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Sällsyntheter och vardagsfåglar i Brevik
Blåhaken känns
lätt igen på sitt
blåa bröst. I mitten av maj kan
du ha tur att få
se den när den
rastar på väg till
fjällen.

Breviks ängar med den lilla våtmarken nära hamnen är ett fint
område för fågelskådning. Under
2006 kommer Lidingös Ornitoligska
Förening att inventera fågellivet i
området. De är därför tacksamma
för rapporter från oss som bor i
närheten.
Närheten till kusten, våtmarken, öppna
ängsmarker och gott om lövträd är vad
som ger goda förutsättningar för ett rikt
fågelliv i Brevik. Under flyttningstider vår
och höst är det alltid som mest spännande att vara ute och spana efter fågel.
Många fågelarter som häckar långt norrut passerar förbi och kan lockas att
rasta på lämpliga platser. Efter regn och
ännu hellre vid vinterbakslag med nordvindar kan stora mängder med flyttande
fåglar tvingas att rasta också på Lidingö. Blir det snö sent i april skall den
som matar fåglar se till att ha lite frö
från vintern kvar. Då kan man få en hel
flock med vackra norrländska bergfinkar
i trädgården!
De öppna markerna vid Brevik lockar
olika arter av trastar, stenskvätta, buskskvätta och ängspiplärka att rasta. Vid
våtmarken, men även i vattenfyllda diken,
kan man med lite tur få se enkelbeckasin,
skogssnäppa eller någon annan vadare. I
vassbården runt våtmarken rastar arter
som sävsparv och rörsångare – kanske
häckar de också där. I den här biotopen

finns också kring mitten av maj chansen
att se och höra blåhaken – fjällens näktergal. Men då skall man ha riktig tur;
på hösten är det betydligt lättare att se
denna vackra fågel på Lidingö.
Eftersom det är så nära till kusten är
det lätt att se våra vanligaste sjö- och
måsfåglar vid Brevik. Vitkindade-, kanada- och grågäss rastar gärna på gräsytorna liksom silltrutar, fisk- och skrattmåsar. Ute i vattnet simmar gräsänder,
viggar, storskrakar, sothöns, knölsvanar,
skäggdoppingar och knipor. Spana också
efter mindre vanliga sjöfåglar som ejder
och brunand.
De senaste åren har havsörn glädjande nog blivit en allt vanligare syn
på Lidingö. Denna mäktiga fågel kan

ses året runt – också vid Brevik. Ugglor
uppskattar de jaktmarker som Breviks
ängar erbjuder. Kattuggla häckar i området, men de berguvar som setts vid flera
tillfällen kommer från Nacka-sidan.
Rapportera gärna vad ni ser till mig
och hjälp till att öka kunskapen om fågellivet i området. Det finns säkert också
åtgärder att vidta som skulle förbättra
förutsättningarna för den biologiska
mångfalden ytterligare.

Fiskmås. Mycket vanlig i skärgårn.

Ejder. Hanen (till vänster) heter
guding. Honan kallas åda.

Vigg, inte helt ovanlig.

Gräsänder finns alltid i Brevik.

Kanadagäss finns i mängder.

Storskrak är hyfsat sällsynt i
Brevik.

Sid 8

Peter Lundberg
Foto (utom Viggen, Berguven och
Storskraken): Tomas Lundquist

Nya Meddelanden • vår 2006

Notiser
Nya H-bryggan
på plats
Enkelbeckasin finns i kärr.

På två dagar revs den gamla H-bryggan i Brevikshamnen och ersättes
med en pontonbrygga i november.
Det visade sig dock att man måste
muddra där den gamla bryggan låg.
Scouterna har fått en ny brygga
för sina båtar vid Sjöhuset, vilket
gör att Brevikshamnen nu kan härbärgera upp till 14 nya båtar.

Högberga bageri
flyttar till Brevik

Blomsterhandeln i Brevik har tvingats lägga ner, men lokalerna kommer
att övertas av Högberga Bageri. Man
öppnar nu under våren.

Sport
Tennisläger i juni

Efterlysning

Berguvar häckar i Nacka.

Styrelsen är
intresserad
av att dokumentera
HögbergaBreviks
historia. Finns det bilder och skrifter
från förr så vill vi gärna dokumentera detta. Kontakta gärna
Torbjörn Zadig direkt: 08-766 11 00.

I mitten av juni arrangerar Breviks
Tennisklubb ett dagläger i tennis för
barn och ungdomar.
Arrangörerna hoppas på att det
blir Micke Lindahl från Lidingö tennisklubb som tränar. Lägret anordnas för fjärde året i rad.

Grannfrågan
Knipa är lätt att känna igen.

Intresse för 30-zon
Frågan om vad som gäller
för zoner med fartbegränsning till 30 km/tim
har väckts av flera medlemmar igen. Vi frågade
tekniska nämnden vad
som gäller.

Sothöns.
Lidingö Ornitologiska Förening

är öns egen lokalförening för fågel- och
naturintresserade av alla åldrar. LOFs
främsta ändamål är att utforska och
värna Lidingös fågelfauna. Föreningen
bildades 1977 och har omkring 120
medlemmar. Varje år anordnas en rad
exkursioner på Lidingö där medlemmarna under kunnig guidning besöker
öns fågellokaler. På LOFs hemsida www.
lidingoof.nu finns aktuell information om
vad som händer i öns fågelmarker.
Årsavgiften i LOF är 80 kr för fullt betalande medlem, ungdomar under 20
år betalar 40 kr. Betalning görs till LOFs
plusgirokonto 96 23 62 - 0.
Kontakta ordföranden Peter Lundberg på
tel: 766 11 89. Du kan också sända e-post
till peter.axanto@bredband.net.

Svar: Möjligheten att införa en så
kallad 30-zon inom bostadsområden
på ön har väckt stort intresse från
lidingöborna. Tekniska nämnden har
därför antagit en särskild policy när
det gäller 30-zoner.
Först och främst ska det vara stor
uppslutning om behovet av sänkt
hastighet. En stor majoritet av de
boende måste ställa sig bakom en
ansökan. Detta kan ske exempelvis
genom namninsamling.
Området måste också vara tydligt geografiskt avgränsat. Varje

ny 30-zon införs först på
prov under ett år. Innan
zonen permanentas ska
försöket utvärderas. Har
hastigheten sänkts märkbart, permanentas det.
Om inte, kan försöksperioden förlängas samtidigt som
ytterligare åtgärder vidtas för att
få trafikanterna att respektera hastighetsbegränsningen. Detta kan exempelvis ske genom information till
de boende i området. Målsättningen
är inte att återinföra 50 km/tim utan
att se till att bestämmelserna följs.
De områden, som redan har infört
30-zon eller omfattas av en pågående
försöksverksamhet, är Sticklinge,
Killinge, Mosstorp, Bo gärde, Östra
Rudboda, Högsätra och Herserud
samt delar av Torsvik, Hersby, Näset
och Gåshaga.
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