H

östen har varit otroligt mild och fortfarande, en bit in i december, finns
enstaka tofsvipor kvar i landskapet
och till och med en ladusvala sågs i början på
månaden. Men jämfört med sommarhalvåret
är det klent med fågel i markerna och i väntan på våren får ni läsa fågelrapporten och
fantisera om alla läckra fåglar istället. Själv
brukar jag alltid så här års börja drömma om
sånglärkor, bofinkar och andra vårfåglar på
nätterna. I och med det här numrets utkomst
har FiU-redaktionen äntligen nått sitt mål –
att komma ikapp med utgivningen igen.

God Jul på er allesammans!
Annika Rastén

Intervju med Ingrid Stenström
Åsa Steinholtz
Hur länge har du sysslat med fågelskådning och hur kom det sig att du började
intressera dig för fåglar?
Sedan barnsben. Mina föräldrar var alltid ute
i naturen med mig.
Hur mycket tid lägger du på skådning och
vad gör du vid sidan av?
Som pensionär skådar jag när väder och intressanta fåglar lockar. I övrigt gäller barn,
barnbarn, vänner och musik – särskilt vintertid, när jag är rädd för halkan.
Favoritfågellokaler – var skådar du helst i
Uppland, Sverige och världen?

Uppland: Kungsängen, Hjälstaviken, Ledskär – beroende på årstid och väder.
Sverige: Hornborgasjön, Öland.
Världen: Lettland – så nära, så annorlunda.
Vilken typ av fågelskådning föredrar du?
Besöka en intressant lokal, häckfågelräkningen i början av juni. Vintertid: studera
matningen vid köksbordet.
Är du en kryssare? Om så är fallet – vilka
listor har du och hur håller du ordning på
dina kryss?
Noterar både via Upp-X och Svalan, där jag
fört in alla de arter jag sett under min livstid
– som mellanspetten 1946.
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Hur många Sverigekryss respektive Upplandskryss har du?
Sverige 289 och Uppland 263.
Vilket är ditt bästa fågelminne?
1. Studerade en nordsångarfamilj 1955 och
ringmärkte ungarna.
2. Att varje sommar under barndom och ungdom mötas av fältpiplärkans kvitter, när jag
återsåg sandstranden och dynerna i Haverdalsbukten.
...och ditt värsta?
Sådant glömmer jag.
Har du en favoritart?
Hämpling, blå kärrhök, kungsfiskare.
Vad skulle vara en drömobs för dig?
Biätare.

Vilken tror du blir nästa nya art för landskapet Uppland?
Har ingen aning.
Finns det någon Upplandsskådare som du
skulle vilja veta mer om?
Gärna någon annan kvinna.

Rättelse 1:
I förra numret fanns en
artikel om sädgäss av
Lars Bern. Det visade sig
att viktig information i
Fig. 2. på sidan 18 togs
bort vid layouten. Den
information som saknas
är viktig och finns längst
ner i figuren i form av
siffror och streck. Fig. 2
ska alltså se ut som i
bifogad figur

Rättelse 2.
I förra numret missade redaktionen att personen bredvid Anders Arnell
på bilden på sidan 46 är Ingemar Lindquist. Ingemar är mycket aktiv
i ringmärkningsarbetet och förtjänar givetvis att omnämnas.

