Rapphönor vid Tåkern 10-12 juni
Rapphönan Ellen Hultman, föreståndare
för Naturum Omberg och det nya naturum
som Länsstyrelsen just nu bygger vid
Tåkern, hade bjudit in oss Rapphönor för
en helg med nattlyssning och guidning vid
Tåkern.
Eftersom intresset var så stort vid den
arrangerade helgen vid Hornborgasjön,
trodde vi att intresset för denna resa också
skulle vara stort. Där hade vi fel, kanske
var det helt fel helg vi valde. Tyvärr var
det också flera som blev tvungna att
avboka av olika anledningar. Så nu blev vi
bara tre rapphönor som skulle bo på det
nyöppnade Tåkerns vandrarhem och café
som ligger granne med Svanshals kyrka.
Jag visste också att minst en lokalt boende
rapphöna skulle delta.
Pga. de andra deltagarnas resväg fick jag
lite hastigt och lustigt hitta ett sätt att ta
mig ner. Sent på torsdagskvällen lyckades
jag i alla fall boka tåg och buss för att ta
mig så nära vandrarhemmet som möjlig.
Den sista biten, på bussen från Mjölby,
fick jag råd av passagerarna om vilken
hållplats som kunde ligga närmast – jag vet
inte vad den hette, men jag blev avsläppt
mellan två hållplatser av den snälla
kvinnliga bussföraren och kunde sen ringa
till vandrarhemmet för att bli upplockad.
Resan blev väldigt mycket enklare än vad
jag föreställt mig.
När jag kom fram träffade jag Hanna, som
tillsammans med sin man Björn, driver
vandrarhemmet och caféet. Björn hade jag
hunnit prata lite med redan, eftersom han
hämtade mig och eftersom jag var mycket
hungrig efter resan slängde jag mig över
den goda ost- och skinkpaj som Hanna
hade gjort. Sen väntade jag på Cecilia och
Christina.
När jag åkte från Stockholm sken solen,
här vid Tåkern kom det hela tiden
regnskurar, så jag oroade mig lite för

kvällens nattlyssning. Medan jag väntade
ställde jag i alla fall upp tuben en stund på
baksidan av vandrarhemmet och spanade
av ängarna ner mot Tåkern. Att det låg
mycket svanar i sjön såg jag och att
grågässen hade många söta ungar syntes
också. Vid jordhögen, som användes för att
förbättra den stora gräsmattan, födosökte
bl.a. ett par lövsångare och jag
fascinerades över hur mycket insekter den
kunde fånga och behålla i näbben.
Så småningom kom i alla fall Cecilia och
Christina och även Gunilla och Gunborg,
som båda bor i närheten (Borghamn). Och
när Ellen kom tittade vi lite på en karta
över Tåkern och hon berättade hur hon
tänkt sig kvällen. Vi började med att hälsa
på vid fågelklubben Tåkerns fältstation,
där även Ellen är aktiv, och där ”killarna”
berättade lite om sig själva och vi fick en
karta över ett område uppe vid Svälinge.
Vi skulle delta i nattfågelinventeringen
som genomfördes denna natt.
I två bilar körde vi nu vänstervarv runt sjön
och besökte ett antal lokaler – och
lyssnade. Vid första stoppet som var
Alvastra pålbyggnad, hörde vi näktergal,
buskskvätta, gräshoppssångare och en kort
strof från en kärrsångare. Efter ett par
ytterligare stopp utan att vi hörde något
åkte vi hem till Ellen som hört vaktel från
tomten. I kväll hade vi ingen tur, kanske
var vaktlarna lite sura över att det var så
blött i gräset. Det hade i alla fall slutat
regna samtidigt som Ellen kom till
vandrarhemmet och inget mer regn blev
det under natten.

Spaning

Vi gav oss nu iväg upp till Svälinge. På
parkeringen stod en liten husbil och om
några sov där väckte vi dem säkert. Under
en promenad i detta område lät det som om
sävsångarna satt i var och varannan
vassrugge. Var i samma område under
påskhelgen, men upplevelsen att gå där i
mörkret var ju helt annorlunda och att gå
med ”öronen på skaft” hela tiden var
väldigt roligt. När vi kom tillbaka till
bilarna tog vi en fika och en ”nattmacka”.
Vi avslutade med ett stopp där vi fick höra
kärrsångarna riktigt bra vilket var kul. Sen
var det dags att åka tillbaka till
vandrarhemmet så att vi kunde få några
timmars sömn innan det var dags att ta sig
upp igen.

högljutt avslöjade var de satt och såg en
väldigt söt rödhakeunge i ett snår.
Sävsångarna och sävsparvarna var också
ivriga och vi fick se dem väldigt bra där i
vassen. I en nerfallen holk hade svart-vit
flugsnappare ändå ungar och vi hörde
pipandet från holken. När Ellen gick fram
till den blev det tyst i den direkt. Vi fick se
blommande vitpyrola, ängsnycklar,
flugblomster och honungsblomster och vi
lärde oss hur citronfläckad kärrtrollslända
ser ut. När vi nästan var framme vid tornet
vid Svanshals udde, hörde vi en
härmsångare som kraftfullt hävdade sitt
revir och fick se en vacker lärkfalk.

