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Fågelrapport för Uppland 2006
Joakim Djerf, Bill Douhan, Anders Eriksson, Fredrik Friberg,
Petter Haldén, Björn Lundgren, Ulrik Lötberg, Thomas Pless,
Johan Södercrantz, Martin Tjernberg & Pekka Westin

Av mer ovanliga fåglar kan följande nämnas; amerikansk kricka (1), svartnäbbad islom
(1), vitnäbbad islom (4), stäpphök (3), mindre sumphöna (1), tuvsnäppa (1), dammsnäppa (4),
storlabb (1), tornuggla (1), korttålärka (1), kungsfågelsångare (10), taigasångare (26), vide-
sångare (1) och halsbandsflugsnappare (1).

Exempel på positiva händelser: Svärtbeståndet fortsätter att öka i Björns skärgård och
berganden tycks åter ha fått fäste i samma område där det även går mycket bra för fisk-, silver-
och skräntärna. Orsaken tros vara att området numera hålls minkfritt. Sex etablerade ängs-
hökspar påträffades i landskapet, vilket är glädjande efter några magra år. Dvärgmåsen fort-
sätter sin expansion, nu med 80 par! Detsamma gäller svarttärna (33 par) och forsärla (fem
säkra eller troliga par men troligen med stort mörkertal).

Nattsångarrundorna gav följande slutsiffror: Vaktel (171 sj.), rördrom (76 sj.), småfläckig
sumphöna (34 sj.), kornknarr (182 sj.), gräshoppsångare (406 sj.), flodsångare (30 sj.), vass-
sångare (1 sj.), kärrsångare (130 sj.), busksångare (0 sj.!) och trastsångare (39 sj.).

En av årets många taigasångare. Den 4/10 sågs hela fem individer på Björn. Foto: Ulrik Lötberg
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Karta över rapportområdet av Klas Sandberg

Härmed presenteras den 39:e samlade
fågelrapporten för Upplands rapport-
område.
Årsrapporten för 2006 bygger på inte mindre än
172 701 datalagda observationer från 869 perso-
ner, en ökning med närmare 65000 observationer
och drygt 90 rapportörer jämfört med 2005!

Rrk Uppland använder sig numera fullt ut av
SOF:s internetbaserade fågelrapporteringssystem
Svalan -  http://www.artportalen.se/birds/
default.asp - för allt som har med fågelrapporte-
ring och årliga sammanställningar att göra. Vi
uppmanar alla att rapportera så noggrant som
möjligt, främst vad gäller lokaler där det fortfa-
rande slarvas en hel del, men förstås även övriga
fynddata.

Fågelrapporten avser som vanligt fåglar ob-
serverade i Upplands rapportområde. När Upp-
land nämns i löpande text avses emellertid land-
skapet i dess helhet, d.v.s. inklusive Upplands-
delen av Stockholms rapportområde. Rapport-
områdets gränser framgår av karta.

Asteriskmärkta (*) arter har behandlats av
Regionala rapportkommittén (Rrk) eller i vissa fall
av Raritetskommittén (Rk). I anslutning till art-
namnen på vissa mer ovanliga arter står tre siff-
ror, t.ex. [1; >92; 14]. De två första siffrorna anger
antalet observerade exemplar i landskapet Upp-
land före 1970 resp. under perioden 1970–2005.
Den sista siffran anger antalet observerade ex. i
Upplands rapportområde 2006 (d.v.s. Uppland
exklusive Stockholmsdelen av landskapet). En
asterisk (*) vid ett eller flera rapportörsnamn be-
tyder upptäckare.

Rapporteringen
I Svalan kan/får du rapportera så mycket du vill!
Systemet är byggt för att kunna användas som
komplett ”obsbok” för alla som så önskar. Möj-
ligheterna i Svalan är idag stora; t.ex. kan foton
biläggas rapporterna, utrymme finns för privata
eller offentliga dagboksanteckningar, väder-
observationer kan tillföras m.m. Naturligtvis kan
man också få ut mycket uppgifter från systemet.
Med olika typer av sökningar och utdrag från data-
basen, kan du visa resultatet på skärmen eller kan-
ske exportera ut på Excel-format. Rapporterar man
allt man ser går det naturligtvis att få fram alla
möjliga typer av listor (att hålla koll på årskrys-
sen räcker inte för alla, några har månadslistor,
lokallistor, tomtlistor o.s.v.).

Kontinuerligt under året kopplar Rrk samman
enskilda, inkomna rapporter till s.k. fynd i Sva-
lan. Fynden används sedan för antalsberäkningar
och div. slutsatsdragningar rörande arternas upp-
trädande i rapportområdet. Allt arbete görs direkt
i systemet.

Nyheter
Mats Edholm har efter 26 års slit lagt handsken
på bordet och slutat i Rrk. Likaså har Owe Ro-
sengren slutat efter 16 år. I och med denna rap-
port slutar även Joakim Djerf efter 12 år samt
Björn Lundgren efter 7 år. Rrk Uppland tackar
samtliga fyra slitvargar för allt nedlagt arbete och
gott samarbete. Samtidigt hälsar vi Thomas Pless
välkommen till rrk-skaran som är i starkt behov
av nytt friskt blod.

Sandtärna är åter en Rk-art fr.o.m. 2007.

Bill Douhan Ordförande i rrk-Uppland och
ansvarig för riks- och landskapsinventeringar.
E-post: bill.douhan@norrtalje.se
Petter Haldén Rapportmottagare och kon-
taktperson Granitvägen 16 C 752 43 Uppsala.
E-post: petter_halden@comhem.se

Något om vädret 2006
I början av januari var hela Sverige snötäckt och
mest i Uppland hade Vattholma med 32 cm. Mild-
väder tärde därpå hårt på snötäcket. Rysk kalluft
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senare uppmättes +11 !C! Resten av månaden blev
synnerligen mild och så sent som den 30 nåddes
åter +11 !C. Trots ganska många regndagar var
nederbördsmängden måttlig. December blev en
extrem vädermånad och Uppsala förbättrade sitt
”medelvärmerekord” med 1 !C till +4,1 !C! Hög-
sta dagsvärdet +11,8 !C räckte dock inte riktigt
till rekord där också. I motsats till västra och norra
Sverige klarade sig Uppland ifrån kraftiga regn
och nederbörden blev faktiskt under den normala.
Några snöflingor i luften den 19 räckte inte alls
till för att rädda julveckans efterlängtade vita täcke
utan det var bara att acceptera +8 !C både på jul-
och nyårsafton.

Mats Edholm

Knölsvan Cygnus olor
Även om stora ansamlingar (!100) tenderar att
bli allt ovanligare fanns det 130 ex. i Biotestsjön
8/1 (Anssi Laurila). Vårsträcket kom så små-
ningom igång och 106 ex. mot N Skatudden 6/4
(Mats Edholm) är en hög sträcksumma för denna
årstid. Under april fyllde det, som vanligt, på vid
Ledskär, men det blev aldrig några riktigt stora
antal. Högsta antal som registrerades var: april
120 ex. (Ulrik Lötberg), maj 100 ex. (Keith
Bennett), juni och juli 130 ex. (Johan Södercrantz)
samt augusti, september och oktober 150 ex.
(Tommy Löfgren m.fl.). Den enda tresiffriga an-
samlingen därutöver var 100 ex. Biotestsjön 8/7
(Thomas Östlind).

Häckningar ingår ej i rapporteringsguiden,
men det har ändå rapporterats ett relativt stort an-
tal sådana fynd. Särskilt intressant är rapporten
om totalt 21 häckande par i Björns skärgård där
dock så många som 15 misslyckades med att pro-
ducera avkomma (Ulrik Lötberg).

BD/UL

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Från våren har sammantaget 22 rastande indivi-
der rapporterats från 16 lokaler, men aldrig med
fler än två. Därtill har arten noterats som sträck-
ande mot NO på fem lokaler, som mest 7 ex.
Fäbodmossen, Jumkil 22/4 (Owe Rosengren
m.fl.). Förekomsten under våren var väl samlad i
tiden till 5-15/4. Bortsett från den jämförelsevis
stora flocken på sträck över Jumkil var det bara
ytterligare en observation som avvek tidsmässigt
från de övriga; 1 ad. Ängebo, Tämnaren 6/5 (Ulrik
Lötberg). Med 22 rastande och 12 sträckande blev
det goda 34 ex. under vårsträcket. Detta är bättre

medförde -18 !C i Uppsala den 22 men månadens
sista dag nådde kvicksilvret + 9 !C. Månads-
nederbörden uppmättes till blott 7 mm, bland det
minsta i hela landet. Under februari svängde väd-
ret mellan milt och kallt, nederbörden var något
över det normala och månaden var således utan
större väderdramatik. Vintern kvicknade dock till
under årets tredje månad, i Uppsala den kallaste
mars sedan 1987. Sedan mätstarten 1739 hamnar
den dock endast på delad 54:e plats! Från och med
den 25 kom våren på allvar med regn och plus-
grader och snösmältningen tog fart.

I början av april fanns ändå 3-4 dm snö på
sina håll i Uppland medan det på andra håll i stort
var barmark. Något egentligt bakslag skedde ald-
rig men soltimmarna var färre än normalt och
högsta dagstemperaturen nådde ”bara” +17 !C. Ett
mäktigt högtryck inledde maj och i Uppsala var
lufttrycket 1039 HPa, högst i maj på minst 50 år.
Efter drygt en vecka försvagades högtrycket och
kyligare luft utbredde sig från nordväst. Resten
av månaden dominerades av moln och regn. Un-
der hela andra halvan hade Uppsala inte en enda
dag varmare än +17 !C, något som inte inträffat
sedan 1955. Sommaren anlände i början av juni
och den 13 hade Uppsala +30,1 !C, månadshögst
sedan 1986. Midsommarveckan blev emellertid
sval och regnig med cirka 50 mm den 21-28, vil-
ket närapå var hela månadssumman. Årets juli blev
den sjunde varmaste på 250 år vad gäller Uppsala
och nederbörden stannade vid cirka 40 % av den
normala.

Augusti tassade in med sol och värme till
glädje för de badsugna, som dock fick bråttom in
när 41 mm föll den 14. Resten av månaden för-
blev varm med en och annan svalkande skur. Un-
der september täcktes Sverige oavbrutet av varm
luft och i modern tid är för Uppsalas del endast
september 1999 varmare. Samma månad 1775 kan
dock ha varit ett strå vassare! Mellan den 9-27
föll inte en regndroppe och totalt uppmättes cirka
40 mm mot normala 56 mm. Oktober knackade
på dörren i form av åska, därpå slog tunga regn-
droppar mot fönstren under 23 av månadens da-
gar och slutresultatet blev en av de regnigaste
”oktobrarna” under de senaste 100 åren (120 mm).
Medeltemperaturen låg drygt 2 !C över medel-
värdet. Den 31 nåddes Uppland av snöfall från
norr.

November inleddes med snöoväder, på Örskär
blåste det 30 m/s! Natten till den 3 var det minus
12 !C vid Ärna, strax norr om Uppsala. Fyra dygn
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jämfört med föregående år, men ändå något sämre
än året innan.

Hösten ger vanligtvis färre observationer, och
även om så var fallet också detta år, var fynden
dock klart fler än normalt för senare år. Utöver
enstaka ex. på tre lokaler sågs 7 ex. mot SV Bergs-
brunna 20/10 (Björn Lundgren) och, än fler, 11
ex. rastade Nåstuna, Vänge 24-25/10 (Yngve
Hareland). Sammantaget innebär 34 + 21 ex. ett
gott år för arten.

BD/UL

Sångsvan Cygnus cygnus
Sångsvanen fortsätter att öka som övervintrande
och det känns ej längre nödvändigt att redogöra
för vinterförekomsten. Det är bara att konstatera
att uppträdandet under januari-februari denna
gång var mer omfattande än någonsin tidigare.
Flockar har rapporterats från ett stort antal loka-
ler, både i inlandet och längs kusten.

Vårsträcket kom igång på allvar i början av
april då det snabbt fyllde på vid rastlokalerna.
Stora ansamlingar (!200) noterades väl koncen-
trerade i tiden enligt följande: 300 ex. Kyrkängen,
Altuna 9-12/4 (Kalle Källebrink m.fl.), som mest
210 ex. Laggaslätten 9-12/4 (Björn Lundgren

m.fl.), 250 ex. Myrkarby, Vittinge 10-14/4 (Kalle
Källebrink m.fl.), som mest 420 ex. Ledskär 13-
15/4 (Johan Östberg m.fl.), som mest 350 ex. Ven-
delsjön 13-16/4 (Anssi Laurila m.fl.), 200 ex.
Kilbyslätten, Alunda 14/4 (Mats Edholm) samt
som mest 277 ex. Tämnaren 15/4-6/5 (Ulrik Löt-
berg m.fl.). Vid denna tid registrerades även ett
par lite högre sträcksummor från Fågelsundet där
111 ex. mot NO inräknades 12/4 och ytterligare
125 ex. mot NO 16/4 (Lennart Söderlund). Det
kan vara på sin plats att nämna att det ej heller
detta år finns några rapporter om stora ansamlingar
i Dalälven. Beror det på att vår del av älven inte
längre utgör någon rastlokal av betydelse eller är
det så att arten ej längre följs upp som tidigare?
Ansamlingar av ej häckande fåglar dröjde kvar
på några rastlokaler och följande noteringar är
värda att nämna: 65 ex. Tämnaren 2/6 (Ulrik Löt-
berg) och hela 132 ex. Ledskärsområdet 10/6 (Per
Johan Ulfendahl m.fl.).

