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Eva och jag hade varit på en liten utflykt och druckit kaffe i en skogsglänta. På vägen hem 
stannade vi till vid Nyländadammen. Ett nyanlagt viltvatten som jag bevakar. Jag ville se om 
det dykt upp några nya fåglar sedan i måndags då jag var där. Redan innan vi kom fram till 
dammen lyte lite överraskande ett 20-tal knipor, några gräsänder och krickor. Även en vigg 
flög upp. Första gången jag ser vigg här, tänkte jag. Men vingbanden lyste på ett sätt som fick 
mig att reagera. Vi hade fortfarande inte fri sikt p g a träd och buskar.  
 
Anden landade en bit bort. Bara huvudet stack upp ur det skvalpande vattnet. Det såg rödbrunt 
ut?! Den simmade in bland dränkta buskar och grenar. Jag fick in den i tuben. Det där är 
ingen vigg. Vitt öga! Vitögd dykand!! Kan det vara det?  
 
Nu gällde det att tänka klart. Jag bad Eva gå till bilen och hämta fågelbok, och kamera. Jag 
bevakar fåglarna. Nu var det nämligen två! Kan det vara två vitögda dykänder? Är det 
möjligt? Jag hade aldrig sett en vitögd dykand annat än på bild -  men det hade jag å andra 
sidan gjort många gånger. 
 
Eva kom tillbaka, för säkerhets skull med all möjlig utrustning. Hon hade varit med förr. 
Boken upp, kameran fram, men fåglarna var knappt synliga bland grenverken. Visst var det 
vitögd dykand, huvudform, färg, teckning, men ändå – ändå vore det bra att se det än gång 
till. En så´n obs vill man ju vara dubbelsäker på. 
 
Den närmaste timmen, eller två, väntade vi på att änderna skulle vila färdigt. Jag gjorde en 
kringgående rörelse och smög fram från ett annat håll. Några gräsänder flög iväg, 
dyäkänderna blev oroliga och plösligt tog de till vingar. Kameran smattrade. Jag fick 
användning av det objektiv jag nyligen köpt.. ”Du har ju fått det av mig”, rättade hustrun mig. 
Änderna tog en sväng och landade på andra sidan. I solskenet var det svårt att se hur bilderna 
blev. Bildstabilisatorn räckte knappt till för att få stopp på objektivet i denna stressade 
situation.  
 
Jag återgick till utgångsläget. Jag fick ytterligare några bilder. Magen kurrade, vi tog oss hem 
och jag la in obsen på Artportalen…………………………………….. 
 


