V

åren brukar vara en hektisk tid för
många, så även för oss i redaktionen.
FiU nummer 2 är extra stressig att
göra för har vi inte tidningen klar innan
tryckeriet tar semester kommer den inte ur
förrän i augusti. Själv har jag knappt haft tid
att skåda i maj men som tur är bor jag numera i suveräna fågelmarker och en begränsad insats hemmaskådning har gett riktigt fin
utdelning i form av dubbelbeckasin, flodsångare och vassångare. Järpe under en
springtur och kornknarr, rördrommar och
näktergal hörda från balkongen är andra trevliga guldkorn. Natthägrarna vid Hjälstaviken
hägrade verkligen men tyvärr blev det aldrig
tid att åka och titta på dem. Sannolikheten att
hitta en natthäger på hemmaplan är ytterst liten, men jag hoppas ändå på att någon gång

få göra det. Har man inte möjlighet att dra
och skåda när som helst kan man i alla fall få
drömma.

Trevlig sommar på er allihopa!
Annika Rastén
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Några frågor till Helge Röttorp
Åsa Steinholtz
Hur länge har du sysslat med fågelskådning och hur kom det sig att du började
intressera dig för fåglar?
Jag har fågelskådat regelbundet sedan mitten av 1950-talet. Fåglarnas läten fascinerade
mig tidigt och bidrog nog mest till grunden
för intresset. De regelbundna släktbesöken på
Revsudden, med åtföljande sträckskådning
med hjälp av en binokulär tub som Ottenbypersonalen hade, gjorde att jag blev helt fast.
Hur mycket tid lägger du på skådning och
vad gör du vid sidan av?
Numera är jag egen företagare med rovdjursspårning och fågelinventering som verksamhet. Det blir naturligtvis en del fågelskådning
i jobbet. Jag skulle tro att jag fågelskådar mer

eller mindre intensivt ungefär en tredjedel av
min vakna tid. Andra intressen som jag kombinerar med fågelskådning är skådning av
däggdjur, groddjur och reptiler, samt jakt.
Favoritfågellokaler – var skådar du helst i
Uppland, Sverige och världen?
Uppland: Dalälvsområdet och andra större
”bra skogsområden”, men även t.ex. Ledskär,
Singö skärgård och andra skärgårdsöar i Uppland.
Sverige: De vanliga Öland-, Skåne- och Hallandskustlokalerna är alltid intressanta på
grund av mängden fågel. Väderöarna i Bohuslän är en favorit.
Världen: Regnskogsbiotoper var helst de
finns.
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Vilket är ditt bästa fågelminne?
Jag har många ”bästa fågelminnen”. Några
på senare år är när jag hittade lappuggleboet
i Roslagen, efter mycket letande, 1999. Kolymasnäppan som jag hittade mot alla odds dag
2, 3/8 2005 på Öland. Den är en drömart för
mig och likaså ismåsen som sågs 11/12 2004
tillsammans med många andra fågelskådare.
... och ditt värsta?
Falsterbo fågelstation i juni 1962. Jag jobbade på fågelstationen och såg en sandtärna
ute på Skanörs Revlar. Jag var ensam och tog
moppen till fågelstationen. Gunnar Roos och
några till hängde med ut på Revlarna. Fågeln
kunde inte upptäckas då och inte heller dagen efter. Obsen refuserades, vilket kändes
tungt eftersom jag såg den bra och var helt
säker.

Vilken typ av fågelskådning föredrar du?
Jag har alltsedan slutet av 1960-talet ägnat
mycket tid åt fågelinventeringar av olika slag.
Det är nåt som jag gillar. Fågelskådning i
urskogsliknande biotoper, antingen de ligger
i Sverige eller är en tropisk regnskog är väl
det som annars är mest intressant.
Är du en kryssare? Vilka listor har du och
hur håller du ordning på dina kryss?
Nej, det är jag inte och jag har endast en ungefärlig uppfattning om hur många arter jag
har sett i t.ex. Sverige eller världen. Den enda
listan som jag har koll på är tomtlistan. Jag
har bott i Björkskog i Roslagen sedan 1978
och har 138 arter på tomtlistan.
Hur många Sverigekryss respektive
Upplandskryss har du?
Sverigekryss gissar jag är ca 350. Antal Upplandskryss har jag ingen aning om, men i
Svalan har jag tydligen matat in 244, så det
är väl drygt 250 i alla fall.

Har du en favoritart?
Jag har faktiskt tre svenska favoritarter, lappuggla, grönsiska och svartmes. Lappugglan
är väl lättbegriplig, men de två andra har
smugit sig in i min ”upplevelsesjäl” utan att
jag vet hur det har gått till. Det är något visst
med dem.
Vad skulle vara en drömobs för dig?
Att hitta en individ av en art som betraktas
som utdöd/utrotad. Eller, den ultimata drömmen för alla upptäckare, att hitta en helt ny
art utan att det är fråga om splittning.
Vilken tror du blir nästa art för landskapet Uppland?
Tundrapiplärka eller vattensångare.
Finns det någon Upplandsskådare som du
skulle vilja veta mer om?
Hans Ryttman.

