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Hammarci sydspets - udde i Vdnern - iir en liten
bok eller snarare ett hafte som bygger p6 biolo-
giska studier av frdmst f6gelfaunan men ocksA
vegetationen pA denna fcir sydflyttande f6glar sA

strategiskt beliigna sydudde i norra Viinern. Inne-
hillet iir s6ledes att betrakta som inventeringsre-
sultatet till dags dato av den naturvetenskapliga
registrering som pA ett mer noggrant siitt initiera-
des hAr under 1960-talet. Textmassan lAttas upp
av ett stort och smakfullt varierat ftirgbildmateri-
al av yppersta kvalitet.

Bokens knappt hundra sidor inleds med en

kortfattad men faktasphckad presentation av his-
torik, klimat och geologi. Sedan <ivergAr den i en
mer detaljerad redovisning av omr6dets naturty-
per med ingiende vegetationsbeskrivningar. For-
tjiinstfullt Ar den helhet som ges i detta samman-
hang dA b6de den ltigre och hogre floran behand-
las ingAende, speciellt kiirlviixter, svampar och
lavar.

Den naturvetenskapliga sektor som gjort
udden mest bercimd, niimligen f6gelstationen och
dess verksamhet, upptar som sig b6r en stor den
av boken. Onekligen er det ett imponerande
antal h6ststriickande fAglar som passerar fOrbi
denna udde varje Ar. Som exempel pA detta kan
niimnas att vid gynnsam viiderlek kan mer iin
hundratusen bofinkar passera hAr under en enda

Recension

dag. Intressant iir det ocksA att sA fdrhAllandevis
mAnga "felflyttande" cistliga siillsyntheter som bl
a taiga- och kungsfigelsAngare har hamnat pA
denna sydudde i en sjci i inlandet. Ost-viistuddar
vore mer logiskt men kanske finns hiir stdd fdr de
spekulationer om att dessa ur flyttningssynpunkt
"fcirvirrade" ungfAglar trots allt brukar bege sig
sdderut i slutiindan.

Frirutom fiskarna behandlas alla grupper av
ryggradsdjur men av ryggradsldsa djur endast fjii-
rilarna. Avsnittet iir utformat i samarbete med
Sven-Ake Berglind. Bland de s k smAfjiirilarna iir
motten nAgorlunda inventerade medan vecklarna
och i synnerhet malarna dessviirre knappast
undersrikts alls, vilket ocksA f<irfattarna pipekar i
texten. Med de s k storfjiirilarna iir det dock
betydligt bettre smllt och drygt 250 arter har
petreffats efter bara fem siisonger. Fcirutom sjiil-
va artlistan finns en trevlig presentation med
kommentarer. Intressant ar att notera hur mAnga
sydliga och/eller kustbundna arter som tack vare
innanhavet Viinern natt enda hit in i inlandet. De
arter jag narmast tiinker pA iir sandgrAsfjiiril, klct-
verspinnare, kapuschongfiiltmdtare, skiick- och
liidermdtare samt vassrAgfly och bligritt jordfly.
Med stcirsta sannolikhet kan framtida understik-
ningar av smAfjArilsfaunan ytterligare belysa
detta spiinnande fenomen. Intressanta paralleller
i detta avseende kan ocksA hittas bland de figlar
och vAxter som noterats hAr.

Hammarci sydspets - udde i Viinern - iir en syn-
nerligen trevlig och pAkostad presentation av en
intressant plats och det iir bara att hoppas att
skriften fAr den spridning den fcirtjdnar
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