UOF:s
vinterfågelrace 2010
ANNIKA RASTÈN

För tredje året i rad anordnade UOF sitt
mycket populära vinterfågelrally. Detta år
ägde det rum lördagen 13 februari och hela
19 lag hade anmält sig, varav 18 sedan deltog.
Vädret var inte det roligaste – mulet, några
minusgrader, en bitande kall vind och enstaka
snöflingor i luften. Men det hindrade inte de
55 deltagande skådarna från att ge sig ut. De
flesta dessutom flera timmar innan solen ens
börjat tänka på att vakna.
JAG OCH CURRE började dagen med att kryssa
koltrast från balkongen i gryningen. Lustigt
nog var koltrast den sista arten vi fick in på rallyt för två år sen men i år blev det den första.
Domherre, gråsiska och några mesar hann vi
också pricka av innan vi startade färden mot

Lag

Biotestsjön. Den slingriga skogsvägen vi tog
på vägen dit bjöd på bonusarter som orre och
större korsnäbb. Framme i Forsmark mötte vi
Mighty Ducks som just var klara vid Biotestsjön och hälsade oss god morgon. Grabbarna
berättade om en fantastisk fågelobs de haft
på morgonen som nog skulle göra de flesta
skådare smått avundsjuka. De hade börjat
dagen i Stockholm och eftersom de kom
fram till Forsmark en timme innan det ljusnade bestämde de sig för att försöka sova en
stund i bilen. Emil och Gide sussade sött när
Jean-Paul plötsligt gastade ”Vakna! Det sitter
en berguv framför bilen!”. I vägkanten ca 15
meter framför dem satt en stor kluns med
tofsar och käkade på ett byte. Gide påpekade
att det kunde vara ett lodjur också, så JeanPaul steg ut för att kontrollera saken. ”Flyger
den iväg så är det en berguv, går den iväg så
är det ett lodjur.” Den flög iväg.
BIOTESTSJÖN VAR ANNARS ovanligt fågelfattig.
Curre och jag fick kämpa för att få fram häger
och havsörn – två arter som annars är mycket

Medlemmar

The Gannet Brothers
Tre män i en bil
Lag Nord
Bumerang
Kill Lill (vol. II)
Dendrocopos
Fyras gäng

Fredrik Bondestam, Henrik Bondestam
Anders Eriksson, Tommy Eriksson, Tommy Lindell
Kenneth Pless, Thomas Pless, Per Johan Ulfendahl
Anna Gudmarsson, Helene Lundqvist, Lottie Malm
Anders Haglund, Petter Simonsson, Magnus Liljefors
Anders Jansson, Johan Widenberg, Jon Hessman, Martin Molin
Kermith Illerbrand, Hans-Olof Gustavsson, Bertil Schelander,
Winand Synnerfalk
Team Lantisnollorna Inger Gustafsson, Elsie Karlsson
Pank & Fågelfri
Eva Ekman Eriksson, Annika Bergquist
Sillstrypar´n
Åke Berg, Tomas Pärt, Bo Söderström
Stenknäckargänget Nina Janelm, Anita Janelm, Bodil Östman, Lena Krogh,
Lars Hedegran
Mighty Ducks
Emil Andersson, Gide Johnsen, Jean-Paul Lösing
Älgkärrets Fanclub Percy Fredriksson, Anders Sennmalm, Björn Wester, Anders Lindberg
Almunge Boys
Tomas Kjelsson, Benny Åhr
CocknChick
Curt Johnsson, Annika Rastén
Dronterna
Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson
Ruggluckerz
Zacke Svensson, Johan Södercrantz, Per Gustafsson, Arvid Landgren
X-men
Ragnar Hall, Martin Tjernberg, Ulf Gärdenfors, Bo G. Svensson
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vanliga för lokalen så här års. Några spännande
änder utöver salskrake och småskrake fanns
det just inte heller, även om vi i efterhand fick
höra att Mighty Ducks lyckades vaska fram
en snatterand.
LAG NORD, som också börjat dagen vid Biotestsjön, tog det där med rally på lite för stort
allvar och fick tillbringa två timmar i diket
vid Knypplanvägen. Extra goda chanser på
skogsfåglar i och för sig, men som Anders Eriksson sen konstaterade: ”Det räcker med EN
nötskrika.” Älgkärrets Fanclub, som vann rallyt
förra året, hade en ny strategi i år; ”Knypplan do or die”. ”Det blev die”, meddelade
Anders Sennmalm när han senare berättade
om deras dag. Curre och jag styrde också
mot Knypplan efter Biotestsjön och kunde
liksom de andra lagen konstatera att det var
lugnt i skogen. Men spillkråka fick vi in – tack
vare att jag tyckte vi skulle kolla upp den där
hackspettpricken som jag upptäckte på nån
kilometers håll.

spanade efter hökugglan. Det tog max en
minut så hade Curre lokaliserat ugglan och jag
hittat en varfågel. Flyt! Färden gick sen vidare
mot Uppsala. Vi hade planerat att köra nya
E4:an in mot stan i hopp om att se nån vråk
över fälten, och för skojs skull hade jag lagt
in ”Vaksala 14:45–14:46” i vårt program. Och
precis som beräknat så kom där en fjällvråk
flygande i höjd med Gränby, klockan 14:45.
Sedan rasslade det på med en tornfalk på en
gatlykta. Vi gjorde ett stopp i Gnistarondellen
(nåja, inte mitt i den då...) för att spana efter
pilgrimsfalken som hållit till där men av den
syntes inga spår. Så vi kajkade vidare in till industriområdena. En ormvråk flög förbi precis
där vi hade tänkt oss, d.v.s. på samma ställe där
vi en vecka tidigare sett arten, och i kanten av
en smal gata hittade vi två starar som badade
i en vattenpuss tillsammans med björktrastar.
Ett snabbstopp vid Reningsverket gav just
inget, mer än ytterligare en ormvråk. Vråken
flög rakt över två andra lag och vid uppropet
några timmar senare kunde vi konstatera att
det ena laget missat arten under dagen...

