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Nio fågelintresserade ungdomar 
mellan 12 och 25 år träffades ett 
par timmar varje torsdag för att lära 

sig mer om Sveriges fåglar och konsten att 
fågelskåda. Nivån skiljde sig mellan medlem-
marna, några var vana skådare medan andra 
inte ännu hade skaffat sin första kikare. Men 
stämningen var god och man delade fritt 
med sig av sina kunskaper, alla kunde lära sig 
någonting nytt. Man gjorde presentationer av 
olika fågelgrupper, arrangerade bildquiz och 
delade med sig av personliga erfarenheter.

Efter femte mötet återstod bara ett mo-
ment – studeicirkeln skulle avslutas med en 
helgresa till Örskär. Mellan den 17:e och 19:e 
maj skulle man få vara med på ringmärkning, 
fältskådning och sträckskådning vid en av 
Nordupplands finaste fågellokaler!

Innan avfärd var förväntningarna höga. 
Många hade besökt Örskär tidigare och vis-
ste vilka möjligheter ön kan erbjuda. Ruggigt 
väder och rätt vind innebär att nästan vad 
som helst kan ramla in i näten, sjunga bland 
buskagen eller sätta sig i trädkronorna!

Bara att ta sig till Örskär är en upplevelse i 
sig. Man gör först en bilresa till kusten, följd av 
färjetur till Gräsö där bilresan sedan fortsätter 
mot öns nordspets. Där lämnar man bilen och 
tar båttaxi över till Örskär, varifrån det är två 
kilometers promenad till vandrarhemmet.

Gruppen stannade vid Gräsös nordspets, 
där man ansåg att fågelskådningen kunde 
starta. I och med detta måste vissa riktlinjer 
etableras – vad gällde angående den gemen-
samma krysslistan? Räckte det med att en 
person såg eller hörde arten eller skulle alla 
i gruppen vara överens innan den kunde 
kryssas? 

Man kom fram till att åtminstone två 
personer måste vara ense om arten för att den 
skulle få kryssas. Det ledde gruppen vidare 
till nästa fråga –hur många arter skulle man 
lyckas få ihop under de knappa två dagarna 
på ön? Förslagen var spridda, med allt från ett 
åttiotal arter till över hundratjugo. Alla bud 
var troliga – det är i slutändan vädret, med 
en gnutta tur, som avgör var siffran landar.

Från Gräsös nordspets tog deltagarna 

En UOF-resa till 

Under våren arrangerade UOF:s ungdomssatsning 
en studiecirkel för unga på studiefrämjandet, ledd av 
Per Johan Ulfendahl. 

Lärkfalk (Falco subbuteo)

med unga fågelentusiaster
ÖRSKÄR 
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båttaxin till Örskär, varifrån de sedan fick dra 
sin packning på släp mot vandrarhemmet. Väl 
där packade man snabbt upp, tog en tur till 
ringmärkningen för att hitta näten och gick 
sedan direkt till sängs. Det var en spänd och 
förväntansfull sömn, men framför allt var den 
kort. Man hade knappt hunnit stänga ögonen 
förrän det var dags att stiga upp igen. 

Solen hade ännu inte nått horisonten, men 
dess ljus fick redan det mörka vattnet att glitt-
ra. Klockan var 03.00 och deltagarna satt sam-
lade på Örskärs saltstänkta klippor. Näten var 
höjda, utrustningen för ringmärkning låg redo. 
Himlen utlovade 
strålande sol. För 
de ovana fågel-
skådarna var det 
en välsignelse, 
även om de mer 
erfarna skådarna 
också såg nack-
delarna med det 
fina vädret.

Precis som förutspått var den första mor-
gonen lugn – inte mer än ett tjugotal fåglar 
ramlade in under de sju timmarna näten satt 
uppe. Per Johan ringmärkte fåglarna och hade 
tack vare den fridfulla morgonen tid att visa 
upp fåglarna för medlemmarna, vilket gjorde 
det till en väldigt pedagogisk ringmärkning. 
Det var till största del lövsångare som fast-
nade i näten. Men en vacker blåhakehane 
dök upp två gånger, till allas stora glädje. 
Färgkombinationen är makalös!

