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Kring årsskiftet träffades några rapphönor 
ett par gånger och spanade in den kända 
pilgrimsfalkshonan vid Domkyrkan samt 
strömstaren, som lägligt höll till vid Upp-
landsmuseet. I mitten av januari drog ett 
litet gäng av oss till Hjälstaviken och tittade 
efter den övervintrande kungsfiskaren, men 
förgäves. Däremot såg vi kungsörn, havsörn 
och fjällvråk.  

I slutet av januari anordnade Debora Arlt 
en väldigt givande och trevlig inneträff, där 
vi fikade och utbytte erfarenheter av fågel-
skådning samt tränade på att skilja havsörn 
från kungsörn inför årets örnräkning den 28 
februari, där Rapphönan Uppland skulle 
delta. 

Vi var sex rapphönor som stod i fågeltor-
net vid Årike Fyris för att räkna örnar, men 

som väntat dök inga upp, så vi blev inte så 
värst besvikna. Efter örnräkningen åkte vi till 
Liljekonvaljeholmen, där Nina Janelm skulle 
visa oss kattugglan, men denna syntes inte 
till. Däremot såg vi varfågel, ormvråk och en 
duvhök, som kom väldigt nära och visade upp 
sig fint. En verklig lyxobs!  

I början av mars anordnade åter Debora 
Arlt en inneträff, där vi fikade och gick igenom 
hur Svalan (numera Artportalen, reds anm) 
fungerar och hur man rapporterar in sina 
observationer, vilket var väldigt uppskattat.

Vi i Rapphönan Uppland gör såväl mer 
planerade fågelexkursioner som spontana små 
fågelutflykter, och det har dessutom varit stor 
uppslutning på UOF:s exkursioner. Vi var t ex 
ett stort gäng rapphönor som deltog i UOFs 
ugglelyssning i Tierpstrakten den 14 mars. Det 
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Flocken av rapphönor spanar tillsammans med ledaren Gunnar Ehrenroth efter gravand och  
stjärtand vid exkursionen till Hjälstaviken. FOTO: PETRA ÖGREN
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var en vacker och magisk kväll, då några av 
oss fick se sparvuggla sitta fint i en grantopp 
intill vägen där vi stod och hörde berguv ropa. 

I början av april åkte en grupp från 
Rapphönan Uppland på en lång utflykt till 
Svartsjöviken, där vi tillsammans med rapp-
hönor från Stockholm gick en guidad tur med 
Gigi Sahlstrand som ledare. Vi hade vackert 
väder och såg många olika arter, bland annat 
bergand, trädkrypare, salskrake, storskrake, 
ormvråk, ängspiplärka och stjärtmes. Vi 
hörde också sånglärka, mindre hackspett och 
enkelbeckasin. Det mest fantastiska var att 
en rapphöna från Stockholm fick syn på en 
stjärtmes som byggde på sitt bo, och tack vare 
henne så kunde vi andra rapphönor också få 
se det väl kamouflerade bygget.

Den 19 april var vi ett helt sällskap rapp-
hönor som drog iväg på fågelexkursion till 
Vendelsjön, där vi fick en fin dag och såg bland 
annat bläsand och skedand. Vi passade också 
på att fika vid Ängslyckans café, som ligger ett 
stenkast från fågeltornet vid Varggropen.

Några rapphönor gav sig i slutet av april 
iväg på en spontan fågelutflykt till Ulva kvarn, 
där vi noterade bland annat forsärla, som var 
huvudmålet, och sävsparv. 

I början av maj åkte närmare 20 rapphö-
nor till Hjälstaviken för en kvällsexkursion 
ledd av Gunnar Ehrenroth. Vi hade minsann 
tur med vädret. Det regnade rikligt under 
hela resan från Uppsala, men strax innan vi 
var framme, sken det upp. Det blev en väldigt 
mysig skådning med sagolikt vacker him-

mel. Vi såg bland annat gravand, dvärgmås, 
buskskvätta, stenskvätta och stjärtand. När 
vi skulle lyssna på beckasinspelen, så fick vi 
gå över ett minst sagt lerigt gärde. De som 
inte hade platåskor innan fick det då, men 
det gjorde ju inget. De flesta av oss var nog 
beredda på det. Vi fick höra enkelbeckasin 
väldigt fint, däremot ingen dubbelbeckasin, 
men vi var nöjda ändå.

I slutet av maj och början på juni var 
vi på två fågelexkursioner ledda av Håkan 
Andersson, som har stor kännedom inte bara 
om fåglar utan även om växter och småkryp. 
Han delade med sig av sin kunskap till oss 
rapphönor, vilket var uppskattat. Den första 
exkursionen gick till Kungsängen, där vi såg 
bland annat näktergal, steglits och tornfalk 
samt hörde enkelbeckasin, kornknarr och 
sävsparv.

Den andra exkursionen gick till Vårdsätra. 
Det var lite blåsigt och ostadigt väder, men vi 
hann gå en bit innan solregnet kom. Då tog 
vi en fikapaus i bilarna tills det blev uppehåll 
och fick sedan njuta av en dubbel regnbåge. 
Därefter kunde vi gå en bra bit innan det 
började regna igen och när åskan kom och det 
började blixtra, så var det dags att tänka på att 
avsluta för kvällen. Vi hann i alla fall se bland 
annat massor av tornseglare, steglits, vigg, stor-
skarv, gräsand med små dunbollar till ungar, 
törnsångare och raritetsfågeln – en medvetslös 
plastpingvin(!) på en brygga. Vi hörde också 
bland annat gärdsmyg, härmsångare, träd-
gårdssångare, rödhake och näktergal.

Sedan blev det en lugnare period över 
sommaren, men skådandet tog ingen 
paus. Vissa av oss sågs för någon spon-
tan utflykt i eller nära Uppsala. Vi skå-
dar ju även enskilt och delar gärna med 
oss av våra små äventyr på Rapphönan 
Upplands facebookgrupp.

Med ett nagellack, som perfekt matchar 
trädgårdssnäckans grundfärg, visar rapp-
hönan Anna upp ett fynd från exkursio-
nen som leddes av Håkan Andersson. 
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