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2021-10-20 Hångers udde 

Förtydligande; Om någon läsare av föregående rapport (från Faledreven), undrar över 

vad som enligt gammal sägen försiggick vid ”vargastenen”, så var det vid denna sten 

som man flådde sina nedlagda vargar….  

 

Idag har vi onsdagen den 20 oktober, genuin höst om man säger så… 16 deltagare 

som tänker sig ut till Hångers udde, i ett väder med ömsom drivande regn, ömsom ett 

uppklarnade i grådiset… mest uppehåll ändå … dvs ganska gött 

 

 

Även grådiset i landskapet har sin tjusning, färgerna finns där - bara lite mer dämpat… 

Under vandringen ner mot udden drar en hel del mindre flockar med bergfinkar, 

trastar, siskor mellan träden, och strax utanför tornet syns en äldre havsörn (med vit 

stjärt) hänga över vattnet och spana efter lämpligt byte en god stund … 

Många observationer för övrigt denna fm, omkring 25 arter sammantaget. Bland 

annat noterades stora flockar med tofsvipor i området mellan Hångerudden  och 

Almeö, och i en av dessa också en blå kärrhökshona, möjligen på jakt men också 

attackerad…  
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I sällskap med en massa nyfikna, men lugna och fina kor, kunde vi så småningom slå 

oss ner nära tornet och ”fika i lugn och ro …med ko” 

            

Inte så ofta jag själv är med på bild, men idag hände det…  fast”själv” är jag ju inte… 

(foto Ing-marie B resp Maria A-B) 

 

      

  

Under den fortsatta vandringen noterades flera arter av andfågel någon enstaka 

ägretthäger, men också en större flock grönsiskor i björkridån utmed sjön. 

Enkelbeckasin, storskrake, bläsand, skedand, knipa, kricka, björk- och rödvingetrast, 

stare och nötväcka är några av de arter som noterades. 
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Som alltid i en grupp, med mångas olika kunnande och intressen, lär man sig alltid 

något nytt … om man bara kan lagra det på ”hårddisken”, och hitta det igen… 

                         

T ex att svaveltickan är en svamp som företrädesvis växer på ekstammar, vars 

mångflikiga fruktkropp kan nå en vikt uppemot 10 kg… den här var inte så stor, men 

den fanns ändå där på en fallen ek--- 

Några av oss kom också, apropå enbuskarna i omgivningen, att tala om enbären och 

deras olika mognadsstadier. Ingen av oss var emellertid tvärsäker på hur det förhåller 

sig med detta… så -  hur är det då egentligen med detta, kan man undra…? 
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Jo, kort efter hemkomsten landar ett mail från Ing-Marie B i min mobil som klargör 

detta. Jag tycker det är så roligt när sån`t händer, så jag tar mej friheten att 

vidarebefordra vad hon kunde berätta om detta… Ing-Marie skriver: 

Jag har läst på lite om enbär. Det tar 2,5-3 år innan bären är mogna. Det finns 

både omogna och mogna bär på samma buske/grenar. De är ljust grågröna från 

början för att övergå till mera grönt och sedan blå / blåsvart.  

Det finns både hon- och och hanbuskar. Det är bara honbuskarna som har bär. Det 

är egentligen inga bär utan en sammanväxt kotte - låter lite speciellt tycker jag.  

Jag har aldrig funderat på att det bara är vissa enbuskar som har bär - man lär sig 

alltid något nytt! 

Hälsar Ing-Marie B 
 
Tack Ing-Marie! 

Slutligen… 

                       

 

/Evert 