Säkerställda häckningar har rapporterats från
25 lokaler vilket är något sämre än föregående år
(34). Det stora flertalet är kända i detta samman-
hang från förr, men tre tidigare okända häckning-
slokaler finns också med; Bredsjön och Långtö-
gen, i Roslags-Bro, samt Malstasjön i Malsta

Sångsvanen fortsätter att öka som övervintrande i Uppland. Dessa två individer fotograferades över
Fyrisån i Strovretatrakten i mars 2006. Foto: Mats Wilhelm
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socken. Nya lokaler tillkommer således fortfa-
rande, men att fler än ett häckande par har rap-
porterats från så många som fyra sjöar indikerar
kanske att det börjar bli brist på presumtiva häck-
lokaler. Sjöar med fler än ett häckande par var
Tämnaren och Hosjön, med vardera tre, samt
Fälaren (Österlövsta) och Brosjön med vardera
två. Det vore intressant att ånyo genomföra en
heltäckande inventering av arten i landskapet.

Stora ansamlingar under senhösten är normalt
färre i antal och mindre i storlek än under våren
och detta år var inget undantag. Några noteringar
kan dock vara värda att nämna (!100): 105 ex.
Ledskär 19/10 (Ulrik Lötberg), 125 ex. Stamsjön
28/10 (Mats Edholm, Brita Tibell) och som mest
200 ex. Alundaområdet 7-25/11 (Mats Edholm).
Avslutningsvis kan en hög sträcksumma från
Hjälstaviken nämnas; 124 mot SV 2/11 (Pekka
Westin). Under december noterades rastande och
sträckande sångsvanar från ett stort antal lokaler.

BD/UL

Sädgås Anser fabalis
Efter en kall inledning på mars noterades vårens
första sädgäss 25/3 då 2 ex. rastade vid Vendel-
sjön (Stina Grönberg, Håkan Olsson). Efter en trög
start var inflödet kraftigt i början av april och det
fyllde snabbt på vid rastplatserna. Stora ansam-
lingar (!100) registrerades sedan på ett 40-tal lo-
kaler och åtminstone fem dagar i följd på följande:
Hjälstaviken 3/4-5/5, som mest 500 ex. 15-22/4
(Pekka Westin m.fl.); Fjärdhundraslätten 5-9/4,
som mest 3 020 ex. 8/4 (Martin Tjernberg m.fl.);
Grillbyslätten 6-10/4, som mest 675 ex. 7-8/4
(Tommy Lindell m.fl.); Jönninge, Stavby 7-21/4,

som mest 1 700 ex. 13/4 (Mats Edholm m.fl.);
Rydaslätten 7-14/4, som mest 1 100 ex. 9/4 (Rag-
nar Hall m.fl.); S Foghammar, Alunda 7-11/4, som
mest 200 ex. 11/4 (Keith Bennett); Vendelsjön 8-
30/4, som mest 2 000 ex. 15-22/4 (Thomas &
Kenneth Pless m.fl.); 200 ex. Laggaslätten 8-
17/4 (Björn Lundgren m.fl.); Hederviken, Närtuna
8-15/4, som mest 450 ex. 11-15/4 (Helge Röttorp
m.fl.); Stamsjön 9-22/4, som mest 1 000 ex. 9/4
(Mats Edholm m.fl.); Husbydammarna, Lena 9-
16/4, som mest 750 ex. 15/4 (Lars Bern m.fl.);
400 ex. Sävaåns mynning, Balingsta 9-15/4 (Ulf
Karlsson); Östra Våxome, Alunda 14-20/4, som
mest 800 ex. 14/4 (Keith Bennett m.fl.) samt Vik-
sta 16-21/4, som mest 433 ex. 21/4 (Annika Rastén
m.fl.).

Just den 8/4 var, enligt rapporteringen, den
stora dagen denna vår då 8 885 ex. inräknades på
16 lokaler. Det bör dock ha funnits åtminstone tio
tusen rastande i rapportområdet vid denna tid. Hur
många som rastade bara någon eller några få da-
gar innan de fortsatte mot nordost vet vi inte.
Under de därpå följande vardagarna rapporteras
bara sammantaget kring 5 000 rastande, men san-
nolikt fanns det fler på lokaler som då ej blev
besökta. Rapporteringen indikerar att antalet mins-
kade ytterligare under den därpå följande veckan
och efter 24/4 fanns det sammantaget mindre än
tusentalet kvar i rapportområdet.

I samband med den bortflyttning som ägde
rum under andra halvan av april rapporteras också
några lite högre sträcksummor: 274 ex. Löham-
mar, Harg 15/4 (Wilhelm Dietrichson), 400 ex.
mot NO Slagsmyren, Morkarla 16/4 (Mats Ed-
holm), 225 ex. mot N Tegelsmora kyrksjö 22/4

Det kan bli mycket bilåkande
varje år om man vill vara ute
och se mycket fågel. Sen kan
man ju ta till ytterligheter. En
sådan är att på något diffust
sätt ta sig norrut och därefter
ge sig ut i helikopter och njuta
av friden i den svenska fjäll-
kedjan. En annan ytterlighet
är att cykla från stan till Fiby
urskog för att primärskåda.
Att ta helikopter till Fiby eller
cykla till fjälls är ytterligheter
som inte kan rekommenderas.
Illustration:
Daniel Tjernberg
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(Zacke Svensson m.fl.) samt 200 ex. mot N Örskär
23/4 (Mikael Malmaeus, Petter Haldén). Fram till
5/5 fanns det fortfarande 125 ex. kvar vid Hjälsta-
viken, men därefter återstod bara eftersläntrare.
Fynd under försommaren är ovanliga och man kan
undra om den sädgås som sågs vid Kärven 9-10/6
(Tomas Kjelsson) var fullt frisk.

Redan 27/7 fanns 1 ex. vid Hjälstaviken och
den sågs här åtminstone fram till 16/8 (Pekka
Westin). En vecka senare hade inflödet från öster
redan inletts och 300 ex. inräknades som rastande
23/8 (Ragnar Hall m.fl.). Hjälstaviken var, som
vanligt, den lokal som i första hand hade rastande
sädgäss under hösten och några milstolpar kan
nämnas: 1 000 ex. 2/9, 2 500 ex. 7/9, 4 500 ex.
11/9, 8 000 ex. 15/9 och som mest 10 000 ex.
22/9-8/10 (Pekka Westin, Martin Tjernberg). Hös-
tens högsta är också högre än den tidigare topp-
noteringen från 2003 (9 500 ex.). Den 9/10 var
antalet rastande nere på 7 000 ex. och här höll det
sig fram till 22/10 (Martin Tjernberg m.fl.) då en
ny bortflyttning ägde rum. Den 23/10 återstod
2 900 ex. och hösten sista rapporterade ansam-
ling innehållande ett fyrsiffrigt antal var 1 800 ex.
30/10 (Pekka Westin). Den 2/11 återstod 225 ex.
Årets sista sädgäss, 3 ex., uppehöll sig vid
Hjälstaviken fram t.o.m. 6/12 (Ingemar Johans-
son m.fl.), men sedan var det slut.

Utöver Hjälstaviken fanns det även denna höst
rastande sädgäss, om än i mer blygsamma antal,
vid Vendelsjön. Åtminstone tresiffriga antal rap-
porteras regelbundet från perioden 12/9-30/10
med som mest 1 000 ex. 13/10 (Thomas Pless).
Tillfälliga noteringar på andra lokaler som kan
vara värda ett omnämnande är 850 ex. Månkarbo,
Tierp 30/9 (Magnus Liljefors m.fl.) och 1 700 ex.
Ekholmen, Veckholm 14/10 (Martin Amcoff).

Även från hösten finns det några rapporter om
hyfsade sträcksummor och följande kan nämnas:
393 ex. Ledskär 29/9 (Johan Södercrantz, Tho-
mas Pless) och 260 ex. mot V Skatudden dagen
därpå (Bengt Säfström m.fl.).

BD/UL

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Ovanligt många rapporter om sädgäss uppvisande
karaktärer tillhörande rasen rossicus har inkom-
mit. Det började med ett rent vinterfynd: 5 ex.
Britenhov, Veckholm 28-30/1 (Martin Tjernberg).
Från våren finns iakttagelser från fem lokaler: 2
ex. Böksta, Balingsta 7/4 (Ulf Karlsson), 1 ex.
Stamsjön 16/4 (Ulf Karlsson), 1 ex. Funbosjön

25/4 (Johan Södercrantz), 7 ex. Vendelsjön 30/4
och 14 ex. 1/5 (Thomas Pless) samt 2 ex. Hjälsta-
viken 1/5 (Håkan Andersson m.fl.).

Uppträdandet under våren var likartat med
2005, men från hösten finns rekordmånga fynd: 1
ex. Kallrigafjärden, Forsmark 10/9 (Teet Sirotkin);
vid Vendelsjön 4 ex. 10/9, 3 ex. 24/9 (Thomas
Pless), som mest 3 ex. 8-9/10 (Anders Arnell), 20
ex. 13/10, 40 ex. 14/10 (Thomas & Kenneth Pless)
och som mest 3 ex. 15-18/10 (Ulf Florman m.fl.);
1 ex. Ledskärsviken 24-28/9 (Martin Tjernberg,
Tommy Eriksson); vid Hjälstaviken 1 ex. 14/10
(Dag Lanerfeldt) och 2 ex. 22/10 (Martin Tjern-
berg); 3 ex. Kumla, Balingsta 23/10 (Ulf Karls-
son), 7 ex. Alunda kyrka 25/10 (Bo Thyselius),
8 ex. Järpebo, Tämnaren 29/10 (Ulrik Lötberg, Mi-
kael Malmaeus) samt 1 ex. Österunda kyrka 8/11
(Bengt Ottosson).

Totalt ett 20-tal exemplar under våren och
kanske ett 70-tal under hösten innebär ett rejält
rekord. Med de fem i januari blir det i storleks-
ordningen 95 ex. vilket kan jämföras med cirka
120 ex. sammantaget under tidigare år! En del av
förklaringen till de många observationerna är san-
nolikt att vi har tagit bort kravet på raritetsrapport
för rasen.

BD/UL

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Som vanligt fanns det spetsbergsgäss bland andra
rastande gäss runt om i rapportområdet under vå-
ren. Första rapporten berättar om 2 ex. Grillby-
slätten 30/3 (Håkan Olsson) och den sista om 1
ex. Älgsjön, Valö 1/5 (Håkan Andersson m.fl.).
Däremellan iakttogs arten på så många som ett
25-tal lokaler och aldrig tidigare har ett så stort
antal individer rapporterats. Inte oväntat är det
svårt att uppskatta det totala antalet som rastade i
rapportområdet, men det bör ha varit åtminstone
175 ex. De största ansamlingarna (!10) var: 10
ex. Grillbyslätten 6-9/4 (Håkan Olsson), 12 ex.
Bökstasänkan, Balingsta 9/4 (Ulf Karlsson), 45
ex. Ledskärsområdet 16/4 (Jocke Djerf), 11 ex.
Mysslinge, Alunda 17/4 (Per Johan Ulfendahl)
samt 27 ex. Vendelsjön 30/4 (Thomas Pless). Inget
riktigt sommarfynd, men rejält försenad var 1 ex.
Kallrigafjärden 27/5 (Martin Tjernberg).

Även under hösten rastade det spetsbergsgäss
i rekordstor omfattning och merparten var givet-
vis koncentrerade till sädgåsansamlingarna vid
Hjälstaviken och Vendelsjön. Från Hjälstaviken
rapporteras arten 6/9-30/10, med som mest 75 ex.
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22/10 (Martin Tjernberg m.fl.), medan Vendelsjön
hade förekomst 12/9-24/10, som mest 47 ex. 24/9
(Thomas Pless). Därutöver finns endast tre rap-
porter om rastande på andra lokaler: 2 ex. Led-
skärsområdet 23/9-4/10 (Yngve Hareland), 2 ex.
Ösmaren, Roslags-Bro 7/10 (Joakim & Gabriel
Ekman) samt 1 ex. Fastbo, Altuna 25-26/10 (Kalle
Källebrink).

I övrigt noterades smärre antal (1-6 ex.) på
sträck vid några tillfällen på Björn och Örskär,
men också vid Måsten på Singö samt vid Led-
skär, 17-29/9.

Från att tidigare ha varit en mycket fåtalig och
sporadisk gäst uppträder spetsbergsgåsen numera
regelbundet och i kraftigt ökande antal som rast-
ande i rapportområdet. Tidigare var det frågan om
enstaka, eller några få, ex. insprängda bland alla
sädgäss, men numera ses även artrena flockar. Det
är inte alltid lätt att utifrån rapporteringen veta
om observerade spetsbergsgäss varit samlade i
flock, men de 45 som sågs vid Ledskär 16/4 var
en sådan flock. Imponerande!

BD/UL

Bläsgås Anser albifrons
Bläsgäss fanns insprängda bland vårens rastande
sädgäss och även dessa tenderar att öka i antal.
De säkraste tillhållen var Hjälstaviken varifrån det
rapporteras rastande från 4/4 till in i juni, som mest
9 ex. 8/5 (Tom Sandström), samt Vendelsjön 4/4-
3/5, som mest 37 ex. 30/4 (Thomas Pless). Smärre
antal (1-9 ex.) rapporteras mer tillfälligt från
många andra lokaler, men det finns också en rap-
port om hela 40 ex. på Fjärdhundraslätten 9/4
(Kalle Källebrink). Både vid Vendelsjön och
Hjälstaviken fanns det några få bläsgäss in i maj,
men mot slutet av månaden återstod bara 2 ex.
vid den senare lokalen fram t.o.m. 30/5 (Martin
Tjernberg, Pekka Westin). I början av juni åter-
stod 1 ex. som sågs 3-8/6 (Ingrid Åkerberg m.fl.).
Ett högsommarfynd har också rapporterats: 1 2K
Vendelsjön 11-21/7 (Kenneth Pless m.fl.).

