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ör att följa den färska traditionen från förra året vill jag här
presentera det intressantaste i fågelväg från Örskär under 2008.
Under 2008 finns observationer från Örskär inlagda i Svalan

från 72 dagar mellan 15/3 och 6/11 med följande månadsfördelning:
mars 2, april 4, maj 15, juni 12, juli 10, augusti 7, september 14, oktober 6 och november 2. Under 2007 finns observationer från 68 dagar.
Antalet dagar säger inte så mycket om bevakningen eftersom antalet
skådare inte har tagits med eller deras skicklighet. Det ger ändå ett
visst mått på bevakningen.

En av totalt 6 ringmärkta blåhakar på ön under våren.
Tärnudden, Örskär 21/5 2008. FOTO: PETER SCHMIDT
Alla Sveriges fyra flugsnappararter noterades i samband
med nedfall av tropikflyttare på Örskär 18 maj 2008! Denna
honfärgade mindre flugsnappare fångades dagen efter då fortfarande mycket fågel var kvar på ön. Tärnudden 19/5 2008.
FOTO: PETER SCHMIDT
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6 november dök en gulhämpling
upp på fyrvaktarens fågelbord.
FOTO: PETTER HALDÉN

Våren

NÅ, SÅ HAR VI ÄNTLIGEN kommit fram till tätt-

Vid ett par besök i mitten av mars noterades
de första vårfåglarna som sånglärka, sädgås,
morkulla och tofsvipa. Den 30:e hördes
sjungande dubbeltrast och trädlärka samt
nordsträckande lapp- och snösparv. Sjöfågelsträcket under våren bevakades dåligt
och siffrorna för de vanligaste arterna är
följaktligen mycket måttliga. Ingen dag med
mer än 100 gäss prickades in under våren och
även lomsträcket var beskedligt. Att det inte
heller i år är mycket att skriva om vad gäller
sjöfågelsträck på Örskär har sin förklaring i
att skådandet på senare år har förskjutits allt
mer åt att spana tättingar och rovfågel.

tingarna! Den 27 april blev en riktigt fin
sträckdag på Tärnudden med 100 trädpiplärkor, 5 000 ängspiplärkor, 40 järnsparvar,
500 björktrastar, 3 ringtrastar, 75 domherrar,
40 000 bofinkar, 20 000 bergfinkar, 5 000
grönsiskor, och 50 sävsparvar. Martin Irestedt,
som tjänstgjorde på ön tillsammans med Peter
Nilsson och Johan Nylander, hade en svettig morgon och uppskattar att totalt minst
120 000 tättingar sträckte mot V under morgontimmarna!

ROVFÅGLAR SÅGS DÄREMOT i skapliga antal

under våren. Under 7 obsdagar 19/4–10/5
sågs följande arter sträcka mot N: 2 bruna
kärrhökar, 10 blå kärrhökar, 60 sparvhökar,
36 ormvråkar, 3 fjällvråkar, 7 tornfalkar,
4 stenfalkar, 2 lärkfalkar och 3 pilgrimsfalkar.
Bästa dag var 26/4 med 6 blåhökar, 2 brunhökar, 15 sparvhökar, 10 ormvråkar, 1 fjällvråk, 4 tornfalkar, 2 lärkfalkar, 3 stenfalkar
samt 2 pilgrimsfalkar.
Bästa obsplatsen för sträckande rovfåglar
är i allmänhet i mellersta delen av Örskärssund. Gräsmattan strax öster om den s.k.
”Rarrisvassen” är en bra plats. Kajen funkar
också men motljuset kan bli besvärande.
Många individer siktar på närmsta vägen som
är i mitten av Örskärssund och då är man för
långt åt väster om man står på kajen.
AV RASTANDE VADARE under våren kan en mindre strandpipare 21/5 liksom en mosnäppa
11/5 nämnas. I slutet av april sträckte knappt
hundra storspovar norrut liksom en ensam
myrspov 27/4. Två jordugglor sågs under
våren med en månads mellanrum 27/4 och
28/5, bägge på västra delen av ön.
Tretåig hackspett ses nästan varje år på
Örskär men då oftast i fuktig granskog på
östra delarna av ön. Häckning har misstänkts
vid flera tillfällen men det var länge sedan det
kunde konstateras. 2008 gjordes två observationer av förmodligen samma hane som höll
till på Tärnudden 21/5 och 4/6.

