
Sjöviksrundan med Svenssons - 24 april 2022 

I år kunde vi genomföra rundan igen. Förra året blev den inställd pga pandemin. Så rundan var 
efterlängtad av många och vi blev drygt 20 skådare/vandrare.


Under samlingen vid cementfabriken upptäckte vi minst två hussvalor som kollade potentiella 
boplatser längs takutsprånget. På gärdena gick några gäss. Helt plötsligt dök det upp en Röd 
glada, som gjorde alla på gott humör.


Rundan startade som vanligt längs med staketet in mot ”Husvagnsskroten”. Vi passerade ett stort 
torrt område med Parkslide, vars nya röda skott stack upp.


Inne på den f d torvtäkten kunde vi höra några sjungande fåglar; Lövsångare, Svarthätta, 
Gransångare, Rödhake och Bofink. Längre fram mot Söabäcken hördes Gärdsmyg, Koltrast, 
Björktrast och Taltrast.


I den norra ”blötan” sam några Gräsänder och Krickor och en Grå höger stod på en strandkant. 
På fälten, både de nysådda och betesmarken, såg vi gott om Tofsvipor och vi hörde Sånglärkor. 
Det var mycket vitfågel idag. På ett nysått fält gick flera Fiskmåsar tillsammans med en och annan 
Stilltrut. På samma fält gick ett antal starar och letade sädeskorn.


I år är pumpen, som brukar dränera våtmarken närmast Huvdenviken, trasig och ersatt med en 
pump med mindre kapacitet, vilket innebär att det är gott om vatten och i detta vatten sam drygt 
50 Skrattmåsar och några Gräsänder. Längs vägen hörde några Sävsparv. Vi andra såg mest kajor 
och kråkor i träden. De med god hörsel hörde spelande Grönbena och såg två Enkelbeckasiner 
ibland tuvorna.




I Huvdenviken sågs Skäggdoppingar, Knipor, Kanadagäss, Krickor och Gräsänder men där 
gömde sig också ett par Skedand, som har uppehållit sig i området ett tag. Över vattnet kom det 
in ett antal Hussvalor och någon Ladusvala. En snabbt förbiflygande vadare artades till Mindre 
Strandpipare.



Som vanligt skall vi upp till 
Utsikten för att fika. Idag var 
det narig Ostavind så vi ville ha 
lä och det fick vi faktiskt 
bakom enebuskarna. På vägen 
upp hörde och såg vi några 
Nötväckor och hörde Bofink. 
Två Stjärtmesar kom ganska 
nära oss vid enebuskarna. En 
Lövsångare vilade sig en stund 
i en av buskarna liksom en 
Sädesärla.


I Järnviken låg inte så många 
fåglar fastän det var lä för 
vinden. Tre Storskrakar och 
några Knipor. Ute på skären i 
Mjörn sågs Storskarv, Silltrutar 
och Fiskmåsar.


Vi såg ingen Strandskata från Utsikten men de gick där borta vid Järn på ett fält, såg vi, som 
sedan åkte dit bort för att beskåda blomsterprakten; mass-blomning av Styvmorsvioler och 
Svalört.
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Grågås Tofsvipa Koltrast

Kanadagås Enkelbeckasin Björktrast

Kricka Grönbena Taltrast

Gräsand Fiskmås Svarthätta

Skedand Skrattmås Gransångare

Knipa Silltrut Lövsångare

Storskrake Ringduva Kungsfågel

Skäggdopping Sånglärka Stjärtmes

Storskarv Ladusvala Talgoxe

Gråhäger Hussvala Nötskrika

Röd glada Sädesärla Stare

Ormvråk Gärdsmyg Bofink

Mindre strandpipare Rödhake Grönfink

Sånglärka Sävsparv


