Hellre en rördrom i handen än tio i vassen?
ANDERS ARNELL

Den 30 augusti var det inte vilken fågel som
helst som fastnade i ringmärkningsnäten
nära Örbyhus slott vid Vendelsjön. Döm om
min och Jan Wärnbäcks förvåning när det
satt en rördrom med näbben fast i nedersta
nätvåden. Vi som normalt hanterar fåglar
upp till koltrastens storlek fick nu lite andra
dimensioner att hantera. Som tur var hade jag
inför uppstarten av märkplatsen 2003 skaffat
ringar för alla upptänkliga vassfåglar – nu var
det första gången en så här stor ring kom till
användning.

beskåda hela den mytomspunna vassfågeln.
Det gällde att hålla visst avstånd – drommens
blixtsnabba utfall då halsen sträcktes ut i hela
sin längd kunde annars ha fört den dolkliknande näbben lite för nära våra ögon… Om man
ska karakterisera en rördrom på närhåll med
ett enda ord får det bli: Respektingivande!
RÖRDROMMAR RINGMÄRKS SÄLLAN och då näs-

suggestiv upplevelse. Under proceduren med
märkning och åldersbestämning fick den
ha påse över huvudet, men sedan kunde vi

tan enbart som boungar. Enligt Svensk Ringmärkningsatlas hade fram till år 2007 totalt
248 rördrommar märkts i Sverige, de flesta
som ungar i Söderfjärden i Sörmlandsdelen
av Mälaren. Där har Lars Broberg ägnat en
stor del av sitt liv åt att arbeta med fjärdens
rördrommar, något som också skildrats av
Ingemar Lind i en fin naturfilm.

Anders Arnell med en större fågel än vanligt.
Anders till höger. FOTO: JAN WÄRNBÄCK

En glad Jan Wärnbäck lösgör rördrommen
från vassnäten. FOTO: ANDERS ARNELL

Respekt! Rördrom. FOTO: JAN WÄRNBÄCK

Se upp! Rördrom. FOTO: JAN WÄRNBÄCK

ATT HA EN RÖRDROM på så nära håll var en
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Ringmärkning av vuxna rördrommar
är ytterligt ovanligt och sedan 1980 har
det inte märkts mer än fyra rördrommar i
Uppland. Om dem berättar Lina Jansson på
Ringmärkningscentralen: ”Den första märktes
25/3 1983 i Hjälstaviken som en 3K+ hane.
Den andra fångades in utmärglad vid Kärsö
på Ekerö den 1/3 1993. Den fick repa sig
på Skansen till den 27/4 då den släpptes på
samma ställe och någon gång innan släppet ringmärktes den. Den tredje och fjärde
ringmärktes den 28/6 1995 som boungar i
en kull om fem i Svartsjöviken på Färingsö.
(Märkaren hade inte ringar till alla, tror jag.
Han skulle ut till ett bo av brun kärrhök

egentligen och stötte på drommarna.) Senare
hittades de döda på boet av märkaren och
ringarna togs av.”
Nästan alla hittills 29 återfynd av svenskmärkta drommar härrör från Söderfjärden
– det blir förstås spännande att se om vår
gäst i näten blir rapporterad någonstans ifrån.
Chansen är hyfsad för större fåglar – återfyndsandelen för rördrom är nära 12 procent,
jämfört med exempelvis 0,7 procent för vassens vanligaste fågel, rörsångaren.
Jag hade gärna delat denna upplevelse
med fler – både Jan och jag var med om en av
våra skådarlivs märkligaste händelser.

Till minne av PeO Westman
TOMAS KJELSSON

Tidigt i våras gick en av Upplands skådarprofiler, PeO Westman, bort.
PeO var tidigt intresserad av natur, fiske och
jakt. Han var under många år föreståndare för
Fyrväpplingens fiskecamp. Där han bland annat hade guidning och flugfiskekurser. I slutet
av 80-talet blev han även intresserad av fåglar.
Tommy Lindell kommer ihåg hur det gick till:
”Vi satt i hans trädgård hemma i Brobol och
drack en öl. Alldeles intill satt en fågel och
sjöng. Jag frågade då PeO om han visste vad
det var för fågel. När PeO erkände att han inte
visste det så provocerade jag honom lite med
att säga: – Och du kallar dig jägare, skogskarl
och känner inte igen en bofink.”
EFTERSOM PEO VAR sådan av naturen att om han

bestämde sig för något så blev det grundligt
gjort. PeO och Tommy reste och skådade
mycket tillsammans så snart var PeO ifatt
Tommy i kunskap om fåglar. Han var tidigt
med i det larmsystem för fåglar som numera
innehas av Club300. PeO hade som ett mål
att nå upp till 400 arter i Sverige vilket han
även gjorde. Hans 400:e art blev trädmåsen
i Blekinge 2007.

PEO VAR FÖR MÅNGA förknippad med Pansarudden, Tre Backar Lång och skogens fåglar.
Han intresserade sig framförallt för ugglor
och då speciellt slagugglor. Han satte upp
och övervakade holkar för ugglor och andra
fåglar i området Pansarudden – Gisslaren.
Dessutom guidade han ofta skådare inte bara
från Sverige utan även från andra länder. Han
hjälpte också till att hålla platser i området
iordningställda och tillgängliga för oss skådare
så att det skulle bli lättare att lyssna och se
olika skogsfåglar. För detta tilldelades han
2004 års Naturvårdspris av Upplands Ornitologiska Förening, något som vi vet att han
var både stolt och tacksam för.
PeO var en stark skådarprofil med många
vänner runt om i Sverige vilket man märkte
om man var med honom på resa till exempelvis Öland. Han hade mycket humor och hade
alltid glimten i ögat. Vi som fick privilegiet
att lära känna PeO är mycket tacksamma för
alla glada stunder och roliga minnen.
Tack PeO.

FÅGLAR I UPPLAND 3 2009

37

