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Grågässen drar ut…
Minns och känn på ljudet….!
….några flockar ”pratiga” grågäss noterar flocken av skådare på Hångers parkering,
girar en aning och drar vidare söderut … sannolikt på spaning efter en lämplig
gräsvall….
Särskilt efter häcknings- /ruggningsperioden
ses ofta stora flockar grågäss dra antingen ut
från sjön eller in till sjön … inte bara morron
eller kväll utan också dessemellan…
Grågäss äter olika typer av vegetabilisk föda
men föredrar ofta gräs på vallodlingar. Deras
matsmältningsfunktion, födosammansättning
etc förutsätter ett regelbundet återvändande
till sjön för att dricka…
… lite därför detta fram och tillbaka…
Om detta och mycket annat kan man antingen själv veta en del, eller ta till sig av
andra som vet mer och delar med sig, eller att läsa och lära om via olika
källor/media…. för egen del mycket av det senare men det förtjänar att sägas:
… onsdagsgruppen främjar i hög grad just detta…
…och apropå det …
…varje gång onsdagsgruppen samlas, fokuseras på en eller två fågelarter genom att
inför nästa gång läsa om dem, för att sedan gemensamt tala om dem, dvs ”lägga
kunskap och erfarenheter på bordet” till allas nytta och glädje …
(nästa gång tofsvipan och fjällvråken)
…vart tog skådarna vägen… och vilka obsar blev det?
Flocken av skådare (24 st) satsar på att spana av strandängarna, runda tornet på
udden, och vandra genom beteshagarna med sina enorma ekar och stenmurar,
tillbaka till Bredegården och P-platsen .
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Lite slirigt efter de senaste dagarnas
regn, men för dagen ändå uppehåll, grå
himmel men behaglig temperatur…

Dagens obsar…
Flera flockar med tofsvipor är fortfarande kvar i
och runt Hornborgasjön, liksom ett antal ägretthägrar… åtminstone 15 st i närheten
av tornet på Ore backar, fjällvråken som ryttlade över sjön, men som lite senare slog
sig ner i en torraka i riset en bit ut, där man kunde se den bra med handkikare …
Havsörn, gråhäger och svan naturligtvis, men också gröngöling, nötväcka,
ängspiplärka, blåmes, gärdsmyg, grönfink, gulsparv, steglits, trädkrypare och
dessutom Thomas obs av en dubbeltrasts lockläte. Säkert flera obsar än så…
Vad annat…
Inte så att Sten saknade tilltugg till kaffet precis,
men efter en palaver om vad för sorts svamp vi
hade framför oss på marken, och efter att
onsdagsgruppens självklara svampexpert Steve
kategoriserat den som en trolig kremla, tog Sten
helt resolut en tugga av den…. Det gick bra! Sten
lever och mår …
…och även om det inte framgår av bilden:
”bitter” blev i alla fall utlåtandet…
//Evert
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