
Huvden, Sjövik - Noteringar från Fågeläventyr 23 april 2017 

Exkursionsledare: Maj-Britt och Lars-Åke Svensson


Antal; deltagare: 21: fåglelarter 43 





Fågelvandringen vid Huvden i Sjövik är en mångårig tradition, i år med många deltagare 
och ett underbart väder. Noteras kan att både fredag och lördag innan idag har det 
verkligen varit kallt och blåsigt.


Vandringen startar vid Cementfabriken och fortsätter genom ett sankt skogsområde norr 
om banvallen. I skogen hörde vi rödhake, grönfink, taltrast, kungsfågel och gärdsmyg.


Vi kom ut till banvallen och fick se hur bävern har förberett fällning av riktigt stora träd. 
Alla träd verkar fällas så de hamnar tvärs över bäcken - inte längs med.


Vandringen fortsatte ut mot de översvämmade fälten där vi kunde höra och se ett 
femtiotal skrattmåsar. Även grågäss, skrandskator, topsvipor och några starar uppehöll 
sig i gräset.




Längs banvallen västerut hörde vi gulsparv och sånglärkor. I västra översvämningen sågs 
inga änder idag. En skogssnäppa gömde sig i vegetationen. Vi hörde flera sävsparvar, 
gransångare och svag sång från en svarthätta.


I Huvdenviken simmade storskrake, skäggdoppingar, gräsänder, knipor, en vigghona och 
några kanadagäss.


Nu väntade fika uppe på berget i Huvden; platsen med den makalösa utsikten. Under 
vandringen hörde vi nötväcka och såg trädkrypare, hade rödhake och ringduva.


Spaningen ut över Mjörn gav egentligen bara en ny art för dagen; två storlommar som 
fiskade i yttre delen av Järnviken.


Fikaplatsen bjöd på lä och värme och trivsamt prat. Här hade man kunnat sitta kvar länge 
men när mackor och kaffe var slut så gick vi tillbaka. 


Och som utlovat i blänkare på LNFs hemsida om Fågeläventyr i Huvden så dök 
Fiskgjusen upp.


Nedskrivet efter vissa anteckningar. 
2017-04-23 

Barbro Andreasson 



Grågås	 	 antalet grågäss i området må ha ökat

Kanadagås	 	 Huvdenviken och Järnviken

Kricka		 	 några par i Huvdenviken och ett par i östra översvämningen

Gräsand	 	 ett par i Huvdenviken

Vigg	 	 	 en hona i Huvdenviken

Storskrake	 	 en hane och tre honor i Huvdenviken, ett par i Järnviken

Storlom	 	 2 födosökte i yttre delen av Järnviken

Skäggdopping	 2 i vardera Huvden- och Järnviken

Röd glada	 	 Inflygande från väster när vi avslutade exkursionen

Brun kärrhök		 2 dvs ett par sågs över vassområdet i Huvdenviken

Sparvhök	 	 Observerades av Hasse över östra översvämningen

Ormvråk	 	 2 olika vråkar observerades

Fiskgjuse	 	 kom den inflygande från väster

Strandskata	 	 2 födosökande i närheten av östra översvämningen

Tofsvipa	 	 Iakttogs mellan de båda översvämmade fälten

Skogssnäppa	 en i kanten av östra och en i kanten av västra översvämningen

Skrattmås	 	 50-talet skrattmåsar rörde sig mellan översvämningarna

Fiskmås	 	 enstaka fiskmås bland skrattmåsarna

Skogsduva	 	 Pia observerade en skogsduva på fältet mellan banvallen och 190:an

Ringduva	 	 hördes under vandringen i skogen

Sånglärka	 	 hördes från fältet mellan banvallen och 190:an

Ängspiplärka		 Per-Arne hörde öster om husvagnsuppställningen

Sädesärla	 	 sågs och hördes bl a under fikastunden på berget

Gärdsmyg	 	 hördes på flera ställen

Koltrast	 	 sågs både vid skogsområdet och vid västra översvämningen

Taltrast	 	 hördes när vi gick i skogen

Svarthätta	 	 svag sång hördes  mellan banvallen och västra översvämningen

Gransångare		 hördes på flera ställen

Lövsångare	 	 Pia hörde från fikaplatsen när vi andra hade lämnat denna 

Kungsfågel	 	 hördes och sågs i skogen

Rödhake	 	 sågs och hördes

Blåmes	 	 sågs och hördes på flera ställen

Nötväcka	 	 hördes i ekskogen upp mot fikaplatsen

Trädkrypare	 	 iakttogs i ekskogen upp mot fikaplatsen

Skata	 	 	 sågs nära Dirhuvdens gård

Kaja	 	 	 sågs i området

Kråka	 	 	 sågs i området

Stare	 	 	 födosökte nära östra översvämningen

Grönfink	 	 hördes i skogen

Grönsiska	 	 överflygande längs banvallen

Gråsiska	 	 iakttogs vid vandringens början i en sälg

Gulsparv	 	 sjöng längs banvallen

Sävsparv	 	 flera exemplar vid västra översvämningen





