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Fredagen den 17 september
Klockan 6:30 träffades gruppen bestående av två ledare och fyra deltagare på Gullmarsplan för avresa med
minibuss. Fem var vana fågelskådare och så jag som åkte på min första resa med StOF.

Foto: Cattis

Första etappen av resan gick mot Örebro och
Kvismarens fågeltorn “Dansbanan” (Lötens
plattform). Det var kyligt och blåsigt, men synen av det stora antalet fåglar värmde gott. Vi
såg minst 6 havsörnar både flygande och vilande. Nära oss fanns en stor grupp storskrakar. Lite längre ut observerade vi både myrspov och isländsk rödspov förutom kärrsnäppor, brushanar, krickor, sothöns, gråhägrar,
skrattmåsar och fiskmåsar. Jag fick lära mig
att se skillnad på myrspov och rödspov - rödspoven har längre ben än myrspoven, längre
och rakare näbb samt ett vitt vingband.

Skådning och frukost vid Kvismaren, som bjöd på mycket fåglar.

På ett fält en bit bort från tornet gick mängder med tranor tillsammans med gäss. Vi skådade från bilen och
såg några sädgäss bland grågässen. De unga tranorna var lätta att urskilja med sina helbruna huvuden. På
andra fält nära Kvismaren rörde sig sångsvanar.
Nästa stopp gjordes vid Hornborgasjön och Naturum. Från tornet på Fågeludden såg vi ett bälte med en
stor mängd sothönor tillsammans med ett antal brunänder men även skedänder, bläsänder och gräsänder.
På håll såg vi tre ätande havsörnar och ytterligare en havsörn några meter från dessa, utfrusen eller mätt?
Ägretthägrar lyste vita och var lättupptäckta (vi hörde att det hade rapporterats 89 ägretthägrar i Hornborgasjön den här dagen). I närheten av Naturum simmade ett antal snatteränder.
Foto: Klas Reimers

Foto: Cattis

Skådning på Ytterbergs udde.

Resans två kvinnliga deltagare. Kerstin och
Cattis

Foto: Klas Reimers

Enligt rapport skulle det vid Ytterbergs udde finnas
en rödhuvud dykand, hona. Hon skulle finnas bland
brunänder. Skådningen började vid bilen för att sedan fortsätta vid en skådarplattform på en grässlänt.
Efter mycket sökande bland hundratals brunänder
hittades honan, men endast två i gruppen hann se
den innan havsörnen kom dykande och skrämde
upp hela flocken. På väg tillbaka till bilen såg vi
även två kustpipare, en enkelbeckasin, många krickor och skäggdoppingar.

Kustpiparna höll till alldeles nära stranden.

På väg mot Lidköping såg vi från bilen några röda glador och flera ormvråkar.
Efter incheckning på Lidköpings vandrarhem blev det inhandling av mat till tre frukostar och tre luncher
och därefter middag på Stadt.
Foto: Cattis

Lördagen den 18 september
Avfärd 5:20. Så mörkt!
Vid värdshuset Tre älgar mötte den lokala guiden Sture Hermansson upp. Vid Frugårdsudde, som är en del av Dätterns naturreservat, fanns enligt larm både tuvsnäppa och större beckasinsnäppa, så det bestämdes att vi skulle börja dagen där. En
gärdsmyg hälsades oss välkomna vid parkeringen. Tornet är inte
längre möjligt att gå upp i, utan vi vandrade i blötmark ut till
öppet vatten. Här var det lämpligt med stövlar, kängorna blev
lite blöta. Tyvärr såg vi inte de larmade fåglarna men väl en
större strandpipare, några strandskator, en ägretthäger, några
gråhägrar, en havsörn, många kärrsnäppor och en isländsk rödspov. Vi bestämde att återvända till den här lokalen senare under dagen. Vid parkeringen observerades en flock med bofink
och bergfink.
Lidköpings kyrka, fint nattbelyst.
Foto: Klas Reimers

Foto: Klas Reimers

Foto: Cattis

I väntan på beckasinsnäppa och tuvsnäppa på
Frugårdsudde

Lackticka

Sture Hermansson.

Nästa stopp blev vid Sjöryd på andra sidan Dättern, den norra porten till Dätterns naturreservat. Nära parkeringen rörde sig pilfinkar, gråsparvar och en koltrast. På väg ut till tornet flög ett stort antal sädesärlor,
talgoxar och blåmesar. På långt håll ute på ett fält satt en falk, men vilken falk var det? Flera kloka huvuden slogs ihop, guideböcker anlitades och till slut bestämdes att Sture skulle tillfråga några skådarkompisar, var det möjligen en slagfalk?
(Anm. Senare anlitad expertis gissar på en östlig pilgrimsfalk av underarten calidus).
Foto: Klas Reimers

Foto: Cattis

…. en slagfalk. Spännande!
Kan det vara …. Med den ljusa kinden är den mest lik ....

