Brända berget
23 mars 2017
Vardagsvandring 329
Långaberg Dammekärr 1000-1300
Guide: Pelle Dahlberg
En vacker dag mitt i tidig vår vandrade vi
upp på Långeberget. Det är ett numera öppet område efter flera förödande skogsbränder, vilkeet har medfört att detta har
blivit ett eldorado för trädlärkor, varfåglar
och senaste vintrarna hökuggla.
På rapporter ser man att det varit mycket få
besök efter nyår, först sista veckan i mars
börjar besökarna strömma hit. Hökugglan
upptäcktes 19/3, vem vet, den kan ha varit
här redan tidigare.
På Artportalen finns bara en observation i
Göteborgs kommun, 20/1 vid Oxsjön. I
Västra Götaland har dock 70 olika ex rapporterats (med förbehåll för felräkning av
mig). Alltså var det med viss förväntan vi 58
skådare samlades i solskenet utanför Dammekärrs motionscentral, stängd för tillfället,
inte ens en toalett var öppen...
Pelle Dahlberg berättade var vi var och att

vi skulle gå upp på Långeberget som det
kallas. Här är det Naturvårdsavtal är ett avtal mellan markägaren och länsstyrelsen.
Områden med naturvårdsavtal har höga naturvärden. Avtal bygger på frivillighetoch
markägaren får begränsad ekonomisk ersättning. Det löper normalt på 50 år.
Vi vandrade upp genom en ganska tyst
skog, trädstammarna i kanten av skogen
var svarta av sot trots att det var några år
sedan bränderna; det brann 1987 men också 2009, bränder orsakade dels av campare, dels av skogsarbetare. Brandfältet är
bortåt 500 hektar stort, skog har planterats

men jordtäcket brändes också bort av bränderna och är mycket tunt, markerna är fortfarande helt öppna. Vi gjorde ett besök efter
förra årets Vardagsvandring till Stora viken
24 mars, då fanns en hökuggla som vi såg
på återvägen. Idag hade vi lite större tur.
Så fort vi kom ut i det öppna letade snabbt
uppmärksamma personer fram hökugglan,
som satt ett stycke bort i en björk. Alla hade
möjlighet att se den bra, men den var ju lite
långt borta förstås.... efter en liten stund lyfte ugglan och... flög rakt emot oss, som för
att visa upp sig. Det blev en upplevelse,
den satt länge stilla och spanade, huvudet
gick karusell. Den gjorde några mindre

förflyttningar och var någon gång nere i gräset men utan byte. Det gick till och med så
långt att vi så småningom gick ifrån den,
trots att ugglor är magiskt vackra och svåra
att se sig mätt på.
Uppe på Långeberg tog vi matpaus i solskenet, lyssnade på trädlärkor som sjöng,
kunde också se dem där de satt nere på
bergkammar eller svävade högt id et blå.
En varfågel satt i en björk och lät sig också
betraktas. Några duvflockar var på väg
norrut; detta var ju i kanten av Göta älvs
dalgång som är en mäktig flyttled för fåglar.
En flock sidensvans svepte över oss på tillbakavägen med sina fina ringande läten, en
spillkråka tjoade och kom sedan svajande
förbi. Si det var en förunderlig dag, alldeles
som det ska vara en tidig vårdag.

SUM: Blåmes 2, Bofink 4, Grönsiska 1, Gulsparv 1, Hök- SUM: Grågås 4, Kricka 2, Gräsand 1, Gråhäger 4,
uggla 1, Koltrast 2, Korp 1, Ormvråk 2, Ringduva 25, Sidensvans 20, Skogsduva 30, Spillkråka 1, Större hackspett 1, Sånglärka 1, Talgoxe 2, Taltrast 1, Trädlärka 4,
Varfågel 1 = 100 ex/18 arter

Stora Viken 1330-1430
Guide: Pelle Dahlberg
Vi fortsatte så och gjorde om fjolårets vandring men med omvända förtecken. En hane
av svarthakad buskskvätta hade rapporterats vid våtmarken vid Stora Viken, vilket
naturligtvis lockade, det var ju på vägen tillbaka. Vi drog oss dit, ungefär 15 bilar - vilket måste sägas vara bra samåkning, vi lär
oss! En viss spridning blev det, fågeltornet
rymmer inte så många. En del gick neråt
älven och hörde vattenrall och skäggmesar,
andra gick upp i tornet och såg 20-talet vipor ute vid kajen vid älven, några grågäss,
sjungande sävsparv och minsann, den
svarthakade buskskvättan var kvar! Visserligen på långt håll men den satt på trådar
och staketstolpar och kunde i de moderna
högupplösta teleskopen i vart fall bestämmas till art. Misstänker att inte alla sett arten
tidigare i landet, hoppas att alla fick se den.

Vattenrall 1, Tofsvipa 10, Svarthakad buskskvätta 1,
Bofink 1, Sävsparv 1 = = 25/9

Alla fågelbilder i detta reportage är tagna på
fri hand med mobiltelefon (Samsung Galaxy
Note 4) genom tub Zeiss Diascope 85. Det
går att lära sig. Bra komplement.

