
Ett antal entusiaster samlades vid 
Stenkullens station kl 8. En tidig klar 
morgon hade förvandlats till en ganska 
dimmig förmiddag men optimistiska gav 
vi oss av mot Bengts Damm norr om 
Stenkullens industriområde. Det var lika 
dimmigt där men Hasse lyckades höra 
både dubbel-, rödving-, tal- och koltrast 
den korta stund vi stannade.

Gruppen åkte vidare mot Gråbo och 
stannade till vid Modellflygplatsen. Här 
sågs ett hundratal bergfinkar som drog 
omkring. En hel del ringduvor satt på det 
skördade rapsfältet och därifrån hörde vi 
sånglärka.

Dimman lättade något.

Nästa stopp var småbåtshamnen i Hjällsnäs. Här var det nästan fågeltomt, men dimman 
försan
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Färden gick vidare mot Sjöviksgården. 
Hasse hörde en järnsparv i buskaget 
vid parkeringen men vi såg ingen.

Vi vandrade ut på udden och spanade 
över Mjörn. Inte en endaste 
skäggdopping och vi kände att det var 
nog bäst att fika i lä och njuta av 
solskenet. Några kanadagäss kom 
flygade förbi och vi hörde fåglar på 
avstånd och när vi reste oss efter 
fikarasten kom flera flockar grå- och 
kanadagäss och ut från viken norr om 
Sjöviksgården gled det ut minst 700 
gäss.

Brobacka var nästa anhalt. Här 
skrämde vi upp två gråhägrar och såg 
en knipa.

Det nya fågeltornet i Nolhaga 
bestämde vi oss för att besöka också. 
Men här blåste det rejält kallt så det 
blev ett kort stopp och vi såg en massa 
kanadagäss och ågra grågäss bland 
dem.
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Eftersom det bland oss fanns en 
person som inte hade varit i 
Stålebodalen så avslutade vi där så 
att säga på hemmaplan.

Här var det lugnt och mycket 
behagligare väder än i Nolhaga, 
men inte mycket fåglar.

Vi såg fyra bläsänder i damm 5 
tillsammans med några unga 
knipor. I damm 4 sam en sothöna 
och några gräsänder. I damm 3 en 
rörhöna och ett antal krickor. 

Uppe vid damm 2 hittades en 
rovfågel som förbryllade oss. Men det måste ha varit en ormvråk i alla fall. Den lät sig väl 
smaka av ett byte och vi iakttog den länge.

2013-10-07
Barbro Andreasson

Mjörn Runt med Fågelgruppen - söndag 6 okt 2013


