UOF tillsammans i fält

Rapporterat från vinterns och vårens exkursioner
ÅRETS FÖRSTA utflyktsmål den 28 januari gick

till lokaler i Stockholm med omnejd. Vid
Råstasjön i Solna fanns cirka 50 hägrar samlade. Några av dem matades med strömming
av deltagarna, och en vattenrall åt bröd ur
handen! I Riddarholmskanalen iakttogs en
smådopping. (En detaljerad rapport signerad
Zackarias Svensson fanns redan i FiU nr 1.)
Den 18 februari besöktes Kittan (17 mil
från Uppsala), där en och annan lavskrika
bjöds på korv. Tjäder, gråspett och mindre
korsnäbb observerades.
Högbytorpstippen stod på programmet den 4 mars. Trots vinterkyla noterades
sånglärkor och grågäss. Vid Ådö (med alla
mistlarna) höll övervintrande dubbeltrastar
till, och senare (vid Hårby) observerades
två bläsgäss och en spetsbergsgås bland
hundratalet sädgäss. En kungsörn siktades vid
Biskopskulla kyrka.
Uggleprogrammet den 8 mars lockade
närmare 50 personer, men med undantag
av en spelande hornuggla var det tyst.
Småfågelskådarnas ugglelyssning fyra dagar
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tidigare blev en ”nollrunda”, men var trots
det ”stämningsfull”.
Till Håga ängar tog sig nära 40 personer
den 28 mars för att se och höra de första
vårfåglarna.
Hackspettar och ugglor var temat den
2 april. Fyra arter av hackspett, sparvuggla,
varfågel, trädlärka och dubbeltrast gladde
deltagarna.
EN LÄNGRE EXKURSION gick den 8 april till

Hälleskogsbrännan i Västmanland, där den
stora skogsbrandens följder kunde studeras.
I fågelväg var det mest överraskande en sjöorre i Lilla Vallsjön, men tretåig hackspett,
tjäder, spelande orrar, forsärla och sjungande
järnsparvar hörde också till de minnesvärda
obsarna.
Halmby den 11 april bjöd bland annat
på flera sorters trastsång och två tornfalkar.
Vid vårens första tur till Årike Fyris den
19 april kunde fyrtiotalet deltagare studera
aktiva kungsfiskare, skåda ormvråk, fiskgjuse,
duvhök och havsörn och flockar med storspov.

Kanske lite för vanlig för att nämnas
särskilt i exkursionssummeringarna, men
alltid en uppiggande bekantskap! Gärdsmyg,
Troglodytes troglodytes.
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Övre Föret den 23 april innebar en
premiär för Småfågelskådarna. Kyligt och
individfattigt, men några krickor och ett par
skarvar sågs.
I LUNSEN DEN 25 APRIL observerades järnsparv,

trädkrypare, tofsmes och kungsfågel. Taltrastar sjöng flitigt.
Den 2 maj besöktes Vissjön. Den soliga kvällen bjöd på stenfalk, tranor och
ett femtiotal överflygande ängspiplärkor. I
skymningen spelade minst sex orrtuppar.
Storspovar och två vattenrallar kunde räknas
in, men ingen dvärgbeckasin.
En kvällsutflykt gick till Vretaudd den 11
maj. Grönsångare sjöng.
Lördagen den 20 maj stod Oxängens
ringmärkningsgrupp för en populär programpunkt då de visade hur deras arbete går till
och gav deltagarna en ypperlig möjlighet att
få ”närkontakt” med både vanliga och mindre
vanliga arter.
Kvällen den 23 maj gick turen till Fysingen, där samtliga svenska simänder utom

stjärtand visade upp sig. Dessutom var det
gott om gäss (varav en vitkindad). Rördrommens bas och smattrande näktergalssång
underhöll. Två myrsnäppor var en rejäl bonus.
Den 25 maj gjordes en inventering
i Dalkarlskärret. Svarthakedopping var en lite
oväntad art, medan fjolårets gråhakedopping
saknades. Snatterand noterades i år också.
Skrattmåskolonin större än i fjol.
Librobäck den 8 juni bjöd på en hel del
sång: från kärr-, rör- och gräshoppsångare. Och
en ljudkuliss av näktergalar (sju stycken!).
SMÅFÅGELSKÅDARNA BESÖKTE mellan den 17

och 20 juni Fulufjället och kunde under de
dagarna glädjas åt jaktfalk, jorduggla, ringtrast,
lavskrika, småspov och forsärla. Och inte
minst en livs levande björn! Läs mer om deras
upplevelser på sida 6–7.
Sammantaget innebar årets första hälft ett
rikt och varierat utbud av naturupplevelser,
den stundtals kyliga våren till trots!
Mats Hörmark
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