Vandring 300
1 september 2016
Smithska udden 700-1000
Guide: Lars Hellman

falken, en starflock drog över, det var väl det
hela. Så är det på sträcklokaler, ibland.

Gick till skrifterna och fann i FpV 2007 nr 1 en
lång artikel av Kristoffer Nilsson om höststräcket
2006 på Näsetudden som han kallar denna utpost. Han lade ner många timmar här höstarna
Smithska udden är den sydligaste spetsen på
Näset-udden i Göteborg. Udden är känd som en 2003-2006 och producerade ordentliga sammanställningar varje år. Rapporten för 2006
av Västsveriges bästa fågelskådningslokaler,
särskilt under sträckperioderna på vår och höst. finns på www.naturstig.se, värd att läsa.
Smithska udden är även namnet på badplatsen
Conny räknade och rapporterade med bravur till
som finns där, och som öppnades i slutet av
Artportalen de fåglar vi såg, enligt nedan. Jag
1940-talet. Omfattade som mest ca 15 hektar.
tog tydligen inga kort; därför blir det en bild från
förra året, nästan samma datum, 3/9 2015. Jag
Så säger Wikipedia och det lär väl stämma.
tror inte att någon kan se skillnaden.
Kanske skrivet av någon skådare och badare.
Platsen är döpt efter Gustaf August Ragnar
Smith (1871-1941) som 1917 köpte en sommar- SUM: Blåmes 3, Gråtrut 3, Gulärla 6, Havstrut
villa där av Magnus Rodhe. Villan köptes sena- 1, Häger 1, Kanadagås 1, Knölsvan 4, Kråka 1,
re av Göteborgs stad, men brändes ned 1991. Ladusvala 3, Ringduva 3, Skata 2, Sparvhök 1,
Att läsa i den utmärkta Upptäck Västra Frölun- Stare 25, Storskarv 2, Storskrake 2, Sädesärla
da, liten skrift utgiven av Göteborgs stadsmuse- 4, Talgoxe 3, Tornfalk 1, Ängspiplärka 5 = 71/19
um. Som du, käre läsare förstår, pratar jag här
om annat eftersom morgonen vid Smitten trots Detta var om jag räknat rätt vandring nr 300 setidigt var lugn, fågelfattig men trevlig. Vi var 15 dan starten, vilket inte är illa. Tänkte man skulle
fira med champagne men det är ju svårt att
närvarande, Lars H lyssnade in de få gulärlor
kombinera med bilkörning. Vi firade istället geoch ängspiplärkor som passerade, tornfalken
nom att en del av oss åkte till Ekliden och fixade
gjorde runda efter runda och stod exakt stilla i
till vårprogrammet 2017. Det blir 26 vandringar
luften, en grandios prestation i vinden.
till både gamla och nya ställen, för den som vill.
En sparvhök kom förbi och blev mobbade av

