Glada deltagare på Rapphöneträffen vid Omberg – sammanlagt 48 stycken!

Nationell Rapphöneträff vid Tåkern-Omberg 8-10 maj 2015
Fredag 8 maj
Samling och inkvartering vid Borghamns vandrarhem. Vi åt en lättare kvällsmåltid och
Karin Forsell och Gunilla Wetterling hälsade alla välkomna och berättade om praktiska
saker, program och om Omberg och Borghamns historia. Kalkstensbrytning har skett
ända sedan 1100-talet och brottet är i full gång även idag.
Vid 20-tiden hämtade vår buss upp oss och vi åkte till södra änden av berget. Vi tittade
på den vackra utsikten söderut och gick ner till Ellen Keys Strand. Vi gjorde sedan ett
stopp vid Alvastra klosterruin och lyssnade efter sångare i dammen. En rödstjärt satt
och sjöng i sen timme.
Därefter var det dags att lyssna efter nattsångare vid Alvastra pålbyggnad – en klassisk
sångarlokal. Flera näktergalar var i full fart, en mycket nära. Även två gräshoppsångare
både sågs och hördes väl med sitt mekaniska ringande. En morkulla flög förbi. Kyligt och
blåsigt och våren är sen, så fler nattsångare hade inte kommit.
Vid 22-tiden var det dags åka till natthärbärget. Vi tog Sjövägen över Omberg med
vacker utsikt över Vättern.
Lördag 9 maj
Morgonvandring i vandrarhemmets omgivning. Naturmorgon i P1 ringde och
intervjuade Gunilla och hälsade till alla Rapphönor (inslaget finns på Rapphönans
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hemsida, www.rapphonan.se). Vi lyssnade till olika sångare, som löv-, ärt- och
gransångare, svarthätta och flugsnappare. Två större korsnäbbar flög över och upp mot
berget och strax därefter en flock med mindre. En mindre hackspett trummade och
hördes och kunde även ses.
Nu stundade frukost och sedan gick bussen till Tåkern. Vi gjorde ett första stopp vid
Lövängsborg med tutande rördrommar, bruna kärrhökar och trumpetande tranor.
En grå flugsnappare artbestämdes via Sara Dahlbergs snabba foto. Vidare till
Ramstadbron, en fin sträcklokal inte minst för rovfåglar. Vi lyssnade där på säv- och
rörsångare. Det var flest sävsångare men en rörsångare, som låter som en sömnig
sävsångare, hördes. Bankängen med morgontrötta storspovar var nästa anhalt.
Tiden gick och nu bjöds det på lunch i trädgården till Tåkerns vandrarhem. De flesta gick
sedan ner på Svanshals äng, där en röd glada gled förbi, och ut i det enorma vasshavet på
spänger. Vi lyssnade efter skäggmes och ett och annat pling hördes. Uppe från en liten
plattform kunde man se en skymt av dem när de flög över vassvipporna. Hela tiden
hördes rördrommarnas tutande. Vi gick sedan över Svanshals äng till Glänås Naturum.
Ett flertal trastsångare hördes och sågs i vassen. Från tornet sågs olika änder och vadare.
Bussen gick sedan tillbaka till vandrarhemmet för ett par timmars vila.
Vid 18-tiden intog vi hela matsalen på Gyllenhammars värdshus och åt en trerätters god
middag. Redan kl 20 väntade bussen för beckasinsafari. Inte världens bästa väder med
regn, blåst och kyla. Vi gick längs vägen där dubbelbeckasiner kan höras, men insåg att
vinden störde för mycket, och slog oss sedan ner på och under plattformen och lyssnade
till nattens ljud. Tranor trumpetade, gäss kacklade, vattenrallar gyckade,
enkelbeckasiner tickade och brummade, rördrommar tutade, grönbenor och rödbenor
spelade, morkullor knispade, ja ljuden var många men det var KALLT så nu ville de flesta
Rapphönor hem. Det var inte bästa läge för dubbelbeckasiner, så vi åkte hemåt innan de
brukar sätta igång.
Söndag 10 maj
Kl 7 klev 48 pigga Rapphönor på bussen till Svälinge. De obligatoriska rapphönsen sågs
på vägen dit av några. Vid parkeringen väntade Peter Berglin, känd Jönköpingsskådare,
och tog en grupp till tornet och Gunilla den andra gruppen. Tornet är högt och utsikten
perfekt. Ute vid Tovören såg vi ett fiskgjusebo och fiskgjusarna kunde ses ryttla över
sjön. Flera svarttärnor flög därute, visserligen långt ut, men den svarta buken syntes väl.
Längs Tåkerns kanal hördes säv/rörsångare och flera vattenrallar. Brushanespel kunde
ses på maderna.
Efter ett par timmars skådning åkte vi till Glänås för visning, och där väntade
föreståndaren Ellen Hultman som tog en grupp och berättade om Tåkern. Olof
Rosenqvist tog med en grupp till ringmärkning och inne på Naturum guidade Johan
Jensen och en mycket vacker film från Tåkern visades. Peter Berglin bevakade tornet
och kunde ropa ut gråhake- och svarthakedopping. TV kom och intervjuade Karin och
Gunilla m fl.
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Lunch igen på Tåkerns vandrarhem i skön trädgård. Efter lunch åkte vi till Vadstena för
vittrut och svart rödstjärt. Vittruten satt längst inne i viken på en liten brygga och kunde
ses från bussfönstret! Mycket samarbetsvillig och livsX för många. Vi gick ut på piren för
att titta på backsvala. Det var gott om ladusvalor, regnigt och blåsigt så det var
svårskådat, men en och annan backsvala sågs.
Tillbaka till slottet för att se den svarta rödstjärten. Väl framme på östra sidan hördes
den, men det dröjde ett tag innan vi såg fågeln och att även alla fått se den. Ytterligare
livsX för många. Strax intill hade vi också råkor och turkduvor.
Nu var timmen liden och vi måste åka tillbaka till Borghamn för att lämna
vandrarhemmet och säga adjö till alla Rapphönor och Tåkern-Omberg.
Antecknat av Gunilla Wetterling
Artlista
Sammanlagt sågs 110 arter: Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, snatterand, kricka,
gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, storskrake, rapphöna, storlom, skäggdopping,
gråhakedopping, svarthakedopping, storskarv, rördrom, gråhäger, röd glada, havsörn,
brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, brushane,
enkelbeckasin, morkulla, storspov, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skogssnäppa,
grönbena, drillsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, vittrut, fisktärna, tamduva,
skogsduva, ringduva, turkduva, gröngöling, större hackspett, mindre hackspett,
sånglärka, backsvala, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, gulärla, sädesärla, gärdsmyg,
rödhake, näktergal, svart rödstjärt, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, koltrast,
björktrast, taltrast, rödvingetrast, gräshoppsångare, sävsångare, rörsångare,
trastsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta,
grönsångare, gransångare, lövsångare, kungsfågel, grå flugsnappare, svartvit
flugsnappare, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, kaja, råka,
kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling,
vinterhämpling, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, stenknäck, gulsparv och
sävsparv.
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