Vi passerade en smedja - så kallas de verkstäder större hackspett håller sig med. De
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hämtar en kotte i närheten och kilar fast den i
Killingsholmen 1000-1300
smedjan, hackar därefter loss de små frön
Gemensam guidning
som döljer sig bakom kottefjällen. Den hämtar
sedan en ny kotte, när den återvänder kastar
Vissa dagar är vädret sådant att man bara
spetten den förra kotten och börjar med den
inte kan vara inne. Har man därtill tid och det nya. Men varför tar tömmer den inte smedjan
bjuds på GOF-vandring vid havet utan anmä- innan den flyger bort?
lan åker man dit. Vi var säkert 40 pers, får kolla med Ingrid. Samåkning från Frölunda kyrka
förekom men ok, bussen landade just där vi
startade. Sol, lite kyliga vindar men ändå en
del lä. Havsörn hade djärvt nog utlovats, vilket
löfte infriades med råge.

Härlig dag vid havet

Vi vandrade utåt, glatt pratande men märkte
ändå blåmesar som sjöng, koltrastar, gärdsmygar smackade, gråsparv hördes från radhusen, pilfinkar satt i buske, Janne hörde fasan. Några grågäss flög över.

När vi närmade oss havet smalnade vägarna området eftersom det finns gott om övervintoch antagligen undrade en del trafikanter vil- rande andfåglar här. Men området är stort och
det krävs lite tur för att se den.
ka vi var, minst 40 pers här ute?
Nu koncentrerade vi oss på havets fåglar. Lite
här och var låg knipor, den dominerande
dykanden, enstaka storskrakar och en och
annan småskrake. Norrut syntes Kungsviken
vid Stora Amundö, där låg en del knölsvanar.
Där sågs också snövita dykänder, också dykande, lite mindre i storlek. I sällskapet fanns
också små dykänder brunare kalottförsedda.
Salskrakar, en given vintergäst här i området
men idag på långt avstånd, men synligt i de
största tuberna.
En havsörn satt på en ö söderut, troligen den
mindre av Norra Småholmarna. Ganska ljus, i
motljuset svår att få grepp om men ibland
sågs att näbben var ljus. Senare sågs vita
stjärtpennor, således en gammal fågel. Efter
en stund lättade den och flög över till den
större av Norra Småholmarna. Där satt den
också helt öppet uppe på krönet tills den försvann men snart återfanns ännu längre bort,
sittande nere vid stranden troligen på Stora
Lövö och åt på ett byte, osagt vilket.
Dagen var med detta räddad, som man säger.
Havsörn har de senaste vintrarna funnits i

Två smådoppingar låg och dök i söder och tre
sångsvanar låg i en vik. På en av Norra småholmarna gick två rådjur omkring. Alldeles
utanför oss upptäckte Margareta att en säl
höll på och brottades med en plattfisk. Dess
kroppsform försvårade väl sväljandet, efter
kort stund dök sälen. På bifogat kort syns sälens stjärtfena med omgivningar. Teckningen
syns, skulle kunna tyda på bergtunga efter
konsultation av Ursing. Någon som vet?

Gruppen på runt 40 deltagare splittrades
snabbt efter starten, exkursionsledare hade
kunnat hålla oss i bättre ordning. Ibland blir
det så, men vi hoppas att alla fick se havsörnen, salskrakarna och smådoppingarna.

SUM: Blåmes 5, Ejder 10, Fasan 1, Grågås 8,
Gråsparv 10, Gråtrut 10, Gräsand 5, Gärdsmyg 1, Havstrut 1, Havsörn 1, Häger 1, Kaja
30, Knipa 100, Knölsvan 50, Koltrast 3, Kråka
4, Pilfink 5, Ringduva 1, Rödhake 1, Salskrake 15, Skata 9, Smådopping 2, Småskrake 3,
Nedanstående artlista är preliminär. Som alla Storskarv 4, Storskrake 15, Större hackspett
förstår är en del av siffror inte exakta utan
1, Sångsvan 3, Talgoxe 1 = 298 exemplar av
uppskattningar. Kan komma att kompletteras 27 arter
efter att andra fört in sina observationer.

Lennart, Lilian och Åke.

Kajorna samlades på taket vid busshållplatsen.

Utsikt mot norr, där Kungsviken på Stora Amundön skymtar i fjärran.

