Artrally 2015
Laget: ”Var e fåglarna” började sin dag 07:30 från Skäret i Uddevalla. Vi kom inte längre än till Lerbomotet 07:36 då
vi fick vår första fågelart som var en morkulla som flög upp från diket. Efter morkullan kändes det bättre. För redan
när vi träffades så var inte förhoppningarna stora att ens få se några fåglar alls under dagen. Det snöade elakt vågrätt
och det var 0 gradigt och väldigt moddigt och halt på vägen. Ingen plogbil hade tagit sig ut ännu.
08:25 i Sotekanalen blev nästa fynd, några knipor och ingen skådare fanns i alla fall före oss på Ramsvik, för det fanns
inga bilspår hit. En stackars skadad kanadagås stod vid kanalkanten, men även den räknas en dag som denna.
Vi började på Tångevik. Ute på havet såg vi inte mycket men vi fick fiskmås, gråtrut, småskrake, gräsand och
storskarv. Mellan husen fick vi syn på grönfink, blåmes och talgoxe.

Nästa anhalt blev Grosshamn och en fågel flög över vägen och det blev hetsigt
i bilen om vad det kunde vara för art. Med detta snöoväder så var vi rädda om
varje art och trodde hela tiden att det kanske inte tillkom flera arter så varje
art är jätteviktig, men vi kunde inte komma överens om fågeln så vi släppte
den. Vi tog oss ner till Grosshamns skjul och klev in och njöt av att slippa snön
och blåsten. Utanför fönsterluckorna var det disigt, vi kunde inte ens se
Skägga. De arter vi kunde se här blev havstrut, ejder, skärpiplärka och en
kråka som flög förbi. Vi letade och letade efter toppskarv men kunde inte se
någon. Vi kunde inte ens se de yttersta skären.

När vi passerade Sotekanalen letade vi efter smådopping men fann ett trevligt par storskrake istället. Haby bukt blev
nästa stopp där vi hoppades främst på skärsnäppa. Snön piskade som spikar på kinderna när vi gick ner mot havet,
det kändes i ögonen varje gång en ”spik” hamnade i ögonen, undrar vad som flög ovanför oss som man missade för
att man kollade neråt hela vägen ner mot vattnet.

Efter en nollrunda tog vi bilen och körde över bron och därefter stannade vi vid ett hus som har fågelbord och där
hade vi äntligen lite mer fågel, koltrast, stenknäck, pilfink, gulsparv och tyvärr var det bara två personer av fyra som
såg entita så den fick vi skippa.
Nu åkte vi mot Kungshamn och Artursson hade varit bussig och sänd meddelade i WhatsApp gruppen
Bohusskådarna att han hade två svarthätta vid sin matning. På vägen dit fick vi knölsvan vid Vejern och väl framme
vid Klövergatan så passade vi på att ta en snabbfika i bilen medan vi njöt av en underbar fågelmatning. Här klämde vi
in skata, bofink, gråsparv, större hackspett, bergfink, rödhake och svarthättan så klart . Matningen är liksom lite
neråt och det är lite jobbigt när man sitter i bilen och de som sitter längst ifrån måste hänga över den andra
personen för att se, regeln är ju att i ett lag med fyra måste ju tre se fågeln och vi satsade ju på att få till de fåglar vi
såg.

Vi åkte mot Uddevalla och när vi kom till Hallinden fick vi se tamduva och kaja. Två arter man verkligen bara måste
ha. Efter vägen såg vi flera bilar i dikena och någon hade kört rakt igenom rondellen och tagit vägskylten i Nordens
Ark rondellen. Så det var definitivt inte läge för chauffören att kika efter fågel när vi körde, det var bara att försöka
hålla oss på vägen. Det var tunt med varfågel, tornfalk och ormvråk, några arter vi räknade med när vi åkte längs
vägen. I Håby fick vi dock en flock med sångsvan som födosökte på ängen. Vi tittade efter strömstare i Örekilsälven
men den lyste med sin frånvaro. Därefter fick vi dock två korpar.

En chans fanns på lite sjöfågel vid Lanesund/Svältekile men vädret satte stopp för skådning även här. Det var som en
vägg där ute. Dock fick vi en skrattmås som satt bara några meter från vägkanten. (och med facit i handen så var det
enda skrattmåsen under hela artrallyt). När vi kom till infarten till Biltema vid Torp så åkte bilen framför oss rakt in i
vägdelaren och körde ner skylten, men som tur var så hann Per väja och vi fick ingen bil i vår bakdel. Alltså
fortfarande halt ute!
Vid kyrkogården i Uddevalla såg vi flera turkduvor, det är verkligen ett säkert ställe för denna art. Strömstare fick vi
vid I 17. Vinden har nu lagt sig och nu snöar det bara rakt neråt, stora mjuka snöflingor. Inte lika obehagligt att gå ut
längre. I Uddevalla tänkte vi stanna ett tag (vi hade planerat att åka ner till Stenungsund men var nu lite osäkra) och
nästa stopp blev längs Bäveån där vi fick se vigg och sen åkte vi till fågelbordet vid Skeppsviken som gav oss
nötväcka. Nere vid Skeppsviken fick vi se en smådopping som låg väldigt nära vägen. Hur mysigt som helst.
Nästa fika skulle vi inte ta i bilen men dock inte utomhus denna gång heller, utan vi åkte till Hogarna/Nybygget för
att fika inomhus medan vi kikade på fågelmatningen där. På vägen dit fick vi se en häger som stod i diken precis
innan Råane korset.
Klockan 14:15 lämnade vi Nybygget som då hade gett oss arterna; trädkrypare, domherre, nötskrika, talltita, entita,
svartmes och till slut även tofsmes. Nu hade det slutat snöa och sikten var bättre. Torr var jag också då jag hade haft
chansen att byta kläder efter morgonens snöoväder. Vi åkte via Funneshultssjön då vi visste att det ”alltid” sitter en
varfågel där, men inte idag. Pga bättre sikt åkte vi till pylonen för att titta om pilgrimsfalken satt där, men även om vi
nu kunde se ända dit upp så satt den inte där. En trolig falk flög vid sidan av oss och dök ner i skogen vid Sund,
kändes som en ”pille” men vi kunde inte säga det till 100% så vi skippade den.
Bergskile blev nästa stopp där vi letade efter svärta men fick sjöorre istället. Fasan brukar finnas här vid en matning
men inte heller idag ville den sig ut i detta snöoväder. Timmarna går och nu är det inte långt kvar vi åker till
Rannebergsbukten för att leta efter svärtan och där fann vi den . I Restenäs fann vi salskraken som blev vår 51
första art och även den sista för dagen.
Sista timman åkte vi runt Funneshultsjön till Grohed för att få syn på varfågel, tornfalk eller fjällvråk men ingen fågel
tillkom vår artlista.
Kl 17 var det samling i Ljungskile och alla lagen var på plats, vi åt och hade det trevligt och sedan var det dags för en
spännande artgenomgång där vi kunde se antalet arter under hela tiden på projektorduken.

Laget som vann blev Hökögonen från Uddevalla
med Peter Backman, Hans Pettersson, Samuel
Almestål och Lars Viktorsson, som vi gratulerar
gott. De gick därifrån med vandringspokalen. Vi
själva kom trea. Vi låg jämt med Sotenäs laget men
då de hade flest fåglar som ingen annan hade så
gick de förbi oss.

Så här blev resultatet

Nu är det bara att ladda inför nästa års artrally.
Text och foton: Sussie Carlström

