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Det var en söndagsmorgon som bjöd på vindstilla och kristallklar sikt. Temperaturen steg 
från några minusgrader till säkert plus 12. Lars-Åke och Maj-Britt mötte upp vid 
Cementfabriken precis som vanligt. Men det det här året är inget som vanligt - vi har fått 
Coronautbrott och skall hålla avstånd, och det fick vi information om innan vi startade 
vandringen mot Huvden.


Under samlingen kunde man se ett rådjur ute på gärdena och där ute gick även några 
trastar bl a dubbeltrast. Länge bort några tranor och två till kom inflygande. Sånglärka 
hördes tydligt. I en blommande sälg satte sig en steglits och några blåmesar. Pilfinkar och 
rödhakar sågs och hördes från 
buskaget.


På väg in mot skogsområdet 
hördes rödvingetrast och årets 
första lövsångare. Den här vintern 
har det varit omfattande 
översvämningar i Sjövik men nu 
hade vattnet sjunkit undan och det 
gick att ta sig fram även om det 
numera är väldigt igenväxt.


Taltrast - som på fotot - hördes inne i 
skogen.


Ute på f d banvallen kom vi sedan 
ut i solskenet igen och i den 
kvarvarande översvämningen såg vi några bläsänder, krickor och gräsänder En 
skogssnäppa skrämdes upp och längre fram två enkelbeckasiner. 


Idag var första dagen utan kall narig vind och det kändes för första gången riktigt skönt 
att stå och titta i tubkikaren. 
Många tofsvipor fanns på plats. 
En tidigt ladusvala siktades. 


Vandringen fortsatte i maklig takt 
fram mot Huvdenviken.  

Dagens största upplevelse blev 
den plog om 45 storskarvar som 
kom flygande mot oss från väster


Framme vid viken spanade vi 
efter änder och sedan gick vi upp 
till utsikten på berget. Mjörn låg 
nästan blank och fikat kunde 
avnjutas i solen.
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2020-04-20 Barbro Andreasson

Knölsvan Storskarv Ladusvala Nötväcka

Grågås Sparvhök Sädesärla Trädkrypare

Kanadagås Ormvråk Gärdsmyg Nötskrika

Bläsand Fiskgjuse Rödhake Skata

Kricka Tornfalk Koltrast Kaja

Gräsand Trana Taltrast Kråka

Vigg Tofsvipa Rödvingetrast Korp

Knipa Enkelbeckasin Dubbeltrast Stare

Småskrake Skrattmås Gransångare Pilfink

Storskrake Fiskmås Lövsångare Bofink

Smålom Gråtrut Kungsfågel Steglits

Storlom Ringduva Blåmes Grönsiska

Skäggdopping Sånglärka Talgoxe Sävsparv


