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Daglediga	i	Tinnerö	den	10:e	april	
Äntligen litet vårkänning! Denna åter-
speglades i antalet deltagare, som uppgick
till inte mindre än 30. Den mesta snön var
borta, men Frökärret och Rosenkällasjön var
fortfarande täckta av is. I kanterna var det
dock avsmält och där hittade vi litet änder.
Bland nyanlända änder kunde vi i Frökärret
se snatterand, kricka och knipa. Dessutom
hade vi där även tofsvipa, knölsvan och
sångsvan. När vi hade påbörjat vår prome-
nad klev Bo Bergman av vägen och in i
betesmarken där han fick syn på en större
vattensalamander kravlande på marken,
uppenbarligen på väg mot lekvattnet i form
av Frökärret. De här djuren är ju inte
världens snabbaste så den fick hjälp över
vägen för att minska risken att den blev
påkörd eller upptäckt av någon bevingad
predator, dock först efter att ha blivit förevisad för gruppen. Eftersom den hade kam på ryggen och
vit svanssida kunde dess kön bestämmas till hanne.

När det gäller tättingar så hade mycket hänt! Sånglärkan sjöng flitigt. Ängspiplärka och sädesärla var
det gott om. Bland trastarna hade taltrast, dubbeltrast och rödvingetrast anlänt, och björktrasten

som vi inte
hade sett
sedan början
på året hade
återvänt
efter att ha
väntat ut
vintern på
sydligare
breddgrader.

Under och
efter kaffe-
pausen vid
Rosenkälla-
sjön hördes
och sågs
skogssnäp-
por. Isens

avsmältning hade lett till att skrattmåsar, fiskmåsar och gråtrut hamnade på årslistan för första

Den större vattensalamander som hittades. Ryggkam och vit
svanssida avslöjar att det är en hanne. Dessa karakteristika skymtas
här, men syns bättre under vatten.                     Foto: Ingemar Ander

Daglediga spanar efter skogssnäppor Foto: Ingemar Ander
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gången. Ett mindre angenämt inslag var ett dött vildsvin som flöt i vattnet vid Rosenkällasjöns
dämme!

När vi efter återkomsten till Fröberget summerade förmiddagen uppgick totala antalet arter till 54,
varav 10 nya för året!

Ingemar Ander
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