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En resa till Lacka
Lördagen den 28 september träffades 7 förväntansfulla resenärer på morgonen vid Källviks
brygga. Pierre Stålnäbb som har sitt paradis på ön Lacka skulle hämta oss med sin båt. Mor-
gonen är ganska klar med svag nordlig vind, vilket gör att det är ganska lugnt och skönt vid
Källviks brygga. Pierre kommer i god tid och hälsar oss välkomna och att gå ombord på hans
båt. I lugnt tempo färdas vi mot Lacka, under resan ut ser vi några större flockar med bläsänder
som drar söderut. I övrigt inte mycket rörelse över vattnet. Väl iland på Lacka hälsar havsörnen
oss välkommen med en överflygning över oss. Pierre berättar lite om Lacka på vår vandring upp
på ön och mot hans gård (Lacka gård). Vi har bestämt oss för att börja på sydsidan av ön och
spaning över havet. Läget vi kommer fram till är suveränt, vi ser Enskär i sydväst, vi har blick-
fång på Storrö. I öster ser vid Landsort och innanför har vi siluetten av Askö.

Tyvärr är det inte så mycket i fågel i rörelse över havet, men några dvärgmåsar hittar vi, i vattnet
utanför sydspetsen av Lacka finner vi en rastande smålom som visar upp sig fint. Efter ett tag
hittas även en storlom. I övrigt bara enstaka småskrakar, storskrakar, några krickor och
fiskmåsar över havet, om vi bortser för de alltid närvarande havsörnarna.

Efter en första frukost i solsken och lä på klipporna börjar vi gå tillbaka mot Lacka gård för att
leta fågel kring gården på de betade inägorna och i de skogsbryn som omsluter ängarna. På
vägen tillbaka stöter vi på en spännande upplevelse när 5 mindre korsnäbbar är nere på backen
och dricker sötvatten i några vattenpölar vid strandkanten, vid ett underjordisk vattenstråk
som rinner här enligt Pierre.

Väl framme vid gården sprider vi ut oss och letar småfågel, inte så mycket fågel här heller, men
vi finner ändå en del gransångare, gärdsmygar, rödhakar, taltrastar samt mesar och enstaka
sånglärkor och ängspiplärkor. En ständigt närvarande spillkråka ses och hörs så gott som hela
tiden.

Vi bestämmer oss sedan för att vandra upp till Lacka fyrtorn för att beundra utsikten och kolla
efter fågel här. Men vi börjar med matrast innan vi gör något annat. Medan vi äter ser vi att det
börjar regna i norr över fastlandet, vi stannar då kvar vid fyrtornet för att få regnskydd om reg-
net skulle komma in över Lacka. Tur som är så blir det enbart lite duggregn här. Från denna
plats ser vi flera havsörnar över vattnet när de patrullerar sina domäner. Här kommer också
dagens enda sträckande rovfågel, en sparvhök.

Vi bestämmer oss nu för att avsluta dagen och tar oss ner till båten för färd in mot Källviks
brygga. Vi summerar dagen och ser att vi noterat 45 arter på Lacka, men samtidigt var det
väldigt få individer totalt.

Trots allt anländer 7 nöjda Lackaresenärer till Källviks brygga. Väl iland tackar vi Pierre för allt
denna dag. 

Nu bestämmer vi oss för att göra ett besök på Nynäs slott för att se om det finns någon kungs-
fiskare i ån, vilket det inte gör. Nu passar vi även på att titta på fotoutställningen där då alla inte
varit där tidigare. Fina bilder från en del av Tärnans medlemmar beundras och sedan vandrar vi
omkring en stund i omgivningen av Nynäs slott, bl.a. blir det en tur i trädgården där det odlas
allehanda grönsaker, och här ”provsmakar” vi en del hösthallon innan var och en beger sig hem.

Vid pennan Jan Gustafsson



Nästan alla ombord, vid Källviks brygga.

Nu åker vi. Från vänster syns Peter Lantz, Mats Andersson med kartan, Jan Gustafsson, 
Ulf Jonsell, Björn Johansson och Inger Kullander.



Skådning från sydsidan av Lacka.



Vid Lacka gård började vi vårt letande av fåglar på ängar och buskage.



Lacka gård.



Fotograf till sammanställningen är 
Jan Karlsson, 

text av Jan Gustafsson.

Lunchrast vid Lacka fyrtorn.


