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Vi åker tåg så långt det går på våra resor……..

Vi åker inte bara tåg, vissa sträckor får vi gå.

Foto: Göran Årevik

Men Monica! Reseledare Lasse ser orolig ut.

Foto: Göran Årevik

Foto: Andrea Boström

Har någon glömt tuben, eller var det bara lunchdags?

Foto: Andrea Boström

StOF-resa ”Västergötlands pärlor” 6 –9 september 2019

Utsikten från Flo Klev på Hunneberg skäms inte för sig.

Foto: Lars Magnusson

FREDAG 6 september
På fredagsmorgonen samlades ett glatt skådargäng på Stockholm central, och våra reseledare Kerstin Nordenadler och Lars
Berglund hade snart överblick över alla 16 deltagarna, vilket denna gång även inkluderade en ungdomsdeltagare. Så skådarresa det är, så noterades genast 2 tamduvor i vänthallen, fast de skulle ju inte få räknas på artlistan för resan.
Två timmars tågresa, och sen klev vi av i Skövde, minibussarna var snart uthämtade och så bar det av mot Hornborgasjön. Vi
parkerade vid Naturum, och enligt Kerstin skulle det vara ”fri hopp och lek”, men de flesta följdes åt upp till tornet på Fågeludden. Typiskt för årstiden syntes mängder med knölsvan och sothöna, men också, som det visade sig, resans fåtaliga tärnor –
fisktärnor och en skräntärna. En kraftig regnskur parerades genom ett andra besök på Naturum.
Resan kom att gå i rovfåglarnas tecken, och redan vid Hornborgasjön kunde vi spana in sådär 7 havsörnar på rad, och några
till. Fiskgjusar hängde förstås över sjön på jakt efter fisk.
Färden drog vidare söderut till Ytterbergs udde, en annan av de många skådarplatserna runt Hornborgasjön. Vi började skådandet vid bilarna, där några såg en bortflygande stäpphök. Efter en regnskur begav sig de flesta upp för grässlänten mot en
skådarplattform, varifrån vi hittade 13 ägretthägrar – en syn man inte är van vid! Skådning åt öster bland alla stubbar i vattnet
gav efter mycket letande kärrsnäppor, en flock kustsnäppor och en myrspov, liksom 3 salskrakar.
Sen blev det dags för provianteringsstopp vid Coop, och det är alltid bra tillfälle att spana efter och kryssa in sådant som gråsparv. Fullt utrustade för helgen begav vi oss till vandrarhemmet i Lidköping, där vi inkvarterade oss, men snart gav vi oss ut
igen, över bron över Lidan och till restaurangen Terrassen. Enligt reseledarens önskemål hade vi fått ett långbord, lite trångt,
men gott var det.

LÖRDAG 7 september
Nästa morgon gav vi oss iväg tidigt, i mörker och regn. Vad skulle det bli av denna dag? Vid värdshuset Tre Älgar i
närheten av Grästorp hämtade vi så upp våra 2 lokalguider, Sture Hermansson och Peter Holst, som liksom förra
hösten lovat visa stockholmarna runt till Västergötlands pärlor. Eftersom det ändå blåste en del så for vi till Bohuskusten, för att se om det kunde blåsa in lite havsfåglar. Första stoppet vid Haby blötte strax ner oss med en ordentlig regnskur, men den var ju snabbt över, så vi försökte igen.

Myrspoven.

Foto: Monica Ahlberg

En något regnvåt ljungpipare

Foto: Monica Ahlberg

På väg ner till vattnet sågs en myrspov, så de som missade den från fredagen kunde fylla i luckan i artlistan. Inte
flög det så mycket fågel, men toppskarv kunde studeras ordentligt – välkommet för alla Östersjöbaserade skådare!
Att ha en regnbåge som riktmärke för att peka riktningen till en viss fågel var också en ovanlig upplevelse.

Här skymtar vi målet för vår vandring: Det röda tegeltaket till vänster i bild är vindskyddet/gömslet vid Grosshamn.

