Daglediga i Tinnerö den 29:e maj
Denna vackra morgon hade tolv personer infunnit sig. Vi började som vanlig med att spana över Frökärret, där det var ovanligt lugnt. Fyra svarthakedoppingar dock, och i bortre kanten en smådopping!
Sångsvanparet var fortfarande ensamma svanar på täppan. Någon kanadagås syntes inte till på deras
vanliga ö; kanske var ungarna kläckta och förda utom synhåll. Gräsand (med ungar), snatterand,
knipa och en vigg fanns också till beskådande. Efter att tubkikaren hade lagts i bilen promenerade vi
mot Tinnerö gård. Efter en kort stund uppmärksammades en sjungande buskskvätta som vi gick
närmare för att titta på. Det kom att bli den första av många buskskvättor den här dagen. Ärtsångare
sjöng också. Två gökar uppenbarade sig under ivrigt galande (i alla fall den ena) och kom även inom
gott synhåll, jagade av upprörda småfåglar.

… och hona

Buskskvätta, hanne, …
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Mycket skrattmåsar var det i farten. Av allt att döma var det gott om någon svärmande myggart som
de passade på att förse sig av. Litet konstigt att det kan löna sig för en mås att fånga mygg, som ju
måste fångas en och en! Idag hade även den verkliga specialisten på insektsfångst i luften återvänt
från Afrika, nämligen tornseglaren, och den var riktigt talrik!
Vid Tinnerö gård vek vi för ovanlighetens skull av norrut eftersom det hade rapporterats törnskata
från parkeringsplatsen Tinnerö norra. Någon sådan stötte vi dock inte på, däremot törnsångare. I
samband med att vi hade en kort vätskekontroll passerade en vråk på god höjd över oss. Utan tvivel
en bivråk! I förbifarten hade vi då också fått in stenskvätta på listan. Från parkeringsplatsen följde vi
en tämligen igenvuxen stig förbi Halshöga gård och mot Dämmet. Rutten tangerar Smedstadbäcken
och där satt minsann en näktergal och sjöng! Strax därefter uppmärksammade någon två tättingar
som försvann i buskagen och som vi spanade efter. Plötsligt upptäckte Stefan dem: ett par
törnskator! De var faktiskt rätt samarbetsvilliga och lät sig beskådas en stund. Den här svängen upp
mot Halshöga avslöjade glädjande nog ett flertal sjungande sånglärkor. Vid våra tidigare utflykter har
vi noterat förvånansvärt få lärkor, men idag var det mer vad man borde förvänta! En annan art som
vi hittade, men som vi brukar ha svårt att hänga in, var den vanliga kajan!
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Törnskatehannen
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Väl framkomna till Dämmet tog vi plats vid de
bord som var i skugga och lät matsäcken väl
smaka. Några personer uppmärksammade ett
par hussvalor vid gömslet. I övrigt hade vi från
och till förbiflygande ladusvalor. Backsvala
saknar vi fortfarande på årets tinnerölista.
Från dämmet tog vi stigen längs norra
stranden av Rosenkällasjön. Eftersom vi var
utan tubkikare kunde vi inte spana av öarna
så detaljerat som vanligt. Skrattmåskolonin
var synbarligen i uppror och det visade sig
bero på två tranor som gick omkring därute,
förmodligen rövande ägg eller ungar. Varken
kricka eller skedand sågs till idag, men de kan
ju lätt ha hållir sig dolda. Ett par kanadagäss
visade upp en jättekull på ca 15 ungar. Minst
tre skäggdoppingar, några drillsnäppor och

rödbena (den senare endast hörd) noterades.
Nära klockan 12 befann vi oss där vi två veckor tidigare hade hört trastsångare. Nu var det emellertid
mycket tyst, inte ens sävsparv eller rörsångare. Det var nu mitt på dagen och mycket hett, så
förståndigt nog hade väl en del fåglar tagit siesta.
En tornfalkshanne irriterade sig på två större fåglar, som verkade vara vråkar men som mestadels var
skymda av trädtopparna. Falken hade vi inte sett förut, men nu har jag sett på Artportalen att
tornfalk tidigare i år har observerats tre gånger i Tinnerö eklandskap. Eftersom det flög mycket trolloch flicksländor över vattnet hade väl snarare en lärkfalk varit förväntad.
Precis före ankomsten till Fröberget passerade en
vuxen havsörn oss, mobbad en korp. Efter en
stund kom korpen ensam tillbaka, säkerligen nöjd
med att ha jagat bort örnen!
Denna dag noterade vi 69 arter, av vilka 12 var nya
för årets Tinneröexkursioner. Totalt i år har vi
därmed haft 106 arter. Några arter som borde
finnas saknas fortfarande, t.ex. backsvala, rödstjärt, sävsångare och härmsångare. Får se om vi
kan hitta några av dem sista gången om två
veckor!
Havsörn med korp i ”hasorna”
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