Antalet höstfynd varierar beroende på före-
komsten av sydostvindar under främst oktober.
Hösten inleddes dock med 2 ex. vid Hjälstaviken
redan från 1/9 och ytterligare några ex. sågs här,
samt vid Vendelsjön och Ledskär, fram till slutet
av månaden. Den 27/9 fanns det plötsligt 30 ex.
vid Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.) och som en
följd av vindar från ostsektorn finns det många
rapporter om ovanligt stora ansamlingar under
oktober. Vid Hjälstaviken hade antalet rastande

ökat till 50 ex. 13-21/10 och 21/10 noterades även
30 ex. mot SV (Yngve Hareland). Dagen därpå
hade antalet ökat ytterligare, till 75 ex. 22-23/10,
men kulmen nåddes 27/10 då hela 200 ex. inräkna-
des (Pekka Westin m.fl.). Även Vendelsjön hade
ovanligt många rastande under denna månad, som
mest inräknades 90 ex. 26/10 (Anders Arnell). Mer
tillfälliga ansamlingar har rapporterats från flera
andra lokaler och de lite större kan förtjäna att
nämnas: 30 ex. Ledskärsområdet 1-4/10 (Mats
Edholm m.fl.), 38 ex. Ösmaren 7-8/10 (Joakim
Ekman m.fl.), 22 ex. Husby-Sjuhundra kyrka
22/10 (Jocke Söderhäll), 80 ex. Tärnaby ängar,
Tärna 26/10 (Kalle Källebrink) samt 11 ex. Alunda
kyrka 28/10 (Keith Bennett).

Det finns också ett par rapporter om lite större
antal på sträck, båda från 1/10: 42 ex. mot V Röd-
häll (Anssi Laurila) samt 80 ex. mot SV Sunnersta,
Uppsala (Olof Sjöberg).

BD/UL

Fjällgås Anser erythropus
Vårens första fjällgäss, ett adult par, upptäcktes
vid Hjälstaviken 19/4 och arten sågs här fram till
13/5 enligt följande: 1 par 19/4-5/5, 12 ad. 7-
10/5, 6 ad. 11/5, 4 ad. 12/5 samt 2 ad. 13/5 (Mar-
tin Tjernberg, Yngve Hareland m.fl.). Det finns
ingenting som säger att det var fler än samman-
lagt 12 individer som rastade här under våren.

Två ad. var åter på plats vid Hjälstaviken
11/8 då höstsäsongen inleddes. Antalet rastande
ökade efterhand och förloppet var: 2 ad. 11-21/8,
3 ad. 22/8, 8 ad. 23-26/8, 9 ad. 27/8-1/9, 10 ad. 2-
5/9, 11 ad. + 2 juv. 6-7/9, 9 ad. + 6 juv. 8/9, 18 ad.
+ 8 juv. 9-10/9, 27 ad. + 8 juv. 11-12/9, 32 ad. + 8
juv 13/9-2/10, 38 ex. (6 juv.) 5-8/10, 19 ex. 9-14/
10, 11 ex. (6 juv.) 15-20/10, 9 ex. (6 juv.) 21/10, 6
ex. 22/10 samt 1 ad. 24/10 (Pekka Westin m.fl.).
Utöver alla dessa fynd från Hjälstaviken finns det
bara en rapport från annan lokal i rapportområdet;
1 ex. på sträck mot SV, tillsammans med sädgäss,
förbi Lårstaviken, Balingsta 27/9 (Ulf Karlsson).

Det fanns fjällgäss vid Hjälstaviken under mer
än två höstmånader och uppträdandet var i stort
likvärdigt med föregående höst. Skall vi försöka
säga något om det sammantagna antalet olika in-
divider blir det inte fler än de 40 som sågs som
mest. Det innebär att det rastade något fler exem-
plar vid Hjälstaviken föregående år, både vår och
höst. Sannolikt är det till stor del samma fåglar
som rastar vår som höst, men också från år till år.

BD/UL
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Grågås Anser anser
Grågåsåret började med ett rent vinterfynd; 4 ex.
mot S Sennebyhaken 22/1 (Bröderna Norrby).
Därefter dröjde det till 16/3 då 1 ex. sågs flyga
förbi Husby-Långhundra kyrka (Ander Eriksson)
under de vinterförhållanden som då fortfarande
var rådande. En vecka senare gjorde våren sitt
intåg och med varma sydvästvindar följde snabbt
ett kraftigt inflöde av grågäss. Under de därpå
följande veckorna fanns det stora ansamlingar vid
främst Hjälstaviken, som mest 1 500 ex. 9-14/4
(Martin Tjernberg m.fl.); Vendelsjön, som mest
300 ex. 15-19/4 (Anders Arnell m.fl.) samt Hargs-
viken, som mest 250 ex. 16/4 (Wilhelm Dietrich-
son m.fl.). Mer tillfälligt noterades 250 ex. Lagga-
slätten 8-11/4 (Helge Röttorp) samt 200 ex. Fjärd-
hundraslätten 8/4 (Martin Tjernberg).

Antalet rastande minskade snabbt under an-
dra halvan av april, samtidigt som många par skred
till häckning. Som vanligt är rapporter om häck-
ningsuppgifter få och många gånger ofullständiga,
men följande kan nämnas: totalt 24 par - därav 14
med misslyckad häckning - Björns skärgård (Ulrik
Lötberg m.fl.), 10 par Lillbyasjön (Jerker
Mathson), minst 10 kullar Vendelsjön (Anssi
Laurila), 19 par Tämnaren (Ulrik Lötberg m.fl.),
11 par Kärven (Tomas Kjelsson), 14 par Dalby-
viken (Henrik Berg m.fl.) samt 40 par Hjälstaviken
(Pekka Westin m.fl.). Eftersom grågåsen är syn-
nerligen svårinventerad art fanns det fler häckande
par än vad som rapporterats på flera av dessa lo-
kaler (särskilt i Tämnaren). För Hjälstavikens del
är angivet antal de som lyckades producera ungar.

Under maj var det i första hand det häckande
beståndet som fanns vid Hjälstaviken, men mot
slutet av juni skedde även detta år ett kraftigt in-
flöde av grågäss. Som mest inräknades 2 700 ex.
28/6 (Pekka Westin; vem annars?). Denna ansam-
ling var, som närmast föregående år, av högst till-
fällig natur och redan i början av juli återstod färre
än tusentalet individer.

Under juli fanns det regelbundet hundratals
grågäss vid åtminstone Hjälstaviken och Vendel-
sjön, men under augusti startade det stora inflö-
det av nya gäss på allvar (se Tabell 1). Ansam-
lingarna vid de sedvanliga rastlokalerna ökade
snabbt i storlek och det var, också det som van-
ligt, Hjälstaviken och Tämnaren som hyste de rik-
tigt stora mängderna.

Vid Hjälstaviken nåddes kulmen i mitten av
september då 11 100 ex. inräknades den 15:e
(Pekka Westin). Detta är dock färre än rekord-
noteringen från föregående höst (15 300 ex. i slu-
tet av augusti). Samtidigt som det fanns som flest
grågäss vid Hjälstaviken noterades hela 23 000
ex. (rekord!) vid Tämnaren 17/9 (Ulrik Lötberg
m.fl.) vilket är tusentalet fler än det tidigare re-
kordet från hösten 2005.

Efter kulmen vid Hjälstaviken minskade an-
talet rastande successivt och i mitten av oktober
återstod bara knappt två tusen ex. Vad som hände
vid Tämnaren efter 17/9 är dåligt känt, men det
råder inga tvivel om att angivna antal (se Tabell
1) ej speglar verkligheten fullt ut. De 3 200 ex.
som rapporteras 28/10 var bara ”en liten del av
alla grågässen” (Ulrik Lötberg).

      Juli            Augusti                   September                  Oktober
1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31

Hjälstaviken 1000 500 500 2100 4000 6000 9500 11100 8100 5800 1800 1800
Ledskär/Karlholm 400 800 950 1800 1200 1000 410 1500 2300 1500 700 700
Vendelsjön 350 670 670 400 400 3000 3000 3000 3000 2000
Tämnaren ? 4000 ? ? 23000 5000 6000 ? 3200
Ösmaren 150 250 360 450 450 450 550 550 275
Kärven 130 200 ? ? 620 ? 160 110 110
Svinnegarnsviken 1000 1000 1000 1000
Hosjön 500 850 850 850

Summa 1400 1300 1800 4850 10320 7760 11760 41170 20700 18860 7010 8085

Tabell 1. Högsta antalet rastande grågäss vid de främsta lokalerna juli-oktober 2006.
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Högstanoteringarna från andra lokaler som
regelbundet hyste stora antal under hösten var: 2
300 ex. Ledskär/Karlholmsviken 24/9 (Martin
Tjernberg m.fl.), 3 000 ex. Vendelsjön 24/9-
14/10 (Thomas & Kenneth Pless), 620 ex. Kär-
ven 15/9 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr), 850 ex.
Hosjön 22/9-12/10 (Helge Röttorp), 550 ex.
Ösmaren 8-14/10 (Joakim Ekman) samt 1 000 ex.
Svinnegarnsviken 3/9-8/10 (Leif Carlsson). Från
Skedviken finns endast en rapport, 635 ex. 17/9
(Helge Röttorp), men sannolikt fanns det många
grågäss även här under en stor del av hösten.

Under de sista dagarna i oktober skedde en
snabb bortflyttning och det enda tresiffriga anta-
let som rapporterats från november är 250 ex.
1/11 (Anders Arnell). Året avslutades med ett par
decemberfynd: 1 ex. Fjärdhundraslätten fram
t.o.m. 3/12 (Martin Tjernberg) samt 2 ex. Hjälsta-
viken 3-6/12 (Tommy Eriksson, Pekka Westin).

BD/UL

Prutgås Branta bernicla
Vårfynd är ovanliga, men ett finns även från detta
år; 1 ex. Alasjön, Vassunda 19/4-2/5 (Carl-Hen-
rik Palmér m.fl.). Likaledes hör sommarfynd till
undantagen, men 1 ad. rastade på Fluttu, utanför
Gräsö, 30/6-4/7 (Lennart Wahlén m.fl.).

Höststräcket inleddes med 10 ex. mot S Rönn-
skärs udde 9/9 (Magnus Bladlund, Bo Granberg)
och följdes av 50 ex. mot S Måssten, Singö 14/9
(Joakim & Rune Johansson). Ytterligare 43 ex.
passerade mot S förbi Rönnskärs udde 23/9 (Jon
Jörpeland m.fl.) innan sträcket kom igång på all-
var 29/9 då bl.a. 720 ex. räknades mot SV vid
Skutskär (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Inlandsfynd
är normalt ovanliga, men 10 ex. rastade vid
Hjälstaviken samma dag. Även från dagen därpå,
30/9, rapporteras sträckande flockar från flera lo-
kaler längs kusten, som mest 414 ex. mot S Skat-
udden (Bengt Säfström m.fl.). Under början av
oktober noterades arten på sträck i avtagande
mängd, men några lite större antal noterades in-
ledningsvis: 110 ex. mot S Svenska Högarna 1/10
(Helge Röttorp m.fl.) och 100 ex. mot S Björn
2/10 (Ulrik Lötberg m.fl.). Detta sträck passerade
delvis också över inlandet vilket 60 ex. mot S över
Uppsala 1/10 visar (Jan Wärnbäck). Från andra
halvan av oktober finns det några få rapporter om
småflockar sträckande längs kusten.

Fynd i november är också ovanliga, men två
har rapporterats: 5 ex. mot O Fågelsundet 12/11
(Per Johan Ulfendahl m.fl.) samt 2 rastande ex.

Snesslingeberg, Börstil 18/11 (Joakim & Elisabeth
Djerf). Året avslutades med ett decemberfynd: 2
ex. Biotestsjön 3/12 (Mats Edholm, Brita Tibell).

BD/UL

Vitkindad gås Branta leucopsis
Under våren sågs enstaka ex. och smärre flockar
på många lokaler, men vid Hjälstaviken fanns
minst ett tjugotal regelbundet från 12/4 och fram-
över, som mest 83 ex. 10/5 (Pekka Westin, Mar-
tin Tjernberg). Par skred till häckning och följande
antal har rapporterats från kusten: 6 par Björns
skärgård 29/4-1/7 (Ulrik Lötberg m.fl.), 6 par
Nothällen, Rotholmaviken, Häverö 27/5-10/6 (Bill
Douhan, Tony Mattsson), 1 par med 4 pull. Slängs-

Högsta noteringen av grågäss i Hjälstaviken 2006
var ca 11 500 i mitten av september. Samtidigt
fanns 23 000 grågäss vid Tämnaren. Bilden är från
Hjälstaviken Foto: Mats Wilhelm
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bodaströmmen, Länna 8/6 (Bill Douhan), 1 par
Kniven, Lövstabukten 12/6 (Ulrik Lötberg m.fl.)
och 3 par Harnäset, Björkö-Arholma 24/7 (Markus
Rehnberg). Även om huvudparten av det häck-
ande beståndet finns vid kusten häckar några par
även i våra insjöar och följande rapporter har in-
kommit: 1 par Sörsjön 15/5-2/6 (Lars Gustavsson
m.fl.) och 1 par Gavel-Långsjön, Fasterna 15/5
(Helge Röttorp).

