Intervju med Martin Amcoff
ÅSA STEINHOLTZ

Hur länge har du sysslat med fågelskådning
och hur kom det sig att du började intressera
dig för fåglar?
Som barn tillbringade jag många somrar på
farmor och farfars gård i Jämtland. Här var
naturen alltid nära och jag blev tidigt intresserad av fåglar. De första anteckningarna är
från 1968 då jag skrev upp fåglar vid fågelbordet, nötväcka och tofsmes. Gick med i UOF
1973 och började skåda på ”allvar” i början
av 70-talet.
Hur mycket tid lägger du på skådning och
vad gör du vid sidan av?
Skådade intensivt på 70- och 80-talet med
drygt 1000 fälttimmar vissa år. På senare år
har mer tid lagts på inventeringar, fågelskydd
och naturvårdsarbete. Jobbar på Upplandsstiftelsen med förvaltning av natur- och
friluftsområden.
Favoritfågellokaler - var skådar du helst i
Uppland, Sverige och världen?
I Uppland är Ledskär favoritlokal, i Sverige
Gotska Sandön.
Vilken typ av fågelskådning föredrar du?
Gillar sträckräkning och har tillbringat
många dagar vid sydsveriges kuster, mest
Öland, Gotland och upplandskusten. Har
också varit i Israel längre perioder och räknat
sträck. Inventerar kustfåglar nästan årligen i
Gräsö skärgård sedan 1997 i ett projekt där
vi jagar mink och följer hur det påverkar
kustfåglarna.
Är du en kryssare?
Kryssade rätt flitigt tidigare men det har blivit
mindre av det på senare år. Sverigekryss 348,
Upplandskryss 307.
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Vilket är ditt bästa fågelminne?
Har ett trevligt rosenstareminne från Dagermansgatan i Uppsala. Gick upp tidigt på
morgonen den 25 maj 1981 för att jobba. När
jag yrvaket tittade ut från köksfönstret gick
en adult rosenstare på gräsmattan utanför
fönstret. Sprang in till angränsande rum där
Robert Ekman och hans tjej låg och sov. Skrek
rosenstare! Robert lättande en halvmeter och
var snabbt vid köksfönstret där han fick se
fågeln en stund innan den blev bortskrämd
av förbipasserande och drog iväg.
Har du en favoritart?
Det är svårt att välja en favorit bland fåglarna
men jag har en speciell känsla för tornseglare.
Vad skulle vara en drömobs för dig?
Hitta en häckning av svart stork i Uppland.
Vilken tror du blir nästa art för landskapet
Uppland?
Nästa upplandsart blir alpseglare.
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