Foto: Kerstin Nordenadler

Nästa anhalt blev Grosshamn, som har både en liten vindskyddad stuga vid vattnet och en fågelstation, där dock
ingen ringmärkning pågick just för stunden. Här blev vi en god stund av förmiddagen. Toppskarvar igen, som direkt
kunde jämföras med ett par storskarvar som satt bredvid, mycket pedagogiskt. Där stod även en väldigt vindrufsig
gråhäger. Snart upptäcktes havssulor, långt ute, men så småningom kom de närmare, så att deras idoga fiskande
kunde studeras. Tyvärr mojnade det så det blev inte så mycket havsfågel, men en flock med kustsnäppor, och en
med sandlöpare i sin ljusa vinterdräkt gladde. Bland vågorna hittade vi också ejder, storlom och en tobisgrissla. Sädesärla och ängspiplärka flög över, och rödbenor hördes. Stenskvättor spanade från stenar lite här och var.

Det rejäla gömslet ger skydd åt många skådare.

Foto: Kerstin Nordenadler

Kerstin förklarar något intressant för Lasse M. Maj-Britt koncentrerar sig på
lunchen..
Foto: Monica Ahlberg

Bohusländska klippor beskådas inifrån gömslet. Foto: Andrea Boström

Kerstin ser ut att prata i nattmössan, men Lasse, Lasse och Leif lyssnar artigt.
Foto: Monica Ahlberg

Småskrakmamman tyckte det var dags för middagsvila för telningarna..
Foto: Kerstin Nordenadler

Hannu spanar intensivt utåt havet. Vad har han hittat?
Foto: Monica Ahlberg

Reseledare Lasse påminner några deltagare om att de inte är på solsemester. Det är en fågelskådarresa, så upp och hoppa!

Grosshamn är en på alla sätt bra skådarlokal. Här fotograferas den ur olika vinklar. Lasse M har hittat sin.

Foto: Kerstin Nordenadler

Foto: Hannu Koho

Vi tog oss sedan till Kungshamn,
letade (fruktlöst) efter något spännande i hamnen, så det blev istället
fikapaus, där det soliga vädret inbjöd till glassinköp. Bilfärden fortsatte sedan till Förlevsfjorden, där vi
med god utsikt kunde skåda, men
det blev inte så mycket mer än knipor, tre sorters gäss (dvs de vanliga
sorterna grå-, kanada- och vitkindad) och en tornfalk. Eller jo, lövsångare hördes och en svarthätta
letades upp.

Andrea har något i kikaren vid Kungshamn.

Foto: Kerstin Nordenadler

Vi fortsatte till Malöga, även benämnt Vänersborgs flygplats, medan regnskurar och regnbågar avlöste varandra.
Där hoppades vi på den aftonfalk som rapporterats sedan ett par dagar, men nähej, den ville inte. Vi fick ägna oss
åt annan rovfågelsbestämning, eftersom det flög förbi sparvhök och tornfalk, ormvråk, brun kärrhök och havsörn.
Lördagsmiddagen avåts på hotell Stadt, och sedan förstås artgenomgång på vandrarhemmet. Vi kunde konstatera
att vi sett en hel del, men att det fattades många småfåglar. Den avslutande kommentaren blev ”Vi hade i alla fall
tur med vädret”, och ja, det beror ju på hur man ser det.
SÖNDAG 8 september
Ny dag, och ny förhoppning om lämpligt skådarväder. In i bilarna i mörker, och när det ljusnade kunde vi se - dimman.

Här fick vi bokstavligen gå in i dimman. Vi hade väl inget större hopp om att se några fåglar i dimman, men vackert var det.

Foto: Hannu Koho

Vi hämtade
lokalguiderna i
Grästorp igen
och for till
Sjöryd, där vi
började gå ut
mot fågeltornet på Djävulsön. Inte så
mycket att se,
men så hejdade Sture och
Peter oss, och
där, nästan
magiskt, satt
en stäpphök
på en staketstolpe! Den
kunde beskådas (och fotograferas) en
längre stund.
...men vad vi bedrog oss, vi fick en av resans häftigaste obsar, stäpphök!

Foton: Hannu Koho

En lärkfalk i en
trädtopp i närheten var också uppmuntrande. På
väg ut till tornet
kunde vi lägga till
tornfalk, brun
kärrhök och havsörn till dagens
rovfågellista.

Kråkorna var väl inte så intressanta, men
väl råkorna! Ute vid tornet tittade vi på
dimman, och hoppades på småfåglar i
vassen. Ett antal sävsparvar, några blåmesar, men skäggmesarna höll sig borta
(några i gruppen hörde ett fåtal). På tillbakavägen kryssade vi in nötväcka och
bofink, och de som gick sist fick även in
tre ägretthägrar.