Åtminstone ett dussin vitkindade gäss fanns
kvar vid Hjälstaviken under hela sommaren fram
t.o.m. 12/8 (Martin Tjernberg m.fl.), men redan
dagen därpå hade antalet ökat till 26 ex. (Tom
Sandström m.fl.). Detta var inledningen på en sta-
dig ökning under hösten och följande milstolpar
kan nämnas: 175 ex. 18/8, 300 ex. 20/8, 400 ex.
22/8, 750 ex. 26/8, 1 250 ex. 2/9, 1 500 ex. 21/9,
1 750 ex. 1/10, 2 455 ex. 4/10 och högsta note-
ringen 2 750 ex. (rekord!) 8/10 (Pekka Westin,
Martin Tjernberg m.fl.). Dagen därpå, 9/10, hade
antalet reducerats till 1 500 ex. (Stefan Berg m.fl.)
och här höll det sig till 22/10. Därefter skedde en
gradvis, men snabb, avtappning och 28/10 åter-
stod bara 400 ex. (Ulf Florman m.fl.). Två dagar
senare, 30/10, räknade Pekka Westin 30 ex., men
sedan finns inga fler rapporter från Hjälstaviken

Även om rapporteringen är svag talar de två
rapporter som finns för att det, som vanligt, fanns
många rastande även vid Kalmarsand, Bålsta un-
der en stor del av hösten; 521 ex. 8/9 (Tom Sand-
ström) och 600 ex. 1/10 (Simon Larsson). En till-
fällig ansamling av 70 ex. Skedviken 17/9 (Helge
Röttorp) var kanske gäss som därefter rastade vid
Hjälstaviken? Ursprunget för dessa vitkindade
gäss, och flertalet av de som fanns vid Hjälstaviken
under september, är osäkert, men mycket talar för
att de i huvudsak kommer från det bestånd som
häckar i Sverige.

I samband med vindar från ostsektorn under
de sista dagarna av september och i oktober fyllde
det på med vitkindade som sannolikt hade ett mer
nordostligt ursprung, inte bara vid Hjälstaviken,
utan även vid Ledskär där det fanns ett tresiffrigt
antal 1-22/10. Rapporter om sträckande flockar
har inkommit från flera kustlokaler och de högsta
noteringarna var: 125 ex. mot S Sennebyhaken
1/10 (Keith Bennett), 150 ex. mot SO Björn 8/10
(Annika Rastén m.fl.), 210 ex. mot V Örskär 8/10
(Svante Söderholm), 200 ex. mot S Singö 8/10
(Rune & Joakim Johansson), 120 ex. mot S Skat-
udden 8/10 (Mats Edholm m.fl.), 101 ex. mot S
Loppholmen, Björkö-Arholma 8/10 (Yngve Hare-

land) och 300 ex. mot S Svenska Högarna 20/10
(Magnus Bladlund m.fl.). Sträcket var uppenbar-
ligen omfattande den 8/10 och det var också den
dagen då antalet rastande var som störst vid Led-
skär, hela 465 ex. (Eva Johansson m.fl.). Även i
inlandet registrerades en stor flock, 205 ex.
Tämnaren, så sent som 28/10 (Ulrik Lötberg, Lars
Gustavsson).

Året avslutades med ett decemberfynd; 2 ex.
Fjärdhundraslätten 10/12 (Martin Tjernberg, Rag-
nar Hall), vilket är mycket ovanligt.

BD/UL

Kanadagås Branta canadensis
Trots några fynd under december 2005 rapporte-
ras inga kanadagäss från årets två inledande må-
nader. I slutet av mars kom sträcket igång, men
det blev ej heller detta år några riktigt stora antal.
Endast tre lite större ansamlingar har rapporte-
rats (!100): 115 ex. Fjärdhundraslätten 30/3-17/4
(Ragnar Hall), 100 ex. Hjälstaviken 9-22/4 (Mar-
tin Tjernberg) samt 140 ex. Övre Föret 10/4 (Jo-
han Södercrantz).

Från slutet av juli och framöver genom hös-
ten bildades större ansamlingar, mer eller mindre
stadigvarande, på ett flertal lokaler och de största
(!300) var: 400 ex. Rosendal, Östuna 23/8 (Bill
Douhan), som mest 850 ex. Lövstaslätten 29/8-
22/9 (Johan Södercrantz m.fl.), som mest 390 ex.
Kalmarsand 31/8-1/10 (Simon Larsson), 400 ex.
Hjulsta, Enköpings-Näs 5/9 (Bill Douhan), 500
ex. Marmafjärden, Dalälven 15/9 (Johan Söder-
crantz, Martin Tjernberg), 700 ex. Tämnaren
22/9 (Ulrik Lötberg m.fl.), 720 ex. Övre Föret 25-
27/9 (Ragnar Hall m.fl.), 300 ex. Stamsjön 14/10
(Mats Edholm), 1 000 ex. Fjärdhundraslätten
28/10 (Martin Tjernberg) samt 350 ex. Vendel-
sjön 30/10 (Anders Arnell). Tresiffriga antal rast-
ande sågs på några lokaler hela november och även
om det också var ovanligt många decemberfynd,
ända fram till årets sista dag, var det bara en så-
dan denna månad: 128 ex. Fjärdhundraslätten 1-
3/12 (Martin Tjernberg, Johan Södercrantz).

BD/UL

Gravand Tadorna tadorna
Häckningar, nio par, har endast rapporterats från
Björns skärgård 8/4-11/6 (Ulrik Lötberg).

Trots en hel del vadarskådning och semes-
trande längs kusten under sommaren finns det
endast två fynd från tidsperioden 14/6-20/8: 2 ex.
förbiflygande Svartlöga, Blidö 2/7 (Ragnar Hall)
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och 1 ex. Kniven, Lövstabukten 16/7 (Weine
Erlandsson m.fl.). Det vore intressant att veta i
vilken omfattning unga gravänder överlever till
flygg ålder samt hur många gravänder som över-
somrar utan att skrida till häckning.

I övrigt gjordes ett flertal ströfynd vid kusten
under vår och höst, men även flera inlandsfynd.

FF

Mandarinand Aix galericulata [0; 38; 1]
En hane Vendelsjön 21/4 (Annika Rastén, Curt
Johnsson).

Utan att göra någon djup statistisk analys kan
vi konstatera att en relativt stor andel av mer till-
fälligt rastande mandarinänder i Sverige utgörs av
hanar och då främst under perioden slutet av april
till början av maj.

FF

Bläsand Anas penelope
Häckningar konstaterades i Tämnaren där minst
två bon hittades på Vidskär, varav en lyckades.
Numera ses årligen två-fyra par i Tämnaren un-
der häckningstid, fyra par detta år. Dessa ligger
parvis och uppträder som om de häckar. Därtill
finns det även rapporter om misstänkta häck-
ningar; tre par i Björns skärgård och ett par på
Kniven, Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lars Gus-
tavsson, Lennart Söderlund). Årets häckningar är
de första som rapporterats sedan 2002 (1 par). I

Upplands Fåglar (1996) antas den häckande
populationen i landskapet vara under fem par och
därefter har endast enstaka häckningar rapporte-
rats.

Från höststräcket finns endast en rapport om
ett lite större antal sträckande; 460 ex. mot S Rönn-
skärs udde 9/9 (Magnus Bladlund). För första
gången på flera år finns ingen dagsnotering om
ett fyrsiffrigt antal sträckande. Att döma av några
fantastiska dagssummor från Öland tog bläsänder-
na i år en sydligare höstresrutt förbi Sverige.

Samma dag, d.v.s. 9/9, rastade tillfälligt 1 000
ex. i Ledskärsviken (Adam Sterno) vilket indikerar
att sträck denna dag inte bara förekom vid Väddö-
kusten. Stora mängder rastande fanns även i
Tämnaren där, grovt uppskattat, 3 000 ex. regist-
rerades 28/10 (Lars Gustavsson). I övrigt inga
ansamlingar över 650 ex.

Vinterfynd är ovanliga, men vardera 1 ex. har
rapporterats från Björkarn, Skederid 1/2 (Jonas
Karlsson) och Nedre Föret 20/12 (Fredrik Dahl-
berg).

FF

Snatterand Anas strepera
I Tämnaren genomfördes ingen inventering av det
häckande beståndet, men ändå hittades cirka 100
häckande par. Ulrik Lötberg uppskattar att
populationen 2006 låg på 200-250 par. Uppgifter
om häckningar har även rapporterats enligt föl-

Snatteranden fortsätter att häcka framgångsrikt i Upplands rapportområde med 300–350 par totalt. I
Husbydammarna häckade fyra par. Foto: Mats Wilhelm
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jande: 14 par (bedömt antal) Kniven, 1 par Skar-
grunden, 1 par Hättan, 6 par (bedömt antal) Björns
skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.), 7 par Hjälstaviken
(Pekka Westin m.fl.) och 4 par Husbydammarna
där fyra honor med totalt 25 ungar sågs i juli (Mats
Wilhelm m.fl.). Därtill finns det en rapport om en
troligen påbörjad häckning i Klardammen, Danne-
mora (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Från häcknings-
tid finns i övrigt många fynd från redan tidigare
kända eller andra möjliga häckplatser. Nämnas
kan t.ex. som mest 27 ex. (15 hanar och 12 honor)
i ett viltvatten vid Värnberg, Roslags-Bro (Kris-
toffer Stighäll m.fl.).

Häckningsförekomsten fortsätter att vara
stark, väl i klass med de senaste årens rekordnivå.
I nuläget finns det i storleksordningen 300-350
par i rapportområdet. En stor del av de senaste
årens uppåtgående trend kan förklaras av en sär-
skilt positiv utveckling i Tämnaren, men arten går
bra även i ett vidare perspektiv. För närvarande
häckar arten allmänt till sparsamt, men mycket
lokalt, i rapportområdet, dock nästan uteslutande
i grunda slättsjöar (inklusive Mälaren) och i skär-
gårdsmiljö. Även i Stockholmstraktens rapport-
område har det registrerats ovanligt många häck-
ningar under 2003-05 (Rrk Sthlm). Kanske kan
det finnas 400-450 häckande par i landskapet.

Årets första fynd i rapportområdet var 1 par
vid Skatudden 6/4 (Mats Edholm) och efter
rekordmånga 490 ex. i Tämnaren 29/10 (Ulrik
Lötberg, Mikael Malmaeus) finns bara ytterligare
en rapport; från december, 2 hanar Biotestsjön
22/12 (Keith Bennett), vilket också var årets enda
vinterfynd.

FF

Kricka Anas crecca
Stora flockar under våren (!300) har rapporterats
från två lokaler: vid södra Vendelsjön 550 ex. 29/
4 (Pekka Westin m.fl) och 400 ex. 30/4 (Thomas
Pless) samt 300 ex. Hjälstaviken 5/5 (Pekka
Westin). Från Hjälstaviken rapporteras det också
om en stor ansamling redan i slutet av juli; 300
ex. 23/7 (Bo Lassen, Bengt Sjösten). Flockarnas
storlek detta år får anses vara relativt beskedliga.

FF

Amerikansk kricka* Anas carolinensis
[0; 12; 1]

Denna amerikanska gäst, en hane, sågs på hela
tre lokaler i april: Stamsjön 13/4 (Mats Edholm*),
Foghammar, Alunda 17-18/4 (Keith Bennett*

m.fl.) samt Kärven 21-23/4 (Gunnar Danielsson*
m.fl.). Rrk anser att dessa observationer rör samma
individ.

FF

Gräsand Anas platyrhynchos
Vid Hjälstaviken noterades 1 000 rastande ex. flera
gånger perioden 3/9-8/10 (Pekka Westin m.fl.),
men i övrigt finns inga rapporter om ansamlingar
av den storleksordningen från rapportområdet.
Som jämförelse kan nämnas att det fanns hela
2 600 ex. i Hjälstaviken 8/9 föregående år.

En stor ansamling av övervintrande gräsänder
har också rapporterats; 600 ex. Norrtäljeån 15/3
(Bo Granberg).

FF

Stjärtand Anas acuta
Stjärtanden är en mycket ovanlig häckfågel i
rapportområdet.

Häckningar rapporteras inte årligen, men från
detta år har det inkommit ett fynd; hona skrämd
från bo i Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.).
De få par som häckar gör det företrädesvis i just
denna miljö, d.v.s. i skärgården.

Arten förekommer mer frekvent under vår och
höst. Även om det inte finns några rapporter från
detta år om särskilt många som vare sig sträck-
ande eller rastande kan följande högstanoteringar
vara värda att nämna: 70 ex. mot S Rönnskärs udde
26/9 (Lennart Larsson) och 100 ex. rastande
Hjälstaviken 7/10 (Niclas Eklund, Petter Simons-
son).

Det förefaller som om antalet rastande vid
Ledskär under senare år har lagt sig på en lägre
nivå jämfört med hur det var i slutet av 1990-talet
och början av innevarande århundrade. Kan det
vara så att de numera väljer en mer sydlig sträck-
rutt under sin färd från och till nordvästra Sibi-
rien eller är det artens minskning i Fennoskandien
som gör sig bemärkt?

FF

Årta Anas querquedula
Årets första årta, 1 hane, rapporteras från Funbo-
sjön 10/4 (Håkan Lagerqvist, Sonja Jansson).
Därefter finns det rapporter om 20 säkerställda
häckningar (alternativt bedömda som sådana) från
tre lokaler: Hjälstaviken 11 par (Pekka Westin),
Tämnaren 8 par (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson)
och Björn 1 par (Ulrik Lötberg). I övrigt finns det
andra observationer från häckningstid som tyder
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på att ytterligare drygt fem par kan ha häckat:
Funbosjön 2 par, Vendelsjön 2 par, Husbydam-
marna samt Lårstaviken.

FF

Skedand Anas clypeata
Första fyndet för året är från Hjälstaviken 7/4
(Martin Schmalholz) och här bedöms senare ha
häckat 28 par, men föryngringen var mycket då-
lig (Pekka Westin). I Björns skärgård, ett annat av
rapportområdets starka fästen för arten, bedöms
42 par ha häckat (Ulrik Lötberg). Här var många
häckningar för övrigt mycket sena, bl.a. sågs fyra
honor med 20 ungar på Björn 11/8.

Övriga häckningar: Nyländadammen, Mal-
sättra, Harg 1 par (Wilhelm Dietrichson), Tämna-
ren 5 par (Ulrik Lötberg) samt Skargrunden 4 par,
Hättan 2 par och Kniven 3 par, alla öar i Lövsta-
bukten (Ulrik Lötberg).

