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Vi avslutade årets torsdagsvandringar med en
Eller kanske Älvsnabben till Operan och propromenad längs hamnen. Vi träffades vid
menad fram till slutmålet Säveåns mynning?
Röda Sten och Lars Hellman lät oss välja.
Detta sista förslag antogs med acklamation.
Promenad längs kajerna och vägarna? Spårvagn till Stenpiren med påföljande promenad?

Pilgrimsfalk hane, foto Sven Andersson

På färjeturen, som av de flesta upplevdes på
däck i det kyliga vintervädret såg Kenneth en
falk som kretsade runt Älvsborgsbron. Den
hann ingen annan se, men dagens höjdpunkt
blev ändå pilgrimsfalken. Den kom flygande
när vi anlänt till Säveåns mynning, kom på
lagom höjd och svepte sedan upp på Gasklockan. Mycket ämabelt! Sven som burit på
en rejäl kamera fick lön för mödan! Hanen är
mindre än honan, liksom hos andra rovfåglar,
det såg ut som om detta var en relativt liten
smäcker hane. Honan ger ofta ett betydligt
robustare intryck. Tycks vara kvar vid Gasklockan som ju sagts ska rivas men det kanske får vänta.
För övrigt var fågelrikedomen ganska måttlig
som den brukar vara vid denna årstid. Isen
hade ännu inte lagt sig, när den kommer kan
hundratals mest vigg samlas utanför Säveåns
mynning. Nu fanns några viggar, samt en och
annan storskrake, mest hanar. Två sothöns
fanns här också och storskarv och havstrut
noterades också.
En smådopping låg utanför åmynningen och
ytterligare två gömde sig i vassen något uppströms bron.

En och annan storskarv sågs vila sig
mellan fisketurerna.

Skrattmåsar i olika dräkter; sommarhättan är på väg tillbaka olika mycket hos olika fåglar.
Detta är tre adulta fåglar, födda 2014 eller tidigare vilket syns på de röda benen och näbben,
och avsaknaden av bruna fjädrar på vingarna.

Storskrakhanarnas vårdräkt är redan här, lätt smörgul, mycket användbar när det gäller.

Vigg, tre hanar och en hona; ofta är det hanöverskott bland änder. Honan har lite vitt vid
näbbroten vilket inte är ovanligt, men den toppiga huvudprofilen med liten hjässtofs avgör,
ingen bergand. Dessutom sällskapet.

