kärrsångare vid Dragsjön kl.22.00 samt såg en Nattskärra flyga omkring.  
 
Datum:   Torsdagen den 26 maj 2005, 15:46:14   
Namn:   BGNi   
Nummer:   22  
 
Stålforsbrons rörhönor som Lars Eriksson rapporterade 12/5, de vid länsen närmast kraftstationen, har 
nu tre ungar.Honan ruvar fortfarande, hon ligger stilla på samma plats hela tiden. Hannen samlar föda 
och matar honan och ungarna. Vi ser dem från vår balkong. Nytt balkongkryss! BGNi.  
 
  
  
 



Datum:   Torsdagen den 26 maj 2005, 13:13:09   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   21  
 
Nasen 26 maj. Sångsvanen har 5 ungar. Nykläckta. De lever än så länge mycket farligt. Hanen Brun 
kärrhök anföll under 10 min. ungarna. De höll ihop i en liten klump. De vuxna försvann in i 
vassruggarna och kom inte fram förrän efter 20 min. Ungarna klarade sig alla. De var 2 meter ut på 
vattnet men tog sig in mot kanten av vattnet.Trana på ängen och rop lite då och då från andra tranor. 
Svanarna jagade bort gäss hela tiden. Sammanlagt 18 gäss. Många fiskgjusar som jagade.1 
snatterand, gräsänder.1 häger, fisktärnor, tofsvipa. Sångare trädgårds, löv, rör. Sävsparv. Större 
hackspett runt tornet hela tiden.  
 
Senast redigerat av OKE:s (2005-05-26 19:25:05)  
 
Datum:   Tisdagen den 24 maj 2005, 19:03:31   
Namn:   Björn Jönsson   
Hemsida:   http://oke.sormlandsornitologerna.se  
Nummer:   20  
 
Sofiebergsåsen, Jäder 050524. 
sågs och hördes bl.a. 2 ortolansparvar  
 
Datum:   Tisdagen den 17 maj 2005, 16:52:03   
Namn:   IlvaHansson   
Nummer:   19  
 
I dag var jag och Barbro Hedström vid Öknasjön och såg alldeles otroligt många lärkfalkar, mellan 15 
och 20 ex jagade både högt och lågt. Vart man än tittade hade man 2-3 st.i samma kikarfång.  
 
Datum:   Torsdagen den 12 maj 2005, 12:56:11   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   18  
 
Ang. Rörhönorna vid Stålforsbron. Ett par har bo på bråten vid länsen närmast kraftstationen och som 
Ilva skriver ett par häckar söder om bron. Energi & Miljö AB hade planer på att röja undan bråten men 
när de upptäckte häckningen stoppade de jobbet för att låta rörhönorna ruva klart!  
 
Datum:   Onsdagen den 11 maj 2005, 21:46:10   
Namn:   Gunilla Boussard Hallgren   
E-post:   boussardhallgren@comhem.se  
Nummer:   17  
 
hej 
vill bara tala om att jag såg en svala vid Lagersbergs säteri ikväll vid 20.30  
 
Datum:   Söndagen den 8 maj 2005, 09:17:56   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   16  
 
Svar på föregående meddelande: ja det är rörhönor som häckar vid Strömstigen, mittemot Hydrotrim. 
De har häckat med lyckat resultat åtminstone de senaste 2 åren. Kan också tala om att jag hörde 
årets första näktergal vid Ekeby våtmark i går kväll.  
 
Datum:   Tisdagen den 3 maj 2005, 14:57:40   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   15  
 
Hej! Fick just ett telefonsamtal ang. en fågelobservation gjord igår mellan Tunafors kraftstation och 
Stålforsbron, vi enades om att det var 2 rörhönor, röd näbb och helsvart dräkt med upprättstående vit 
stjärt.  
 
 
 



Datum:   Måndagen den 2 maj 2005, 09:13:39   
Namn:   Ilva Hansson   
Nummer:   14  
 
I går,söndag, sjöng 2 ortolansparvar på Sofiebergsåsen. Ingen storspov men ca 200 rastande 
ljungpipare, troligen samma som Barbro har rapporterat tidigare.  
 
Datum:   Lördagen den 30 april 2005, 14:11:27   
Namn:   Barbro Hedström   
Nummer:   13  
 
30/4 Storspovparet har anlänt till åkrarna vid Viby.(Vägen mot Björsund.)Där rastar också 200 
ljungpipare,även en lärkfalk flög över.  
 
