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Kungsfiskare såg vi ingen men den ska också
finnas i området egentligen året om. Häckar
den här är det på så otillgängliga platser att
häckningen i de flesta fall går omärkligt förbi.
Dessutom är juli-augusti en tid då också fågelskådare tar semester och besöker sina
sommarstugor eller åker runt i världen.

Vardags med sol och lugnt väder, många
hade anammat maningen till en tidig vårvandring vid Säveåns forsar i Jonsered.
Vid en strandkant nedanför fabrikerna låg ett
par krickor bredvid ett gräsand par, hanen av
Detta område är ett eldorado för strömfåglar. krickan låg alldeles bredvid gräsandens hona
Nu är det vår och alla ägnar alltså sig åt att
vilket av vissa tolkades som otillbörligt intresmuta in revir, jagade konkurrenter och/eller
se för densamma. En kombination är inte helt
honor hit och dit, inte mycket stilla. Strömsta- omöjlig men mycket ovanlig; i Sverige finns
rar flög efter konkurrenter och en gång kom enligt Svalan 8 rapporterade fynd 2000-2016,
tre forsärlor jagande efter varandra över ån. men flera av fynden är mycket oklara och endast ett fynd verkar säkert. Hybrider kan alltså
förekomma men är mycket ovanliga.
Att våren är på gång märktes på sjungande
blåmesar och talgoxar, men de flyttande bofinkarna hade ännu inte hunnit in hit och övervintrarna hade inte hunnit få på sig sommardräkten - och då fungerar sången dåligt. Tre
korpar voltade i skyn, ett vårtecken så gott
som något.

Blåmesar sjöng och tidigare hade den ganska
så spridda gruppen sett två duvhökar var
uppe och seglade. Dock samlade en lite flock
med domherrar som frossade knopp, favorit-

föda i denna tid, ihop oss påtagligt. Den som
här fotograferades verkar lätt rödaktig och
kan vara en unghane som ännu inte riktigt
färgat ut. Detta är en fågel vi gärna vill se.

Vi träffade på Björn Andreasson, tillsyningsman för naturreservatet. Han visste att här
fanns två par häckande strömstare vid Aspens utlopp och ett par vid fabriksportens bro.
Samt 4-5 par forsärlor bland annat häckande i
muren bakom fabriken. Där fanns bäver förra
året, men hyddan torrlades i en kanal och det
gick ju bara inte. Året innan hade de en hydda
lite mer åt Aspen och gick bra att se. Varför
var vi inte här då? Ska se om vi inte kan få
med oss Björn hit en annan gång; frågade
dock inte - tänkte inte på det.
Vid vår matplats uppe vid Aspens ångbåtsbrygga i solens sken fanns 10-3 viggar i de
där öppna vakarna, möjligen väntande på att
Mjörn ska gå upp, där ute på öarna finns
nämligen det enda västsvenska beståndet av

vigg med 5-10 par. Längre bort låg ett storskrakpar, kanske också på väg till Mjörn.
Leif gick på andra sidan Aspen och tog ett
gruppkort på oss, på 137 meters avstånd.
Sedan splittrades gruppen, en del gick över
Herrgården andra återvände ner efter ån för
att än en gång få se de vårystra forsärlorna.
Vi är inte klara över om detta lyckades.
SUMMA: Blåmes 6, Domherre 5, Duvhök 2,
Forsärla 3, Gräsand 2, Kaja 10, Knipa 2,
Koltrast 2, Korp 3, Kricka 2, Kråka 5, Ringduva 2, Skata 3, Storskrake 2, Strömstare 4,
Talgoxe 2, Vigg 12 = 69 ex av 18 arter

