Daglediga i Tinnerö den 15:e maj
Denna strålande dag samlades sex damer och tio herrar vid Fröbergets parkeringsplats. Originellt nog
satt det en rörsångare och småsjöng inne i slånbärsbuskaget vid Fröberget. När vi kom tillbaka efter

Snatterandshanne, Frökärret. Men varför blundar han?
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dagens runda satt den faktiskt kvar! Nötskrika visade upp sig fint vid Fröberget.
Som vanligt inledde vi med att spana över Frökärrets vattenspegel med hand- och tubkikare.
Sångsvanparet var kvar, ett flertal gräs- och snatteränder och någon skedand. Bland dykänder fanns
förstås knipa och denna dag även vigg, som vi inte sett tidigare i detta vatten. En tärna flög över
kärret och vållade litet diskussion vad beträffar arttillhörigheten. När fågeln hade satt sig kunde vi
med viss svårighet se att näbbspetsen var svart, och att vingspetsarna gick utanför stjärtspetsen.
Med tanke på biotopen hade det naturligtvis varit överraskande med silvertärna!
Bland sjungande fåglar var en av vårens favoriter, den svartvita flugsnapparen nu på plats i åtskilliga
exemplar. Vid Rosenkälla lade några skarpörade personer märke till den grå flugsnapparens betydligt
mer anspråkslösa sång (om det nu skall kallas så). Nyanländ var också göken som hördes då och då
och vid ett tillfälle flög den väl inom synhåll. Trädpiplärkor satt litet här och där och lät höra sin strof,
men mer sällan företog någon den karakteristiska sångflykten. Svarthättor och trädgårdssångare
musicerade också, liksom förstås lövsångare och grönsångare.
Vi kom till Rosenkällasjön österifrån och från vassen hördes barska läten: trastsångare! Tyvärr fick vi
inte se den. Det verkade till och med vara två sjungande individer. Då och då rörde det sig bland
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vasstråna, men fågeln vågade liksom inte visa upp sig för anhopningen av människor. Vissa år har det
funnits sjungande trastsångare i närheten av dämmet, men där är det i år mycket mindre vass än
normalt, vilket förmodligen gör platsen mindre attraktiv för den vasslevande trastsångaren. Den nära
släktingen rörsångare fanns också på plats så sångerna kunde jämföras. Den visade sig stundtals.
Spaning från tornet vid
Rosenkälla ut över småöarna gav rödbena, grönbena och drillsnäppa,
liksom mindre strandpipare
och tofsvipa. Någon skogssnäppa gav sig dock inte
tillkänna den här gången!
Ute bland öarna fanns en
hel del skrattmås.

Rörsångare vid dämmet
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I närheten av dämmet fick
vi syn på en ensam skäggdopping ute på Rosenkällasjön. Ett par ladusvalor
verkade intresserade av att
sätta bo i gömslet strax vid
dämmet. Vi vet sedan
tidigare att det finns rester

av ett bo i gömslets tak från tidigare år.
Totalt noterades 58 arter, av vilka 14 var nya för året. Ackumulerat antal arter för årets vandringar
nådde upp till 94. Det är goda chanser att vi slår de 100 arterna vi hade förra året!
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