Datum:   Torsdagen den 28 april 2005, 23:34:33   
Namn:   Björn Jönsson   
Hemsida:   http://oke.sormlandsornitologerna.se  
Nummer:   12  
 
Vadsjön idag, den amerikansk krickan har observerats idag bl.a. av våra OKE:s kvinnliga veteraner. 
Lyssna: Ilva Hansson har rapporterat i Sörmlandssvararen. 
Tips: Oftast vid 19.00 tiden försvinner fågeln för "natten" så passa på i god tid. 
Rapporten finns i Svalan. 
//BJö  
 
Datum:   Torsdagen den 28 april 2005, 08:26:12   
Namn:   Björn Jönsson   
Hemsida:   http://oke.sormlandsornitologerna.se  
Nummer:   11  
 
Kom till Ekeby våtmark 
Lördagen den 30 april kl. 09.00-13.00 
Fågelskådningens dag på Ekeby våtmark. Samarrangemang med Energi & Miljö AB m.fl. Information 
om våtmarken och dess funktion får du av personal från E-tuna Energi och Miljö. 
Guider från OKE finns på plats vid våtmarks- huset och visar dig aktuella fågelarter vid våtmarken. 
Ställ bilen, ta cykeln och delta i utlottning av fina priser. Infart till parkeringsplats (antal begr. platser) 
vid reningsverket utmed folkestaleden. 
VÄLKOMMEN.  
 
Datum:   Tisdagen den 26 april 2005, 12:52:03   
Namn:   Lennart Cronholm   
Nummer:   10  
 
Är det någon som har sett Klippduvorna i Måsta?  
 
Datum:   Måndagen den 25 april 2005, 22:45:34   
Namn:   Björn Jönsson   
Hemsida:   http://oke.sormlandsornitologerna.se  
Nummer:   9  
 
Husby-Oppunda, Vadsjön, upptäcktes en Amerikansk kricka en hane, bland minst 200 krickor 
(Kl.18:50) Övriga arter se i Svalan.  
 
Datum:   Fredagen den 22 april 2005, 20:49:48   
Namn:   Ingvar Enning   
E-post:   ingvarenning@hotmail.com  
Nummer:   8  
 
Jag hoppas att Björn Jönssons program går i repris! Jag kunde inte vara med i onsdags. InE  
 
  
  
 



Datum:   Torsdagen den 21 april 2005, 10:21:52   
Namn:   Lennart Cronholm   
Nummer:   7  
 
Tack Björn för fina bilder, jag bara log hela vägen hem i går efter månadsmötet  
 
Datum:   Tisdagen den 19 april 2005, 11:37:37   
Namn:   Åse Rönnblom   
E-post:   a.c.ronnblom@telia.com  
Hemsida:   http://www.rowanblossom.com  
Nummer:   6  
 
Turkduva (ensam) skådad i Schotteparken, Gökstensområdet, Torshälla idag 19/4 kl. 11.10 i ca 10 
minuter. Hörs dock i skogsbacken fortfarande. 
/Åse  
 
Datum:   Måndagen den 18 april 2005, 12:16:06   
Namn:   Brita N   
Nummer:   5  
 
Rördrommen tutar i Nasens vassar 13/4 Brita N  
 
Senast redigerat av OKE:s (050418 21:02:15)  
 
Datum:   Söndagen den 17 april 2005, 23:13:26   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   4  
 
Hej. Idag (söndag) på eftermiddagen såg jag en Stenskvätta på ett stenröse i en åkerholme strax S. 
om Vingsleör, Lista. (en säker lokal, funnits där i många år)  
 
Datum:   Onsdagen den 13 april 2005, 19:32:10   
Namn:   Bo Johansson   
E-post:   016512467@telia.com  
Nummer:   3  
 
Hej Björn! 
Tack för gästboken,den var efterlängtad 
du har glatt många, vi är många som tycker att det är det intressantaste med vår hemsida! 
Vi tycker du är en bra Webmaster med mycket bra bilder bla annat.  
Hälsningar från Bosse J.  
 
Senast redigerat av OKE:s (050427 08:00:22)  
 
Datum:   Tisdagen den 12 april 2005, 08:09:05   
Namn:   Lars Eriksson   
Nummer:   2  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hej igår eftermiddag ringde en kille från Oxelösund. Han hade en härfågel gående på sin tomt. Håll 
ögonen öppna kanske den kommer hit?  
 
  
Datum:   Måndagen den 11 april 2005, 13:12:13   
Namn:   Björn Jönsson   
Nummer:   1  
 
Äntligen är gäsboken på plats efter mångas önskemål.  
 


