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Först ut på maderna söder om Hästefjorden, i
fullt solsken, lugnt, drömväder. Sånglärkor i
12 maj 2016
mängder sjöng så det verkligen hördes. Flera
Hästefjorden 1000-1500
buskskvättor och stenskvättor, jämte ängsGuide: Per Undeland
piplärka och gott om gulärla - fortfarande
finns gamla jordbruksfåglar kvar kvar här men
Ett besök vid Hästefjorden i södra Dalsland
inte på många andra platser i Dalsland! En
låter inte så märkvärdigt, men när vi räknar
större flock gulärlor landade, de visade sig
samman dagens resultat visar det sig att vi
sett fler arter än vi någonsin gjort på Vardags, vara mörkhövdade nordliga, upp efter någon
mellersta Halland medräknat. Per Undeland minut, sedan ner på annat ställe. Tofsvipor
kan sitt område och visade och berättade. Vi spelade och lät, dussinet ungefär, när vi kom
började på maderna söder om Hästefjorden. längre ut fortfarande på gångvägen började

de bli oroliga. Två blanksvarta hanar av
sjöorre låg i det stilla vattnet, allt fler grågäss
landade, slutligen var de 50-talet.
Dessutom två kullar grågås med 3 respektive 5 små ungar. Storskarv på en strand,
någon häger över, 2+2 fisktärnor, 6 tranor flög
bortöver och kretsade, troligen översomrande
ungtranor någonstans. Ängspiplärkor flera
och någon sävsparv. En skäggdopping sågs.

Åarna 1200-1300
Fikadags på liten bergknalle med god utsikt
över en vik med en för tillfället ganska torrlagd
äng med mycket veketåg på. En harv låg i
kanten av en åker som illustration till hur jordbruket mår i glesbygden. Här hade Per sett
dubbelbeckasin de senaste dagarna, men ett
litet test utföll negativt. En hane av brun
kärrhök flög förbi utanför, ett par fisktärnor
stod på ett skär. Många hörde här sin första
gök för året på avstånd.

Stenön 1310-1425

och blev mobbad av fiskgjusarna, änderna
flög upp; dels dussinet gräsänder med ett
På vägen mot slutmålet vid Östra Hästefjorskedandpar där hanen var lite outfärgad, 2K?
den såg vi 4 älgar ute på en åker, " vanudå,
Dels flög krickorna upp och visade sig vara 8
hästar, men där ju inget staket?...” Det visade
hanar, 4 honor, dessutom 2 årthanar. 2 korp
sig vara en ko med tre kalvar från i fjol.
över oss, 2 häger flög förbi, 2 fisktärnor ute på
Stenön är en ö med svag landförbindel- sten. Här fanns ett par tofsvipa. Det hela fick
se, ganska igenvuxet omkring. Vi stod och
en magnifik final, då en lärkfalk kom flygande
spanade, såg sångsvanpar och ett par knöl- rätt över oss! Och hemma satt reservbatteriet
svan på längre håll, några krickor och fiskantill kameran kvar i laddaren… lite surt, men.
de fiskgjuse. Sedan hände det. Ytterligare en
fiskgjuse kom till, adult havsörn kom seglande SUMMA Björktrast 2, Blåmes 4, Bofink 2, Brun kärr-

hök 1, Buskskvätta 5, Fiskgjuse 4, Fiskmås 5, Fisktärna 6, Grå flugsnappare 1, Grågås 79, Gråtrut 1, Gräsand 19, Grönfink 2, Grönsiska 1, Gulsparv 1, Gärdsmyg 1, Gök 2, Havsörn 1, Hussvala 1, Häger 2, Kaja
1, Kanadagås 6, Knölsvan 2, Koltrast 2, Korp 2,
Kricka 12, Kråka 2, Ladusvala 1, Lärkfalk 1, Lövsångare 10, Mindre strandpipare 1, Nordlig gulärla 40,
Nötväcka 2, Ormvråk 4, Ringduva 3, Rödbena 1,
Rödhake 2, Rödvingetrast 1, Sjöorre 2, Skedand 2,
Skrattmås 2, Skäggdopping 1, Stare 2, Stenskvätta 3,
Storskrake 2, Storskarv 1, Större hackspett 2, Svarthätta 2, Svartvit flugsnappare 2, Sydlig gulärla
6,Sånglärka 10, Sångsvan 2, Sädesärla 1, Sädesärla
1, Sävsparv 1, Talgoxe 1, Taltrast 1, Tofsvipa 14,
Trana 13, Trädgårdssångare 1, Trädpiplärka 1, Törnsångare 1, Årta 2, Ängspiplärka 3, Ärtsångare 1 =
314 ex av 67 arter

