
Fågelskådningens dag
Det var ihållande regn och fyra grader varmt på fågelskådningens dag söndagen 10 maj 2015 i 
Malung. Fåglarna lockades inte till sång utan höll sig ganska passiva till skillnad från de tappra nio 
skådare som trotsade elementen och samlades vid sjutiden för gemensam exkursion. Vi beslutade att 
för ovanlighetens skull avstå från flygfältet och sökte oss i stället uppströms efter östra älvstranden 
mot Malungsfors. 

Hallsjöviken
Vi började vid Hallsjöviken där älvens högvatten flerdubblat vadarstränderna in över gamla 
bandyplan. Stare, sädesärla, kanadagås, rödvingetrast, björktrast och sävsparv sågs. Fiskmås hade 
påbörjat häckning i sin vanliga låda och på stränderna jämförde vi grönbena, gluttsnäppa, drillsnäppa 
och storspov. 

Mosjön
Nästa stopp blev Mosjön där morgonens största överraskning, ett par årtor, kunde avnjutas på 
anständigt avstånd. I övrigt fylldes artlistan på med gräsand, trana, kaja, skata, ljungpipare, 
skrattmås, ringduva, bofink, talgoxe, blåmes och stenskvätta. 

Östra Fors
I Östra Fors blev vi först stående i kanten av jordbruksmarken innan vi gav oss ut på en kort 
promenad som gav bl. a. kricka, knipa, vigg, tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, kråka och ett tiotal 
gulärlor. Några fler arter hade det nog blivit om vi inte fått SMS om en hane av svart rödstjärt vid 
Perjosgården i Västra Fors. 

Perjosgården, Västra Fors
Vi avbröt således promenaden och transporterade oss de två kilometerna till nästa lokal. Tyvärr hade 
den svarta rödstjärten redan försvunnit men i trädgården fylldes artlistan på med större hackspett, 
pilfink, domherre, lövsångare, grönsiska, gråsiska, grönfink, bergfink och nötväcka. I Perjostjärnen låg 
ett par smålommar och på andra sidan vattnet sågs buskskvätta. Fisktärna och sparvhök drog förbi. 
Vi hittade ett bra regnskydd där vi samsades med vedtravar och med utsikt över tjärnen intog vi 
välförtjänt fika. Innan vi bröt upp gjorde vi ännu en kort promenad uppströms älven, förbi 
Gubbholmen där ca 150 par skrattmås förberedde häckningen. En flock med 35 ljungpipare girade 
runt i luften. På gärdet fanns ett hundratal ringduvor men vi hittade ingen skogsduva. En fiskgjuse, 
som kom upp från älven med fisk i klorna för leverans till sin ruvande hona borta i Niställingen, blev 
exkursionens sista art. Om vi nu inte ska räkna in den vitkindade gås som på hemvägen hittades i 
Bullsjön och som de flesta exkursionsdeltagare gjorde en extra sväng för att titta på.


