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Södra Södertörn med StOF söndag 14 november 2021
Redan kvart över sex samlades nio stockholmsskådare i tre bilar för färd söderut från Gullmarsplan under Lars Berglunds ledning. Första stoppet gjordes i Västerhaninge för att hämta upp den tionde deltagaren. En dags trivsam höstskådning på södra
Södertörn hägrade, men förväntningarna skruvades ner ordentligt av den dimma som omgav oss på färden. Vi vågade definitivt
inte sätta målet för artantalet högre än 40.

Det fantastiska hände—dimman som låg tät hela vägen ner, skigrades, liksom även molnen gjorde!

Foto: Kerstin Nordenadler

Vi siktade mot Ören på södra Torö som första
lokal. Längs Torövägen fick vi se en stilig dovhjort
med riktigt pampiga horn. Redan när vi steg ur
bilarna på parkeringen vid Örudden, kände vi att
det var läge att ta på eller åtminstone med litet
extra varma kläder. Det var väl ingen större fart
på fågellivet, men vi fick en mycket oväntad art
att studera på nära håll. En trädlärka, som födosökte i gruset och i det vissnade gräset på stranden. Den blev ordentligt dokumenterad och betittad. Det var inte många av oss som haft en
sådan så nära och länge.
Här kommer JAG! Har ni inte sett en trädlärka förr?

Foto: Cecilia Ryberg

Rätt bra restaurang det här.
Det finns mer käk än ni tror!
Foto: Cecilia Ryberg
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Nu hade dimman lättat så pass att vi såg till Öja utan
besvär. Dags att havsfågelskåda, alltså. Så många
olika arter blev det inte, men en stor flock knipor
guppade i vågorna och hade sällskap av både småoch storskrak. En havsörn flög värdigt precis i horisontkanten och såg ut som en hägring. Vackert!
En annan havsörn tronade högst upp på ett skär. På
ett annat skär var det en havstrut som var ”högsta
hönset”, tillsammans med några yngre havstrutar,
gråtrutar och fiskmåsar. När vi fått i oss en första –
eller för vissa, andra frukost, gick vi en tur inåt tallskogen för att se om vi kunde hitta en jorduggla eller
någon annan intressant fågel. När vi kom tillbaka ut
mot stranden, möttes vi av en munter familj stjärtmes, som snabbt drog vidare.
Mäktig? Jag? JA!

Foto: Cecilia Ryberg

Här hade vi hittat en alka, som visade sig vara en tobisgrissla i vinterdräkt.

Steglits

Foto: Cecilia Ryberg

En av tre svartmesar

Foto: Kerstin Nordenadler

Foto: Cecilia Ryberg
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Åter vid parkeringen flög ett gäng ivrigt lockande mindre korsnäbbar över oss.

Vidare till Reveln där vi kunde lägga bl a gråhäger och sävsparv till artlistan.
Lasse hade planerat att vi bara skulle göra en snabb sväng ner till Ankarudden för att ge kungsfiskaren som rapporterats där,
en chans. Ingen kungsfiskare, men vi stod en stund ute på piren och fick då se ett gäng tallbitar, både hanar och honfärgade
individer. Här fick flera deltagare Sverigekryss. Grattis till dem och även till alla som fick årskryss!
Fjärde lokalen för dagen blev Herrhamra ängar där vi började med att titta på några bofinkar, bergfinkar, gulsparvar, en stare
och de allestädes närvarande grönsiskorna. En gärdsmyg smög omkring i diket och några ängspiplärkor passerade. Några korpar kommunicerade ljudligt. En fin lokal i ett härligt senhöstljus!

VAR är tallbitarna? DÄR! I trädtoppen!

Foto: Ragnhild Stamsäter

Suktbild från Ankarudden.

Foto: Ragnhild Stamsäter

Kerstin noterar tallbitarna i artlistan.

Foto: Ragnhild S

Nära vägen, vid Norsbol, noterade några deltagare en ormvråk sittande i
ett träd. Vråken lyfte och drog bortåt.

Vid nästa toppenlokal, Alhagen, slog vi oss ner vid borden nära fågelmatningen och intog vår lunch. Matningen var inte igång, men en gröngöling,
en domherre och några andra småfåglar till gjorde oss sällskap ändå. I
vattnet låg gräsänder, bläsänder och snatteränder. Vi promenerade
slingan runt via utloppet sökande strömstare och kungsfiskare, men ingen
av dem ville visa sig idag.

Spegling, spegling av torpet i
Alhagen.

Foto: Kerstin
Nordenadler
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Nu började det bli spännande att se om skådarljuset skulle räcka både till Östra Styran och Berga ängar.
De som inte besökt Styrantornet tidigare, fick en mäktig upplevelse. (Se Fågeltornsguiden för närmare beskrivning). Skymningen närmade sig nu, men vi noterade bläsänder och gräsänder på vattnet och en stor flock kajor flög över oss på väg mot sitt
nattkvarter. Vi passade på att ta utfärdens sista fikarast och samtidigt ha artgenomgång. Chansen att se så värst många fler arter ansågs som liten i det alltmer avtagande dagsljuset. Vi hade lyckats observera 51 arter på turen. Inte så illa en dag i mitten
av november!
Vi besiktigade Berga ängar från bilarna utan att gå ur, bara för att visa lokalen och var man kan parkera utan att störa. Vi åkte
hemåt mot Gullmarsplan via Västerhaninge, där vi lämnade av den deltagare vi hämtade upp i morse.

Kerstin Nordenadler, Cecilia Ryberg, Pär Grönhagen, Ragnhild Stamsäter, Lasse Berglund (ledare), Erik Norblad, Maj-Britt
Oliw, Lars Höglund, Thorbjörn Schwebs, Shayam Natarajan
Foto: en förbipasserande i Alhagen
Stort tack till vår ledare Lasse för en mycket trevlig dag i mestadels soligt väder och oväntat mycket fågel.

Kerstin Nordenadler
Bakom kamerorna: Cecilia Ryberg, Kerstin Nordenadler och Ragnhild Stamsäter
Vid pennan:

Lokaler: Ören, Reveln, Herrhamra ängar, Ankarudden, Alhagen, Östra Styran och Berga ängar.

Trädlärkan tittade på oss litet över axeln.

Foto: Cecilia Ryberg

Vänd på sidan, så får du se hela artlistan.
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Artlista Södra Södertörn 14 november 2021

Knölsvan
Sångsvan
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Vigg
Alfågel
Knipa
Småskrake
Storskrake
Storskarv
Gråhäger
Havsörn
Ormvråk
Sothöna
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tobisgrissla
Gröngöling
Större hackspett
Trädlärka
Ängspiplärka
Gärdsmyg

Rödhake
Koltrast
Björktrast
Kungsfågel
Stjärtmes
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Pilfink
Bofink
Bergfink
Steglits
Grönsiska
Mindre korsnäbb
Tallbit
Domherre
Gulsparv
Sävsparv

Summa 51 arter

Besökta lokaler:
Ören, Reveln, Ankarudden, Herrhamra ängar, Alhagen, Östra Styran och Berga ängar.
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