
Fågelgruppens exkursion till Sjövik och Huvden den 13 april 2014!!!
Detta var den årligen återkommande tidiga vårvandringen i fågelmarkerna mellan Cementfabriken 
och Huvden i Sjövik och som vanligt ledd av Maj-Britt och Lars-Åke Svensson.!!
Årets vandring hade lockat fler än 20 deltagare och mycket glädjande flera nya personer  t om 
ända från Göteborg.!!
Från samlingsplatsen vid Cementfabriken såg vi en Trana i luften på långt håll och kunde höra 
Sånglärkor över fälten. En Gråsparv gömde sig i vresrosorna. Kajor och Kråkor flög omkring runt 
fabriksområdet liksom någon Sädesärla.!!
Vädermässigt var det lite bistert med tjocka moln och stark västlig vind, vilket gjorde att gruppen 
snabbt drog in i lä mellan fabriksområdet och skogspartiet. Här kunde vi se både Gulsparv, 
Rödvingetrast, Taltrast och höra och se Grönfink och Talgoxe. Vandringen fortsatte sedan på en 
mycket mjuk och blöt väg genom torvtäkten fram mot Söabäcken och vi kunde lyssna till Rödhake, 
Gärdsmyg och Kungsfåglar.!!
Vi kom ut till f d banvallen strax innan bron över Söabäcken och här anslöt några vandrare som 
hade undvikit blötmarkerna. Längre fram mot de öppna fälten kunde vi se några stora flockar på 
tillsammans kanske hundratalet Bofinkar med inslag av Bergfinkar.!!
På fälten innan gården Dirhuvden sågs Tofsvipor och Starar och plötslig kom en hel radda rådjur 
fram från skogskanten. Ytterligare en Gulsparv hördes på höger sida om vägen. Längre fram stötte 
vi på rätt så många Sävsparvar, som höll till i småbuskarna längs det översvämmade fältet. I och 
omkring översvämningen såg vi Kanadagäss, Grågäss och två Strandskator, ett antal Krickor och 
ett par Gräsänder. Sparvhök och Ormvråk rapporterades men alla såg nog inte sparvhöken. !!
I Huvdenviken hittades av för dagen nya arter; Skäggdopping och Knipor. Fyra Bläsänder (2 par) 
sågs flygande och landade senare i viken. !!
Det var skönt att senare komma in i lä i ekskogen och vi passade på att fika på platsen för den 
gamla dansbanan. I skogen hörde vi Blåmes, Rödhake, Gärdsmyg, Nötväcka och såg Ringduvor 
flyga förbi.!



!
Efter fikarasten klev vi upp på utsiktsberget med överblick över Järnviken. Bland alla änder, som 
sökt sig hit på grund av blåsten, kunde vi urskilja ett par Snatterand. Vi hade blivit tipsade om att 
det fanns snatterand i området av Tommy Aronsson och Per Håkansson, som vi mötte på vägen. 
De flesta änderna i Järnviken var Krickor. Hasse såg också en Skogssnäppa. På det stora skäret i 
viken fanns det Fiskmåsar. Dessutom rapporterades Gråtrut och Skrattmås. Vi konstaterade att det 
var mycket högt vatten i Mjörn och av de andra skären syntes inte mycket och vi lyckades bara 
hitta en enda Storskarv.!!
Ett par gransångare förflyttade sig ivrigt i de låga enarna och ekarna på berget.!!
Vi återvände ner genom ekskogen igen utan att hitta någon mer småfågelart. Men med utsikt från 
höjden framför gården kunde vi hitta minst tre Skogsduvor bland Ringduvorna på fältet och några 
lyckades se en Enkelbeckasin fly fältet framför den anstormande skaran skådare.!!
Efter en snabb vandring längs banvallen fick vi upp värmen igen. Vi tackade Svenssons för att ha 
ordnat upphållsväder och en härlig upplevelse i Sjövik i år igen. Lars-Åke föreslog en vandring 
mellan Järn och Sjöviksgården lite längre fram på säsongen och det ser vi fram emot.!!
Lerum 13 april 2014!
Barbro Andreasson!!!!
Artförteckning:!!
Skäggdopping!! ! ! Sånglärka!
Storskarv! ! ! ! Sädesärla!
Grågås! ! ! ! Gärdsmyg!
Kanadagås! ! ! ! Rödhake!
Gräsand! ! ! ! Taltrast!
Snatterand! ! ! ! Rödvingetrast!
Bläsand! ! ! ! Koltrast!
Kricka! ! ! ! ! Gransångare!
Knipa! ! ! ! ! Kungsfågel!
Storskrake! ! ! ! Talgoxe!
Ormvråk! ! ! ! Blåmes!
Sparvhök! ! ! ! Nötväcka!
Trana! ! ! ! ! Kaja!
Strandskata! ! ! ! Kråka!
Tofsvipa! ! ! ! Korp!
Skogssnäppa! ! ! ! Stare!
Enkelbeckasin!! ! ! Gråsparv!
Skrattmås! ! ! ! Bofink!
Fiskmås! ! ! ! Bergfink!
Gråtrut!! ! ! ! Grönfink!
Skogsduva! ! ! ! Sävsparv!
Ringduva! ! ! ! Gulsparv!


