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2022-04-27. Hångers udde

P-platsen vid Bredegården är välfylld denna onsdag – som vanligt…
19 deltagare, sugna på att se vad som kan visa sig under/på den välkända rundan till
Hångers udde och tillbaka.

…morronen är lite kylig, men klar och med löfte om värmande sol så småningom.
Start en timma tidigare fr o m idag, vilket känns rätt med tanke på både ljus och
liv/rörelse i naturen…
En verkligt fin förmiddag med lite oväntade obsar… !
Vandring i sakta mak över betesmark i öppet landskap, stenmurar och solitära träd –
bra möjlighet för alla att se stenskvättan, gulsparven och ängspiplärkan o nötväckan
m fl… men så plötsligt ett par trastar bland grästuvorna lite längre fram… en av dem
en ringtrast med sin vita halvmåneformade haklapp, troligen en hane!
Thomas, Bosse och ev någon mer har sina tuber med, och låter frikostigt så många
som möjligt av oss andra titta närmare på de obsar som dyker upp…heders!
Fortsatt följer sedan ett antal mer väntade observationer som t ex tranor, grå- och
kanadagäss, talgoxe, blåmes, bofink, men också hämpling och sävsparv i vide snåren…
Sedan… inte långt från gärdsgården mot tornet på udden, sitter en fågel på en av
stängselstolparna, och en annan hoppar på stenarna nedanför. Den på marken drar
iväg snabbt, medan den på stolpen sitter kvar – ganska länge. Med hjälp av tubarna
får de flesta av oss tillfälle att betrakta en svart rödstjärt… det händer i varje fall inte
mej varje dag…
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Solen värmer ryggen gott under fikat vid tornet, och tempen stiger…

Lövsångare, taltrast, blåmes och en del andra finns omkring oss när vi vandrar vidare
utmed sjön¨, och vartefter blir ju också sjöfågelarterna mer tillgängliga..
Så hörs plötsligt göktytan, först sporadiskt sedan mer frekvent, och så efter ivrigt
spanande så finns den där – sittande på en låg gren i en tall, kanske 30- 40 m bort.
Också den gav oss gott om tid att skåda… Ia Gunnarssons förtjänst!
I sjökanten och utmed risruggarna syns skäggdopping, knipa, tofsvipa, knölsvan,och
en del andra sjöfäglar, men också brunand och även tre årtor som visar sig fint, med
sitt vita streck på huvudet från ovan ögat, bakåt mot nacken. Troligen en hona och
två hanar.
Den som därefter passade på att lyfta blicken såg på ganska nära håll, först en
ägretthäger under flykt, och nästan samtidigt, bara våningen under en brun kärrhök
kretsa över riset… Längre bort äldre havsörn och röd glada….
I närheten av Bredegården, noterade några i gruppen en lyftande skogssnäppa
Sammantaget säkert ett drygt 30-tal arter.
… vad ska man säga… bra dag!
// Evert
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