Vid fågeltornet hörde och såg vi några skäggmesar och två rörsångare. På småöarna utanför satt storskarvar och tofsvipor. I vattensamlingarna i gränslandet mellan vass och strandäng simmade bläsänder,
krickor och gräsänder samt en stjärtand.
Foto: Klas Reimers

Foto: Klas Reimers

Skäggmes
Rörsångare

Foto: Cattis

Vår medhavda lunch intogs på Floklev på Hunneberg
med en vidunderlig utsikt över Dättern och omgivande landskap. Vid ett kort stopp i skogen hörde
och såg vi några svartmesar.

Lasse spanar av området nedanför Flo Klev

Sen var det återigen dags för Frugårdsudde. Vi provade att ta en annan väg ut till det öppna vattnet, men
den visade sig vara alltför blöt och osäker. Det blev därför samma blöta vandring som på morgonen. Spaningen gav tyvärr inte heller denna gång tuvsnäppa eller större beckasinsnäppa. På nära håll såg vi dock en
småsnäppa i en flock kärrsnäppor. Vilken skillnad på storlek! En rödbena och en gluttsnäppa födosökte.

Svartsnäppan födosöker gärna på djupt vatten.

Blött med luriga hål. Svårt att klara sig
torrskodd här på Frugårdsudde!

Utan jämförelse ser småsnäppan ändå ganska stor ut med sina 14-15 cm.

Middagen åt vi snabbt och lätt på Burger King., vilket gjorde att kvällens samling med artgenomgång
var avverkad tidigt, så att alla han ta hand om sig och komma snabbt i säng .

Söndagen den 19 september

Avfärd 5:20. Vi hämtade Sture på samma plats som dagen innan. Resan gick sedan till Ramsvikslandet i
Bohuslän med sitt vidsträckta klippområde. Berggrunden består här av röd bohusgranit med insprängda
gångar av bla diabas. För att komma ut på Ramsvikslandet åker man över Sotekanalen, som sprängdes på
1930-talet som ett beredskapsarbete. Första observationen vid parkeringen vid Haby var ett antal ljungpipare. Hämplingar, stenskvättor, sädesärlor och ängspiplärkor flög omkring bland klipporna liksom även en
skärpiplärka. I en vattensamling simmade storskrakar och småskrakar.

En av ljungpiparna, fotad av Klas Reimers

Skådning av havssulor vid Haby. Foto: Cattis

Storskarven får jobba en stund för att få ner fångsten, en trolig hornsimpa. Foto; Klas Reimers

Nästa stopp på Ramsvikslandet var Grosshamn. På väg
ner till en vindskyddad röd
stuga på stranden passerade
vi en fågelstation där man
ringmärkte fåglar. Just den
här morgonen hade man
ringmärkt kungsfågel, stenskvätta, ängspiplärka och
talgoxe.

Fångad talgoxe. Foto: Cattis

Här har en ängspiplärka fastnat. Ringmärkaren demonstrerar hur man gör för att skilja nilknande arter åt.
Foto: Lasse Berglund

Våra tubkikare ställdes upp vid röda huset. Härifrån kunde vi
se många toppskarvar. Vi lärde oss att skilja dessa från storskarv genom sina svanhopp, sin markerade panna och en tydlig ölmage vid flygning. På långt håll nära kummeln Skägga
(5 meter högt konisk betongkummel) flög havssulor, som numer är en stationär art i Bohuslän. Två tobisgrisslor och en
storlom sågs simmande vilket även många ejdrar och toppskarvar gjorde. Både silltrut och havstrut observerades.
Grosshamn—men var är skådarna, undrar Klas
Reimers.

Av fågelringmärkarna fick vi veta att
det vid parkeringen fanns svarthakad
buskskvätta och även vanlig buskskvätta. Vi behövde inte spana länge
förrän båda arterna upptäcktes. På väg
från stranden till parkeringen flög en
sparvhök över oss och tidigare hade
även en tornfalk observerats.
Resan gick vidare till Tångevik på norra
Ramsvikslandet. Enligt Sture en ganska
säker plats för att se sillgrissla, men vi såg
bara några tobisgrisslor. Det blåste mycket
så vi övergav platsen ganska fort. Därefter
blev det färd till Nötö, också på Ramsvikslandet, där vi tog en promenad på
klipporna. Härifrån upptäckte vi bl a en
storspov i en av vattensamlingarna.
En av föräldrarna i familjen svarthakad buskskvätta.
Foto: Klas Reimers

Sen var det dags att hitta ett bra matställe.
Valet föll på Göstas Fisk- och skaldjursrestaurang på Smögen. Räksmörgåsarna var
enorma och efterrätterna söta och smaskiga. Vi hann även med en kortare promenad på Smögenbryggan, som vid den här
årstiden är rätt så öde.