Älvorna dansar vid Sjöryd.

Foto: Lars Magnusson

Lunchplats med utsikt ! Flo Klev. Göran, Andrea, Kerstin, Lasse M och
Leif mår och äter gott i solen.
Foto: Monica Ahlberg

Dimman började äntligen lätta, och lunch intogs uppe på Flo Klev (Hunneberg), med utsikt över bygden. I skogen
hördes och sågs nötskrika och tofsmes. En kortare skogspromenad gav en hörd gärdsmyg, men inte mycket mer.

Åkrarna breder ut sig. Här kan man titta på rovfåglar ovanifrån. Tranor och gäss förser sig av grödorna. Där nere.

Foto: Kerstin Nordenadler

Dags för ytterligare några nya biotoper. Vid Sandbetet vid sjön Dättern gick vi genom mer lövrik skog och fick med
de där små vi väntat på, blåmes, talgoxe, entita, trädkrypare och gransångare. Några hann med att se stjärtmesar
innan de drog vidare. Ute vid fågeltornet var det rätt blåsigt (och i skugga) så det blev ett rätt hastig fika. En rolig
iakttagelse när havsörnen kom – i vanlig ordning lyfte alla grågässen, men tranorna stod lugnt kvar!

Dags för nytt försök med Malöga och aftonfalken, men tji även denna gång. Grönfink kunde i alla fall läggas till på
artlistan. Vi packade in och for till Hullsjön, där vi började spana på änderna och snabbt hade fått in både stjärtand
och brunand, med sina karakteristiska profiler. Men då kom larmet – aftonfalken sitter på en belysningsstolpe vid
Malöga. Alla tog sig raskt till minibussarna, och vi for tillbaka till flygplatsen. Och tredje gången gillt – där var aftonfalken! Den lyfte dock snart, men kom i luftkamp med en tornfalk, innan den satte sig på samma stolpe igen, så alla
hann nog se ordentligt.

Aftonfalken i aktion, fångad på bild av Monica Ahlberg.

Här sitter aftonfalken på inflygningsbelysningen till Malöga. Skönt att flygtrafiken inte var livlig åt det här hållet!
Foto: Kerstin Nordenadler

Vi for så åter till Grästorp, där vi
släppte av våra lokalguider, med
ett stort TACK. Inte bara att de
visat oss sina fågellokaler, de var
också fenomenala på att hitta,
och peka ut, både ovanliga fåglar,
och mer vanliga också. Vi skickade
med dem hälsningen att det finns
fina lokaler i Stockholmstrakten
också, och som vi gärna kan visa
upp… Middagen denna dag inmundigades på en kombinerad
thai- och kinaresturang. Inte så
stor lokal, men desto större
portioner! Några kunde fylla lådor
med mat för flera dagar framöver.

Dags att ta adjö och tacka Peter och Sture för utmärkt guidning och många historier! De lever upp till våra
fördomar om hur Västgötar ska vara, men som tur är, lever inte vi upp till deras fördomar om stockholmare. De säger att vi gärna får komma igen, vilket vi tacksamt noterade.
Foto: Monica Ahlberg

MÅNDAG 9 september
Resans sista dag började med gråmulet väder, men vi packade in allt i minibussarna och for mot Vänersborgsviken.
Först ut var Holmängetornet, en något märklig skapelse som förutsatte en längd hos skådarna på minst 1,70 (den
fastsatta pallen räckte bara till någon enstaka kort skådare), så merparten av sällskapet stod nere på gångvägen.
Det blev småskrak och storskrak, vigg och storskarv, och en havsörn satt längre bort. Vi försökte så med Dalbogårdstornet, för att få en annan vinkel, men det var inte så mycket fågel därifrån heller. Silltrut, och en fiskmås på
gräsmattan i parken nedanför tornet. Rödhake och blåmes hördes i skogen.
Vi provade sen fler lokaler, och på nästan varje ställe hittade vi något nytt, även om det inte var så fågelrikt totalt
sett. I vassen vid Nygårdsängen flög ett par skäggmesar (som de flesta hann se), liksom bläsand och en rörhöna
bland sothönorna. Vid Detterstorp gick vi ner på strandängen, ett par enkelbeckasiner flög upp, och så kom en ljus
rovfågel strykande. Efter en viss diskussion kunde den bestämmas till honfärgad blå kärrhök, och den visade upp sig
även när vi gick tillbaka.

