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2022-05-04, Ytterberg 

     

Redan i det här läget kan man ana en fin morron och förmiddag för onsdagsgruppen… 

…klart och fint, lite kyligt i vinden, men inget att gnälla över… 22 pers! 

Ytterbergsrundan är inte mer än dryga tre km, inklusive turen utmed ”Knektamyren” 

och ”Kalvamyren”, men bjuder på väldigt bra obs.möjligheter i sin öppna terräng… 

sjösidan, fälten, busk- myr- och madmarkerna etc. 

… så redan när man kliver ur bilen på parkeringen är det läge för att vända 

tuben/kikaren mot sjön… utöver de lite mer frekvent förekommande arterna 

knölsvan, skrattmås, vigg, knipa m fl., hittar vi också några skäggdoppingar och ett 

par gråhakedoppingar….  och den som likt Bosse ett ögonblick vände örat mot fälten 

bakom oss, uppfattade måhända enkelbeckasinen på håll… 
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… och så – gulärlan – den är ju inte så ovanlig att få se under vandringen mot 

Ytterbergs udde, men den är ändå kul att se eftersom den är så fin.  Bland tuvorna är 

den så lysande gul att man skulle kunna ta den för kabbleka…. ett par stycken fanns 

det där idag också, och i den stund jag såg dem, uppehöll de sig i ett par hjulspår i 

terrängen, vilket gjorde att de visade sig väldigt fint. 

Massor av backsippor i branten utmed stigen upp till tornet/udden, men på väg att 

blomma över… 

 

 

 

Från tornet och udden är det bra utblick över vattnet och stranden… riktigt fina 

observationer av bland andra, skedanden med sitt breda, långa näbb och hanens 

fantastiska praktdräkt, (grönt huvud, vitt bröst, rostbruna sidor, mörk ovansida med 

vita inslag), vidare i strandkanten rödbenan, drillsnäppan, mindre strandpipare och 

tofsvipan … 
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Vartefter buskvegetationen ökar, visar sig sävsparven, buskskvättan, lövsångaren, 

ängspiplärkan och på myrarna återigen gulärlan, denna gång under flygande 

insektsjakt…     

…dock kunde vi inte denna gång belägga Olles utsaga, om att gulärlan i jakten på 

insekter använder vingar och stjärt för att slå bytet till marken, för att sedan plocka 

upp det med näbben… fler fältstudier kanske… 

Kärrhök, glada och ormvråk fanns alla i området och på ”Kalvamyren” gick en 

ringmärkt trana, men på för långt avstånd för att urskilja hur märkningen såg ut. 

Åter på parkeringen – en sista obs – svarthalsad dopping!  …två st en bra bit ut, så 

tuben var ett måste för att se dem.   

 

// Evert 

 

 

 


