Regn lyckades inte förstöra nattfågelrundan 2014
Nationaldagens kväll 2014 samlades omkring 25 personer vid Örstaparkeringen för årets
nattfågelrunda. Årets runda skulle helt hålla sig inom Vallentuna kommun var det tänkt.
Redan på Örstaparkeringen kunde vi bocka av en av kvällens målarter, hornuggla.
Uggleungar kunde höras sydvästut och föräldrar sågs senare jaga och leverera föda till
ungarna.
Under försommaren hade lite fler fågelarter än vanligt hörts från den nordöstra delen av sjön.
Därför körde vi runt till Skestaparkeringen och gick ned till sjöängen från det hållet. På vägen
mot Skesta hade vi stannat för att lyssna efter kärrsångare nedströms Ådalen, men den hördes
aldrig.
Från sjöängen hördes några vattenrallar. Vi fick höra tre av rallens läten; det vanliga,
accelererande ”köckandet”, ”grislätet”, samt det mindre vanliga ”pyrrlandet” (py – py – py –
pyrrl). Utifrån sjöängen hördes då och då också småfläckig sumphöna och rördrom, liksom
krickande krickor.

Ingen kärrsångare nedströms Ådalen.
Tanken var nu att åka upp längs Vadadalen för att lyssna efter fälthöns. Väl där hade det
börjat regna och bara de mest skarpörade kunde höra en gräshoppsångare strax söder om
Stora Benhamra. Det tilltagande regnet gjorde det mer eller mindre omöjligt att höra fåglar
ute i dalen och vi beslöt därför för att söka oss upp till nattskärremarkerna i Tärnanskogen för
nattfika och för att vänta på (och hoppas) att regnet skulle upphöra.
Det visade sig vara en bra taktik. Vi fick höra nattskärra fint på det vanliga stället ca en
kilometer efter gården Kristineberg, fikat smakade bra och regnet upphörde. Därför tog vi oss

nu tillbaka till Vadadalen, där Vadakullarna var första anhalt. Här hade det rapporterats
flodsångare och längst norrut, norr om kullarna kunde den höras. De med skarp hörsel kunde
också höra en kornknarr längre norrut i dalen och den obligatoriska buskskvättan sjöng ute
över fälten. Vi stannade också närmare Stora Benhamra, där kornknarren hördes bättre. En
kort stund hördes två exemplar från olika platser i dalen.
Som avslutning på natten valde vi att åka till Vallentuna kyrka, där såväl busksångare som
traststångare rapporterats. På vägen passerade vi åter Ådalen, men fortfarande ingen
kärrsångare.
Väl framme vid Vallentuna, hördes ingen busksångare, men däremot kraxade trastsångaren
för fullt nere vid udden ut i Vallentunasjön. Natten före hade också en kärrsångare
rapporterats från tvätten vid Stockholmsvägen. En bit att gå, men det skulle vara kul att
kunna ”hänga in” den arten också. Men vi behövde inte gå så långt för i vassruggen före
Ormstaåns utlopp satt fågeln och höll konsert. En imponerande repertoar med härmningar av
olika fågelarter och en värdig avslutning på natten.
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