Rapporterat från (några av)
vårens exkursioner
MATS HÖRMARK
Storskogen Lunsen 11/3:

Ett ”förtrollande landskap att
vandra genom”. Deltagarna
kunde lyssna till trädkryparens ”silvriga” sång, och
rätt som det var utbröt ett
”rykande slagsmål mellan två
hormonstinna trädkryparhannar, som ”ilsket tjattrande” jagade varandra uppför
och nerför tallstammarna.
Andra arter var kungsfågel
och en ropande nötkråka.
Och så svartmesen, som var
en önskeart bland deltagarna.

Nötkråka, Nucifraga
caryocatactes. FOTO: GÖRAN HAGLUND

Morga 20/3:
Vårvinterkväll som inte bjöd
på så mycket i fågelväg: sju
arter inalles. En ”ensam tappert nordsträckande grågås” var en av dem. Men en
”sanslöst vacker aftonutsikt
över Ekoln” var det i alla
händelser!
Fiby urskog 7/4:
Kylig morgon, stigen en isbana. Korsnäbbar. Trummande
större och mindre hackspett.
Intensiv sång av gärdsmyg.
Kungsfågel, svartmes och
grönsiska hörde också av sig.
Minst tolv tranor på isen.
Och i en terräng med ”skru-
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vade tallar och mossiga stenblock” ropade gröngölingar
och sjöng en trädkrypare på
nära håll.
Björklinge runt på cykel 22/4:
Frostnupen morgon, is på
södra delen av Långsjön.
Skäggdopping och storskrake. Sjungande järnsparv
vid Sandbro. Livlig sång av
gärdsmyg, taltrast och rödhake. Observationer av rödvingetrast och ängspiplärka
i en hage. I Djurgårdens naturreservat ropade en tidig
göktyta. Stenknäck och dubbeltrast noterades liksom
skogssnäppa, enkelbeckasin
och större strandpipare. Och
en rad sträckande rovfåglar
kunde räknas in: sju ormvråkar, fem bruna kärrhökar, tre
havsörnar, en sparvhök och
en ﬁskgjuse.
Årike Fyris 4/5:
Vacker, solig, varm kväll. Årta
(!), skedand, kricka, mindre
strandpipare, grönbena, drillsnäppa och gulärla var bland
de arter som observerades.
Fågeltornskampen 5/5:
Nio torn ställde upp! Några
roliga arter var fjällgås, röd
glada och tre ägretthägrar
(Hjälstaviken); en ägretthäger (Ledskär); ängshök och
jorduggla (Vendelsjön), rödstrupig piplärka (Funbosjön).
Årets slutresultat blev som

Tornet i Hjälstaviken.
FOTO: ROINE KARLSSON.

följer: 1. Ledskär (86 arter);
2. Hjälstaviken (80); 3. Kärven (74); 4. Dalbyviken (71);
5. Övre Föret och Funbosjön
(70); 7. Vendelsjön (69); 8.
Tegelsmora (66); 9. Kallrigafjärden (60).
(Att notera: Hjälstavikens
mindre torn i norr ﬁck ihop
hela 90 arter, men skådarna
där var inte anmälda till
tävlingen i Uppland. Fast en
moralisk seger är också en
seger.)
Vardagsvandring Hågadalen
29/5:
Över 40 personer slöt upp
vid Björns hög på kvällen!
Ganska låg fågelaktivitet i
högsommarvärmen, men allt
eftersom droppade diverse
småfåglar in under promenaden. Törnsångare, svarthätta,
gulsparv och grå ﬂugsnappare
var bland dem som visade
upp sig. Senare på kvällen,
vid Norra Norbybron, hördes
två skönsjungande kärrsångare ackompanjerade av en mer
monoton gräshopps-dito. En
näktergal hördes på håll och
en fet huggorm låg och solade
sig i den sista kvällssolen.

