
Exkursion till Hjälstaviken söndagen 25 augusti 2019 

Det var en härlig sensommardag när StOF hade sin exkursion till Hjälstaviken. Nästan lite 
för härlig ur fågelsynpunkt med sol och över 20 grader varmt, men vi såg ändå 70 olika 
arter sammanlagt. Det var oerhört mycket fågel i sjön och nästan lite svårskådat eftersom 
det var så trångt på strandängarna och i vattenlinjen. Överallt stod gäss, tofsvipor och 
änder. De mindre vadarna fick kryssa runt mellan de andra fåglarna och i luften sågs 
konstant flockar med gäss, tranor, starar och kråkfåglar. 

Vi startade dagen vid Parnassen och promenerade bort mot långa WWF-spången. Över 
vasshaven gled flera hon- och juvenil-färgade bruna kärrhökar och plog efter plog av 
grågäss och vitkindande gäss kom glidande över oss in mot sjön under konstant kacklande.  

Vid den lilla viken i kanalen gick två juvenila svartsnäppor. Lite svåra att artbestämma 
eftersom de gick långt ut i vattnet och dolde sina ben, men den långa slanka näbben och 
smäckra kroppsformen avslöjade dem. I vassen såg vi sävsparvar och blåmesar men tyvärr 
inte minsta lilla pip från skäggmesarna. På spången fick vi däremot en kavalkad av svalor, 
både ladusvalor, hussvalor och backsvalor passerade precis över våra huvuden. Kul att få se 
alla tre arterna, både gamla och unga samtidigt. 

I gömslet började den kniviga artbestämningen av alla änder med juvenila, honfärgade och 
hannar i eklipsdräkt. Stora mängder kricka, gräsand och snatterand kunde vi se men även 
en och annan skedand och en vigg. Ute på den öppna sjön simmade både unga och gamla 
skäggdoppingar. 

När vi sedan gick upp på Kvarnberget tog det inte många sekunder innan vi fick syn på 
ägretthägern på andra sidan sjön, en stor vit prick. Det var roligt att se den sitta jämte en 
storskarv på en gren vid stranden. Skarven som annars upplevs så stor såg ut som en liten 
dvärg invid ägretten.  

Trots att vi satt uppe på berget kunde vi ändå höra på gässen nere på vattnet att två 
adulta havsörnar gled in på hög höjd. Men örnarna gjorde inga försök att jaga, så gässen 
kunde lugnt sitta kvar. Några deltagare med bra tubkikare lyckades tuba in ett gäng 
ljungpipare på andra sidan. Solen stod redan högt på himlen och det smakade bra med en 
fika på klipphällen i värmen.  

I skogen på väg ner stötte vi på ett meståg med blåmes, talgoxe, entita, trädkrypare, 
nötväcka, lövsångare och en ung större hackspett som fortfarande hade mycket kvar av sitt 
röda på huvudet.  På håll kunde vi höra gröngölingens gälla läte. 

Tillbaka på parkeringen vid Parnassen drog en svarthättas smackade varningsläte till sig vår 
uppmärksamhet. Han visade pedagogiskt upp sig med sin svarta hätta.  

Dagens sista mål var det stora fågeltornet. Redan under promenaden ner kunde vi 
närstudera två tornfalkar som jagade över ängarna. Och genom att noga spana över ängar 
och stolpar hittade vi en ung buskskvätta, en honfärgad törnskata och en flock steglitser 
som födosökte på tistlarna. Väl nere i tornet blev man nästan överväldigad av mängden 
fåglar. Tur att vi var många som kunde hjälpas åt att spana. Bland enorma mängder grågäss 
och vitkindande gäss lyckades vi till slut identifiera ett tjugotal fjällgäss, både gamla och 
unga. Bland vadarna såg vi mest tofsvipor och brushanar, men vi letade fram även fram 
enkelbeckasiner, kärrsnäppor, grönbenor, svartsnäppor, större strandpipare och någon 
glutt- och mosnäppa. I andflockarna tillkom de fina bläsänderna och stjärtänderna till vår 
lista. 



Vi fick så småningom syn på fler rovfåglar, ett par fiskgjusar cirklade över sjön, en ormvråk 
flög elegant över skogen, en lärkfalk svischade förbi tornet och en ung sparvhök satte sig 
och visade upp sig fint på en stolpe mitt bland alla fåglar vid strandkanten. 

I det stora hela en mycket fin fågeldag med mycket trevligt sällskap. Tack alla som var 
med. 

Ledare var Lasse Berglund och Monica Wallin, skrev gjorde Eva Johansson 

 

Deltagare från vänster: Sofia Fahle, Håkan Nord, Gudrun Wallin Eriksson, 
Monica Wallin (ledare), Elisabet Lilja, Anita Melin, David Stålnacke, 
Maria Björkman, Eva Johansson, Kate Andersson, Sara Tegstam,  
Lasse Berglund (ledare) och Clas Malmström. Ej med på bilden Titti Wiklund. 

Foto: Okänd skådare i tornet. 
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