Inte jagad..

Men den här jagade jag i sökaren..
Ängspiplärka

Så drog vi iväg till nästa anhalt
som var Ramdala reningsverk.
Solen hade på allvar kommit
fram och lyste demokratiskt på
alla.

På fältet ner till
reningsverket
huserade
måsfåglarna. Här var
skratt- och fiskmås
samt grå- sill- och
havstrut.

Vid reningsverket var inte många
fjädrar. Några änder lyfte och vi
hörde smådoppingen flera gånger
men den gömde sig ordentligt i
vassen och hade inte en tanke på,
att komma fram medan vi var
kvar.
Alltså var vi inte kvar länge utan
färden gick vidare österut.

Hallarumsviken var nästa lokal då
det en bit från badplatsen finns
svämmängar. Men innan vi gick dit
var det hög tid för medhavd fika,
som intogs vid grillplatsen.
På andra sidan viken låg svanar och
måsfåglar.

Dagens höjdpunkt – i alla fall för mig, då det var första gången någonsin jag såg denna lilla
sötnos 😊.
På väg mot ängarna hörde
Christoffer ropet från mindre
hackspett. Vi stannade i hopp om
att inte bara höra den utan även få
se den.
Ibland går önskningar i
uppfyllelse! Några minuter senare
såg vi den flyga mellan träden och
som på beställning satte den sig på
”godkänt” fotoavstånd.

Jag var jätteglad att få se den och det
blev ett antal fler än dessa två bilder.
Glada var, förstås, de andra också.
Och glada såg vi också under dagen,
röda sådana.
I övrigt var det bara några grågäss på
ängen när vi väl kom dit.

Ett ganska stort sträck storskarv drog
över skyn

De var klädda i sin
”vårfina dräkt”.

Fru Bofink satt och ropade lite
stillsamt på maken när vi lämnade
Hallarum.

Vi fortsatte ut mot Möcklö, till svämmängen mittemot bensinstationen. Där fanns inte en
endaste liten fågel, så vi bara vände och styrde kosan mot Torstävaviken.

Tofsviporna var naturligtvis på plats
– flera par över hela strandängen.

Några rödbenor fanns där också.
Däremot syntes inga skäggmesar,
dock hörde vi bl a sävsparv.

Och i vassen lurade beväpnade
stråtrövare 😊

Sista stoppet för dagen blev dammen vid Berntorp, vackert belägen intill vägen. Nu hade det
blivit riktigt sommarvärme och de tjocka ytterkläderna togs av.
Två par knipor såg vi omgående och
hörde även en smådopping. En
smådopping skymtade vi en stund på
andra sidan dammen.

Kniporna var livliga. Trots att de båda
hanarna hade var sin hona blev en av
honorna jagad av båda hanarna..

De visade upp lite
konstflygning…

Det blev ganska intressant att följa den flygande trion i kameran….

Jag undrar om hon flirtar i farten?

”Roteflygning”

Anfall bakifrån…

Ett rejält tag om
rivalens
stjärtfjädrar…..

Elegansen får sig en rejäl
törn…

Båda blir lite ur balans
medan honan inte tycks ha
uppmärksammat debaclet
som sker bakom henne.

En stund senare är ”det äkta
paret” i gemensam balans
igen…

..och landar tillsammans

Förutom de båda knipparen och de osynliga (minst) två smådoppingarna, bodde några sothöns
i dammen. Senare i år finns det goda chanser att se sländor här och kanske någon mer fågel.
På fältet intill dammen såg och hörde vi tre sånglärkor.
Och plötslig fick några syn på ett par paddor på botten en bit ifrån strandkanten. Strax därpå
såg vi även paddor i vattenytan. Roligt!!

Just som vi skulle lämna dammen ropade några att det var paddor vid vägkanten. Vi andra
skyndade dit och detta är vad vi fick se….

Det gäller att hålla sig kvar
med all kraft. Och kraft har
han nog, den lille partnern,
för honan snubblade rejält
när hon – med sin last –
kravlade över en hög gren.
Hon föll och hela ekipaget
rullade runt bland löven.
Men kvar satt han på hennes
rygg.

Med dessa hoppfulla
paddbilder önskar vi alla en
trevlig vår.
Vi hade en helt fantastiskt
skön dag och vädret blev
avsevärt mycket bättre än vad
SMHI visade på sin sida.
Vädermässig började dagen i
moll – med en mörk, regnig
morgon och slutade i dur – med rena sommarvärmen. Vi själva, som ju är luttrade, började
dagen i dur och dur o tur höll i sig under hela exkursionen. Tack till er som var med och
gjorde det till en härlig dag 😊. Christina Och Linus.
Sammanlagt fick vi ihop 73 fågelarter på listan:
Knölsvan Sångsvan Grågås Bläsgås Gravand Gräsand Snatterand Kricka Skedand Bläsand Vigg Knipa
Storskrake Fasan Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Ormvråk Sparvhök Brun
kärrhök Sothöna Strandskata Ljungpipare Tofsvipa Skogssnäppa Rödbena Enkelbeckasin Skrattmås
Fiskmås Gråtrut Havstrut Silltrut Skräntärna Tamduva Ringduva Hussvala Ladusvala Gröngöling
Mindre hackspett Sånglärka Ängspiplärka Sädesärla Järnsparv Rödhake Stenskvätta Taltrast
Rödvingetrast Koltrast Gransångare Gärdsmyg Talgoxe Blåmes Entita Nötväcka Skata Korp Kråka Kaja
Stare Gråsparv Pilfink Bofink Bergfink Hämpling Grönsiska Steglits Grönfink Stenknäck Sävsparv
Gulsparv

