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Hjälstaviken, Ottenby, Hornborgasjön, Stekenjokk, Getterön, Umedeltat ... att Sverige
är ett land med mängder av fina fågellokaler
är det nog ingen fågelintresserad som missat.
Det kan då tyckas lite förvånansvärt att det
under så många år inte har funnits någon
bra guide över dessa platser för hela landet.
Många lokalföreningar har producerat fina
lokalguider, men ända sedan den gamla Fågellokaler i Sverige (som kom ut i sin senaste
upplaga 1985) slutade säljas, har det alltså
inte funnits någon rikstäckande bok över Sveriges bästa platser att skåda fågel vid. Nåväl,
nu finns det återigen en sådan att köpa, nämligen Här tittar vi på fåglar – Sveriges bästa
fågellokaler skriven av Magnus Ullman.
Det ska väl sägas med en gång att det här
inte är en bok för den som söker nya, okända
smultronställen. Alla lokaler som är med i
boken är välkända för dem som skådat ett tag,
men inget ont i det! Det finns ju trots allt en
väldigt bra anledning till att de är populära.
Som alltid kan man ha synpunkter på urvalet
av platser, men ska en sådan här bok hållas
vid ett vettigt omfång, kan man förstås inte
ta med alla. Jag skulle dock gärna ha sett
några till från vår norra landsände, nu är södra
Sverige överrepresenterat. Även om de flesta
av våra mest kända lokaler finns där, skulle
några till från Norrland inte ha skadat.
För varje lokal finns en kort beskrivning
av platsen och hur man tar sig dit, en lättläst
och bra karta över området samt en mer
fördjupad text om vilka fåglar man kan se
under olika årstider. Texten är ledig och
lättläst trots den ofrånkomliga uppräkningen
av arter som då och då dyker upp. Vidare
finns information om huruvida platsen är
handikappanpassad (något som glädjande
nog blir allt vanligare nu för tiden), om det
finns fågeltorn, fikamöjligheter, grillplats, Naturum och så vidare. Dessa markeras alla med
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enkla symboler, vilket gör det lätt att snabbt
se vilka faciliteter som erbjuds. Dessutom
finns en QR-kod för varje lokal, vilken man
kan läsa av med sin telefon och som direkt då
länkar till de senaste rapporterna på Svalan
för aktuell lokal. Jag gjorde ett snabbt test
av denna funktion som fungerade utmärkt,
även om jag undrar lite över valet att placera
koden längst in närmast bindningen, så att
man måste vika upp boken för att kunna läsa
av den. Det hade varit mer praktiskt att ha
den längre ut.
Det är förstås oerhört viktigt i en lokalguide att informationen är korrekt, och ska
man lita på mitt lilla stickprov av några favoritlokaler, så stämmer allt utmärkt. Det är
för övrigt väldigt roligt att läsa om de lokaler
som man ännu inte besökt och drömma sig
dit. De många fina fotografierna gör sitt till,
författaren har lyckats plocka ut både bra
miljöbilder och fina fågelbilder.
Jag rekommenderar varmt denna nya
guide, kanske främst till dem som inte skådat
så länge. ”Hårdskådarna” har antagligen redan
koll på dessa välkända lokaler. Den kommer i
alla fall att följa med mig på nästa resa genom
Sverige.
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