Räkmacka på Smögen. Foto: Kerstin Nordenadler

På hemvägen stannade vi
vid Färlevfjorden. Två
havsörnar satt på stenar
ganska nära oss. Vi kunde
genom tubarna beundra
havsörnens fina ryggteckning. En blå kärrhök visade sig en mycket kort
stund. Några kärrsnäppor
gick omkring bland några
kustpipare, idag var kärrsnäpporna små, igår var de
stora jämfört med småsnäppan.
Havsörnens granna ryggteckning anas här.
Foto: Kerstin Nordenadler.

Kerstin avslutade dagen
med artgenomgång. Skulle
vi komma upp till 100 arter?
Foto: Cattis

Måndagen den 20 september
Hemresedag. Avfärd samma tid på
morgonen som övriga dagar. Kursen
ställdes mot Dalbotornet vid Vänersborg. Flockar av grönsiskor flög förbi
oss, när vi stod i tornet. I skogen nedanför tornet kunde vi iaktta kungsfågel, bofink, talgoxe och blåmes. Rödhake hördes knäppa.
Foto: Klas Reimers

Men Lasse, måste du hitta fåglar innan man hunnit få fram kikaren!?
Foto: Klas Reimers

Därefter blev det Nygårdsängens naturreservat i Vänersborg. Här i
de grunda vattensamlingarna trivs sothöns, knölsvanar (vi såg en
familj med 7 ungar) och gräsänder. Vi såg även en stjärtand och fyra
överflygande enkelbeckasiner. I vassen flög skäggmesar och blåmesar omkring. En sävsparv, en gärdsmyg och flera ängspiplärkor observerades också.

Nästa anhalt var Hullsjöns naturreservat. Hullsjön ligger i flyttfågelstråket längs Vänern och västkusten.
Sjön är näringsrik och grund och därför vilar många flyttfåglar här. (Totalt har här noterats 268 arter). Vi
stannade på tre olika ställen runt sjön. Först vid Mulltorps skola. Vid promenaden till fågeltornet såg vi
stenskvättor, ängspiplärkor, sånglärkor och sävsparvar. En juvenil brun kärrhök beundrades genom tubarna när den satt och intog föda. Från fågeltornet såg vi ut över sjön och där fanns havsörnar, storspov, bläsänder, gräsänder, tofsvipor och grågäss. Gömslet var litet med plats för högst fyra personer.
Nästa stopp vid Hullsjön blev vid Sydkullen.
Vi såg flera flockar med gäss landa i sjön,
grågäss, vitkindade gäss och kanadagäss. Två
brushanar stod precis i närheten av två kärrsnäppor. Från tornet hördes vattenrall. En lokal
skådare tipsade oss om en dubbelbeckasin vid
Kungshögen (här hittades för 200 år sedan en
ring av guld från 500-talet. Ev är Kungshögen
en kunglig gravkulle). Vi bildade ett drev men
tyvärr kunde vi inte skrämma upp någon dubbelbeckasin.

Dubbelbeckasinen eftersöks—förgäves.
Foto: Cattis

Det var ju här ute någonstans som Klas hittade den ”vitkindade falken”!

Foto: Kerstin Nordenadler

Ett kortare återbesök vid Sjöryd i Dätterns naturreservat gav en stor flock råkor. En ägretthäger visade
upp sig fint. Utefter vägen till Sjöryd gick en stor grupp med tranor ute på ett fält och på en telefontråd
satt en flock starar.

Ägretthägern har verkligen blivit vanlig!

Foto: Kerstin Nordenadler

Rolf njuter av observationen av ägretthägern. Foto: Cattis

Resans sista lokal blev Paradissjön utanför Skövde.
Här kunde vi komplettera
vår artlista med smådopping, spillkråka och större
hackspett. Kungsfiskaren
ville inte visa sig denna
gång.

Den söta smådoppingen fångades på bild av Klas Reimers.