DEN TRADITIONSENLIGA VÅREXKURSIONEN i före-

ningens regi leddes i år av Weine Erlandsson
under helgen 3–4/5. Höjdpunkter under
helgen inkluderade förutom ett gäng primörer
som svartvit flugsnappare, Sylvia-sångare och
grönsångare även en gammal pilgrimsfalk på
Björskärsskaten, en svart rödstjärt vid fyren
samt ringtrast på Tärnudden. Ringtrasten var
en vacker hanne och sjöng länge och väl från
samma talltopp till fotografernas lycka. Den
riktiga godbiten sågs dock redan fredagen
2/5 då en honfärgad citronärla rastade kort
i hamnen. Bosse Lidblad och Peder Waern
som hittade djuret, var tvungna att åka med
Pers båt och hann inte eftersöka fågeln som
försvann österut längs stranden. Mitten av maj
bjöd på ett par fågelrika dagar runt 18–21/5
då åtskilliga tropikflyttare som lövsångare, grå
och svartvita flugsnappare, rödstjärtar, och
Sylvia-sångare rastade. Av guldkornen måste
förutom några ringtrastar och ortolansparvar
naturligtvis Örskärs första halsbandsflugsnappare nämnas. Den upptäcktes av Jan
Wärnbäck och Peter Schmidt när den satt
och ”Ihp”-ade i en sommarstugeträdgård nära
gamla hamnen. Undertecknad gjorde ett inte
särskilt klimatsmart drag på djuret som lyckades tack vare båthämtning, parkerad cykel
och guide på platsen. Tur och retur Uppsala
– Örskärskrysset tog inte mer än 6 timmar!
Ringmärkning
En blåsig vår reducerade antalet ringmärkningsdagar betydligt för våra ringmärkar
med Torbjörn Fagerström i spetsen. Totalt
ringmärktes 145 individer av 27 arter vid
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märkplatsen på Tärnudden. Detta kan
jämföras med 102 individer av 12 arter
som märktes under en enda dag 2007, den
18/5. Höjdpunkter i fångsten inkluderade
en mindre flugsnappare, sex blåhakar samt
en rosenfink. En annan morgon som etsat sig
fast i minnet är maj-morgonen då tio narkosläkare på Örskärs-retreat skulle förevisas
ringmärkning. Trots perfekta fångstförhållanden stannade dagssumman på just det, 0
och intet. Boungemärkningen av silvertärnor
på skären på Örskärs östra sida resulterade i
45 märkta boungar.
Häckare
Liksom de senaste åren hävdade flera hanar av
mindre flugsnappare revir i fuktig blandskog
på Örskär. I år kunde tyvärr ingen häckning
konstateras men det berodde troligen på dålig
bevakning under sommaren. Vid fyren sågs
svart rödstjärt oregelbundet under våren men
ett fynd av en hane vid fyren 6 juni känns
onekligen misstänkt med avseende på häckning. Misstänkt var också det årtpar som sågs
i gamla hamnen den 28/5. Arten har aldrig
konstaterats häcka på Örskär och antalet fynd
genom alla tider uppgår till en handfull. Antalet observerade tjädrar under året blev minst 2
hönor samt minst en tupp. Ingen kull stöttes.
Förmodligen lyckades bägge trädlärkeparen
med häckningarna på Örskär eftersom upp
till 9 ex. vid Kristineberg och ytterligare 6 ex.
vid vandrarhemmet sågs samma dag.
Av mer tillfällig karaktär var den biätare
som sågs i Martin Irestedts trädgård i Björkhagen den 1/6. Den upptäcktes som brukligt på
lätet och höll till i Björkhagen under eftermiddagen och kvällen. De tillresta inskränkte sig
till skådare från Gräsö samt de intresserade på
Örskär. Dagen innan hade samma observatör
dessutom en sommargylling i en asp bakom
undertecknads avträde på Maren mitt på ön.
Synd bara att jag inte var där.
Andra höjdpunkter under försommaren
inkluderade en busksångare den 7–8/6 i ”Rarrisvassen” samt Örskärs tredje trastsångare i en
liten vassrugge i den gamla hamnen 21–22/6.
Även dessa hittades av Martin Irestedt.
Dagarna innan den sent anländande trast-
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sångaren började retursträcket med ett par
svartsnäppor samt en gluttsnäppa på den östra
sidan. Vadarspan i augusti på östra sidan av
ön resulterade i låga antal av de förväntade
arterna. Ett normalår med andra ord. Bortsett
från invasionen av bändelkorsnäbb (se nedan)
blev sommaren ganska händelsefattig.
Hösten
Blåste bort känns det som. Dock var det fina
vindar runt den 20 september och välbevakade lokaler i östra och södra Sverige fick fin
utdelning i form av blåstjärtar. Trots en bra
bevakning på Örskär under sista septemberdekaden så inskränkte sig det sibiriska guldet
blott till en taigasångare, en videsparv och
ett par bleka gransångare med rysk brytning.
Några smalnäbbade nötkråkor får man kanske
också räkna till de östliga immigranterna.
Föreningens Örskärsexkursion den sista
septemberhelgen fick en oplanerad exkursionsledare i Jocce Ekström. Sjöfågelspan
under helgen belönades med ett par hundra
sädgäss samt med dessa en spetsbergsgås och
en bläsgås. Av rapporterna i Svalan att döma
så var det knappt några insektsätare kvar på
ön den aktuella helgen.
ÅRETS PLANERADE STORSATSNING helgen 4–5/10

