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2022-06-15, Ekedalen 

 

Denna onsdag, resa till Ekedalen i akt och mening att försöka ”obsa”  mindre 

och/eller grå flugsnappare…      en inte helt omöjlig uppgift för de 21 

onsdagsgruppare som samlats på P-platsen vid Gestilren i Ekedalen 

Väder och vind 

 

Börjar grått men blir blått…. …eller för att för att leka lite med Ted och Kenneth 

Gärdestads text och musik…… 

”Himlen är oskyldigt grå 

som asfalt vi färdas uppå 

Att molnen kan skingras så fort som de gör   

Rår inte spåmannen för 

Fantastiskt, vi vet hur det känns 

när molnen av solskenet bränns 

Fast regnrock och stövlar, ännu sitter på 

Blir himlen alldeles blå…” 

        

 

 

 

 

 

Området 

Området är, som alltid vid den här tiden på året, otroligt 

fint och vackert, med den äldre bruksbebyggelsen som 

gränsar till den speciella miljön som bokskogen och det 

gamla nedlagda kalkbrottet utgör. 

   

 

Två ting är särskilt påfallande under en promenad på stigarna i 

bokskogen i Ekedalen… 

Det ena synbart… det andra hörbart.. 
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Ljuset och…..  fågelsången 

 

 

Ljuset som silar ner 

genom lövverket i den 

här typen av skog är 

magiskt på många sätt… 

 

Den ekande fågelsången 

bland trädens lövverk är 

också svårslagen… 

 

Fåglar 

Observationsmässigt är 

fågelsången både riklig 

och ljudlig, men i alla fall 

till att börja med inte 

fördelad på så många 

arter…. mestadels bofink, 

gärdsmyg, koltrast, 

grönsångare och talgoxe 

Synd – men någon obs av 

grå eller mindre 

flugsnappare blev det 

inte den här gången. 

 

Efterhand blir det lite fler arter.. större hackspett, taltrast, lövsångare, svarthätta, 

trädgårdssångare, svartvit flugsnappare, björktrast, ringduva sädesärla, tornseglare m 

fl.  

Under tiden som de flesta av oss grupperar sig på ett härligt ställe för fikapaus, är det 

några av ”eftersläntarna” – bl a Olle och Thomas, som passar på att göra en riktigt fin 

observation – sittande sparvhök på bokant – vaket av dem!   

Den satt dessutom kvar länge nog, så att Olle hann med att få kameran skjutklar… 
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Sparvhök, Ekedalen, 2022-06-15 

Foto Olle Andersson  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter vid utgångspunkten, minnesstenen vid 

Gistilren, andrafikan bland tjärblomstren och 

avslappat under blå himmel….  Gött 

//Evert 


