
Fåglar i luften och på vattnet

På öPPet vatten. Hjälstavikens vattenmiljöer är mycket 

värdefulla för fågellivet. Här �nns det gott om mat och 

fåglarna kan rasta och häcka relativt skyddat från djur 

som vill äta upp deras ägg eller ungar. Öar och tuvor är 

populära boplatser – hit ut kan inte räven ta sig, eftersom 

den ogärna simmar. Dybankarna är viktiga häcknings-

platser för bland annat skrattmås och här ses ofta vadare 

spatsera omkring i jakt på småkryp under vår- och höst-

sträck. Varje vår och höst rastar tusentals gäss i viken och 

nätterna spenderar de ute på det öppna vattnet.

KaraKtärsfåglar. Simänder som gräsand, kricka, 

snatterand och skedand är typiska för näringsrika slätt-

sjöar. En vanlig syn är att se simänderna med stjärten 

rätt upp i vädret, när de letar efter växtdelar och annat 

gott på bottnen. En mycket vanlig häckfågel är sothönan, 

som annonserar sin närvaro med en lätesrik repertoar 

med bland annat ett trumpetstötigt köck, skarpt pits 

eller knäppande klack. Lyfter du blicken upp mot skyn 

kanske de stora, långhalsade tranorna drar förbi. 

Mer parten av tranorna är på tillfälligt besök. Men 

vissa ungfåglar stannar kvar vid viken över sommaren, 

liksom några häckande par.

luftens härsKare. Hjälstavikens utbud av fågel 

och �sk lockar till sig olika rovfåglar. Kanske blir du 

varse havsörnens närvaro genom att stora gås�ockar 

plötsligt lyfter samtidigt, uppskrämda av den jagande 

örnen. Fiskgjusen ger sig tillkänna med ett stort plask, 

när den slår �sk i vattenytan. Lärkfalken �yger på hög 

höjd men stryker också över vassarna, i jakt på insekter och 

småfåglar. 
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