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2022-05-25, Bolums lider 

Onsdagsmorron igen, strax efter klockan sju, rejält mulet men ännu inget regn på oss 

21 deltagare som infunnit sej på fågeluddens parkering för en tur på Bolumsleden … 

…denna gång om inte baklänges, så i alla fall motsols för att kupera motluten lite 

grann… 

Även om solen inte är med, så är en tidig majmorron i dessa omgivningar fint nog för 

vem som helst….  fräschheten i grönskan… fågelsången som följer… den blommande 

floran….   gå sakta, lyssna, titta och njut… 

 

Vi rör oss i omväxlande hagmark och ängar, omgärdade av stenmurar, 

sumpskogspartier och på åsar med vidunderlig utsikt…  

Leden är ju inte mer än 3-4 km lång, men bjuder på så mycket…  

 

                     

 

Den här gången känns det lite som att alla blommande växter runt fötterna, triggar 

många av deltagarna att fokusera på floran…      flera av oss fick t ex del av Ing-Maries 

vetskap om hur man skiljer de olika smörblommorna åt - majsmörblomman med sitt 

smala bladverk, den vanliga smörblomman, och knölsmörblomman med sina 

nedvikta undre kronblad  -  eller av Lennarts utpekande av sjöfräken och bäckbräsma     

i surdråget… 

Det är så många som kan mycket om floran… och som gärna delar med sig… 
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Kaffepausen njuter vi i sluttningen upp mot den höga åsen i öster, ackompanjerade 

av sumpskogens alla ”röster” strax bredvid… och apropå allt vackert omkring oss, 

också av Ing-Maries uppläsning av skalden Alf Henriksons dikt, om häggen och dess 

blomdoft… 

Jag såg att häggen blommade, 

det kom en doft av den. 

Då gick jag till min älskade 

och sade: Se och känn! 

Hon stod vid makaronerna, 

hon sydde på en klut. 

Och när hon lyfte blicken 

hade häggen blommat ut. 

  

Det blev en hel del observationer också 

      

Just här pågår försök att få syn på grå flugsnappare…. 

Bofink, lövsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gröngöling, 

härmsångare, sånglärka, tornseglare, rosenfink, gulsparv, glada, tornfalk, och 

gråhäger var några av de arter som visade sig, eller gjorde sig hörda utmed leden.  

På leden utmed sjön in mot parkeringen och fågeludden, just innan regnet och 
blåsten tog fart, tog Mats tillfället i akt, och fick ett par fina och intressanta bilder… 
… varav den ena observationen vållade en del huvudbry…  
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Snatterand                                                  Foto Mats Lagerqvist 

 
 

 
Snögås eller någon form av grågås…?        Foto Mats Lagerqvist 

 

Oklart vilket …. den låg hur som helst tillsammans med en flock grågäss och en del 
andra ganska nära strandkanten 
 

 
//Evert 
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