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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 17 april 2019.
Hångers Udde

Ja ja – den första är en suddig bild – men det är för att det är så kallt, och för att det
är så tidigt på morron…
-5 grader (kl 05.28) – det får bli underställ och vinterutrustning igen…
Onsdagsgruppen är på ”språng” i vanlig ordning – dock utan att vare sig springa eller
jäkta.
Vandring runt Hångers Udde idag. Inte så långt (ca 4 km), men i sakta mak – en härlig
upplevelse.
Trots nattkylan, är promenaden både skön och behaglig. Temperaturen tar sig ganska
snart över på plussidan – i varje fall i god tid innan kaffepausen nere vid tornet.
21 deltagare idag! (kan vara rekord...) och förväntningar finns om att få se t ex
ägretthäger och stenskvätta som ju båda rapporterats nyligen.
Om detta blev vi bönhörda – flera stenskvättor visar upp sig utmed stenmurarna på
vägen ner mot fågeltornet. Lite närmare sjön observeras fiskgjusen och två eller tre
förbiflygande havsörnar, och nere vid sjön ses tre flygande ägretthägrar gå ned på
andra sidan sjön - i närheten av Ore backar.
Lite senare - efter fikastunden alltså – kom dessa tre ägretthägrar flygande över sjön
rakt mot oss, över oss, och drog sedan vidare söderöver. Fint så det förslog!
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Förutom detta noteras så klart flera mera vanligt förekommande arter som bofink,
grönfink, trädkrypare, rödhake, vipor, grågäss, tranor, två enkelbeckasiner mm,
men…
… vi fick ytterligare en höjdare denna förmiddag. En större flock vinterhämplingar
(säkerligen drygt 200 st) drog omkring i svepande flykt runt de stora ekarna vid
sjökanten, slog sig slutligen ned i ett av träden, och lät sig skådas under ganska lång
tid.

Mobilkamera via tuben - det är nästan så man kan säga att det funkar – kul!
På återhörande! /Evert Arnoldsson

