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2021-11-03 Ålleberg 

 

           

 

Ingenting här… och ingenting där… Jo, vänta – där är de, hela gänget!  

Nu ska ni få se på fågel…  

Skämt åsido, det är trolskt men också vackert på Ålleberg denna onsdag, och vi går, 

om inte på molnen, så i alla fall bland molnen…  15 deltagare har just samlats på P-

platsen vid restaurangen på Ålleberg för att vandra berget runt på platån. Vi börjar gå 

söderut… 

Det är verkligen inte mycket fågel som rör sig inledningsvis, bara ett par blåmesar 

under första halvtimman… men det skulle bli bättre så småningom… 

…så i väntan på lite mera liv och rörelse i luften och bland träd/buskar, fanns det goda 

möjligheter att fokusera lite på det som inte alltid är så iögonfallande, men ändå 

jättevackert.   

 

Kolla bara på vattendropparna som fallfärdiga hänger på vartenda grässtrå…  som 

smycken… eller i det lite större perspektivet – grinden och stängslet som plötsligt 

dyker upp i dimman…  
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Svampar, lavar mossor har uppmärksammats flera gånger tidigare, också de 

oansenliga, men väldigt vackra …. det svåra kan vara att veta vad man ser…  

Jag är inte så bra på detta heller, men en gissning skulle kunna vara brun bägarlav, 

purpurskinnsvamp och en ticka av något slag …  

Jag vet att det finns några bland oss som kan mycket mer än jag om sådana här 

saker… kanske får vi de rätta svaren från någon som vet så småningom…?  

 

      

 

Nå hur gick det nu med dimman, fikat, fågelobsarna och allt annat…? 

Jo, efter fikarast på mossiga stenar i en gles träddungne, kunde vi skönja solen genom 

dimman, och inte långt senare bjöds både solsken och liv o rörelse i luftrummet. 
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Uppklarnat med utsikt över ”östhanget”. 

                   

Ett par enkelbeckasiner visade upp sig vid flera tillfällen under vandringen. 

I övrigt noterades nötväcka, talgoxe, blåmes, bofink, gulsparv, koltrast, gröngöling, 

bergfink, entita och ormvråk.  

Från ”predikstolen” kunde vi räkna in 15 sångsvanar som höll till på de vattendränkta 

åkrarna nedanför ”Ållebergs änne”, och vid restaurangen noterades en stor flock 

trastar (huvudsakligen björktrast) som susade runt över branterna på västsidan,  

Sammantaget inte så dåligt…  men en kolibri är ju alltid svårslaget…  

        

//Evert 