Totalt såg vi 100 arter varav en icke säkert artad falk bland Västergötlands pärlor. Jag lärde mig mycket av
mina medresenärer och den lokala guiden. En mycket trevlig resa på många fina skådarplatser.
Vid anteckningarna
Cattis (Catarina) Antonsson

Anders Zetterlund, Sture Hermansson, Rolf Lindskog, Lars Berglund, Klas Reimers, Kerstin Nordenadler,
Catarina Antonsson på Smögens brygga
Dag

Månad

Tid från

Tid till Plats Notering

17

September

06:30

Gullmarsplan Avresa

09:30 11:00 Rysjön, Kvismaren
13:30 15:00 Fågeludden, Hornborgasjön Naturum
15:30 17:00 Ytterberg, Hornborgasjön
18

September

Rödhuvad dykand

06:35 09:10 Frugårdsudde, Dättern

10:00 12:40 Sjöryd, Dättern

Spaning snäppa

Skäggmesar

13:00 14:00 Flo klev, Hunneberg Lunch
14:00 14:45 Flo klev, Hunneberg Skogsfåglar
15:30 17:30 Frugårdsudde, Dättern
19

September

Nytt försök spaning snäppa

07:45 09:25 Fykan, Ramsvikslandet

09:40 12:30 Grosshamn, Ramsvikslandet
12:40 13:15 Tångevik
13:30 14:40 Nötö
15:00 15:15 Kungshamn Genomresa
16:00 17:45 Smögen

Middag

Dag

Månad

Tid från

Tid till Plats Notering

18:10 19:00 Färlev, Färlevfjorden Sista skådningen i Bohuslän
20

September

06:25 07:45 Dalbotornet, Vänersborgsviken

Utsikt över Vänersborg

08:00 09:25 Nygårdsängen, Vassbotten Skäggmesar
09:45 11:20 Kårebro, Hullsjön

Torn och Gömsle Storspov

11:35 12:40 Hullsjöns fågeltorn Havsörn
12:45 13:00 Hullsjön västsidan

Drev

13:35 14:30 Sjöryd, Dättern
15:50 16:30 Paradissjön, Skövde övningsfält

Smådopping, Spillkråka

Här är hela listan över de 100 fågelarter minst två av oss hörde eller såg och vilken/vilka dagar.
(F=fredag, L = lördag osv). Fetstil på arter vi tyckte var extra roliga.
Knölsvan FLSM
Sångsvan F
Sädgås F
Grågås FLSM
Kanadagås LSM
Vitkindad gås FSM
Bläsand FLSM
Snatterand FLM
Kricka FLSM
Gräsand FLSM
Stjärtand LM
Skedand FLM
Rödhuvad dykand F
Brunand FM
Vigg F
Ejder S
Knipa FSM
Småskrake FS
Storskrake FSM
Storlom S
Smådopping M
Skäggdopping FLSM
Havssula S
Storskarv FLSM
Toppskarv S
Ägretthäger FLM
Gråhäger FLSM
Röd glada F
Havsörn FLSM
Brun kärrhök FLSM
Blå kärrhök S
Sparvhök S
Ormvråk FLSM
Tornfalk SM

Pilgrimsfalk (möjlig
calidus) L
Vattenrall M
Sothöna FM
Trana FLM
Strandskata FLS
Större strandpipare LS
Ljungpipare S
Kustpipare FS
Tofsvipa FLSM
Småsnäppa L
Kärrsnäppa FLSM
Brushane FM
Enkelbeckasin FM
Rödspov FL
Myrspov FS
Storspov SM
Svartsnäppa L
Gluttsnäppa FLSM
Rödbena LS
Skrattmås FM
Fiskmås FLSM
Silltrut S
Gråtrut LSM
Havstrut SM
Tobisgrissla S
Tamduva S
Ringduva FLSM
Spillkråka M
Större hackspett M
Sånglärka LM
Ladusvala FLSM
Ängspiplärka FSM
Skärpiplärka S
Sädesärla FLSM

Gärdsmyg LM
Rödhake LM
Buskskvätta S
Svarthakad buskskvätta S
Stenskvätta SM
Koltrast LM
Rörsångare L
Kungsfågel M
Skäggmes LM
Entita L
Svartmes L
Blåmes LM
Talgoxe LSM
Nötväcka LM
Trädkrypare L
Nötskrika FL
Skata FLSM
Kaja FLSM
Råka LM
Kråka FLSM
Korp FLSM
Stare FSM
Gråsparv LSM
Pilfink FLM
Bofink LM
Bergfink LM
Grönfink S
Steglits L
Grönsiska LSM
Hämpling S
Gulsparv LS
Sävsparv LS