Vitpyrola
Nattmacka

På lördagsmorgonen hade vi en för
skådarresor sen avfärd. Vi samlades nere i
caféet och några av hos beställde in
morgonfika. Men sen gav vi oss iväg ner
till Glänås. Vi började med att hälsa på
Malin som var dagens naturguide vid
tornet och självklart tittade vi lite på de nya
byggnader som ska bli Tåkerns naturum.
De inhyrda polska arbetare som håller på
att täcka byggnaderna med vass (från
Tåkern) var där och arbetade. En konstart,
får man väl säga, som verkar vara på
utdöende här i Sverige. Vi gick upp i tornet
där vi bl.a. kunde se flygande rördrom, en
havsörn som satt borta vid en åtel och ett
antal svartsnäppor som gick runt och
födosökte. Sen gav vi oss iväg för en
promenad ut till Svanshals udde. På vägen
lyssnade vi på flera trastsångare som

När vi spanat en stund vid detta torn –
knepigt att nå över kanten med tub för
någon som är ca 1,60 - började vi alla bli
lite hungriga, så promenaden tillbaka gick
lite raskare och med siktet inställt på
Väderstad Centralkrog åkte vi iväg. Resan
tog lite längre tid än vad vi planerat då vi
måste ta hänsyn till alla de kvinnliga
cyklister som deltog i Tjejvättern eftersom
rutten går via Väderstad. I samband med
lunchen var det dags att säja hej till Gunilla
och Gunborg och att tacka Ellen för att vi
fick komma och hälsa på i hennes
hemmamarker. Hon skulle nu förbereda sig
för att delta i guidning på Omberg och vid
Glänås av en stor grupp synskadade
deltagare. Så efter det att hon släppt av oss
vid vandrarhemmet åkte hon vidare.
Eftersom tiden gick fort vid lunchen hann
vi inte med kaffe på maten, så jag, Cecilia

och Christina började med att äta av
Hannas goda rabarberpaj och ta en kopp
kaffe. Sen gav vi oss iväg igen tillbaka till
Glänås för att spana lite mer från tornet.
Skrattmåsarna och fisktärnorna hade
massor med ulliga, gulliga ungar som vi
gärna tittade mer på och Christina ville
fotografera de vackra växterna vi sett
tidigare. Trastsångarna sjöng och
rördromen lät – ja, Erik Rosenberg
beskriver ljudet som tjurbröl. De flesta av
oss tänker väl mer på det som om någon
blåser i en flaska.

Flugblomster

När vi kände oss nöjda åkte vi tillbaka igen
till vandrarhemmet för att göra oss klara
för ytterligare lite kvällslyssning. Vi hade
fortfarande förhoppningar om att kunna
höra vaktel och under inventeringen
kvällen innan hade vassångare hörts ute
vid Svanshals udde. Så efter ett par timmar
gav vi oss iväg igen till Glänås och gick
åter ut till udden. Och när vi kommer fram
så är den där och surrar, vassångaren. Det
går ju inte att säga att det är sång eller? Vi
stod ensamma där i tornet och lyssnade en
lång stund, en speciell känsla. När fler
skådare kom dit började vi gå tillbaka igen.
Nu hade vi inte längre tur med uppehåll,
utan efter en stund började duggregnet
falla och övergick sen till ett allt kraftigare
regn. Det gjorde att vi valde att åka tillbaka
till vandrarhemmet för att sova istället för
att leta vaktel. Så den här kvällen kom vi i
säng ett par timmar tidigare än igår.

Ängsnycklar

Efter frukost på söndagen packade vi ihop
och skulle ge oss iväg. Då kom en man in i
caféet med kamera och frågade om vi var
Rapphönor. Det kunde vi ju inte neka till,
så lite snopna blev vi nu fotograferade
tillsammans med Hanna och Björn utanför
vandrarhemmet. Ska bli intressant att se
vad som skrivs och var! Och var hade han
fått reda på det? För det missade jag helt
att fråga. I huvudsak var det nog
vandrarhemmet han skulle skriva om.
Tack Ellen, Hanna och Björn för att ni
gjorde vår vistelse så trevlig. Vi som var
där kommer gärna tillbaka igen.
Några länkar som kan vara intressanta om
du vill åka till området.
Tåkerns fältstation, http://www.takern.se/
många tips och andra länkar om skådning
och turistande runt Tåkern.
Tåkerns vandrarhem och café,
http://www.takernvandrarhem.se/ trevligt
boende och goda hembakta pajer bl.a.
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