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StOFs resa till Hornborgarsjön går alltid vid
en av de allra finaste tiderna på hela året.
Våren är på väg in över landet men ännu
finns inte löv i träden och vinterns klarhet
är kvar. Man ser inte bara bättre, det finns
fortfarande något oskrivet över året och
skådarsäsongen ligger mer eller mindre
orörd framför en.
Trandansen 2014 blev en synnerligen lyckad tillställning – och med tillställning avses här resan som helhet och inte bara det
myckna antalet tranor som ljudligt visade
upp sig vid själva sjön för proviantering och
samkväm. Deltagarna var en kombination
av inbitna skådare och vanliga människor
(resan arrangerades i samarbete med Studiefrämjandet) – det är hela poängen. En
handuppräckning i bussen antydde att ungefär hälften betraktade sig som nybörjare.
Tanken är att denna resa med sin stora
buss och en varierande skara skall vara
en ganska laid-back historia utan stress
och tid för alla att skåda i sin egen takt.
Det var lugnt och behagligt, men utbytet
blev mycket gott med tunga amerikanska
and-rariteter, spelande rödspovar och rödhalsad gås på replängds avstånd intill den
ordinarie rutten m m, gjorde att även den
mer kräsna inte kunde önska mer av resan.
Kanske förstagångsdeltagarna till och med
blev en smula bortskämda? Den innehållsrika resan samlade 94 arter trots tidigt i
april utan sångare, svalor och allmänt knapert med vitfåglar.
Avresa skedde från Kungsbron lördag
morgon. Vi lämnade staden, sökte oss åt
sydväst, passerade bland annat Julita och
dess imponerande anläggning på vägen
mot Kvismaren. Henrik fyllde som vanligt i
med kulturhistoria om slott och herresäten
liksom information om nationalparker, våtmarksrestaureringar och annat. Övernattning skedde i vanlig ordning vid Axevalla
folkhögskola där också middagen och artgenomgång hölls på kvällen.

Snokarna vid Kvismaren slingrade sig om
varandra på den soldränkta södersluttningen.

Gäss är erkänt skygga och vi skrämde mer
än en flock sädgäss med vår buss fast vi
körde långsamt den sista kilometern fram
till Kvismaren. Enligt vår erfarne skådarchaufför är uppenbarligen ljusa bussar
bättre än mörka (vår var mörk). Vid Kvismaren finns både fågeltorn av vindskyddad
plattform och på väg upp mot kullen möts
besökaren av en skylt som varnar för orm.
Den södra sluttningen av kullen är ett välkänt snok-tillhåll och utflyktsmål denna tid
på året när ormarna får upp värmen och
börjar röra på sig. Denna förmiddag var
god tajming och det fanns sällsynt gott om
nyvakna snokar som ringlade om varandra
i klasar här och var på sluttningen. Det var
en udda syn för den som inte sett något liknande tidigare. Förmiddagsfika intogs därefter på kullen och skådandet kunde ta sin
början.
Flera trevliga bekantskaper gjordes vid
denna första lokal. Bland de mer minnesvärda kan nämnas gravand, stjärtand och
salskrake som alla i lugn och ro låg på vattnet på lagom avstånd. Även en klar obs på
en pilgrimsfalk kunde räknas in nere vid
vindskyddet. Den eleganta rovfågeln kom
på relativt hög höjd, men kunde tydligt urskiljas utan förväxlingsrisk med jaktfalk.
Vyn var vacker, för samtidigt som falken
kom över oss passerade även en grupp
gäss och en grupp tranor på olika höjd i linje med falken som gav en fin upplevelse av
djup och lufthavets rymd.
Resan gick vidare till Södra Brottet i Skövde där smådopping och svarthakedopping
noterades medan lunchfika intogs. Inte
mindre än tre forsärlor visade upp sig i den
lilla forsen nära brottet och några prioriterade under lunchen att studera dessa närmare framför doppingarna. Även från bussen kunde hanens svartare haklapp tydligt
urskiljas. Närliggande industrianläggningar
spanades utan framgång av efter en möjlig
berguv.

Forsärla (hona).

Ung havsörn jagar över Hornborgarsjön.

Som väntat var Hornborgarsjön full av fågel. En
trana är alltid majestätisk att se och i antal som
här blir det ett spektakel. Den annars så skygga
jätten syns här inte bry sig alls om betraktarna.
Dansen kan beskådas på närhåll, liksom också
karaktärer som huvudets röda hudfläck och hur
den expanderar och drar sig tillbaka under spelet.
Ett larm om en amerikansk kricka i ett dike utmed
ett av promenadstråken gjorde att gruppen raskt
gav sig av. Efter litet sökande kunde den med sitt
vertikala, vita sidostreck urskiljas i en grupp med
otaliga europeiska krick-släktingar.
Bland alla änder utmärkte sig bland annat stjärt–
änderna som mer talrika än de brukar vara. Ett
par bläsgäss noterades också. Två spetsbergsgäss uppehöll sig nära avspärrningarna, och på
sådant avstånd kunde man tydligt se de blågrå nyanserna i dräkten och att det verkligen är en nätt
gås tydligt olik exempelvis den grövre och större grågåsen. I sjön fanns även gråhakedopping
och skäggdopping. Tillsammans med en mindre

