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Backsvalor i Kalkbro 9 juli 2022 

 
Foto: Makaonfjäril,  

Eva-Lis Ulvede-Lloyd 

9 Backsvalor med 3 gäster besökte Kalkbro naturreservat och fick en total upplevelse av 

biologisk mångfald, guidad av vår nestor Leif Ekblom. Några tornseglare svävade över oss 

och på vägen upp till Dammsjön (med vita näckrosor) var en kungsfågel födosökande i en 

gran och på nervägen följde några grönsiskor oss med lite kvirr. 

Att gå in i ravinen i mitten på juli är magiskt. Här såg vi 105 arter, t.ex. den sällsynta 

purpurfärgade orkidén purpurknipprot. Ca 1 meter över marken blommade många brudborstar 

i rosalila och en stor fin makaonfjäril fladdrade från blomma till blomma på nära håll. 

 

 

//Ewa Lundgren 

 

 

  



Backsvalornas kvällsutflykt 2022-
05-05 

 
Backsvalorna vid Ekeby våtmark: 

Gunilla Oleniusson 
 
På kvällen 5 maj besökte 7 Backsvalor + en gäst Ekeby våtmark i Eskilstuna. 
Gunilla Oleniusson var vår ledare för besöket. 
Den fina dagen hade övergått i blåst och svalare väder när vi vid 18-tiden tog 
plats mellan bassäng 1 och 2. 
En trevlig herre upplyste oss om att bassängen hade tömts för ett par år sedan 
varför bottenslammet rörts om och nu bildade en härlig flytande geggig 
strandzon, bra för födosökande vadare. Utöver ” de vanliga” såg vi några arter 
som vi inte ser så ofta – Mindre och större strandpipare, skedänder, 
snatteränder, grönbena och gulärlor. 
 
 
I luften flög ett par svart- och vitglänsande fåglar; dvärgmås – där vi tydligt såg 
dess svarta undersida. En fiskgjuse och brun kärrhök kom också förbi och letade 

https://www.strangnasornitologerna.se/pdf_filer/Rrk_Meddelande.pdf
https://www.strangnasornitologerna.se/pdf_filer/Rrk_Meddelande.pdf


föda. På hemvägen tog några av oss en sväng ner till Sörfjärden och 
Rördrommens fältstation. Där avslutade vi den trevliga utflykten med rördrom 
som tutade och trastsångare som kommit ända från Afrika för att vi skulle få 
höra den kraxiga, gnälliga sången. 
 
//Ewa 
 

 

Första utflykten för Backsvalorna 
22-03-13 
Tolv Backsvalor möttes vid Ugglans träd i Nabbviken, Strängnäs för vidare färd mot dagens 

mål som var Fågelsången i Mariefred! 

 

Vädret var soligt, temperaturen behaglig  och det var nästan vindstilla. 

 

Rödhaken sjöng vid vårt första stopp som var Reningsverksdiket och även gärdsmygens sång 

hördes då och då! En hane sävsparv visade upp sig en kort stund! Ett par sothönor hade anlänt 

till dammarna och där fanns även grågäss bland gräsänderna! Ett tiotal knipor sågs och några 

av hanarna bråkade om honorna.  

 

Vår i luften! 

 

Ute i Ulfhällsviken var det delvis öppet vatten och där sågs en hane Salskrake simma i en 

flock med Storskrakar! En havsörn flög över viken. En mäktig syn! Till vår stora glädje dök 

även pilgrimsfalken upp! Den flög över våra huvuden i riktning mot silon där den observerats 

vid ett flertal tillfällen! 

 

På väg mot nästa stopp som var Gorsingeholm passerade vi silon! Och mycket riktigt där satt 

nu pilgrimsfalken och spanade! 

Ute på Gorsingeholmsfälten var det gott om gäss. Mestadels grågäss och några kanadagäss! 

Men även 8 bläsgäss betade bland grågässen! Sånglärkorna sjöng ute på fälten och vi kunde 

se enstaka födosökande starar samt en och annan tofsvipa också!  

 

Vid Fågelsången i Mariefred kunde vi äntligen avnjuta vår medhavda matsäck! Större 

hackspett trummade, gröngölingen ropade till och gärdsmygen sjöng sporadiskt! Och 

trädkryparen som födosökte på träden intill oss undersökte också springorna och lösa flak i 

barken! Dags att hitta någonstans att boa! 

 

En härlig dag i trevligt sällskap och med många fina fågelupplevelser! 

 

Text & Bilder: 

Elisabeth Byskata-Evjen 

 

https://www.strangnasornitologerna.se/pdf_filer/Rrk_Meddelande.pdf
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Pilgrimsfalk: 

Gunnar Holhut 
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