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Så var det dags igen, inneträff på föreningen, 
det händer inte så ofta så det kändes nästa lite 
ovant. Nyfikna bänkade vi oss i Studiefräm-
jandets lokaler på Portalgatan, vi var cirka 50 
personer och nu var det Etiopien som gällde. 
Afrikas horn är ett område som jag själv inte 
besökt så det var extra spännnade.

Håkan Pohlstrand var kvällens föredrags-
hållare. Håkan är en riktig Etiopien-expert, 
han har bott i landet och lett flera besökande 

grupper som guide och reseledare, bland annat 
för AviFauna. Landet är stort, ungefär dubbla 
Sverige, med över 850 fågelarter sedda och 
med Eritrea inräknat finns cirka 30 endemiska 
arter. Biotoperna är omväxlande med högpla-
tåer, savanner, Rift Valley med sitt sjösystem 
och fuktiga regnskogar. Huvudstaden Addis 
Addeba ligger på 2 400 m.ö.h. Håkan visade 
bilder på både fåglar, djur och människor från 
de centrala och sydvästra delarna av landet. 
Fyndigt hade han tejpat upp en stor karta på 
väggen i lokalen.

Det var massor med vackra fågelbilder. 
Flera på lammgam, det gillar jag, en impone-
rande rovfågel som också finns i Pyrenéerna. 
Horder med babianer, stengetter och klipp-
grävlingar passerade också förbi. Lite inkilat 
var det också bilder på människor från de 
olika minoritetsgrupperna som bor i sydväs-
tra delen av landet. En del var personer som 
Håkan kände. Landet har också övervintrare 
från våra breddgrader, en hel del rovfåglar 
från östra Europa och Asien hittar dit liksom 
tranor.

Ett tips var att ta Ipren när höjdsjukan 
gjorde sig påmind. Kanske funkar det också 
mot åksjuka, cirka 400 mil kan det bli på en 
21 dagars skådarresa.

Den stora behållningen av föredraget var 
de vackra bilderna. Berättandet var ofta lite 
internt och riktat till de i publiken som var 
gamla bekanta eller deltagit på resan.WATTLED IBIS FOTO HÅKAN POHLSTRAND
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Juryns motivering löd:

För många är Kjell lite av en doldis bland 
fågelskådarna i Uppland men i över 30 års tid 
har Kjell inventerat och följt upp fågellivet 
framförallt i Garnsbygden men även i hela 

Vallentuna Kommun. Kjell är en drivande 
kraft i Angarngruppen och deltar aktivt i 
gruppen med olika projekt. Sedan slutet av 
70-talet har Kjell varje år bland annat in-
venterat ortolansparv i Vallentuna kommun. 
Ugglor och rovfåglar är andra arter som står 
Kjell nära hjärtat. Kjells drivkraft, kunskap 
och noggrannhet har till stor del bidragit till 
förståelsen och intresset för det uppländska 
fågellivet.

Priset består av 1000:- i kontanter och en 
fågelmålning.


