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Vi inledde vid Bälinge mos-
sar med några stopp runt 
omkring i detta Uppländska 
nattsångareldorado, vilket 
gav bland annat kattuggla, 
kornknarrar och gräshopp-
sångare. Vi fortsatte en knapp 
mil åt nordost och stannade 
vid norra delen av Lång-
sjön, där vi hörde tutande 
rördrom. Färden fortsatte 
ytterligare norrut mot Te-
gelsmora kyrksjö, där två 
spelande vattenrallar var 
höjdpunkten. Därefter tog 
vi sikte på Hållnäshalvön  
dit vi anlände vid 01.00-ti-

den. Nattskärra surrade vid 
Rossholmsvägen, ett pålitligt 
område för denna fågel, och 
en individ kunde studeras 
när den flög lågt över oss. 
Därefter kostade vi på oss 
att vila vid Storskäret i två 
timmar till kl. 03.30, innan 
exkursionen återupptogs 
när solen höll på att gå upp. 
Vid promenaden i skogen 
till Örnstenen hördes genom 
morgonkonserten en mindre 
flugsnappare sjunga och en 
orrtupp satt i en torraka nära 
Hållen. Kustfågelstudierna 
vid Rödhäll, den nordligaste 
punkten på Hållnäshalvön, 
gav bland annat strandskata, 
tobisgrissla, småskrake, svär-
ta, ejder, gravand och skrän-
tärna. En rosenfink sjöng vid 
udden och i skogen sågs en 
flock mindre korsnäbbar. 

Vid ett kort besök vid Få-
gelsundet, ett par kilometer 
tillbaka västerut, noterades 
sjungande härmsångare. På 
en handpump nära affären 
satt en törnskata. Närlig-
gande Ledskärsviken är all-
tid värt ett besök såhär års 
och på lokalen kunde vi 
vaska fram ett årtpar, en 
brushane och en flock större 
strandpipare. Vid Boholmen, 
Karlholmsviken, sjöng yt-
terligare en rosenfink. Hela 
tio myrsnäppor rastade vid 
vikens strand. Nämnas kan 
också de totalt åtta havsör-
nar som sågs under besöket i 
Ledskärsområdet. På väg till-
baka söderut satt en forsärla 
på en sten i forsen vid den 
mångåriga häckningslokalen 
vid Västland. Sista anhalten 
blev vid Örbyhus slott där 
vi visste att det höll till en 
sjungande gulhämpling, som 
vi också lyckades återfinna. I 
slottsträdgården gjorde grå 
flugsnappare utfall mot in-
sekter. Hemkomst kl. 14.30 
med inte mindre än 100 arter 
i bagaget från exkursionen!

Gunnar Ehrenroth

UOF:s natt- och  
dagexkursion 25–26 maj
Sju deltagare lämnade 
Uppsala kl 21.00. Vädret 
var varmt och klart och 
vinden fläktade bara svagt.

Nattskärra 
vid Ross-
holmsvägen.
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Tio myrsnäppor rastade vid Boholmen.
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