Plötsligt

satt den bara där
DEN NÄRMASTE inramningen till ordet ”plöts-

ligt” är oftast mer eller mindre händelsefattig.
Ordet används vanligtvis för att beskriva att
någonting hastigt händer utan förvarning.
En fågel som, enligt min mening mer än de
flesta, förkroppsligar det här begreppet, är
den svarta rödstjärten.
Jag hade vid flera tillfällen gått omkring
i området runt GE Healthcare och Uppsala
Energi utan att någon gång höra (med min
begränsade hörsel) eller se den svarta rödstjärten. Ändå rapporterades den (till min
grämelse) gång på gång på Artportalen. Jag
hade, mer eller mindre, gett upp hoppet att
”få in den” på årslistan. Men så, i början av juli,
fick jag höra att en svart rödstjärtfamilj flera
gånger hade setts vid ställverket intill gång-/
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cykelvägen utmed västra sidan av Uppsala
Energi. Mina förväntningar var väl inte särskilt
högt ställda men jag ville ändå göra ett försök.
Plötsligt, till min lycka, så satt den bara
där, en gammal hona överst på ett gunnebostängsel, vinkelrätt mot gång/cykelvägen, och
senare fick jag se två ungfåglar med gulaktiga
mungipor. Äntligen! Så kul!
JAG GJORDE SENARE dagligen lyckosamma be-

sök på platsen. Oftast satt 1−3 individer på
nämnda stängsel. Redan vid andra besöket
satt där plötsligt en svartmuskig hanne med
kontrasterande vit vingfläck.
De svarta rödstjärtarnas insektsjakt
inleddes oftast med spaning från någon upphöjd plats 20−150 centimeter över marken.

Svart rödstjärt, Phoenicurus ochropus,
(ungfågel t.v. och hane t.h.). Boländerna,
Uppsala 16 augusti 2016.
FOTO: TORBJÖRN SJÖLIN

”

Fåglarna uppförde sig tidvis helt förutsägbart för
att plötsligt, styrda av någon impuls, fullständigt
avvika från det förväntade.

Därifrån skedde snabba, katapultlika utflykter
ner på marken där bytena fångades varefter
fåglarna snabbt återvände, alternativt valde
ny utkiksplats. Det fanns någonting alert,
helhjärtat och beslutsamt över hela deras
uppträdande.
Efter att en god stund ha födosökt inom
ett begränsat område kunde en svart rödstjärt plötsligt göra en utflykt några hundra
meter bort. Fåglarna uppförde sig tidvis helt
förutsägbart för att plötsligt, styrda av någon
impuls, fullständigt avvika från det förväntade. Under mina så gott som dagliga besök
i området från det första mötet och några
månader framåt, gick jag aldrig lottlös från
platsen. Men i synnerhet under den senare
delen av perioden kunde jag uppgivet vara

”

på väg därifrån för att så plötsligt och överraskande upptäcka den svarta rödstjärthannen
på ett nytt och oväntat ställe. Oftast såg jag
den inte komma flygande. Plötsligt så satt
den bara där.
JAG HAR VERKLIGEN svårt för att ställa art mot

art och försöka lista favoriter bland fåglarna.
Såväl art- som individmässigt har de alla
sina kvaliteter. Ändå måste jag tillstå att få
fåglar gör mig så glad som rödstjärtarna.
Båda arterna är synnerligen attraktiva, både
genom sitt tilltalande utseende och sitt alert
explosiva väsen.
Sören Franceen
Paprikagatan 12
754 49 Uppsala
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