lockade en imponerande samling meriterade skådare, dock med varierande grad av
alerthet p.g.a. sömnbristen som småbarn, de
underbara små liven, orsakar. Nå, ca 10 st.
medelålders män samlades tappert morgon
efter morgon för att spana över ett grått hav
och en likaledes grå himmel. Vi hade höga
förväntningar efter de många fina dagarna
i början av oktober under 2000-talet men
kunde konstatera att SV-vindar inte heller den
här hösten var bra vare sig för sjöfågel eller
tättingar på Örskär. Med så pass mycket folk
så blir det ändå en del ovanligheter och det
som förtjänar att nämnas är bl.a. tolv skäggmesar som upptäcktes ”plingande” högt över
skvattram-tallskogen på norra Örskär. Det tog
ett tag innan polletten trillade ned! De sågs
senare också i vassarna i Alarängsviken. För
övrigt var en ung kungsörn på norra Örskär
samt oskygga smalnäbbade nötkråkor behåll-

efteråt fyllde det på och runt månadsskiftet
var det ca 50 ex. dagligen på ön i flera småflockar. Därefter minskade antalet fåglar men
några ungfåglar höll till på ön månaden ut.
Sista observationen gjordes 6/9 av två ungfåglar som sågs äta rönnbär vid fyren tillsammans
med mindre korsnäbbar.
EN ANNAN MER oväntad invasionsart var pärl-

Pärlugglor + författaren. Maren, Örskär 25/9 2008.
FOTO: JAN WÄRNBÄCK

ningen. Även försöken att fånga pärlugglor
misslyckades.
Det är klart att man var besviken under
hemresan men samtidigt är det ju det som är
tjusningen med fåglar, att man aldrig vet vad
man kommer att få se.
Vid besöken senare under oktober bekräftades känslan av att den här hösten nog var
körd. Mikael Malmaeus och Martin Irestedt
vägrade dock att ge upp och lyckades hitta
en smackande brunsångare i vassar vid Björkhagen den 1 november. Som vanligt var den
inte särskilt samarbetsvillig men efter lite lock
och pock kom den fram i eftermiddagssolen
och kunde fotograferas. Detta visade sig bli
det enda fyndet i landet denna höst. Arten
har noterats en gång tidigare på Örskär, 6–7
oktober 2000.
Undertecknad åkte ut den 6 november i
andra ärenden än fåglar men kunde inte låta
bli att ändå knalla upp till fyren, och se vad
som dolde sig bland grönfinkar och talgoxar
på fyrvaktarens fågelbord om inte en gulhämpling! Den visade upp sig fint även inifrån
fyrvaktarbostaden.
Invasioner
Liksom under 2007 invaderades Örskär den
gångna sommaren av bändelkorsnäbbar. Under 2007 dök de första upp den 26/7 medan
de under 2008 dök upp redan 17/7. Dagarna

uggla. Sporrad av framgångarna på andra kustlokaler beslutades att försöka fånga pärlugglor för ringmärkning med hjälp av bandat
revirläte. Ett första försök i dis och SV 8 vid
vandrarhemmet den 8/9 blev inte oväntat
resultatlöst. Ett nytt försök gjordes den 25/9
i perfekta förutsättningar, men denna gång i
trädgården vid Maren. Det dröjde inte längre
än till andra rundan innan en upphetsad Jan
Wärnbäck knackade på rutan med en uggla i
ena näven, hest viskande ”ta den här, det är en
till i nätet!”. Om inte våra barn (1 resp. 2 år
gamla) hade sussat sött på övervåningen hade
Jan förmodligen hojtat. Men kanske inte ändå,
eftersom Jan tillhör typen som tycker att man
skall vara tyst i skogen för att inte stöta sig
med rådjur, vättar och svamp. Nå, den lille
gynnaren (ugglan) nafsade mig lite i knogarna
innan den efter fotografering återfick friheten.
När vi hade släppt de två hörde vi ytterligare
minst en till pärluggla som yttrade ekorrlätet.
Därtill gick Björkhagens kattuggla bananer
över pärlugglespel på maxvolym och satt och
skrek i en tall nära näten.
För de som vill komma ut och hjälpa
till med att rota fram guldkornen så gör jag
gärna reklam för STF-vandrarhemmet vid
fyren. Öppettiderna är 1/5–30/9. För mer
info om bokning och transport, se www.
orskars-fyr.se
Den respektingivande titeln ”Kungen av
Örskär” delas alltså tills vidare mellan Peter
Schmidt och Jan Wärnbäck för upptäckten
av halsbandsflugsnapparen 18/5, årets enda
nya art för ön. Dessa herrar bör åtnjuta den
respekt de förtjänar i alla sammanhang (som
rör fåglar).

petter_halden@comhem.se
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