Klassiska fågelsjöar 2018
Fredag 13 april kl 8:00 till söndag 15 april till ca kl 20:00
Deltagare:
Lars Magnusson (ledare och chaufför) Monica Ahlberg, Wouter Entbrouxk, Klas Reimers,
Ragnhild Stamsäter, Stina Yström, Anders Zetterlund. En deltagare lämnade återbud.
Sammanfattningsvis var resan oerhört lyckad.
Våren var äntligen på gång efter en kall vårvinter och isarna hade gått upp på de sjöar vi besökte.
Vi klarade oss från regn och kyla. Gruppen såg totalt hela 103 arter trots att vi åkte mycket bil och
hade tid för att i lugn och ro njuta av de fåglar vi såg. De arter som gladde deltagarna mest var
spelande orre, stäpphök, amerikansk kricka, brandkronad kungsfågel, röd glada, årta,
vinterhämplingar och förstås tranorna. Dessutom tjäderhonan som plötsligt dök upp i skogen och
ljungpiparens spelflykt; underbart att se hur ljungpiparen växlar mellan snabba och långsamma
vingslag utan att förlora höjd.
Massor av årskryss blev det och två av deltagarna fick också flera livskryss. Det är en stor förmån
att få åka tillsammans med en kunnig ledare och erfarna skådare.
Deltagarna tyckte det var särskilt bra
 att tid fanns för att studera arterna noga på nära håll genom kikarna
 att vi inte var stressade
 att alla deltagare bidrog till den trevliga stämningen och till att upptäcka fåglarna
Fullständig artlista finns längst ner. Där är varje fågel antecknad på den lokal där det den sågs
första gången under resan.

Fredag 13 april
Tio minuter före utsatt tid lämnade bussen Liljeholmstorget. Färden gick mot Svartåmynningen
utanför Linköping. I solsken och blåst möttes vi av sjungande lärkor och en fint placerad sittande
pilgrimsfalk. Där fanns också fjällgäss, bläsand, kricka och rödspov. En sparvhök flög över våra
huvuden.
Därefter åkte vi mot Tåkern. Första stopp var vid ett fint litet fågeltorn vid Hov. Plötsligt var vi i
lä; det var helt vindstilla när vi skulle äta vår matsäck. Där fanns bland annat gravand, entita,
svarthakedopping och inte minst flera bruna kärrhökar helt nära tornet. De bjöd på
excellenta flyguppvisningar på nära håll. Där hade en kunnat bli kvar hela dagen!

Brun Kärrhök, hane. Fotograf: Monica Ahlberg

Brun Kärrhök, hane. Fotograf: Klas Reimers

Brun Kärrhök, hona. Fotograf: Klas Reimers

Vid nästa stopp vid Tåkern besökte vi Naturum, vackert byggt av vass från Tåkern. Där sågs
bland annat trädkrypare, brunand, havsörn, storskrake, salskrake, sångsvan.

Sångsvanar. Fotograf: Monica Ahlberg

Första natten bodde vi på ett vandrarhem i Falköping. Innan middagen åkte vi en tur till Hulesjön,
en liten sjö i stadens sydvästra utkant med hårt trafikerade vägar längs två sidor. Det fanns ett
fågeltorn i den södra änden. Där såg vi gransångare, tranor, gråhakedopping och entita.
Kvällen avslutades med middag på trevlig restaurang och artgenomgång på vandrarhemmet.

Morgonen därefter lämnade vi Falköping mot Hornborgasjön. Vi parkerade vid kyrkan. Det
fantastiska kacklandet, ropandet och skrikande från tusentals fåglar var fantastiskt att höra.
9 800 tranor fanns där denna dag.

Fotograf: Monica Ahlberg

Fotograf: Klas Reimers

Gofika på den fina kaffestugan.

Fotograf: Klas Reimers

Den goda trankakan. Fotograf: Monica Ahlberg

Fotograf: Klas Reimers. Stina Yström, Anders Zetterström och Monica Ahlberg.

Färden gick sedan vidare mot Hornborgaån, Broddetorp, där forsärla hade skådats.
Och med snudd på livet som insats; mycket trafik över den smala vägen över bron, fick vi syn på
forsärlan, kul!
Därefter besök på Naturum Hornborgasjön (Fågeludden). Där fanns bland annat havsörn,
fiskgjuse, brunand och taltrast. Och i Naturum en otroligt fin samling av snidade fåglar i miniatyr.
En chansning på att få se brandkronad kungsfågel föll väl ut; vi både hörde och såg den vid Södra
Ryd utanför Skövde. Där fanns även vanlig kungsfågel och stenknäck.
Vidare mot Mariestad med en avstickare till sjön Östen; en fin promenad ner mot vattnet. Det
roligaste där var en samling hämplingar som sågs i en trädtopp liksom en vinterhämpling. Och
den underbara naturen förstås. Vi lyckades också hitta en spetsbergsgås.

Övernattning på vandrarhemmet i Mariestad och tidig avfärd morgonen därpå; kl 5 styrde vi
kosan mot Åsmossen, vid Vargavidderna i Tiveden för att om möjligt se orrspel.

Fotograf: Monica Ahlberg
Anders, Stina, Wouter, Ragnhild och Klas.

Fotograf: Ragnhild Stamsäter.
Lars lyssnar på orrarna.

Och orrarna hördes och sågs! Vilken upplevelse att en tidig morgon få gå genom skogen, på
spångar över myrmark och komma fram till en udde med utsikt över markerna där orrarna
spelade. Det kändes som ren vildmark. En flock ljungpipare kom och Lars uppmärksammade oss
på deras vackra spelflykt. Övriga arter var järnsparv, Som en extra gåva fick vi på vägen därifrån
se en vacker tjäderhona helt nära vägen.
Resans sista lokaler var vid Kvismaren och Oset-Rynningeviken. Där sågs bland annat årta, en
flock vinterhämplingar och amerikansk kricka. Vid Fiskingemaden, när vi skulle gå in i bilen,
upptäckte Lars en vit stäpphök som flög lågt över åkrarna, så vacker. Vi såg stäpphök igen vid
Kvismaren.

Vi hade också lite ormskådning vid Kvismaren. Det var folkfest vid Öby kulle, en känd
övervintringsplats för ormar. De hade nu vaknat och gammal som ung verkade folkvandra dit med
medhavd matsäck!

Fotograf: Monica Ahlberg

Vi hade en alldeles alldeles underbar resa. Ingen kom på några förbättringsmöjligheter, allt var
utmärkt. Varmt tack till den kunnige, vänlige och tålmodige Lars Magnusson som dessutom körde
bussen hela tiden! Han kom tyvärr inte med på någon bild från denna resa; därav nedanstående
bild.

Lars på Nipfjället

Text: Ragnhild Stamsäter
____________________________________________________________________________________________________________

Här nedanför kommer en handskriven artlista. (Klas Reimers)
Lokalerna är märkta så här:
Dag 1, 13/4
S
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Sättunaviken plattform
Svartåmynningen
Fågeltornet i Hov, Tåkern
Svanhals/Naturrum Tåkern
Hulesjön (Falköping)

Dag 2, 14/4
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Trandansen, Hornborgasjön
Broddetorp, Hornborgaån
Naturum Hornborgasjön, Fågeludden
Billingen, Södra Ryd, Skövde
Östen (Odensåker)
Mariestad

Dag 3, 15/4
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Åsmossen i Vargavidderna
Fiskingemaden, Kvismaren
Hammarmaden, Kvismaren
Rydsjön/Löten, Kvismaren
Rynningeviken, Oset
Näsbytornet, Oset