Ett bra år för skedanden i rapportområdet.
Spontanrapporteringen indikerar åtminstone 100
par, men då saknas uppgifter från exempelvis
Norrtälje skärgård. Gissningsvis finns i storleks-
ordningen 150 par i rapportområdet.

Några stora ansamlingar har rapporterats från
sommaren: 35 ruggande hanar Klubbarna, Björns
skärgård 22/6 (Ulrik Lötberg), 60 ex. Hjälstaviken
26/6 (Martin Tjernberg) och 41 ex. Ledskär 17/8
(Yngve Meijer). Trots en hyfsat varm höst regist-
rerades årets sista skedand redan 29/10.

FF

Brunand Aythya ferina
Några fynd har rapporterats från januari-februari:
1 hane Simpnäs 14/1 (Lennart Larsson), som mest
8 ex. Biotestsjön 1/1-5/2 (Erik Stensman m.fl.),
1 hane Östernäs, Rådmansö 5-11/2 (Åke Berg
m.fl.), eventuellt samma ex. Kapellskär 12-16/2
(Håkan Markstedt m.fl.) och 1 hane Bromskär,
Blidö 19/2 (Tommy Eriksson).

Tämnaren är den lokal som hyser i särklass
flest häckande brunänder. Även om ingen inven-
tering gjordes detta år sågs minst 53 par samt yt-
terligare minst 52 hanar. Antalet häckande par
bedöms till 75-80 par och det finns ingenting som
tyder på någon nämnvärd förändring sedan den
heltäckande inventeringen 2004 (Ulrik Lötberg
m.fl). Övriga häckningar som rapporterats: 1 par
(ruvande hona), Blåkaren, Häverö 5/6 (Bertil
Brånin), 1 par (6 pull.) Dalkarlskärret 14/6 (Karl
Göran Andersson), 1 par (5 pull.) Testen 26/6
(Tomas Kjelsson), 1 par Jönsbolssjön 17/7 (Benny

Åhr m.fl.), 1 par (8 pull.) Rotholmaviken, Häverö
24/7 (Joakim Johansson), minst 1 par Kärven
(Tomas Kjelsson), 1 par Långören, Raggarön (Jo-
han Södercrantz) samt 2 par (misslyckade häck-
ningar) Hjälstaviken (Pekka Westin). Baserat på
antalet honor i rapporterna bör den uppländska
populationen uppgå till cirka 120 par.

Från hösten finns några stora ansamlingar
rapporterade: 93 hanar + 10 honor Kärven 2/9
(Tomas Kjelsson) och 90 ex. Uddnäs, Vendelsjön
7/10 (Anders Arnell). Detta är helt i linje med de
senaste årens högstanoteringar.

FF

Vigg Aythya fuligula
Från årets inledning (januari-februari) finns några
stora ansamlingar rapporterade: cirka 10 000 ex.
Östernäs, Rådmansö 5/2 (Karl-Olov Johansson),
cirka 4 000 ex. Bromskär, Blidö 1 (Anders Eriks-
son) och 19/2 (Tommy Eriksson) samt 2 000 ex.
Biotestsjön 15/2 (Teet Sirotkin).

Säkerställda häckningar rapporteras sällan
och endast följande finns från detta år: 1 par (4
pull.) Husbydammarna 7/7 (Mats Wilhelm) och 1
par (2 pull.) Jönsbolssjön 17/7 (Tomas Kjelsson).
Även i Hjälstaviken sågs en kull 19/6 (Inger Åker-
berg), men här bedöms det ha häckat 12 par (Pekka
Westin). Likaså bedöms det ha funnits 4 häckande
par vid Aspnäs, Tämnaren (Ulrik Lötberg). Arten
är en ovanlig häckfågel i våra sötvatten.

FF

Bergand Aythya marila
Några få fynd av enstaka eller några få ex. under
januari-februari har rapporterats från klassiska
vinterlokaler som Biotestsjön, Rådmansö och
Blidö.

Häckningar konstaterats i Björns skärgård där
tre par bedömdes häcka (Ulrik Lötberg m.fl.).

Bara ett lite större antal sträckande har re-
gistrerats; 24 ex. mot S Rönnskärs udde 19/10
(Keith Bennett). Från december har bergänder
endast noterats i Biotestsjön, som mest 11 ex.

FF

Ejder Somateria mollissima
Två inlandsfynd under året; 1 hane mot S Funbo-
sjön 2/4 (Mikael Malmaeus) och 1 rastande hane
Erken 6/5 (Bill Douhan).

Inga anmärkningsvärda sträcksummor har rap-
porterats.

FF
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Alförrädare* Polysticta stelleri
Endast ett fynd, men hela 9 honf. ex., Skatudden
8/4 (*Bengt Säfström, *Kenneth & *Thomas
Pless).

Ett anmärkningsvärt stort antal med tanke på
de senaste årens blygsamma förekomst. Även i
landet som helhet finns det en klar tendens till en
vikande trend. Å andra sidan är det inte långt till
de avsevärt mycket större flockar som övervintrar
söder om Åland. Sedan 1970 finns två fynd med
fler än 9 ex. i landskapet: 15-20 ex. Fågelsundet
26/4 1980 (VF 40: 471) och 15 ex. (varav 1 hane)
Söderarm 21/3 1991 (FiU 19: 185).

FF

Alfågel Clangula hyemalis
I motsats till fjolåret finns från detta år flera note-
ringar om stora antal (!2 500): cirka 2 500 ex.
Rönnskärs udde 7/1 (Ragnar Hall, Martin Tjern-
berg, Ulf Gärdenfors), 3 000 ex. Svenska Högarna
17/10 (Magnus Bladlund) och som mest 3 000 ex.
Rönnskärs udde 8-15/11 (Ingrid Stenström m.fl.).

Ingen summa över 4 000 ex. finns noterad i
Svalan under den senaste 10-årsperioden.

FF

Sjöorre Melanitta nigra
Som vanligt har det inkommit rapporter om rast-
ande i inlandet under våren. Följande lite större
antal (!30) finns noterade: 50 ex. Vårhäll,
Tämnaren 29/4 (Rolf Eklöf) samt i Ekoln, Mäla-
ren 50 ex. 29/4 (Ingemar Ahlén), 40 ex. 3/5 (Jo-
han Södercrantz, Ragnar Hall), 44 ex. 4/5 (Johan
Nilsson m.fl.) och 51 ex. 12/5 (Jan Wärnbäck).

Hanar påbörjar återsträcket redan under som-
maren och följande rapporter finns från juni-juli:
20 ex. förbiflygande Gräsö skärgård 30/6 (Leif
Östman), 11 ex. mot S Klockarboda, Gräsö 8/7
(Karl Göran Andersson), 36 ex. mot S Skatudden
20/7 (Tomas Kjelsson) samt 9 ad. honor Kniven,
Lövstabukten 20/7 (Per Johan Ulfendahl).

Från hösten finns det endast en notering om
ett större antal (!500) sträckande; 650 ex. mot O
Björn 29/9 (Per Johan Ulfendahl m.fl.) och lika-
ledes finns det bara ett fynd i inlandet; 2 honf. ex.
Hjälstaviken 22/10 (Kenth Kärsrud m.fl.).

FF

Svärta Melanitta fusca
Förekomsten av häckande svärta inventerades i
Björns skärgård vilket resulterade i att 47 par be-
dömdes häcka (Ulrik Lötberg m.fl.).

Inga riktigt stora sträcksummor har rapporte-
rats, men följande kan vara värda att nämna: 82
ex. mot SO Björn 26/9 (Johan Södercrantz m.fl.),
60 ex. mot S Skatudden 30/9 (Bengt Säfström,
Mats Edholm, Brita Tibell) och 41 ex. mot V Björn
7/10 (Keith Bennett m.fl.).

FF

Knipa Bucephala clangula
Som vanligt fanns det ruggande knipor i Björns
skärgård där 2 500 ex. inräknades 22/6 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson).
Detta antal faller väl in i mönstret från senare år.
För kalenderbitare kan följande noteringar över-
stigande 2000 ex. från åren 2002-2005 nämnas:
2 200 ex. 20/6 2002, 2 450 ex. 6/6 och 2 100 ex.
25/7 2003, 2 500 ex. 12/6 2004 samt 2 500 ex.
17/7 och 1/9 2005.

FF

Kamskrake Mergus cucullatus [0; 1; 1]
1 ad. hane Stennässjön, Skogs-Tibble 24-28/10
(Yngve Hareland, Mattis Jansson). Andra fyndet
av arten i landskapet.

Första fyndet var 1 ex. (honfärgad, men upp-
visade karaktärer för en ung hane) Norrtälje hamn
1-3/1 och samma individ Österängarna, Rådmansö
6-9/1 2004 (FiU 32 (2005)/3: 15). Med tanke på
hur pass sällsynt arten är i Uppland, och Sverige,
så kan det ju inte uteslutas att årets fynd utgörs av
samma individ.

FF

Salskrake Mergus albellus
Under januari-februari registrerades som mest 70
ex. i Biotestsjön 2/1-27/2 (Keith Bennett, Annika
Rastén, Eva Johansson m.fl.). I övrigt finns rap-
porter om totalt cirka 15 ex. Detta är anmärknings-
värt många för att vara under vintern, men arten
har under senare år rapporterats i allt högre ut-
sträckning även från denna årstid. Från våren finns
endast en lite större flock (!30) rapporterad; 42
ex. Kallrigafjärden 19/4 (Teet Sirotkin).

Fyra fynd under sommaren får anses som för-
hållandevis många: 1 hane Lårstaviken 1/6 (Karl-
Erik Johansson), 1 hane Fågelsjön, Lohärad 3/6
(Bill Douhan), 2 ex. Tegelsmora kyrksjö 27/7
(Anssi Laurila) samt 1 ex. Ledskärsområdet 29/7
(Anssi Laurila, Per Johan Ulfendahl).

Även om inga riktigt stora ansamlingar re-
gistrerades under hösten har relativt många (!30)
rapporterats från ett flertal lokaler: som mest 60
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ex. Ledskär 7-25/10 (Keith Bennett, Joakim Ek-
man, Annika Rastén m.fl.), som mest 42 ex.
Ösmaren, Roslags-Bro 14-29/10 (Joakim & Ga-
briel Ekman), 59 ex. Sörbodaviken, Skedviken
20/10 (Helge Röttorp), 67 ex. Tämnaren 29/10
(Ulrik Lötberg, Mikael Malmaeus m.fl.), 75 ex.
Kallrigafjärden 5/11 (Bo Thyselius), 70 ex. Sked-
viken, Fasterna 5/11 (Bill Douhan), 71 ex. Limma-
ren, Frötuna 9/11 och 72 ex. 3-16/12 (Karl-Olov
Johansson).

FF

Småskrake Mergus serrator
Inga inlandshäckningar har rapporterats från pe-
rioden 2002-2006, men arten har observerats i
några sjöar, dock i första hand under sträcktid.
Artens förekomst i våra sötvatten är dåligt känd,
men de sannolikt få par som häckar finns i första
hand i Mälaren, men enstaka par häckar kanske
fortfarande i stora klarvattensjöar som t.ex. Erken.

Från kusten har det rapporterats ett stort an-
tal sträckande; 480 ex. mot S 5/10 (Mats Edholm)
vilket är den högsta dagsnoteringen på många år.

FF

Storskrake Mergus merganser
En stor ansamling av ruggande fåglar noterades i
Björns skärgård där 1 500 hanar inräknades 11/8
(Ulrik Lötberg m.fl.). Detta skärgårdsområde är
sedan tidigare känd för att kunna hysa stora antal
under eftersommaren och ett par tidigare antal kan
nämnas; 1 300 ex. 25/7 2003 och 1 500 ex. 1/9
2005.

Från hösten finns följande stora ansamlingar
(!1 000) från två av rapportområdets tre klassiska
rastlokaler rapporterade: 2 000 ex. Tämnaren
28/10 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) och 1 650
ex. Limmaren 12/11 (Bill Douhan).

Ingen rapport om åtminstone tusentalet rast-
ande har inkommit från Skedviken denna höst och
årets antal från Tämnaren och Limmaren får an-
ses som relativt beskedliga. Årliga variationer i
antalet rastande kan bero på flera orsaker; t.ex.
vattnets grumlighet, förekomst av fisk av lämplig
storlek samt, inte minst, på bevakningens omfatt-
ning.

FF

Järpe Bonasa bonasia
Totalt har det rapporterats 107 järprevir vilket är
22 färre än 2005, men 28 fler än 2004. Skogsom-
rådena N och NV om Tämnaren specialinven-

terades 2005 (44 revir) vilket inte var fallet 2006.
Av allt att döma klarar sig arten hyfsat bra även i
trakter med storskogsbruk, förutsatt att hänsyn tas
till surdråg med omgivande självföryngrad barr-
skog samt att hyggen inte tillåts bli alltför stora.

Fördelningen kommunvis var Uppsala/Kniv-
sta 38, Heby 23, Tierp 19, Östhammar 12, Norr-
tälje 6, Enköping 5, Älvkarleby 2, Håbo 1 samt
del av Sala 1.

MT

Orre Tetrao tetrix
Det är en vansklig uppgift att beräkna antalet spe-
lande tuppar utifrån vad som rapporteras på Sva-
lan bl.a. beroende på att många slarvar med
lokalangivelsen. Ett försök till beräkning gjord på
likartat sätt som åren 2002-2005 slutar på total-
summan 376. Antalet spelande tuppar har varie-
rat kraftigt 2002-2006 enligt följande; 390, 430,
260, 560 och 376.

Den kommunvisa fördelningen av spelande
tuppar var följande: Uppsala/Knivsta 129, Heby
115, Tierp 69, Östhammar 28, Norrtälje 21, En-
köping 7, Älvkarleby 6 samt del av Sala 1.