Foto: Hannu Koho

Nöjd ko vid Sjöryd, föreviigad av Andrea Boström.

Så gjorde vi ett återbesök vid Sjöryd, och nu
utan dimma kunde vi räkna till sådär 300 skäggdoppingar långt ute på vattnet. En mängd starar
for runt över åkrarna. Innan vi lämnade blev vi
förevigade av lokalpressen, som även intervjuade reseledarna om skådarbesökarna från huvudstaden. Det blev sedan en artikel i Nya Lidköpingstidningen.

På listan var det sen bara en lokal kvar, men se där, en röd glada
skymtades från den ena minibussen, och turligt nog kunde vi
köra av på en parkering, så alla hann titta. Vi fortsatte, och tittar
man på vägskyltar kan man hitta udda kombinationer, vad sägs
om, på samma stolpe, varning för höns respektive Korsande
stridsfordon?

En älg korsar vår väg i god fart……………………..

………………….stannar upp och tittar efter om vi är farliga.
Foton: Hannu Koho

Vi klev så ur minibussarna för ett sista skådarstopp vid Paradissjön, nära Skövde. En
sångsvan kryssades in på reselistan, innan
den ganska snabbt (för snabbt för några)
simmade in bland vassen, samtidigt som en
annan fågel skrek till. Det skulle ju kunna
vara… och det var det… kungsfiskaren! Den
satte sig snart mycket fotovänligt i ett torrt
träd som låg i vattnet, så även den kunde
dokumenteras ordentligt.
Stationen i Skövde var sista anhalt, och vi
packade ur minibussarna, så våra chaufförer
Lars och Björn kunde ta dem tillbaka till uthyrningen. Tågresan gick i ett huj, och så var
vi tillbaka i Stockholm igen.
Artlistan har nu kunnat summeras till 108
arter, vilket är en mer än förra året.
Besökta lokaler:

Kungsfiskaren i passande omgivning.

Foto: Hannu Koho

Fredag: Fågeludden och Ytterbergs udde vid Hornborgasjön.
Lördag: Haby, Grosshamn, Kungshamn, Förlevsfjorden, Malöga.
Söndag: Sjöryd, Flo Klev, Sandbetet, Malöga, Hullsjön.
Måndag: Holmängetornet, Dalbogårdstornet, Nygårdsängen, Detterstorp, Sjöryd, Paradissjön

Längst fram: Hannu Koho, Göran Årevik, Björn Dahlbom, Anders Zetterlund och Monica Ahlberg. Bakom står: Agnes Sollerman, Jesper Sollerman, Andrea
Boström, Erik Roos, Lars Berglund, Kerstin Nordenadler, Christina Lilja, Håkan Lilja, Lars Magnusson, Maj-Britt Oliw, Peter Holst, Leif Lövström och Sture
Hermansson. Fotografen från Lidköpingstidningen lånade Monicas kamera.

Med Göran i gruppen får man sig många glada skratt!
Han visar ett innovativt sätt att bära tuben. (ovan).
T.v. har han fått Anders med på noterna och nedan visar
han hur en trana startar, eller om det var en landning?

Kerstin och Monica plåtade.

Kerstin Nordenadler och Lars Berglund
ledde resan.
Peter Holst och Sture Hermansson var
våra lokalguider lördag-söndag.
Christina Lilja skrev rapport, Monica Ahlberg, Andrea Boström, Hannu Koho, Lars
Magnusson, Kerstin Nordenadler och
Göran Årevik fotograferade.
Kerstin Nordenadler sammanställde text
och bilder.
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Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Knipa
Småskrake
Storskrake
Storlom
Skäggdopping
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Rörhöna
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Sothöna
Trana
Strandskata
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Skräntärna
Fisktärna
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Kungsfiskare
Större hackspett
Ladusvala
Ängspiplärka
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Gärdsmyg
Rödhake
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Rörsångare
Ärtsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Tofsmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Gråsiska
Gulsparv
Sävsparv
Totalt per dag
Nya per dag
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55 57 53 11 Totalt antal sedda arter 108
56 22 23 7
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