
Dagledigas resa till Kopparholmarna 2015-04-21 
Text och foto: Ingemar Ander 

Denna dag startade tolv personer tidigt på morgonen; för egen del blev jag upphämtad 05:20. Färden 

gick till Arkösund, dit vi anlände i god tid till den hyrda båtens avgång. I Arkösund underhölls vi av bl. 

a. av sjungande järnsparv och rödhake, och såväl brun kärrhök som jorduggla passerade. 

Kopparholmarna ligger bara ca 10 minuters båtfärd från Arkösund och utgörs av två närliggande 

holmar med en spång emellan. Det 

finns en brygga så det är inga 

problem att komma iland. Några 

byggnader finns också, vars nutida 

användning är för mig okänd. Efter 

att ha hoppat (nåja) iland testade vi 

några platser med god utsikt. Längst i 

sydost finns ett sjömärke och intill en 

soffa konstruerad för storvuxna 

personer, men den kan duga även för 

kroppar av normala dimensioner. 

Skärgårdsskådning kan vara rätt 

tröttsam för ögonen, eftersom man 

spanar mycket i tuben.  Avstånden är 

ofta stora, vilket försvårar 

bestämningen. Lägg därtill att det kan 

uppträda atmosfäriska störningar, 

dvs. värmedaller. Bland trevliga obsar 

kan nämnas kustlabb, skräntärna, en 

blå kärrhökshona, sillgrissla, 

tobisgrissla, och så en ensam 

ladusvala (årspremiär för de flesta). 

Av andfågel sågs ejder, alfågel (större 

flock), sjöorre, vigg, knipa, gräsand, 

bläsand, storskrake, gravand, grågås, 

kanadagås och knölsvan. Tidvis var 

det ett hyfsat insträck av finkar, 

framför allt bofink. Grönsiskor och en 

bergfink noterades också.  

På Kopparholmarna kan man välja mellan att skåda och att sola i 
soffan. I alla fall när vädret är så fint som det var vid vårt besök. 

 

 

Några skär utanför Kopparholmarna 

 



Vi travade runt litet på 

båda holmarna och hade 

det skönt. Över en fjärd 

övade kustbevakning och 

räddningstjänst räddning 

med helikopter. Tillbaka 

vid bryggan upptäcktes 

en nästan svart orm, som 

troddes vara en snok 

eftersom den var så lång-

smal. Bilder visade dock 

senare tydligt att det var 

en huggorm. Pupillen var 

nämligen en vertikal 

springa, vilket passar in 

på huggorm. Snoken har 

däremot rund pupill. 

Totalt rapporterades 49 fågelarter till Artportalen, men jag vet att några obsar inte lades in. 

 

Med hjälp av litet trolleri i Photoshop har alla deltagarna kommit med på samma 
bild.  

 

 

Huggormen. Man ser den lodräta pupillen och även sicksackbandet går att urskilja. 

 


