Exkursion 20180414
Närbelägna våtmarker

En utflykt med ”början i moll och finalen i dur”.
Nejdå, vi hade inte allsång av Taubes visor, även om vi var en kör bestående av 14 personer,
utan det är vädret som åsyftas.

När vi samlades på morgonen var det regn och
grått. Lite nedslående var det trots allt, även
om SMHI lovat någon solstråle mellan
molnen.

Redan vid första stoppet, som var Viet, hade
det slutat regna. Dock var det inte mycket
fågel där. Några gravänder på långt håll. På
ännu längre avstånd gick några vadare, bl a
skogssnäppor. De kunde endast ses via
tubkikare.

Vi stannade inte så länge här.
En sädesärla satt på närmare håll 😊 när vi gick
tillbaka till bilarna.

Nästa stopp var Öljersjö våtmark och då
hade regnet upphört. Efter en stund
började solen bryta fram genom molnen.

En första koll redan när vi stigit ur bilarna..

..och därpå en kort marsch upp till krönet för
att få bättre översikt över vattnet.

Som vanligt låg här mest vigg.
Men Linus var glad över dessa
vanliga fåglar. Han berättade
nämligen, att de gånger han
har varit här tidigare, har det
inte funnits några fåglar alls!?
Är han månne den ende
skådare som inte har skådat
något vid denna lokal???

Förutom vigg fanns några krickor av båda könen
men jag fick bilder endast på en av hanarna. Han
ville, precis som de flesta fåglarna, inte komma
särskilt nära.

Minst två par skedänder fanns också

”Vanliga ankor”, dvs
gräsänder simmade lugnt..

..till skillnad mot sothönan,
som så här på våren tycks vara
särskilt lättirriterad och
stridslysten. Och inte enkom
gentemot sina artfränder utan
även andra, som av någon
anledning måste jagas iväg.

Simmade lugnt gjorde också de
skäggdoppingar. De var bara fyra
(vad jag såg) och inga strider
förekom mellan dem.

En hussvala susade genom luften.
Det var nog allas vår första för i år.
Vi såg även ladusvala – men på den har
jag ingen bild.

Plötsligt hördes måsarnas
upprörda skrin – det var en
sparvhök som fått dem att
”höja rösterna”.

Och det här måste
väl vara en
”ärlehök” 😊

