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Samling av de tolv anmälda deltagarna och ledare ägde rum klockan 22 vid parkeringen vid Ultuna 

herrgård, Uppsala. Vädret var till belåtenhet, då det var klart och vindstilla. Vid samlingen fick vi se en 

fin rödräv som letade mat i gräset. Vi började i Årike Fyris och starten blev lite trevande med låg 

sångaktivitet (förutom näktergalarna). Från Nåntuna ängar kunde vi höra sporadiskt knarrande från 

en kornknarr och en gök som läte lite trött med fallande ”cuckoo”.  Två gräshoppsångare sjöng mot 

varandra, varav den ena satt nära ån och vi kunde höra den bra när den satte fart på allvar. 

Vi åkte vidare till naturreservatet Hågadalen-Nåsten för att 

lyssna på en flodsångare. Den satt bakom en trädridå och 

hördes, men något svagt. Anders, som gick för att lyssna 

närmare på en kornknarr, hittade en öppning i trädridån. När vi 

flyttade oss dit, kunde vi höra flodsångare riktigt bra och hade 

fin utsikt ut över den lilla dalsänkan vid Hågaån där den satt och 

sjöng.  

Nöjda med flodsångaren, återvände vi till Årike Fyris. Nu till det 

lilla naturreservatet Kungsängen. Härifrån hörde vi tre 

kornknarrar, varav en på nära håll. Tillsammans med en 

buskskvätta, förgyllde de vår nattliga fikapaus. En annan 

anledning till detta stopp, var att lyssna efter en kärrsångare vid 

några uttorkade slamdammar som ligger i närheten. Den var igång när vi anlände och vi kunde smyga 

så nära som på 10-12 meters håll utan att den verkade bekymrad av vår närvaro. Detta blev en av 

nattens höjdpunkter. Vi kunde njuta och roas av kärrsångarens tvära kast mellan sångstrofer och 

oerhört skickliga imitationer av andra fågelarters läten.  

Exkursionen började gå mot sitt slut, men vi hade en punkt kvar på agendan. Att lyssna efter vaktel. 

Lövstaslätten utanför Uppsala är en tämligen säker lokal för vaktel i juni. På vägen dit stannade vi vid 

Åby, där jag hörde både kornknarr och vaktel förra sommaren. Det blev utdelning direkt, då vi hörde 

en vaktel som visslade från ett fält i söder. Detta fick avsluta en väldigt trevlig kväll med fint väder, 

härliga fågelupplevelser och trevligt sällskap. 

Artlista (22 arter, fet stil = målart) 

Gräsand Fisktärna Björktrast 

Vaktel Gök Koltrast 

Gråhäger Tornseglare Sävsångare 

Kornknarr Sånglärka Kärrsångare 

Enkelbeckasin Rödhake Gräshoppsångare 

Skrattmås Näktergal Flodsångare 

Fiskmås Buskskvätta Kråka 

Gråtrut 
   

Fågellokaler 

Stopp 1: Årike Fyris 

Ultuna herrgård (gräsand, fiskmås, gråtrut, tornseglare, rödhake, sävsångare, kråka) 

Källan (koltrast, näktergal) 

Flodsångare. Årike Fyris, juni 2014. Bild: 
Petter Nordvander. 
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Nedre Föret (gråhäger, skrattmås, fisktärna, näktergal) 

Nåntuna ängar (kornknarr, gök, gräshoppsångare) 

 

Stopp 2: Hågadalen-Nåsten NR 

Hågaån Flogsta (gräsand, kornknarr, näktergal, flodsångare) 

 

Stopp 3: Årike Fyris 

Kungsängen (kornknarr) 

Kungsängen NR ladan (kornknarr, enkelbeckasin, buskskvätta, säv- och gräshoppsångare) 

Slamdammarna [alternativt Reningsverket] (näktergal, björktrast, kärrsångare) 

 

Stopp 4: Danmark 

Åby (vaktel, sånglärka) 

 

  


