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2022-03-30 Fågeludden/Ängsladan 

 

 

 

Tidig onsdagsmorgon på Naturums parkering vid Fågeludden, … ingen dimma???... 

utan istället en klar och krispig morron med flera minusgrader, och ett antal 

”onsdagsgruppare” som börjar samlas för en tur till ängsladan någon km i riktning 

mot Ytterberg. Sammantaget 19 deltagare idag.  

”Doppingen” badar i solskenet… första observationen… 

 

            

 

Det känns åtminstone till att börja med, lite tyst och stilla i omgivningarna, eftersom 

skrattmåsarnas ljudkuliss saknas denna morron…  kanske (enligt hörsägen) beroende 

på att vissa jobb gjorts på häckningsholmarna tidigare under morronen… eller kanske 

p g a pågående plöjning/harvning i vårbruket i närhet, vilket ju ofta drar till sig just 

skrattmåsarnas intresse… lite oklart vad… 
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I  området kring pagoden är det således ganska stillsamt, mest sothönor som drar 

omkring på vattenspegeln och en del gäss som uppehåller sig i strandkanterna…  men 

det är så vackert, och eftersom det också är alldeles vindstilla ligger sjön 

spegelblank…  och det är inte så ofta man ser just det.. lite nattis i kanterna 

dessutom.. 

 

 

 

På väg ut mot ängsladan kunde flera gånger höras rördrommens tutande från 

vassbältet i norra delen av sjön. Det ljudet inger en särskild känsla… 

Promenaden från pagoden, utmed sjön, på lättgångna stigar, mot ängsladan som inte 

ligger så långt bort, fika i solskenet där, tillbaka till pagoden och ut till plattformen för 

en andrafika, fågellivet och alla observationer under vägen, och dessutom i ett himla 

gott sällskap… 

… det är en ynnest att få vara med… 
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Fika i solskenet vid ängsladan… 

  

                     

Lite udda observationer utmed vägen….    

 

Dagens obsar då …har kanske inte noterat alla, men ändå en hel del… 

Sothöna, knipa, skäggdopping, rördrom, grågås, brunand, salskrake, skrattmås, 

knölsvan, gråhakedopping, sävsparv, nötväcka, gärdsmyg, rödhake, korp, sånglärka, 

ängspiplärka, enkelbeckasin, talgoxe, blåmes, bofink, trana, stare, tofsvipa. 

… ingen rovfågel… 
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Särskilt sevärt… 

… knölsvanparet under förspel och parning… , alla sothöns - många hundratal i 

vattnet på norra utsidan om plattformen… och den söta sothönan utan broddar… 

 

            

 

//Evert 

 

 


