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EXKURSIONSRAPPORT 
 
UGGLOR OCH SPETTAR 2008-03-14—16 
 
Fredag 14 mars 
 
Vi var åtta personer som samlades kl 16 vid Rörstrandsgatan och packade in oss i två bilar för 
att starta Peter Hungers klassiska tur till Norduppland. Vädret kunde ha varit bättre, men det 
regnade i alla fall inte, inte just då… I det mulna och gråkalla vädret blev också första stoppet 
resans enda dipp: vi varken såg eller hörde någon berguv vid Hovgårdens soptipp. Däremot 
fick vi resans första uggla, en sparvuggla på håll. 
 
På nästa stopp fick vi den andra ugglan, en kattuggla vid Olas skifte i Bladåker. Färden 
fortsatte norrut, och längs Kolarmoravägen gick det bra med ugglorna: flera slagugglor – ett 
par mycket nära – någon sparvuggla, ytterligare ett par kattugglor samt en pärluggla, dock 
på långt håll och inte särskilt samarbetsvillig. Efter ett par stopp till kom vi fram till Peters 
stora fritidshus på Storskäret, där vi installerade oss och tog ”nattkvist” så snart vi kunde; det 
skulle ju bli en tidig morgon, men… 
 
Lördag 15 mars 
 
…det var inte direkt någon inbjudande lördagsmorgon, snöglopp och nollgradigt. Så vi tog 
sovmorgon till kl 04.30, som blev nästan 05.30. Nåväl, väl iväg norrut på 76:an blev det ändå 
riktigt bra med fågel. Det hoade flera slagugglor och i markerna väster om Berkinge plockade 
vi bl.a. in tre större korsnäbbar, en hane tretåig hackspett, en mindre hackspett och ett par 
sparvugglor till. En sparvuggla som vi lockade till oss blev riktigt irriterad och flög fram och 
tillbaka över våra huvuden, ivrigt visslande sitt aggressionsläte. Vi hade också dubbeltrast på 
ett fält och ett tiotal stjärtmesar. Under en kort promenad på en väg intill en tallskog hörde 
och såg vi tre tjädertuppar braka iväg. Sedan tillbaka till huset för lunch och vila en stund. På 
tomten till Peters hus hade vi annars gott om småfågel på fågelborden och sångsvanar, 
tofsvipor och havsörn på bekvämt skådaravstånd. 
 
Kvällsturen bjöd på en mycket fin uppvisning av ett slagugglepar strax väster om Forsmark, 
medan morkullorna spelade i luften ovanför oss, där det också kom en vacker plog med 
tranor. På hackspettsidan hade vi förstås hela dagen haft gott om både större hackspett, 
gröngöling och spillkråka. Återfärd till huset vid 23-tiden och läggdags, nästa morgon skulle 
det verkligen bli en tidig morgon. 
 
Söndag 16 mars 
 
Väckning kl 03.30, en snabb första frukost och packning av matsäck för en av resans 
höjdpunkter, nämligen gryning i Florarna. Tyvärr var det även denna morgon lite snö i luften 
och en minusgrad, men nästan ingen vind att tala om. Ett första stopp i Film gav slaguggla 
och årets första spelande enkelbeckasin. Sedan direkt till Florarna! Ingen bil på parkeringen, 
och över huvud taget hade det varit glest med andra skådare den här helgen. På vandringen ut 
till Grillholmen fick vi alla skogsmesar och kungsfågel, och ganska snart hördes också det 
efterlängtande ljudet av bubblande orrar. Vi skrämde även upp två tjädertuppar och hörde 
dessutom tre järpar vissla. Från Grillholmen hörde vi också sävsparv samt en trummande 
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tretåig hackspett. Efter Florarna gjorde vi ett kort stopp längs vägen och plockade in ett antal 
ormvråkar, en varfågel och en ensam stare. 
 
Vädret hade blivit lite behagligare, så vi bestämde oss för att fortsätta direkt till Vendelsjön. 
Och där fanns det gott om både skådare och fågel. Ett tusental sädgäss och grågäss höll till i 
sjön och på stränderna. Där fanns också flera bläsgäss och spetsbergsgäss, gott om 
kanadagäss samt ett par vitkindade gäss. Från fågeltornet sågs även en fjällvråk . Efter ett tips 
från en skådare drog vi snabbt till Knypplanvägen, öster om Vendelsjön, där vi fick en 
kanonobs på en gråspetthane, som spelade och flög över oss och fullbordade hackspettlistan. 
På lokalen sågs och hördes också nötkråka. Ett sista stopp gjordes därefter vid Bergby, väster 
om Vendelsjön, där vi fick in tre mindre sångsvanar bland hundratals sångsvanar. 
 
Så hade det blivit dags att åka tillbaka till Storskäret för avskedsfika, artgenomgång och 
städning. Snögloppet hade satt igång igen, så vi brydde oss inte om att försöka hitta någon 
jorduggla på Kungsängen i Uppsala på hemvägen – vi var faktiskt ganska trötta och mycket 
nöjda ändå med helgen och skådningen. 
 
Sammanfattning 
 
En fantastiskt fin och givande exkursion, inte minst med tanke på att vädergudarna knappast 
hade varit på vår sida. Det blev hela 81 arter till sist, inte illa för Norduppland i mitten av 
mars. Vi fick också alla målarterna: alla spettar (utom vitrygg förstås), 5 sparvugglor, 9 
slagugglor, 8 kattugglor och 1 pärluggla samt dessutom alla skogshöns. Det kan också 
förtjäna att påpekas att vi hade nästan alla gäss och svanar: alla 3 svanarna och 6 gåsarter! 
Under dagarna hade vi även hört ett par rördrommar tuta. Det var också en mycket trevlig 
grupp med ett åldersspann på 12-65 år! God stämning hela tiden, vilket underlättades av att vi 
hade en exkursionsledare som kan alla uggle- och spettlokaler på sina fem fingrar. 
 
/Dag Rådström 
 