Det fina vädret minskade visserligen 
mängden fågel, men värmen gjorde samtidigt 
alla på gott humör. Tomma nät innebar inte 

heller att det var en dålig dag för skådning 
–bakom klipporna dansade två lärkfalkar 
fint under morgonen och skräntärnor gled 
över vattnet.

När näten väl sänkts och lunchen var över 
splittrades man och ägnade eftermiddagen åt 
att utforska ön i jakt på nya arter. Man lycka-
des med gemensamma krafter få in bland 
annat korsnäbbar och tjäder. Mot kvällen 
samlades alla åter för en gemensam middag 
där man gick igenom dagens fynd. Listan 
hade nått sjuttio arter. Förväntningarna inför 
morgondagen var höga. Väderprognosen var 

ostadig och ingen 
var längre rädd för 
lite regn. Vindarna 
låg rätt, den ostliga 
vinden utlovade 
stora möjligheter. 
Skulle man lyckas 
bräcka hundra ar-
ter?

Det är få förun-
nat att vakna vid gryningen och glädjas åt 
dåligt väder. Men det gjorde de unga fågel-
skådarna på söndagsmorgonen. De var tröttna 
och slitna, men den entusiasm och spänning 
som bubblade inom dem övervägde allt annat. 
En ostlig vind, blandad med lätta regnbyar, 
var vad söndagsmorgonen hade att erbjuda. 
Det kunde inte vara bättre förhållanden! 
Flyttfåglarna tvingades gå ner och ta skydd 
från det hårda vädret och i takt med att de 
landade på ön tog det fart i ringmärkningen! 
Det var en helomvändning från lördagsmor-
gonen – plötsligt fick man springa mellan nät 
och ringmärkning för att hinna med, påsarna 

”Det är få förunnat att 
vakna vid gryningen 
och glädjas åt dåligt 
väder. 

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) och blåhake (Luscinia svecica) var två arter som fångades in för ringmärkning 
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räckte knappt till och det fanns ingen tid över 
för pedagogiska uppvisningar! Näten åkte 
upp och ner i takt med väderförändringarna! 
Plötsligt öste det ner och näten sänktes. Så 
kom en lucka och näten åkte åter upp! 

Grönsångare, svartvit flugsnappare, grå 
flugsnappare och trädpiplärka var bara några 
av morgonens fångster, medan både gök, 
näktergal och rosenfink hördes sjunga i bak-
grunden. Man hann ringmärka över 70 fåglar 
under de regniga söndagstimmarna. Men till 
slut hördes åska mullra i fjärran och näten fick 
sänkas för sista gången. Regnet tilltog och man 
sökte tilfällig tillflykt inomhus. 

Fast det dröjde inte längre än att delta-
garna hann ta en snabb vilopaus förrän vädret 
bättrade sig och regnet passerade förbi. Ingen 

tvekade över att ge sig ut på en sista fältjakt 
igen! Alla var nu trötta och slitna, men 
ingen märkte av det. Nu gick alla på rena 
adrenalinet!

Det var knappast förgäves. Det dåliga 
vädret hade tvingat ner fler arter än bara de 
som fångats i näten. Härmsångare, ringtrast 
och mosnäppa var några av arterna som 
kryssades under de sista timmarna på ön! 
Men allting har ett slut och efter lunch 

var det dags att återvända hem. De nyvunna 
vännerna samlades för att gå igenom helgens 
fångst och den slutgiltiga siffran landade på 
103 arter. En lyckad skådning utan tvekan!

På vägen hem kom tröttheten långsamt 
smygandes. Med ett leende på läpparna föll 
många in i en lätt sömn. Men redan samma 
kväll började man skissa på en ny resa till hös-
ten –ingen ville att äventyren skulle sluta här.

Tio ungdomar hade farit till Örskär, tio 
unga fågelskådare återvände hem.

”Plötsligt öste det ner 
och näten sänktes. 
Så kom en lucka och 
näten åkte åter upp!
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