
FYSINGEN 2 SEPTEMBER. Ösregn under dagen i 
Uppsala, men en fin kväll vid Fysingen. Det 
var nästan bara ungfåglar av vadare samlade: 
grönbenor, brushanar, större strandpipare och 
kärrsnäppor. Det blev en bra träning på att 
känna igen dem i deras första dräkt. I övrigt 
noterades en gluttsnäppa, en småsnäppa som 
”kilade omkring i dyn”, några enkelbecka-
siner och ett moln av tofsvipor (kanske 500). 
Och så plötsligt en ägretthäger! Från tornet 
snatter-, bläs- och brunänder. Och ett par 
lärkfalkar. 

OXÄNGEN 3 SEPTEMBER. Småfågelskådarnas 
ringmärkning lockade (i år för fjärde gången) 
en entusiastisk grupp barn (i sällskap med lika 
entusiastiska vuxna), och en kunnig och peda-
gogisk ciceron som Nina Janelm hade svar på 
alla frågor. Under morgonen ringmärktes flera 
exemplar av järnsparv, sävsparv, rörsångare, 
svarthätta och rödhake, men också, mer ovän-
tat, fyra förtjusande skäggmesar av årets kull. 
Det var honor, för de hade mörka näbbar, fick 
deltagarna veta. Efter posering för fotografen 
(och mjuka strykningar över ryggen) släpptes 
de små skönheterna samtidigt, ”eftersom de 
är så sociala”.

Dagen avslutades vid Varggropen, där inte 

mindre än åtta rovfågelarter kunde räknas 
in från tornet: havsörn, lärkfalk, tornfalk, 
ormvråk, fjällvråk, duvhök, brun kärrhök 
och fiskgjuse. 

BJÖRNS HÖG 5 SEPTEMBER. Ett trettiotal delta-
gare trotsade blåst och kyla. En hel del svalor 
var samlade inför stundande uppbrott, och 
vid ett tillfälle svischade ett fartvidunder till 
sparvhök förbi på jakt efter småfågel.

BJÖRN 16 SEPTEMBER. Ett lockande utflyktsmål, 
som vanligt. Två turer ut till ön. Sju plusgra-
der, och svag nordvästlig vind. Den första 
gruppen i land hann se prutgäss och en berguv 
(som strax försvann).

En del små- och storlommar sträckte förbi, 
men annars ingen större aktivitet till havs. 
Men så gick larmet: en tajgasångare lockade 
(i dubbel bemärkelse) i västra dungen, där 
den uppehöll sig tillsammans med ett antal 
kungsfåglar. Men den var svår att upptäcka. 
Några deltagare utrustade med en god por-
tion tålamod lyckades dock få syn på den, 
och några hann till och med fotografera den. 
Andra sevärdheter denna dag: mindre flug-
snappare och videsparv.

I vadarväg observerades myrspov, 

Rapporterat från höstens exkursioner

Nötkråkespaning i Nåntunalund. 
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kärrsnäpp a, kustpipare, roskarl, småsnäppa 
med flera. Och den försvunna berguven kom 
tillbaka och slog sig ner på en sten, så att alla 
fick se den.

Några deltagare stannade till vid Ledskär 
på hemvägen och observerade bland annat 
svartsnäppor. Det låter som en lyckad dag.

LÖVSTASLÄTTEN 23 SEPTEMBER. Elva persone r 
på cykel såg hämplingar, steglitser och 
ängspiplärkor utmed vägen, men det rådde 
ingen större fågelaktivitet. En blå kärrhök, 
en ”vackert blågrå” hane, höll flyguppvisning 
– en av utflyktens höjdpunkter. I närheten 
av Tjocksta drog fem ljungpipare förbi, och 
mella n Tjocksta och Danmark höll stora 
flockar med bo- och bergfink till. 

Exkursionen avslutades vid Kungsängens 
dagvattendammar, där deltagarna gladdes 
åt smådoppingen med tre ungar och ett par 
blyga blåhakar, som visade upp sig vid några 
korta tillfällen.

HJÄLSTAVIKEN 24 SEPTEMBER. Sol och värme 
när Småfågelskådarna fick uppleva en 
impo nerande mängd gäss (30 000-40 000). 
Exkursionsledaren lyckades med bedriften 
att hitta några fjällgäss i detta vimmel. Två 
havsörnar på besök fick åtminstone 20 000 
av gässen att lyfta (och dånet påminde ”inte 
så lite om när Barca gör mål på Real Madrid 
på Camp Nou”). Annat att notera var tranor, 
ormvråk, sparvhök och brun kärrhök. (Ex-
kursionsledaren bidrog på sitt sätt till dagens 
dramatik genom att ”tappa bort” sin kamera 
med tele och allt, men tack vare ärliga och 
vänliga fågelskådare kom utrustningen till 
rätta någon dag senare!)

NÅNTUNALUND 28 SEPTEMBER. Start vid cykel-
vägen mellan Nåntunaskolan och Nåntuna 
gård, där högljudda nötskrikor var i full färd 
med att samla ihop till vinterförrådet. En nöt-
kråka deltog också i verksamheten. Lunde n var 
ganska fågelfattig, men en smattrande dubbel-
trast hörde i alla fall av sig. Och ut mot Kungs-
ängen noterades ett tjugotal vitkindade gäss. 

BJÖRN 7 OKTOBER. Förutsättningarna strax 
innan var optimala. Högtryck och ostliga vin-
dar (och därmed möjliga rariteter som brun-
sångare, tajgablåstjärt, sibirisk piplärka och 
turturduva). Men det blev omslag i vädret: 
regn och nordvästliga vindar. Ön bjöd trots 
det på observationer av gråsiska, järnsparv och 
varfågel. På Lillön sågs en dvärgbeckasin och 
en snösparv. Bland sjöfågel noterades sträck-
ande lommar (varav en möjlig islom) och 
skärsnäppor. Jordugglor ”gjorde en lov” runt 
östra dungen. Några östliga rariteter sågs inte 
till den här gången, men det blev en lyckad 
exkursion ändå!

HAV OCH SJÖ 28 OKTOBER. Dystra väderleks-
utsikter, men regnet höll upp vid ankomsten 
till Väddökusten — och det blev en fin dag. 
Utanför Sennebyhaken låg stora flockar med 
sjöorre och alfågel. En havsörn patrullerade. 
Vinterhämpling och skärpiplärka tillhörde 
småfågelobservationerna. Vid Hosjön, som 
var en andra anhalt, sågs ett antal salskrakar 
och cirka 300 tofsvipor.

Mats Hörmark

Äh, nu dök smådoppingen igen! 
Dagvattendammen Årike Fyris. 
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