MT

Tjäder Tetrao urogallus
Tjäder har rapporterats från 89 platser/lokaler vil-
ket är 30 färre än föregående år. Totalt har det rap-
porterats 142 individer, därav 99 tuppar, och det
största spelet bestod av sex tuppar. Antalet rap-
porterade individer åren 2003-2006 var 117, 142,
284 resp. 142. Efter tre års ökning således en
minskning med 50 %.

MT

Rapphöna Perdix perdix
Jämfört med 2006 förefaller situationen vara gan-
ska oförändrad. De bästa förekomsterna av den
spillra som numera finns kvar, till stor del troli-
gen tack vare utplantering, hittas på Uppsalaslät-
ten samt på slätterna norr och nordost om En-
köping.

Uppsala kommun: Från januari-mars rappor-
teras 6 kullar (37 ex.) och från hösten 7 (35 ex.).
Under häckningstid sågs par eller hördes spelande
tuppar på 10 lokaler. Enköpings kommun: Från
januari-mars rapporteras 11 kullar (92 ex.) och från
hösten 5 (44 ex.). Under häckningstid sågs par
eller hördes spelande tuppar på 11 lokaler. Öst-
hammar kommun: 3 ex. Hargs bruk 3/1 (Mats
Edholm, Brita Tibell m.fl.) samt 1 ex. Löddby,
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Alunda 28/1 (Keith Bennett). Norrtälje kommun:
2 ex. Gottröra kyrka 5/1-1/3 (Anders Eriksson
m.fl.), 2 ex. Rumsättrasjön, Riala 16/4 (Bosse &
Carola Lidén) samt 16 ex. Bergstugan, Gottröra
24/8-27/11 (Bill Lindwall m.fl.).

MT

Vaktel Coturnix coturnix
Två häckningar konstaterades i början av septem-
ber i närheten av Holmsta gård, Ledskärsområdet.
Två kullar om vardera 5-6 individer lyfte framför
skördetröska (Jonas Waern, gm. Peder Waern).

Totalt har det rapporterats 171 spelande
vaktlar 29/4-29/8 vilket är 21 färre än 2005. April-
fyndet gjordes vid Härkeberga kyrka (Mats Wil-
helm) och är det tidigaste vårfyndet hittills (tidi-
gare förstafynd var 1/5).

Den största ansamlingen, sju spelande, note-
rades på Lövstaslätten (Martin Unell, Owe Ro-
sengren m.fl.). Sex hördes vid Långarnö, Villberga
och på södra delen av Fjärdhundraslätten samt
vardera fem vid Torsvi kyrka och vid Sparrsätra
kyrka (Thomas Johansson). Kommunfördelningen
var Enköping 90, Uppsala/Knivsta 34, Tierp 14,

Norrtälje 15, Östhammar 8, Heby 6, del av Sala
kommun 3 samt Håbo 2.

Övrigt: 1 ex. stöttes på strandäng Fluttuskär,
Gräsö skärgård 30/5 (Christer Olsson).

MT

Smålom Gavia stellata
Några höga sträcksummor (!15) rapporteras från
Skatudden kring mitten av april då flyttnings-
riktningen, som brukligt, var nordlig: 41 ex. 16/4
(Thomas Pless m.fl.), 54 ex. 19/4 (Fredrik Bon-
destam) samt 15 ex. 22/4 (Thomas Johansson
m.fl.). Även från hösten finns det ett par rappor-
ter om höga sträcksummor, båda från 30/9, då 20
ex. passerade Björn (Göran Frisk) och 22 ex. sågs
sträcka mot S vid Skatudden (Bengt Säfström
m.fl.).

BD/UL

Storlom Gavia arctica
Vårflyttningen var i full gång kring mitten/slutet
av april då några stora antal nordsträckande
(!100) registrerades vid Skatudden: 150 ex. 16/4
(Fredrik Bondestam m.fl.), 105 ex. 19/4 (Sven

Rapphöna har en ganska svag stam i Uppland. Man har bäst chans att uppskatta antalet genom att räkna
rapphöns under vintern när det är snö på slätterna. Under häckningstid sågs eller hördes tuppar på totalt
22 lokaler. Foto: Tero Niemi
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Wijk m.fl.) samt ytterligare 150 ex. 22/4 (Tho-
mas Johansson). Det är högst sannolikt att mer-
parten av de 123 små-/storlommar som sträckte
mot N förbi Rönnskärs udde 23/4 (Bill Douhan)
också tillhörde denna art. Vid samma tid rastade
stora antal i Öregrundsgrepen (innanför Gräsö)
där 75 ex. räknades 13/4, 60 ex. 22/4 samt hela
100 ex. 29/4 (Joakim Djerf m.fl.).

Rrk:s uppmaning att inventera häckande stor-
lom mötte tyvärr inget större gensvar. Invente-
ringen blev därför inte heltäckande och kommer
att fortsätta under 2007. Resultatet av årets insats
blev dock 87-90 konstaterade häckningar i totalt
65 sjöar samt möjlig häckning i ytterligare 20 sjöar.
Som vanligt var det Erken som hade flesta par
med 13 konstaterade häckningar (Bill Douhan,
Jonas Karlsson). Även om inventeringen inte är
slutförd tyder årets resultatet på att arten tycks
klara sig bra.

BD/UL

Svartnäbbad islom* Gavia immer [1; 22; 1]
1 ex. mot O Örskär, Gräsö 15/10 (*Martin Irestedt,
*Mikael Malmaeus). Ses ej årligen i rapport-
området, men näst intill.

BD/UL

Vitnäbbad islom* Gavia adamsii [3; 82; 4]
Fyra vitnäbbade detta år, därav tre adulta sedda
från Björn: 1 rastade 25/9 (*Tommy Eriksson
m.fl.), 1 mot SO 2/10 (*Ulrik Lötberg m.fl.) samt
1 mot SO 14/10 (*Martin Alexandersson m.fl.).
Därtill 1 ex. i vinterdräkt mot SO Singö 12/10
(*Joakim & *Rune Johansson).

Den första vitnäbbade islommen i rapport-
området sågs vid Rönnskärs udde 1969 och arten
har varit årlig sedan 1988. Från perioden 1988-
2006 rapporterades 71 individer vilket ger ett snitt
på knappt fyra/år. År 2006 faller således väl in i
detta mönster. Flest, nio individer, registrerades
2002.

BD/UL

Smådopping Tachybaptus ruficollis
I Biotestsjön registrerades 4 ex. 5/1 och de rap-
porteras sedan härifrån genom hela vintern (Joa-
kim Djerf m.fl.) fram t.o.m. 13/4. Ytterligare några
januarifynd föreligger: I Fyrisån 1 ex. N Salsta,
Lena 1/1-4/2 (Mats Wilhelm) och 1 ex. Ulva kvarn
2/1-7/2 (Bosse Carlsson m.fl.), 1 ex. Gamla Griss-
lehamn 2-15/1 (Helge Röttorp m.fl.), 1 ex. Bro-
strömmen, Roslags-Bro kyrka 4-22/1 (Magnus

Bladlund m.fl.) och 1 ex. Gräddö 15/1 (Åke
Lindelöf). Fyra ex. på samma lokal är ovanligt
många, men i övrigt faller vinterfynden inom ra-
men för det normala.

Under våren sågs arten på flera lokaler och
följande säkra häckningar har rapporterats: 1 par
med minst 1 juv. Lillsjön, Gryta 24/4-12/8 (Rag-
nar Hall m.fl.), 2 par med 3 resp. 2 juv. Husby-
dammarna, Lena 27/4-27/9 (Mats Wilhelm m.fl.),
2 häckande par (minst 1 juv.) Jönsbolssjön, Alm-
unge 29/4-21/9 (Tomas Kjelsson m.fl.), 1 par med
minst 1 juv. Nyländadammen, Malsättra, Harg
9/5-27/8 (Wilhelm Dietrichson) och 1 pull/juv.
Vedyxatippen (damm), Danmark 22/7 (Henrik
Berg). Därtill har följande troliga/möjliga häck-
ningar rapporterats: 1 sp. Billerstena viltvatten,
Altuna 22/4-14/10 (Kalle Källebrink m.fl.), 1 par
(spel hördes) Hjälstaviken 27/4-12/10 (Martin
Tjernberg m.fl.), 1 par Larsbokärret, Österunda
30/4-30/7 (Pekka Westin m.fl.) samt 1 par Svinnö
bydamm, Harg 6-18/5 (Wilhelm Dietrichson).
Minst 1 juv. sågs i Hjälstaviken, troligen resultat
av genomförd häckning på lokalen (Martin Tjern-
berg m.fl.). Kanske var den ungfågel som sågs här
föregående år också född på platsen.

I övrigt finns även fynd i andra, mer eller min-
dre, lämpliga häckningsbiotoper under häcknings-
tid: 1 ex. Tursboviken, Holm 25/4 (Pekka Westin),
1 ex. Tegelsmora kyrksjö 1-31/5 (Zacke Svens-
son), 1 ex. Dalkarlskärret 5/5 (Martin Molin), 1
ex. Vendelsjön 7/5-4/8 (Kenneth Pless), 1 ex.
Björkarn, Skederid 14/5 (Jocke Söderhäll), 1 ex.
Klardammen, Dannemora 19/5 (Mats Wilhelm),
1 ex. Svinnötorpsdammen, Harg 27/5 (Wilhelm
Dietrichson), 1 ex. Kärven 23/7 (Tomas Kjelsson)
och 1 ex. i viltvatten vid Värnberg, Roslags-Bro
7/8 (Joakim Ekman).

Från hösten finns i övrigt inte ett enda fynd
rapporterat och årets avslutade nästan lika svagt.
Endast ett decemberfynd har inkommit: 1 ex. Ulva
kvarn 23-28/12 (Bodil Östman m.fl.).

Sju säkra och ytterligare fyra troliga/möjliga
häckningar är ett bra resultat, men givetvis färre
än det verkliga antalet. Flertalet häckningar, säkra
som troliga, är som vanligt rapporterade från
konstgjorda vattensamlingar och det är rimligt att
tro att det finns ytterligare kanske lika många
häckande par i främst andra viltvatten. Nya konst-
gjorda vatten skapas hela tiden och vår kunskap
om deras tillblivelse är långt ifrån heltäckande.

BD/UL
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Skäggdopping Podiceps cristatus
Isfria vintrar övervintrar normalt enstaka ex. längs
kusten och under januari-februari noterades: 1 ex.
Rönnskärs udde 9/1-26/2 (Rune Johansson m.fl.)
och 3 ex. 15/1 (Annika Rastén m.fl.), 1 ex. Skat-
udden 15/1-12/2 (Tomas Kjelsson), 1 ex. Kalv-
skäret, Singö 28-29/1 (Svante Söderholm), 1 ex.
Fygdströmmen, Singö 29/1 (Keith Bennett), 1 ex.
Råstensudde, Singö 18/2 (Anton Nytén m.fl.) samt
1 ex. även vid Östernäs, Rådmansö 28/1 (Bröderna
Norrby).

Större antal som indikerar minst 10 häckande
par har rapporterats från följande lokaler: 48 par
vid en heltäckande inventering av Erken (Bill
Douhan), 28 par i del av Tämnaren (Ulrik Löt-
berg m.fl.), 25 par Västerbyfjärden, Gräsö (Gö-
ran Frisk m.fl.), 16 par Skedviken (Helge Röt-
torp m.fl.), 15 par Kallrigafjärden (Håkan Anders-
son), 15 par Hargsviken (Wilhelm Dietrichson),
12 par Rotholmaviken, Häverö (Joakim Johans-
son m.fl.), 12 par Moregrundet, Bergshamraviken
(Bill Douhan), 11 par Enholmen, Singö (Fredrik
Thernlund), 10 par Sandviken, Vätö (Johan Ry-
dén) och 10 par Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.).

En relativt normal rapportering från främst
lokaler som redan tidigare är kända för att hysa
många häckande par. Årets dryga 200 par är dock
bara en mindre del av den totala förekomsten i
rapportområdet.

Året avslutades med några fynd under decem-
ber. Utöver 1 ex. Hargsviken 24/12 (Keith Ben-
nett) gjordes även flera fynd i ännu isfria delar av
Mälaren - som mest 4 ex. Kullaviken, Övergran
1-8/12 (Pekka Westin) - samt minst 25 ex. Erken
3/12 (Peter Schmidt m.fl.).

BD/UL

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Säkra häckningar har konstaterats på följande lo-
kaler: 3 par Kärven 21/4-14/8 (Tomas Kjelsson
m.fl.), 5 par Klardammen, Dannemora 23/4-28/7
(Keith Bennett m.fl.), 1 par Skeppshusviken, Herr-
äng, Häverö 25/4-1/7 (Joakim Johansson m.fl.),
2 par Lillbyasjön 26/4-26/7 (Bengt Boström,
Ronny Fredriksson), 1 par Sottern, Knutby 5/5-
23/7 (Benny Åhr m.fl.), 1 par Erken 6/5-4/6 (Bill
Douhan) och 1 par Iggelbo, Tämnaren 17/6 (Ulrik
Lötberg m.fl.). Därtill har par eller spelande ex.
rapporterats från flera troliga/möjliga/tänkbara
häckningslokaler: 1 sp. Viksjön, Tuna 3/5 (Mats
Edholm), 1 par Bromsbo sjö, Nysätra 11-14/5
(Anders Jansson m.fl.), 2 par Trehörningen,

Edsbro 15/5 (Bill Douhan), 1 sp. Stamsjön 21/5
(Mats Edholm) samt 1 par Dannemorasjön 6/6 (Jon
Jörpeland).

14 säkerställda häckningar och ytterligare en
dryg handfull indikationer på häckande par är i
nivå, möjligen något i överkant, jämfört med när-
mast föregående år. Som vanligt är det nästan ute-
slutande rapporter från tidigare kända lokaler för
arten.

