Knypplanvägen
wilsonbeckasinens favoritställe!

K

nypplanvägen hittar man redan som
en gata i Skyttorp ca 2 mil norr om
Uppsala och den sträcker sig från
Skyttorp i söder till Knypplan i norr. Det
är en grusväg på drygt en mil. Den första
arten som registrerats i Artportalen är två
sparvugglor från den 31 mars 1974. På ”lokalen” Skyttorp-Knypplan har totalt 155 arter
registrerats och den senaste är en gråsparv
från rapportpunkten Söder Åkrakorset den
25 april 2019. Noteras bör att en del lokaler
som ligger i anslutning till vägen främst i
väster är lokaler vid den intilliggande Vendelsjön. Detta förklarar en del av arterna
såsom sothöna och snatterand. Ofta är de för
biotopen främmande arterna sträckande och
överflygande.
Enligt Artportalen så var det ett begränsat
antal personer som skådade längs Knypplanvägen under de första åren på 2000-talet.

Förvisso så vet vi inte hur många som skådade
utan att rapportera. Från och med 2006 så
ökade antalet skådare på Knypplanvägen till
att numera vara en vanlig lokal för att leta
ugglor, nötkråkor och skogsfåglar. Särskilt
lockar de mer eller mindre regelbundna besöken av hökugglor under vinterhalvåret. Att
få se spelande orrtuppar på och kring vägen
på nära håll och inte från ett gömsle långt ut
på en mellansvensk mosse är inte heller så illa.
När man pratar med de som skådat länge
i området, så är det i första hand ugglor man
förknippar med Knypplanvägen. Skogshönsen
är och har också varit karaktärsarter i det
sammanhängande skogsområdet som tyvärr
numera mest liknar ett långsträckt hygge.
Man är sällan ensam på vägen under
vårvinterkvällarna då många skådare från
Uppsala och norra delen av Stockholm lyssnar
efter ugglor.

Bilden på den ensamma orren är tagen från infarten till Långmyren och visar söderut det nyupptagna (2018) hygget vid
Karbodavägen. Det var ju vid denna väg till Karboda som wilsonbeckasinen upptäcktes den 13 april i år.
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Bilderna ovan är från den trevägskorsning som brukar kallas Åkrakorset. Den övre bilden är tagen 2018 och den nedre
2019. Man kan nu betrakta vägen västerut fram till Åkra som ett enda långt hygge med endast en och annan lite äldre
granplantering som bryter av.

Andra trevliga arter som Knypplanvägen
bjudit på är lappuggla vid ett tillfälle, gråspett
som inte så sällan observeras, nötkråka som
är regelbunden, järpe som observeras då och
då samt häckande havsörn.
När bröderna Thomas och Kenneth Pless
m.fl. i början av 1970-talet genomförde en
omfattande inventering i och kring Vendelsjön blev också en del av Knypplanvägen med
i projektet. Ett stort antal uggleholkar sattes
upp främst för sparv- och pärlugglor.
1974 genomfördes en uggleinventering i
Vendelområdet och här ingick Knypplanvägen. Då fanns endast ett hygge i området och
lokalen kallades helt enkelt Hygget. Första
slagugglan noterades den 1 april 1982 och
det var just här den observerades och den 31
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maj 1985 hördes sex sparvugglor från samma
ställe. Nu är förekomsten av sparvugglor lite
mer spridd längs i stort sett hela vägen. Spelande pärluggla och slaguggla brukar höras
varje år.
Avverkningarna förefaller ha ökat på senare tid och nu får man leta efter områden
med ”gammelskog”. Om skogshönsen och
ugglorna kommer att anpassa sig till de nya
förhållandena återstår väl att se. Tyvärr kan
nog redan konstateras att det inte längre är
lika många orrtuppar i spelen på våren och
inte heller ser man tjäder lika ofta som förr.
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