
Höstens kurs i lockläten
LOCKLÄTEN ÄR FASCINERANDE och, när man 
väl lärt sig att känna igen dem, oerhört an-
vändbara för att upptäcka och artbestämma 
fåglar. För vissa artpar, som är mycket lika till 
utseendet, är lätet kanske det enklaste sättet 
att skilja dem åt. Entita-talltita, ängspiplärka-
trädpiplärka, storspov-småspov, för att nämna 
några. Med det sagt är många lockläten korta, 
diskreta och tämligen lika varandra, och att 
lära sig dem är en utmaning som de flesta käm-
par med under hela sitt fågelintresserade liv.

Under hösten har UOF därför anordnat en 
kurs i lockläten. Tretton deltagare har lotsats 
igenom läten hos ett drygt hundratal arter 
som regelbundet påträffas i Uppland. Kursen 
fördelades på fyra inneträffar där vi försökte 
följa den fenologiska kalendern. Således tog 
vi oss först an vadare och sångare som flyttar 
söderut tidigt, därefter piplärkor, trastar och 
gäss som flyttar senare på hösten, för att så 
småningom avrunda med de mesar och finkar 
som stannar kvar hos oss hela vintern.

HELGEN EFTER VARJE inneträff följde en ex-
kursion där vi i fält försökte tillämpa våra 
nyvunna kunskaper. Första utflykten gick 
till Hjälstaviken, där bland andra ärtsångare, 
enkelbeckasin och större strandpipare hördes, 
och vi fick lära oss ungtranornas förvånansvärt 
ljusa vissling. Gången därpå bar det av till 
Lövstaslätten, där sånglärkor och sädesärlor 

rastade i mängd, ljungpipare flög över och 
sävsparv lockade från vassen. Tredje exkur-
sionen ställdes in på grund av regn men togs 
igen några veckor senare med svartmesar, 
korsnäbbar och nötskrikor i Nåntunalund. 
Slutligen tog vi en promenad bland Nåstens 
meståg där även domherrar, stjärtmesar och 
gråsiskor lät bjuda på sig.

KURSENS MÅLSÄTTNING var inte att alla skulle 
lära sig alla läten utantill, utan i första hand 
att ge en överblick över vilka läten som man 
kan stöta på i landskapet så att varje delta-
gare därifrån kan börja orientera sig i lätes-
djungeln. Deltagarna hade olika omfattande 
förkunskape r men alla har förhoppningsvis 
lärt sig en del under kursens gång – det har 
inte minst jag själv som kursledare! Slutligen 
några tips till er som vill börja lära er läten. 
Ta gärna en stund hemma att sitta ner och 
lyssna igenom några inspelningar i lugn och 
ro. Jämför, leta likheter och skillnader. Det 
bästa är att hitta din egen kom-ihåg-regel, så 
försök att bilda dig en uppfattning innan du 
kollar hur andra beskriver lätet. Och, framför 
allt, var ute i naturen ofta och håll öronen 
öppna. Världen är full av spännande fågelljud 
att utforska!

Jon Hessman

Järnsparv, Prunella modularis, tillhör 
de fåglar som under hösten oftast 
uppmärksammas på locklätet. Här 
ett fotovänligt undantag. Svenska 
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