Trettondagshönan
Text och bild: Mova Hebert
Midvintern tog ett nytt tag om Stockholm då vi, nio rapphönor, träffades på Skinnarviksberget på
trettondagsaftons morgon. - Andra året med rapphöneexkursion i betongen, det kanske kan kallas en
tradition, sa exkursionsledaren Susann Östergård.
Årets upplaga bjöd på fågel på tre lokaler på Södermalm samt under en snöig avslutning vid
Strömmen.
Den första lokalen, Skinnarviksberget, är numera en klassisk skådarlokal för betonglistansartjägare.
Här kan både rara och mer vanliga arter dra förbi, i synnerhet under vårens och höstens tidiga
morgontimmar. Men denna morgon var berget ett kalfjäll i en av vinterns bistrare skrudar. Snön yrde,
vinden bet i kinderna, en vante blåste iväg och tubkikaren fick hållas i ett fast grepp. I fjärran, längs
iskanten borta vid Riddarholmen, skymtades storskrake och knölsvan, och på isen kråkor och kajor.
Från höjdens bistra klimat raskade vi sedan nedåt, längs Yttersta Tvärgränd och vidare bort mot
Tanto. Vid stadsdelsförvaltningens gula hus intill Ringvägen såg vi både nötväcka och trädkrypare. Här
rör sig gott om människor; barn och hundar skrämmer omedvetet fram fåglarna på ett bra sätt.
På plats i Söders fågelbar tog initiativtagaren Kerstin Wilton emot. Hon berättade historien bakom
fågelmatningen och uppmanade alla intresserade att anmäla sig som kypare, eller om det var krypare,
det vill säga utfodrare i baren för en vecka. I baren hänger stadigt vanliga arter som grönfink, pilfink,
talgoxe och blåmes. Vi väntade på att få se andra stammisar som större hackspett och duvhök, men
fick istället in den trogne kyparen och chauffören Böna och hans hundar i kikarsiktena. Böna hör till de
som ser till att förråden i baren aldrig sinar. Rapphönorna bidrog med några kilo solrosfrön.
Från Tanto vandrade vi till busshållplatsen vid Timmermansgården. En flock på 30 björktrastar drog
förskrämt i väg, tillsammans med en del kråkor. Kvar i en fläderbuske satt två koltrastar och kurade.
Under det att vi väntade på bussen studerades trutar och måsar som på hög höjd cirklade över husen
mot den grå himlen. Karaktärer för måsfåglar diskuterades, med stöd av högläsning ur Fågelguiden,
och allt verkade mycket enkelt.
Framme vid Gaveliusgaten 8, den senaste uppstickaren bland andra fågelmatningar på Söder, såg vi
omedelbart steglits och efter lite jobb grön- och gråsiska och efter ytterligare ansträngningar från
exkursionsledningen även stenknäck. Sedan började det snöa. Riktigt mycket. Vi retirerade till Hylands
hörna i korsningen Ringvägen-Katarina Bangata. En varm plats vars raska personal trollade fram det vi
behövde för att att fylla på energidepåerna. Där gjorde vi artlista och sammanfattade dagen.
Några som fortfarande ville se och ha mer tog sedan bussen ner till Strömmen men i det tilltagande
snöfallet var det svårt att göra lokalen rättvisa. Sothöna, knipa, storskrake, vigg, gräsand och
igensnöad kanadagås, liksom skratt- och fiskmås och gråtrut noterades.
Artlista: Knölsvan, kanadagås, gräsand, knipa, storskrake, skrattmås, fiskmås, gråtrut, tamduva, koltrast,
björktrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, kråka, gråsparv, pilfink, grönling, steglits,
grönsiska, gråsiska och stenknäck.

Vid Strömmen var det drivis och ymnigt snöfall. Gunilla Hjorth spanar ut över fågelhavet

Samling på Skinnarviksberget som har fjällkänsla så här dags på året. Deltagare: Från
vänster: Cecilia Camitz, Margareta Söderberg, Kristina Sundberg, Susann Östergård och
Gunilla Lagesson, dessutom deltog Stina Yström, Yvonne Ekelund, Gunilla Hjorth och Mova
Hebert

