Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem

Exkursion till Tullingemaden 26 jan 2019
Vid 9-tiden samlades 18 personer vid madens parkering för ett par timmars fågelskådning.
Strax innan alla hade kommit fick vi se en gråhäger komma och ställa sig vid första bron.
Den lättade strax och försvann.
Jan ”Poppe” Govella hälsade alla välkomna och hade en genomgång av vilka fåglar man har
chans att se så här års.
Samtidigt hördes både domherre och grönsiskor. Även några bofinkar visade sig högt uppe
i en björk nära parkeringen.
Framme vid vår matning (som drivs i samarbete med Botkyrka kommun) kunde vi spana in en
ganska stor flock grönsiskor, där även några gråsiskor höll till. Den dominerande arter idag
var björktrastar, c:a 15 stycken. Enstaka koltrastar lät sig väl smaka av äpplen och
solrosfrön. En större hackspett kunde en del av deltagarna se när den flög iväg från
matningen. Den hördes senare trumma, vilket är ett sätt att hävda sitt revir och locka till sig en
hona.
Enstaka blåmesar, talgoxar samt en nötväcka sågs också.
Vi fortsatte längs gångvägen förbi tennisbanorna och stannade på långa bron.
Här fick alla se en av våra minsta fågelarter, gärdsmygen. Här har den sitt revir året om.
Några kråkor flög över.
På bron såg vi oss omkring och fick veta att vassen slås årligen av kommunen efter förslag
från Naturskyddsföreningen. Meningen är att gynna fågellivet, både för de arter som behöver
vass, och de som gärna vill ha mer öppen terräng.
Framme vid diket, som alltid är öppet hur kallt det än är, försökte vi få syn på den skygga
vattenrallen. Den häckar inne i vassen sommartid och kan övervintra vissa år. Kravet är öppet
vatten, där den kan finna småkryp. Nu höll den sig undan. Vi vände tillbaka, ….men då kom
den fram en mycket kort stund. Endast några deltagare fick se en skymt av vattenrallen.
Strax innan vi var tillbaka till parkeringen sågs en sparvhök, vilket blev exkursionens sista
art.
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