Rapport från lag Grabbarna Grus
Klockan fem i halv sju träffades vi i lag Grabbarna Grus - Rasmus Elleby, Jon Jörpeland och
Jacob Rudhe - på perrongen för pendeltåg söderut på Stockholms central. Vi hade alla tagit ett
tåg tidigare för att vara säkra på att hinna med ett tåg mot Västerhaninge och Nynäshamn som
gick 07:52. De dryga tjugofem minuterna som var kvar innan tåget skulle kanske betraktas
som dötid, men denna stund var en mycket viktig del i vår omfattande planering. Kaja och
tamduva hängdes in i mörkret, Gråsparv, som av erfarenhet kan vara en svår art på artrace,
hängdes också in efter noggrant sökande med handjagarna över de andra perrongerna. Om
man dessutom går längst ut på perrongen kan man skymta lite av Riddarfjärden. Det fanns
naturligtvis bara en sak att göra: upp med tubkikarna på perrongen. Skrattmås, fiskmås,
gråtrut och kråka bockades av på listan, med fortfarande nästan en halvtimme kvar till
soluppgång. En lokf hoppade ut ur sitt tåg och undrade vad vi höll på med. När vi berättade
att vi tittade på fåglar sken han upp, han var nämligen gammal fältbiolog.
Så kom tåget tillslut och vi påbörjade vår färd mot Handen där vi skulle ta buss 839 till
Sandemar. Ett gäng sothönor i Årstaviken togs tacksamt emot från tågfönstret. Bytet till buss
fick som planerat och kvart i åtta klev vi av vid Sandemar slott. Nu var det total fokus som
gällde. Eftersom vi valt en lite annorlunda taktik än vad som brukar tillämpas på artrace, att
lägga mycket tid på få lokaler, innebar det att varje lokal blev extra viktig. Eventuella missar
av arter kunde stå oss dyrt. Därför var våra rörelser på lokalen noggrant planerade. En av de
första fåglarna vi såg på lokalen var varfågel, som satt i en buske vid parkeringen. Snabbt gav
vi oss av för att leta skogsmesar i skogen mellan fågeltornet och Svärdsnäsviken. Detta
resulterade i bl.a. tofsmes och talltita. Både gröngöling och spillkråka lät också höra sig. Vi
fortsatte sedan mot Svärdsnäsviken. I medljuset kunde vi njuta av flockarna av salskrake som
rastade i viken. I flockarna av vigg fann vi också flera bergänder. Medan vi spanade sjöfåglar
flög två större korsnäbbar över oss, vilket blev ett välkommet inslag i artlistan. En tur runt
Höggarnudden resulterade bl.a. i havstrut och alfågel. Fågeltornet var nästa stopp, från vilket
vi t.ex. såg sångsvan, storskarv, havsörn och gråhäger. Klockan började närma sig 11:37,
vilket var tiden då vår buss skulle gå. Därför skyndade vi vidare mot en matning vid
Sandemar slott, som vi upptäckt under förarbetet på lokalen. Innan bussen kom lyckades vi
hänga in arter som pilfink och gulsparv.
När vi slutligen klev på bussen låg dagens artlista på 39 arter. Tyvärr hade vi missat arter som
skäggdopping och steglits, som vi sett helgen innan på lokalen. Byte till pendeltåg mot Bålsta
gjordes i Handen och med det fortsatte vi till Årstaberg där vi klev av för att vänta på tåg mot
Märsta för att åka till Solna. De tolv minuternas väntetid fick inte gå till spillo. Vi fällde
snabbt upp en tubkikare och började spana ut över stan. En sparvhök sittandes på en mast
bockades av. Likaså gjordes en överraskande ringduva som upptäcktes hängdes in på långt
håll över Västberga. Efter tolv minuter och otaliga undrande blickar från folk på perrongen
klev vi på pendeln till Solna. Därifrån gick vi sedan till Råstasjön. Några sekunders spanande
ledde till upptäckten av den hona av kricka bland gräsänderna som varit stationär i sjön en tid.
Ytterligare spanande resulterade i en brunand och en hastigt förbiflygande duvhök. Snart
möttes vi av en kaxig Tony med resten av lag Livsnjutarna. Självfallet utbyttes ingen
information av vare sig hittills uppnått artantal eller positioner för fåglar i området. Vi
skyndade vidare till matningen vid nordvästra delen av Råstasjön. Eftersom vintern hade varit
så mild var det inte så mycket fågel vid matningen. En lockande gärdsmyg gick i alla fall in
på artlistan. Från matningen fortsatte vi till Örs Hästhagar, beläget några hundra meter från
Råstasjön, där vi hängde in fasan. Nu började det bli slut på ”lätta” arter att hänga in. Efter en
snabb vända till Lötsjön gled rörhöna in på artlistan.

Nu började det skymma och arterna satt allt hårdare åt. Vi såg flera andra lag som kom till
lokalen för att hänga in nödvändiga arter. Vad gällde våran artlista beslöt vi oss för att
koncentrera sökandet runt den västra delen av Råstasjön, främst efter arter som bofink,
stenknäck och gråsiska. Tyvärr lät sig ingen av dessa arter ses. Den sista arten som gick in på
artlistan var en tornfalk som jagade på andra sidan Sjövägen, väst om Råstasjön. Ett lag höll
just på att sätta sig i bilen då tornfalken dök upp framför dem, så för att de inte skulle märka
att vi upptäckt något väntade vi med att ställa upp en tubkikare till de hade åkt.
Till slut blev vi tvungna att ge oss av för att hinna till samlingsplatsen, så vi tog tunnelbana
från Näckrosen och åkte till Sockenplan. Vid återsamlingen träffade vi de andra lagen och
fick höra om deras rutter. Bland totalt tio lag kom vi på femteplats, vilket vi ändå vad nöjda
med. Tydligen måste man inte ta sig runt med bil för att komma upp i hyfsade artantal. Vi
reste bara med SL, som ju dessutom är helt miljövänligt, och fick in relativt många arter.
Nedan presenteras lite utvalda fakta om dagen.
Antal arter: 52
Körda mil: 0
Dagens miss: Nötskrika
Dagens art: Större korsnäbb, som vi var ensamma med att ha bland de andra lagen
Dagens överraskning: Ringduva på Årstabergs pendeltågsstation
Dagens rysare: När en av lagmedlemmarna missade en lockande gärdsmyg, men i sista
sekund lyckades se dess stjärt försvinna ner i en buske.