BD/UL

Svarthakedopping Podiceps auritus
Efter att ha rapporterats från ett flertal lokaler, både
vid kusten och i våra insjövatten, under vår-
flyttningen stannade par kvar i lämpliga häck-
ningsbiotoper och följande säkerställda häck–
ningar har rapporterats: 2 par Ekebydammen,
Uppsala 18/4-16/7 (Åsa Steinholtz m.fl.), 13 par
Jönsbolssjön (viltvatten), Almunge 19/4-25/8
(Pekka Westin m.fl.), 1 par Lillsjön, Gryta 20/4-
13/8 (Ragnar Hall m.fl.), 2 par Ängskär (havsvik),
Hållnäs 21/4-25/7 (Joakim Djerf m.fl.), 1 par
Dalkarlskärret 22/4-17/9 (Anders Helander m.fl.),
4 par Värnberg viltvatten, Roslags-Bro 22/4-7/8
(Joakim Ekman m.fl.), 3 par Skogstorp viltvatten,
Roslags-Bro 29/4-7/8 (Gabriel Ekman m.fl.), 3 par
Bergby viltvatten, Malsta 8/5-29/8 (Karl-Olov
Johansson), 4 par Körlinge viltvatten, Rasbokil
8/5-27/6 (Stephen Manktelow), 1 par Nylända-
dammen, Harg 9/5-28/7 (Wilhelm Dietrichson), 1
par Billerstena viltvatten, Altuna 16/5-18/7 (Bengt
Ottosson m.fl.) samt 1 par Edenhof golfbana
(damm), Skuttunge 17/6-8/7 (Gabriel Ekman).
Därtill har ytterligare 35 par registrerats som möj-
ligen häckande på 20 andra troliga/möjliga/tänk-
bara häckningslokaler.

Sammantaget 36 säkert häckande par samt
ytterligare lika många tänkbara som i de flesta fall
också mycket väl kan ha häckat. I övrigt finns det
flera häckningslokaler, kända som okända, som
inte har besökts och det finns mycket som talar
för att det häckande beståndet har ökat under de
senaste åren. Att arten sannolikt har en positiv
trend beror, i huvudsak, på alla de konstgjorda
sötvattensamlingar som efterhand har tillkommer
runt om i rapportområdet. Det är inte osannolikt
att det kan ha häckat upp mot hundratalet par år
2006.

BD/UL

Storskarv Phalacrocorax carbo
Bortsett från hela 125 ex. i Biotestsjön 1/1-27/2
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(Mats Edholm, Brita Tibell) har endast ett tjugo-
tal fynd (max 5 ex.) från januari-februari rappor-
terats, alla från kusten och det stora flertalet från
Väddö. Vårsträcket kom igång redan i mars, men
var som intensivast i april då flera relativt höga
sträcksummor har rapporterats varav de tre hög-
sta var: 375 ex. mot NV Fågelsundet 6/4 (Lennart
Söderlund), 230 ex. mot N Rönnskärs udde 22/4
(Bo Granberg) och 188 ex. mot N Skatudden 6/4
(Mats Edholm). I slutet av april uppehöll sig ett
tresiffrigt antal i Ledskärsviken, som mest 450 ex.
26/4 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), och sannolikt
var det i huvudsak fåglar från kolonierna i Lövsta-
bukten.

Kolonier etablerades på ett flertal lokaler, både
vid kusten och i Mälaren. Från kusten finns föl-
jande rapporter om häckningar: 150 par Länsman,
Öregrundsgrepen 5/3-8/7 (samtliga häckningar
misslyckades); i Lövstabukten 67 par Själstena-
rna 8/4-30/8, 800 par Skvalphällen 13/4-28/8
(samtliga misslyckades), 400 par Skrakhällen
15/4-27/8 (genomgående bra häckningsresultat)
och 17 par Hättan 12/6 (samtliga misslyckades)
samt 350 par Själgrynnorna, Harg 1/6-16/7. Från
Mälaren har följande häckningsuppgifter inkom-
mit: 13 par Torrgrund, Aspö 6/4-30/7, 213 par
Stenholmen, Gorran 15/4-1/7, 109 par Lilla Mitt-
skär, Ekolsundsviken 26/4-11/8, 105 par Stora
Mittskär, Ekolsundsviken 26/4-28/7 och 53 par
Oxstensögonen, Kungs-Husby 27/4 (Thomas Pet-
tersson m.fl.).

Totalt 1 784 häckande par vid kusten och 493
i Mälaren innebär en återhämtning vid kusten, men
en måttlig minskning i Mälaren. Som vanligt va-
rierar häckningsresultatet kraftigt från lokal till
lokal. Det förefaller dock som om utfallet ofta är
antingen helt negativt eller genomgående bra. På-
fallande är att flera av de riktigt stora kolonierna
vid kusten har haft usel häckningsframgång.

Från början av juli rapporteras ansamlingar av
fiskande storskarvar (200-500 ex.) från tre loka-
ler i innerskärgården, som mest 500 ex. Marskärs-
kobben, Blidö 2/7 (Martin Tjernberg m.fl.). Även
från augusti har tresiffriga antal setts på flera lo-
kaler, men då främst i ytterskärgården. Den hög-
sta noteringen från denna månad var 1 000 ex.
Björn 11-19/8 (Ulrik Lötberg). Från augusti finns
också en än större ansamling rapporterad från
Mälaren; hela 2 000 ex. kring Lilla Mittskär i
Ekolsundsviken 15/8 (Mats Wilhelm).

Under september minskade de stora ansam-
lingarna i storlek, samtidigt som höststräcket tog

fart. Den enda större sträcksumman (!100) som
rapporterats är 297 ex. mot SV Skatudden 15/9
(Yngve Hareland). Samma dag registrerades här
400 ex. som rastande och det var den största rap-
porterade ansamlingen från kusten under septem-
ber-oktober. Under dessa två månader finns det
också ett flertal rapporter om sträckande och rast-
ande storskarvar från inlandet och de största an-
talen (!50) var: 161 ex. mot SV Hjälstaviken 8/9
(Pekka Westin), 250 ex. förbiflygande Fjärd-
hundraslätten 9/9 (Ragnar Hall m.fl.), 70 ex. Vår-
häll, Tämnaren 17/9 (Johan Södercrantz), 90 ex.
Tursboviken, Holm 19/9 (Pekka Westin), 100 ex.
Hjulstabron, Enköpings-Näs 8/10 (Leif Carlsson)
samt 60 ex. mot SV Lill-Tibble, Balingsta 9/10
(Ulf Karlsson). Från december finns ett tiotal rap-
porter om fynd av enstaka ex. eller smärre flockar
från flera lokaler längs kusten, men även så många
som 125 ex. i Biotestsjön fram till åtminstone
27/12 (Kenneth Pless m.fl.). Stora delar av Mäla-
ren var isfri i december och även här fanns det
skarvar. I Ekolsundsviken fanns fortfarande 90 ex.
17/12 och 20 ex. 27/12 (Simon Larsson, Pontus
Pettersson).
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Rördrom Botaurus stellaris
Årets första tutande hane rapporteras från Hjälsta-
viken 8/4. Därefter fyllde det snabbt på vid tidi-
gare kända tillhåll för arten, men enstaka hanar
hördes också på några ej lika välfrekventerade
lokaler. Sammantaget hördes, mer eller mindre
stadigvarande, 76 tutande hanar på 52 lokaler,
därav 17 hanar (14 lokaler) i Mälaren. I särklass
flest, 14, hördes inte oväntat i Tämnaren, men här
kan det ha funnits ytterligare någon eller några få
hanar. På andra plats följde detta år Vendelsjön
med fyra hanar medan Hjälstaviken höll sig med
tre. Sex lokaler, därav en Mälarvik, hade vardera
två tutande; Tegelsmora kyrksjö, Dannemorasjön,
Kärven, Brosjön, Strandsjön (Järlåsa) samt Gry-
staviken. Resterande, 31 sjöar och tolv Mälarvi-
kar, hyste således vardera en hane.

Indikationer på häckning, t. ex. regelbundet
flygande fågel mellan trolig boplats och födosöks-
platser, har rapporterats från en handfull lokaler
enligt följande: minst 2 Vendelsjön (Thomas Pless
m.fl.), minst 1 Kärven (Tomas Kjelsson m.fl.), 1
Väsbysjön, Länna (Kristoffer Stighäll), minst 2
Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.) och 1 Ekol-
sundsviken (Pekka Westin).

BD/UL
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Gråhäger Ardea cinerea
Enstaka ex. har rapporterats tillfälligt från ett tio-
tal lokaler, alla utom en i inlandet, under januari-
februari, men det finns också ett par lokaler där
lite större antal har uppehållit sig från årets bör-
jan fram till vårens ankomst: 15 ex. Biotestsjön
1/1-22/3 (Martin Tjernberg, Ragnar Hall) samt 16
ex. Dalälven, Älvkarleby 3/1-28/3 (Johan Östberg,
Martin Amcoff).

Vad gäller häckningar måste gråhäger vara en
av de mest underrapporterade arterna. Endast föl-
jande rapporter om häckning har inkommit: cirka
30 par Grönsö, Österlövsta; minst 10 par Led-
sundet, Börstil; minst 5 par Solberga, Vendel;
minst 15 par kring Tämnaren; 2 par Stennässjön,
Skogs-Tibble; 13 par Stenholmen, Gorran samt 1
par Härjarö, Veckholm. Det gör sammantaget 76
par av ett bestånd som sannolikt uppgår till borte-

mot tusentalet. Enstaka ex., eller några få tillsam-
mans, har rapporterats från 13 lokaler under de-
cember; som mest 13 ex. V Skedviken 19-25/12
(Ulf Broander) och 12 ex. Biotestsjön fram till
åtminstone 22/12 (Mats Edholm m.fl.).

BD/UL

Bivråk Pernis apivorus
Normala ankomst- och avresetider registrerades
för denna långresenär. Årets första siktades vid
Skedviken, Ledskärsviken och Övre Föret 13/5
(Staffan Lindén, Joakim Djerf, Lars Lundstedt,
Mats Wilhelm) medan de sista var tre ungfåglar
som passerade mot SV över Balingsta 5/10 (Ulf
Karlsson).

Totalt rapporterades 283 observationer och
antalet individdagar (summan av antalet observe-
rade individer per dag) uppgick till 376. Både an-
talet observationer och antalet individdagar är
högre än 2004 (152 resp. 202) och 2005 (215 resp.
275). Förklaringen till detta kan troligen delvis
vara ett större antal rapportörer och en högre
rapporteringsbenägenhet.

MT

Brun glada* Milvus migrans [9; 90; 3]
Fem fynd av troligen minst tre individer: 1 ex.
Östersta, Kungs-Husby 29/4 (*Tom Norling), 1
ex. Hjälstaviken 12/5 (*Sören Francéen), 1 ad.
sträckande mot V Örskär och med största sanno-
likhet samma individ vid Karlholmsviken, Led-
skärsområdet 4/6 (*Gunnar Danielsson resp.
*Ragnar Hall) samt 1 ex. Ledskär 6/6 (*Johan
Södercrantz).

Brun glada har under 2000-talet visat sig vara
den Milvus-art som oftast ses i rapportområdet
trots att det är den röda släktingen som får anses
ha hemortsrätt här i Uppland.

MT

Röd glada Milvus milvus
Ett ex. Alunda kyrka 17/4 (Owe Rosengren, Rag-
nar Hall m.fl.), 1 ex. Gunsta, Funbo 30/4 (Yngve
Dahlgren), 1 ex. Härjarö, Veckholm 13/6 (Weine
Erlandsson), 1 ex. Rimbo kyrka 7/7 och 1 ex. Ede-
bo kyrka samma dag (från bussen, chaffisen Lars
Lundstedt) samt 1 ex. Hjälstaviken 4-5/8 (Leif &
Kersti Östman).

Sex fynd är jämförbart med resultatet från
2005. Antalet individer är svårbedömt men giss-
ningsvis rör det sig om fyra.

MT

”Vad gäller häckningar måste gråhäger vara en av
de mest underrapporterade arterna.” Bara 76 par
har rapporterats, men enligt riksinventeringen som
genomfördes för ett par år sedan finns närmare
1000 par. Det är alltså hög tid att försöka kolla
upp var alla fiskande hägrar tar vägen med bytet
under nästa sommar. Tämnaren oktober 2006.
Foto: Ulrik Lötberg
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Havsörn Haliaeetus albicilla
Visst är det kul när det går bra för en art! Vad sägs
om 2 347 rapporterade fynd under året, måvara
med en del dubbelrapporteringar. Motsvarande
siffror för 2004 och 2005 var 1 331 resp. 1 816.
Årets största rapporterade ansamlingar är 30 ex. i
Riala 7/1 (Karl-Arne Rosling) och 20 ex. Öre-
grundsgrepen, utanför Biotestsjön, 26/3 (Elisabeth
& Joakim Djerf).

MT

Brun kärrhök Circus aeruginosus
Den första brunhöken för året sågs vid Hjälsta-
viken 25/3 (Gunnar Steinholtz m.fl.) och den sista
passerade samma lokal så sent som 6/11(Michael
Fasth).

Antalet rapporterade häckningar eller revir-
hållande par uppgick till 85, fördelat på 64 loka-
ler, d.v.s. nästan identiska siffror jämfört med
2005. Vid vissa lokaler förefaller reproduktionen
ha varit mycket dålig, t.ex. vid Hjälstaviken. Detta
kan vara ett tecken på att populationen är mättad.

MT

Blå kärrhök Circus cyaneus
I januari sågs 1 honf. Balingsta 11/1 (Ulf Karls-
son), 1 ex. Rydaslätten, Nysätra 13/1 (Pekka
Westin) och 1 hona Sundbro flygplats, Bälinge
14/1 (Fredrik Litsgård, Kristoffer Lager).

Sommarfynd: Under juni-juli gjordes nio ob-
servationer av enstaka individer, vilket är fler än
normalt.

