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2022-09-14, Utloppet, Hornborgasjön 

Var är allt vatten? 

”Så lågt vattenstånd i sjön som det är nu, vet jag mig aldrig ha sett tidigare”…  

Detta är säkert en vanlig kommentar från många besökare vid Hornborgasjön idag, så 

också bland många i onsdagsgruppen, som för dagen befinner sig vid sjöns utlopp… 

 

Och visst tycks det 

saknas en del 

vatten, 

vattenspegeln har 

krympt ordentligt…. 

men enligt dem 

som har kontroll 

över tillflöden och 

avtappning, lär 

vattenståndet vara 

normalt med 

hänsyn till årstid 

och sept. mån ….  

tro det … 

 

Hur som helst är vi idag 22 deltagare, som i gott väder följer vägen/vallen från P-

platsen till en bra bit bortom utloppet och tillbaka igen 

Ibland händer det… 

Rent allmänt – mycket fågel i rörelse över sjön 

idag…många gråhägrar, flera havsörnar, svanar, 

änder och en del vadare… 

… men det är ju ändå fantastiskt kul när det 

händer något utöver det vanliga… gänget strosar 

fram i sakta mak på vallen mot det bortre 

utloppet, när ett par av ”eftersläntarna” (Karin 

och Karin) signalerar att de observerat en 

kungsfiskare vid det första av de båda nya 

utloppen 
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Marsch tillbaka…. och efter en liten stund sitter den där, på ett vasstrå som böjer sig 

ut över vattnet, och spanar efter småfisk… den exponerar sig hur fint som helst under 

säkert fem minuter om inte 

mer… alla hinner få se den… 

…först med det rostbruna 

bröstet mot oss, och lite 

senare med ryggen mot oss, 

med den fina blå färgen på 

ryggen och den mörka 

hjässan… och vid ett par 

tillfällen visade den också upp 

sin skicklighet som fiskare…  

…det är ju bara så bra… 

Tack Karin och Karin…!! 

 

Men vi skulle få flera fina 

observationer den här 

dagen…  

Den här tornfalken var väldigt 

aktiv över maderna ut mot 

”ladan”, lite bortom utloppet. 

Ofta slog den sig ner på 

jakttornet som står i en 

dikeskant på maden…. 

Enligt Steve helt följdriktigt: 

”är man jägare och på jakt, så 

är det väl logiskt att utgå från 

ett jakttorn….” 

 

Havsörn, blå kärrhök, pilgrimsfalk, stenskvätta, enkelbeckasin, steglits, grönsiska, 

gulsparv, gluttsnäppa, svartsnäppa, ormvråk, ladusvala, talltita är bara några av 

dagens alla observationer…  

Och vad skall man säga om att få ett gäng stjärtmesar till kaffet… de drog snabbt förbi 

i granarna vid sidan av oss under sista fikapausen på grillplatsen…   

…man kan i alla fall inte klaga…. 

//Evert 


