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Euro Birdwatch, Horn 5 oktober 2013

För 13:e gången i ordningen ordnades en samlad flyttfågelskådning runt om i Europa. Enligt
uppgift från SOF deltog 30 länder med sammanlagt 19000 personer i mer än 900 olika evene-
mang. Totalt sågs 2,4 miljoner fåglar med stare, sothöna och bofink i störst antal.

Vi som var sugna att titta på fåglar denna dag blev dock lite besvikna, efter underbar mor-
gonrodnad, hälsade oss regnet välkomna till Horn. Så denna gång stämde ordspråket 
"Kvällsrodnad klar natt, morgonrodnad våt hatt". 

Nu gav regnet med sig efter någon timma men det skiftande väderomslaget innebar något av
ett avbrott i de stora mängder fåglar som vid denna tid rör sig söderut. 

Under förmiddagen hade vi en jämn ström av besökare, totalt var vi 22 personer. Då det inte var
något större flöde av fågel passade många på att titta på de Nikon-kikare som Mikael Ackelman
hade med sig och visade upp. 

Vädret till trots fick vi dock ihop 48 olika arter. De 2 senaste åren har vi haft en fin ström med
rovfåglar men de saknades nästa helt denna gång. Vi hade 3 sträckande sparvhökar och en 
duvhök, dagens "klo" blev kanske de hämplingar som visade upp sig fint. 

Bristen på fåglar gjorde det dock möjligt att ta många fikapauser, prata fåglar med skådar-
kompisar, och få lite tips.

Så detta år kunde vi varken säga att vi hade tur med vädret eller med sträckande fåglar. 
Men vi som var där var ganska nöjda när vi drog oss hemåt lite tidigare än vanligt.

Med förhoppning om både bättre väder och fågelsträck nästa år!
Susanne Stilling



Dags för fikapaus för Karin Lindström, medan Mikael Ackelman (närmast) har koll mot norr. 
I övrigt syns Toomas Maadre, bakom Mikael, och längst till höger Birger Vesterberg.

Karin Lindström och Mikael Ackelman kollar i tubkikarna, medans Toomas Maadre och Stig
Larsson diskuterar.



Jan Karlsson spanar i tubkikaren och Stig Larsson kollar vad fotografen gör.



Mats Andersson.



Fotografer till sammanställningen är 
Karin Lindström och Susanne Stilling, 

text av Susanne Stilling.

Fr. v. Susanne Stilling, Mikael Ackelman, Åsa Källman, Stig Larsson, Björn Johansson och något
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