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2022-08-10 Hornborgasjön, Ytterberg 

Strålande fin dag i antågande, när vi i onsdagsgruppen räknar samman 17 deltagare 

på Ytterbergs parkering denna morron. 

Den ursprungliga planeringen siktade på ett besök på Almeö denna morron, men 

efter ”insidertips” om att det just nu finns en hel del vadare på stränderna utanför 

Ytterberg, ändrades planerna. 

Den extremt låga vattennivån i sjön gör att stora områden nära den normala 

vattenlinjen blir torrlagda och därmed också attraktiva för vadarna som nu börjar dra 

söderöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emellertid inte så stora mängder vadare just den här dagen, men ändå många roliga 

observationer, och bra möjligheter att skåda eftersom många hade tubarna med sig. 

För egen del bar jag med en av klubbens tubar, vilket resulterade i att jag ”kom i mål” 

med bara en enda bild i kameran…   men Mats höll ställningen på den fronten… 

Redan innan vi lämnade parkeringen förunnades vi en fin obs i vegetationen på 

småreven utanför strandlinjen – en vattenrall som födosökte i kanten av 

växtligheten….  

Längre ut låg stora mängder sothönor och ett antal skräntärnor (kanske 10-15 st) stod 

på ett rev lite längre ut i sjön. 

Nedanför tornet på Ytterberg promenerade ett par ägretthägrar omkring bland måsar 

och svanar. Fint att iaktta dem på så nära håll…       inte minst när de blixtsnabbt 

plockade fisk…                                                                                 
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                         Foto: Mats Lagerqvist 

Inte mindre än 8 st havsörnar hade parkerat sig på torrgrenarna ute i vattnet på 

Ytterbergs nordsida …. Kanske bidragande till att det inte uppehöll sig så många 

vadare på stränderna där just då….                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Ett par kustpipare tog ändå 

risken att födosöka  i 

närheten…. 

  Foto: Mats Lagerqvist 

… liksom också svartsnäppa, 

gluttsnäppa, större strandpipare och 

tofsvipor.. 

Tre svarta svanar kom inflygande över 

fågeludden för att gå ned i viken utanför 

ängsladan… Erik upptäckte dem… roligt 

 

                                                                             Foto: Mats Lagerqvist 
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Vad mera…? 

Gråhäger, brunand, pilgrimsfalk, tornfalk och brun kärrhök var några av övriga obsar… 

Vid återkomsten till p-platsen visade det sig att vattenrallen fortfarande fanns kvar på 

revet utanför… det var också här tornfalken sågs mata två ungar som satt på 

stängselstolparna utmed stigen upp mot tornet. 

En underbar förmiddag 

//Evert 

 

 