grupp av de fina svartahalsade doppingarna fick
sällskapet fina obsar av alla landets doppingarter
inom en timme.
Söndagens första anhalt efter avfärd innan gryning var orrspel på Skövde Skjutfält (sannolikt
Sveriges enda orrspel som komfortabelt kan beskådas från ett bussfönster). Vi skådade från behörigt avstånd. En annan skådarbuss stannade
väl nära, klev ut och fick spelet att avstanna ett
tag, för att sedan kom igång igen då de drog vidare. På väg från platsen fick gruppen se en rejäl
strid mellan två tuppar där fjädrarna yrde. Enligt
ledningsgruppen var spelet som helhet större än
vid något tidigare år. På väg från skjutfältet gjordes även försök att spela fram trädlärka på en
välkänd lokal inom det militära området, men den
höll sig undan denna gång. Efter ytterligare ett
besök kring Hornborgarsjön styrde bussen norrut, denna gång öster om Vättern mot resans sista
etappmål Tåkern och Roxen.

Slättlandskapet öppnar upp sig på ett fantastiskt sätt när man närmar sig Tåkern. På
vägen passeras Alvastra klosterruin och Vadstena kloster/slott, det senare delvis byggt
med sten från det förra. Under återresan
norrut kom larm om en rödhalsad gås vid
Tycklingebadet i Vadstena. Då en utvikning
dit knappt förlängde resan beslutades enhälligt att göra ett försök.
Det larmade exemplaret vara kvar och betade
lugnt tillsammans med en grupp om cirka tjugo vitkindade gäss, den art som denna regelbundna raritet brukar färdas tillsammans med
genom vårt land. Gåsen bestämdes lätt till en
2K-fågel då man tydligt såg de ljusa banden
på vingarna. Rödhalsen sågs på nära håll och
flög även föredömligt en bit tillsammans med
en vitkind för att visa upp sig ytterligare och
hur den skiljer sig från den litet större kusinen. Vid Tåkern besöktes fågeltornet vid Hov,
en litet lugnare del av området inte just intill
nya Naturum (en byggnad väl värd ett besök
enbart för den fina arkitekturen). En skäggmes skymtade till men blev inte till allmän
glädje då den inte återkom trots flitigt spelande från flera mobila enheter. Ytterligare ett
vackert par gravänder låg nära tornet.
På väg mot Roxen upptäcktes rödspovar på
ett fält. Gruppen skyndade ur bussen och en
av spovarna visade upp sin storslagna spelflykt rakt över sällskapet. Rödspoven kastade
av och an och drillandet ljöd över fälten. Efter
en stund störtdök den helt plötsligt som en
falk rakt ned mot marken, landade och satt
sedan absolut still. Den visade sig vara förbluffande svår att hitta igen, allt som kunde
anas var en roströd fläck i det höga i gräset.
Sammanfattningsvis blev alltså årets resa
till Hornborgarsjön mycket innehållsrik och
givande. Utöver riktigt udda arter som amerikansk kricka och rödhalsad gås, var det
kanske framförallt de många fina observationerna av de litet mer ovanliga arterna som
gjorde resan till något alldeles extra. Gravand och stjärtand, salskrake och alla doppingarterna, spetsbergsgässen, forsärlorna
och rödspovarna – det gavs fina tillfällen att
se dem alla länge och väl. Dessa ser man ju
inte heller så ofta under de bästa förhållanden. Trandansen 2014 lämnade inget övrigt
att önska utan blev en utmärkt start på skådaråret och vars upplevelser räckte att njuta
av året ut.
Magnus Stenmark
7 februari 2015

Brun kärrhök vid Tåkern.

Den unga, rödhalsade gåsen vid
Tycklingebadet i Vadstena, ovan tillsammans med en vitkindad kusin.

En av rödspovarna vid Roxen spelade
intensivt för gruppen innan den dök ned
och försvann i det ännu bruna vårgräset.

Spetsbergsgässen vid
Hornborgarsjön.

Artlista
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Storskarv
Gråhäger
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand

Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Knipa
Salskrake
Storskrake
Havsörn
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Pilgrimsfalk
Röd glada
Fiskljuse
Fasan
Sothöna
Rördrom
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Rödbena

Skogssnäppa
Strandskata
Rödspov
Större strandpipare
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tamduva
Ringduva
Kattuggla
Gröngöling
Större hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Forsärla
Sädesärla

Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Skäggmes
Entita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Nötkråka
Stare

Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv
Trana
Orre

Totalt: 94
Övrigt
Snokar!
Rådjur

Lokaler, lördag 5 april 2014
Kvismaren
Södra Brottet, Skövde
Fågeludden, Hornborgarsjön
Trandansen, Hornborgarsjön

Ledningsgrupp

Henrik Waldenström
Rolf Vestberg
Björn Nordell (chaufför)

Lokaler, söndag 6 april 2014

Skövde Skjutfält (orrspel)
Norra Skövde Skjutfält (utebliven trädlärka)
Trandansen, Hornborgarsjön
Tycklingebadet, Vadstena
Hov, östra Tåkern
Roxen
Släkten är värst! Ung sångsvan och
knölsvan gnabbas vid Hornborgarsjön.

