Välen 4 juni 2009

Under sakkunnig ledning av Jan
Krantz som känner sin lokal väl
vandrade vi från Fågeltornet bort
mot utfyllnaden utåt viken innan vi
vände åter. Det var soligt men lite
kyligt, ganska blåsigt väder.
Från Fågeltornet kunde vi se
silltrut på strandängen med några
gråtrutar, ser man den så framgår
det att den är något mindre. Gula
ben skiljer den också från havstrut.
Ett par rödbenor gick på stranden,
sedd här sedan början av april men
ännu inte konstaterad häckande.
Säker häckning i 16 rutor 2004-07
enligt Atlasboken. Välen: trolig.
Sävsparvar sågs i vassen. Tiotalet kanadagäss i flock med ca 30
stora ungar, några vitkindade bland annat ett par med krickstora ungar
och ett par grågäss gick på ängarna, dessa nu så allmänna arter fanns
inte alls här för 50 år sedan….
Tofsvipor for omkring och jagade kråkor, här finns omkring 5-6 par.
Ungar sågs och trots att nästan alla träd är bortrensade (ett felgrepp,
det goda blir det godas fiende) är kråkorna ständigt närvarande.

Vandrade utåt, rödstjärt sjöng vid kostallarna. Talgoxe varnade vid holk,
ungar hoppar ut i dagarna. Härifrån
sågs viken bättre. Bland gässen gick
också resultatet av en förbindelse
mellan en vitkindad gås och en snögås, dock påfallande snögåslik. Tre
krickor flög omkring, en flock med 4
knipor 2K-fåglar låg ute i viken. Sothöna sågs, ett par storskrake kom
landade. Något tiotal fisktärnor fiskade flitigt bland skrattmåsar och
fiskmåsar.
En kärrsångare sjöng igång en bra stund med virvlande snabba
härmläten och varierande tempo. Ringduvor flög förbi, en ormvråk passerade inåt viken vid fikat i solen vid grillplatsen bland skolbarnen i skolavslutningstid. Gransångare satt i en kal ektopp och sjöng sin enkla visa
flög iväg efter en stund. På bifogade suddiga bild (1/500 s) syns de mörka benen. Detta är en art som invandrat sedan förra Atlasinventeringen
1973-84 då den fanns säkert häckande i 1 (en) ruta, men 2004-07 i 20
rutor! Det händer mycket i naturen medan tiden går!
Några vandrade inåt Stora ån och lyssnade på törnsångare, rörsångare och härmsångare men hörde ingen ytterligare kärrsångare.
Dessutom kunde en gräsandkull med 4 ungar ca 2 veckor gamla beses.