FÄRDEN GICK VIDARE mot Burunge. ”Det här

är ju perfekta varfågelmarker, det bara måste
finnas en varfågel här” tyckte jag och började
spana av videbuskarna istället medan Curre

EFTER EN VÄNDA ut på Vindbrovägen, som inte
gav något mer än lite snack med Dendrocopos,
styrde vi mot Boländerna i jakt på råka. Men

Vinnare
Fredrik Bondestam och
Henrik Bondestam
Folk tar för sig av den goda
CVGGFOTPNTNBLBEFGÚSUSÊGnJHU
efter en dags slit.
FOTON: TOMAS KJELSSON
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Körsträcka, km:

487 222 136

HORNUGGLAN SÅGS AV Ruggluckerz i Årike

Fyris medan somliga av oss andra fortfarande
låg och sov. Denna art var de ensamma om att
få in. Men när kvällens festligheter var över
dröjde sig Dronterna, CocknChick och en
från Fyras gäng kvar vid Energikällan och vad
kom då plötsligt flygande, om inte en hornuggla! Tyvärr några timmar för sent för att få
kryssas i artrallyt, men en rolig obs ändå.

Sillstrypar’n
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Mighty Ducks
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Almunge boys
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Älgkärrets Fanclub

Pank & Fågelfri

DAGEN EFTER RALLYT var en strålande vacker
vinterdag med fågelkvitter överallt. Flera
av arterna som gäckat Curre och mig totalt
under rallyt dansade nu in mitt framför näsan
på oss. En gröngöling slog sig ner i grannens
äppelträd och satt där en bra stund, svartmesen sjöng för full hals och stenknäckarna
knäppte precis som vanligt i lövträdsdungarna
här hemma. Så kan det vara!
Det är säkert många med mig som ser fram
emot ett vinterfågelrally även nästa år. Det är
enda dagen på året som en grönfink är lika
värdefull som en kungsörn, och det är otroligt
spännande att ge sig ut och kolla upp varenda
prick och pip. Sen så är det jätteskoj att få
möta alla trevliga skådare, som man annars
bara träffar nån gång ibland i fält. Så ja, hoppas att det här är en tradition som kommit
för att stanna!

Team lantisnollorna

21 66 62

och bändelkorsnäbb. Berglärkan lockade flera
lag till Ullnabacken, Täby och det var där som
de även kunde kryssa hämpling.

Fyras gäng

Dendrocopus

Kill Lill (vol. II)

67 52

Bumerang

69

Lag Nord

Tre män i en bil

Antal arter:

The Gannet Brothers

det var fullständigt hopplöst. Kajor, kråkor,
men ingen råka. Fem minuter i fyra rullade
vi in på parkeringen till restaurang Energikällan – samlingsplatsen för rallyt. Där väntade
god mat, god dryck och trevligt umgänge med
andra trötta och mosiga skådare.
Så var det dags för artgenomgången. Anders Eriksson höll som vanligt i genomgången
och gjorde det, liksom tidigare år, på ett utmärkt sätt med mycket humor. Många anekdoter kom fram. T.ex. berättade Sillstrypar´n
om hur de fått Securitas efter sig efter att ha
råkat utlösa ett larm. Och Älgkärrets Fanclub
hade inte lyckats se nån småskrake, däremot
såg de Dronterna när det laget tittade på
småskrake i Stockholm. Almunge Boys hade
tillbringat en halvtimme på Bennys matning
eftersom han haft sex stenknäckar där varje
dag. Varje dag utom just denna dag...
Det blev en jämn kamp då det var många
lag som fått ihop runt 60–65 arter men till
sist stod The Gannet Brothers som segrare
med sina 69 arter. De hade haft en otroligt
bra dag på Väddö med omnejd och lyckats
se sånt som bergand, salskrake, tordmule,
skärsnäppa och bändelkorsnäbb. Sammanlagt
såg alla lagen 99 arter denna dag och Anders
Eriksson tyckte att nästa år, då ska vi ha som
mål att komma upp i 100 arter! Det ska väl
inte vara helt omöjligt. År 2008 sågs totalt 90
arter, 2009 sågs 94 arter, nu i år sågs 99 arter
och totalt under de tre åren har 109 arter
setts. Nya arter för i år blev skärsnäppa, silltrut, hornuggla, gråspett, berglärka, hämpling

88 310 225 142 108 208 320 248 358 314 163 154 340 268 226

Totalt i tävlingen: 99 arter och samanlagd körsträcka 4317 km.
Fullständig artlista hittar du på www.uof.nu
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