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Tolv personer deltog i denna resa till Jönköpingstrakten. Väderutsikterna var väl rätt goda efter ett
par dagar kännetecknade av spridda skurar. Temperaturen vid start från Linköping var knappt 10°
och under dagen steg den betydligt. Under hela dagen guidades vi av Peter Berglin, jönköpingsbaserad skådare, som faktiskt ofta ses i Östergötland när Småland
inte räcker till!
Peter tog oss först till landets förmodligen mest bastanta fågeltorn,
som i sina nedre regioner hyser ett parkeringshus i flera våningar.
Man kör alltså bil ända upp på husets tak, varifrån man skådar över
närbelägna Vättern. Morgondimman hade lättat strax före vår
ankomst och i ett avlägset kvarvarande dis kunde vi skönja Visingsö.
Ute på sjön kunde vi se ett antal små- och storlommar, några av de
senare i väldigt fint ljus. Det fanns även gott om skäggdopping och
änder som storskrake, knipa och en svärta. Även om den senare var
rätt avlägsen och i lätt motljus framträdde den vita vingspegeln
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tydligt och man kunde se hur den beredde ut vingarna omedelbart
före dykningarna. En översträckande gluttsnäppa gav sig till känna
med sin karakteristiska flöjtning. Detta parkeringshus är mycket frekventerat av skådare och lämpliga
dagar kan man se magnifika sträck. På Artportalen har lokalen fått namnet ”Abisko, Vättern” (Abisko
efter kvarteret), fast i andra officiella sammanhang kallas parkeringshuset numera Sesam.
Därefter blev vi lotsade till Tranebo vid norra delen av Dumme
Mosse. Från det (mer anspråkslösa) tornet där har man god
utsikt, även om själva mosseplanet är rätt skymt av trädridåer.
Det var för övrigt helt i närheten av denna plats som den bejublade svartvingade gladan höll till några aprildagar 2012. Här
såg vi några tranpar, sångsvanar och en buskskvätta hördes
sjunga. Höjdpunkten där (förutom förmiddagsfikat!) var ett par
smålommar som kacklande flög ett par rundor. Dessa häckar i
mossen men flyger till mer fiskrika vatten för att fiska. Livskryss
för några av deltagarna!

Hanne av nordlig gulärla, Landsjön

Åter mot staden och Vättern, där vi spanade en stund vid natursköna Sannaviken. Platsen ligger vid
sidan av de mäktiga Rosenlunds bankar, dvs. de grusbankar som man ser när man nalkas Jönköping
norrifrån längs E4. Här var det kungsfiskare som eftersöktes, men den hittades inte. Den häckar i
närheten. Gott om brinkar att gräva ut boet i, vill det synas.
Landsjön var nästa lokal belägen en bit norr om stan vid gamla riksettan. Den är en fantastiskt trevlig
slättsjö omgiven av betesmarker med änder, vadare etcetera. På fälten var det gott om rastande
gulärlor, mest av den nordliga rasen/arten (beroende på vilket artbegrepp man bekänner sig till). I
vegetationen hördes såväl rör- som sävsångare sjunga.

Sista anhalten var Röttle strax söder om Gränna. Det är en gammal by belägen vid Röttleån, som har
bildat en djup ravin. Det är den ravinen som E4 korsar söder om Gränna. I byn har gamla byggnader
bevarats, som av allt att döma används som
bostäder eller sommar hus. Mycket pittoreskt! Åns
fallhöjd har utnyttjats som energikälla för kvarnar
och annan verksamhet, men nu får vattnet rinna
fritt. På denna lokal finns det forsärla och kungsfiskare. Den senare sågs av några av oss nere vid
den lilla hamnen. Det hela avslutades med en
promenad i nyutslagen bokskog där vi kunde lyssna
till olika sångfåglar, t.ex. grönsångare. På marken
var det gott om violer, vitsippor, gulsippor och på
sina håll den klorofyllösa vätterosen.
Tack för utmärkt guidning, Peter!
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