Vår- och höstflyttningen redovisas i antal
individdagar, d.v.s. summan av antalet observe-
rade individer per dag. Vårflyttningen pågick
30/3-30/5 med en markerad topp andra veckan i
april. Antalet individdagar uppgick till 165 (cirka
45 fler än under 2005). Under höstflyttningen,
5/8-29/11 (med en markerad topp 3:e veckan i sep-
tember), uppgick antalet individdagar till 656 vil-
ket är 90 fler än 2005. Det totala antalet rapporte-
rade blåhökar på flyttning mot SV över Ålands
hav blev måttliga 65 (endast 1/3 jämfört med
2005), med som mest 22 ex. förbi Måssten, Singö
16/9 (Fredrik Bondestam). Eftersom en majoritet
av de blåhökar som observeras i Uppland under

Havsörnen är exempel på en art som det går mycket bra för i Upplands rapportområde. De största
ansamlingarna under vintern var 30 ex i Riala och 20 ex i Öregrundsgrepen. Frågan är hur andra arter
påverkas av havsörnens framgång. Det finns många observationer av havsörnar som upprepade gånger
stjäl fisk från fiskgjusar under häckningstid, och lokalt kan kusthäckande änder misslyckas med
häckningen när havsörnarna tar ägg och ungar. Vendelsjön, november 2006. Foto: Mats Wilhelm
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hösten kommer från öster torde årets summa, lik-
som fjolårets, indikera en god häckningssäsong i
Finland/Ryssland.

I december uppehöll sig minst fyra olika in-
divider på slätterna mellan Hjälsta i öster och
Fjärdhundra i väster.

MT

Stäpphök* Circus macrourus [12; 24; 3]
En adult hane sträckande NO Karbo, Vänge 29/4
(*Per Erik Pershagen), 1 3K+ hane Björnö,
Frötuna 15/9 (*Bill Douhan) samt 1 juv. Örskär
16/9 (*Peder Waern, Torbjörn Fagerström).

För fjärde året i rad sågs denna eleganta rov-
fågel i Uppland och likaledes för fjärde året i följd
var det inte bara frågan om något enstaka exem-
plar, dock två färre än 2005.

MT

Ängshök Circus pygargus
Häckningar: En lyckad (minst 2 flygga ungfåglar),
1 troligen lyckad, 2 möjligen lyckade samt 2 med
säkerhet misslyckade häckningar. Sex häckningar
eller häckningsförsök är betydligt fler än tidigare
år på 2000-talet, men häckningsframgången före-
faller ha varit dålig. Ett av häckningsförsöken gjor-
des i en vall och misslyckades p.g.a. tidig ensilage-
skörd.

Övriga fynd: Från perioden 23/4-30/8 rappor-
teras 47 fynd bestående av i nästan samtliga fall
enstaka fåglar. Den kommunvisa fördelningen var
Uppsala/Knivsta 17, Enköping 15, Tierp 9, Norr-
tälje 2, del av Sala 1 samt Östhammar 1. En giss-
ning är att en förhållandevis stor andel av strö-
fynden utgjordes av födosökande fåglar från de
sex etablerade paren. Liksom antalet häckningar
var även antalet ströfynd märkbart fler än under
2005.

MT

Duvhök Accipiter gentilis
Totalt rapporterades 805 individdagar under året,
vilket är cirka 50 fler än 2005. Av dessa är 152
från januari-februari och 108 från december (mot-
svarande siffror för år 2005 var 130 resp. 91). Från
Norrtälje kommun noterades under hösten tio på
insträck över Ålands hav (Mats Edholm m.fl.).

Antalet rapporterade säkra/troliga häckningar
var 27 (33 år 2005 och 22 år 2004). Tio kullar
ringmärktes i Roslagen. Två bon innehöll vardera
2 ungar, sex bon vardera 3 ungar samt två bon
vardera 4 ungar. Detta ger ett snitt på 3 ungar/

lyckad häckning vilket är ett mycket bra resultat
(Bill Douhan).

MT

Sparvhök Accipiter nisus
Sträcksummor: Under hösten rapporterades totalt
797 sydvästflyttande sparvhökar över Ålands hav,
d.v.s. knappt hälften av 2005 års summa. Den
högsta dagssumman var 102 ex. Skatudden 28/9
(Petter Andersson, Fredrik Dahlberg).

MT

Ormvråk Buteo buteo
Från januari-februari rapporteras 130 ex. vilket
är 58 fler än motsvarande period 2005. Den
kommunvisa fördelningen var Uppsala/Knivsta
34, Enköping 33, Norrtälje 28, Östhammar 20,
Håbo 9, Tierp 3, Heby 2 och slutligen del av Sala
kommun 1.

Ormvråken hade även detta år en mycket bra
häckningssäsong i Roslagen. Sammantaget ring-
märktes 41 ungar i 15 bon vilket ger ett snitt på
mycket goda 2,73 ungar/lyckad häckning. Hela
tolv bon innehöll vardera 3 ungar, två bon var-
dera 2 ungar och bara ett bo 1 unge. Detta är näs-
tan exakt samma snitt som föregående år (2,72)
och det finns bara ett år med ett än bättre resultat

Ibland går det snabbt! Peder Waern hann precis ta
en bild innan denna unga stäpphök försvann ur
kamerasökaren. Resultatat blev en mycket bra
dokumentationsbild. Örskär, september 2006.
Foto: Peder Waern
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sedan märkningen påbörjades 1977. Det har ald-
rig tidigare hänt (1977-2006) att två år med mycket
bra reproduktion har följt direkt på varandra (Bill
Douhan).

I december noterades 74 ex., nästan exakt lika
många som i december 2005 (73). Noterbart är
att ormvråken har börjat övervintra mer frekvent
allt längre norrut i rapportområdet.

MT

Fjällvråk Buteo lagopus
Från januari-februari rapporteras uppskattnings-
vis 112 ex. vilket är 40 fler än 2005. Den kommun-
visa fördelningen var Uppsala/Knivsta 48,
Enköping 41, Norrtälje 10, Heby 7, del av Sala 3,
Håbo 2 och Tierp 1.

Sista vårfyndet gjordes 25/5 och höstens för-
sta 25/8. Ytterst blygsamma dagssummor rappor-
teras från vår- och höstflyttningen, som mest fem
ex.

Under juni-juli gjordes sex fynd av över-
somrande individer vilket måste betecknas som
mycket ovanligt.

I december noterades 59 ex., i första hand på
slätterna i Enköpings och Uppsala kommun.

MT

Större skrikörn* Aquila clanga [6; 11; 0]
Äldre fynd: 1 3K+ Örskär 23/4 2005. ”Örnen upp-
täcktes vid masten på Gräsösidan, drog över till
Örskär, cirklade på nära håll i cirka 15 minuter,
drog sedan mot sydväst tills vi tappade fågeln,
åtminstone en mil bort” (Petter Haldén*, Fredrik
Friberg, Anders Grindlund, Martin Irestedt, Mi-
kael Malmaeus).

17:e fyndet i landskapet. Senast det begav sig
var 1997, dessförinnan 1987.

MT

Kungsörn Aquila chrysaetos
Häckning: Ett tidigare känt par lyckades produ-
cera en flygg unge (Martin Tjernberg).

Under perioden 1/1-14/5 blev det totala anta-
let individdagar 162, d.v.s. betydligt fler än mot-
svarande period 2005 (96 individdagar = summan
av antalet individer per dag). Fördelningen
kommunvis var Uppsala/Knivsta 52, Enköping 43,
Östhammar 24, Tierp 23, Norrtälje 6, Håbo 4, del
av Sala 4, Heby 4 samt Älvkarleby 2.

Under hösten fram till nyår (23/9-31/12) blev
antalet individdagar 54, d.v.s. 19 färre än 2005.
Fördelningen kommunvis var Enköping 37, Upp-

sala/Knivsta 6, Tierp 4, Norrtälje 4, Heby 2 och
Östhammar 1. Vid Skatudden sträckte 1 ex. mot
V över Ålands hav 15/10 (Mats Edholm).

MT

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Programenligt anlände den första gjusen 1/4 (Ur-
ban Emanuelsson) och årets sista passerade
Häverö 14/10 (Rune & Joakim Johansson). Okto-
berfynd är relativt ovanliga.

Ringmärkningen av fiskgjuseungar i Roslagen
pågick på samma sätt som tidigare år och resulta-
tet var, som vanligt, mycket bra. Av 25 bon med
påbörjad häckning var det bara fyra som inte pro-
ducerade några ungar, medan övriga innehöll
ringmärkningsdugliga ungar i månadsskiftet juni/
juli. Av 21 bon med ungar innehöll tolv vardera 3,
sju bon vardera 2 samt två bon vardera 1 unge.
Detta ger ett snitt på 2,48 ungar/lyckad häckning,
alternativt 2,08 ungar/påbörjad häckning. I och för
sig är detta något sämre än föregående år (2,59
resp. 2,32), men ändå ett mycket bra resultat i ett
riksperspektiv (Bill Douhan).

MT

Tornfalk Falco tinnunculus
Från januari-februari rapporteras 22 individer (11
i Uppsala/Knivsta, 10 i Enköping och 1 i Norr-
tälje kommun)

Häckningar: 25 säkra häckningar eller häck-
ningsförsök samt 16 troliga/möjliga häckningar
är något fler än vad som normalt rapporteras. De
41 rapporterade paren fördelar sig kommunvis
mellan Uppsala/Knivsta 17, Enköping 10, Heby
5, Norrtälje 3, Tierp 2, del av Sala 2, Älvkarleby
1 samt Östhammar 1.

Från december rapporteras 14 ex.; Uppsala/
Knivsta 7, Enköping 5, Håbo 1 och Tierp 1. Anta-
let övervintrande är helt inom ramen för det nor-
mala.

MT

Stenfalk Falco columbarius
Under januari-februari sågs 1 ex. Hågadalen,
Uppsala 5/1 (Ronny Karlberg), 1 honf. ex. Gamla
Uppsala 6-28/1 (Åke Berg m.fl.), 1 hane Högsta,
Bälinge 29/1 (Björn Lundgren), 1 ex. ”Förrådet”,
Gårdskär 29/1 (Oskar & Tommy Löfgren) samt 1
ex. inne i Uppsala 10 och 19/2 (Martin Amcoff
resp. Anders Helander).

Vårflyttningen pågick 18/3-26/5 med huvud-
saklig passage under de två inledande veckorna i
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april. Antalet individdagar uppgick till 111 vilket
är 26 fler än 2005. Höstflyttningen pågick 5/8-
19/11 med maximum under 2:a och 3:e veckan i
september. Antalet individdagar uppgick till 79,
d.v.s. samma antal som 2004 men 18 färre än 2005.

Med tanke på att det i landet häckar cirka 150
par pilgrimsfalk mot åtskilliga tusen par stenfalk
kan det tyckas lite märkligt att antalet individdagar
för pilgrimsfalk (201) är fler än för stenfalk (190).
En bidragande orsak till detta är troligen skillna-
der i beteende hos dessa arter t.ex. vad gäller
uppehållstid och jaktbeteende vid fågelrika slätt-
sjölokaler som dessutom ofta är välbesökta av få-
gelskådare.

I december gjordes fem fynd av enstaka fåg-
lar; 1 ex. Ekebydammen, Uppsala 21/12 (Göran
Ocklind), 1 ex. Smedsbo, Tärna 24/12 (Kalle
Källebrink), 1 ex. Mångsbo, Tämnaren 26/12 (Jan
Wärnbäck), 1 ex. Grystaviken 27/12 (Tommy
Eriksson) samt 1 ex. Stabby, Uppsala-Näs 31/12
(Patrik Brehmer)

MT

Lärkfalk Falco subbuteo
Årets första lärkfalk sågs tidigt, nämligen vid Ora,
Faringe 22/4 (Mats Edholm, Brita Tibell). Det
dröjde dock till 30/4 innan arten anlände mer all-
mänt till landskapet. Årets sista, en ungfågel, pas-
serade Svenska Högarna 7/10 (Jonas Karlsson).

Ett försök att beräkna antalet rapporterade
säkra + troliga + möjliga häckningar slutar på
rekordantalet 142. Lärkfalken finns ganska jämnt
förekommande över hela rapportområdet med viss
förtätning vid sjöar och myrmark. Det finns inga
indikationer på att arten minskar i Uppland, sna-
rare tvärtom.

MT

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Under vårflyttningen (4/4-24/5) uppgick antalet
individdagar till 46 och under höstflyttningen
(12/8-28/10) till 155. Motsvarande summor för
2005 var 35 resp. 100. Det ökande antalet fynd
beror säkert till viss del på ett ökat antal rapportö-
rer, men huvudsakligen på att bestånden i norra
Fennoskandien ökar. I Sverige har antalet häck-
ande par ökat från 15 till 150-175 under de se-
naste 30 åren. I Finland häckar för närvarande 200-
220 par och i Norge 350-500 par.

Utöver ovannämnda fynd sågs pilgrimsfalk
vid tre tillfällen under juli men fortfarande finns
inga indikationer på att arten är på väg att eta-
blera sig som häckande i rapportområdet.

MT

Vattenrall Rallus aquaticus
Vinterfynd: 1 ex. Långsandsörarna, Gårdskär 3/1
(Oskar Löfgren m.fl.), 1 ex. Svannäs, Hjälstaviken
5-6/1 (Mats Brisegård m.fl.), 1 ex. Åkerby, Öster-
lövsta 9/1 (gm rrk Uppland) samt 1 ex. Ekeby-
dalen, Uppsala 7-20/2 (Ville Fagerström m.fl.).

Årets förstanlända flyttare noterades under
ugglelyssning Rånbäcken, Östervåla 8/4 (Anders
Eriksson) och årets sista eftersläntrare hördes vid
Hjälstaviken 24/10 (Pekka Westin).

Bortsett från Hjälstaviken (cirka 35 par) och
Tämnaren noterades i storleksordningen 91 ”par”
på 64 lokaler under häckningstid. Detta är påtag-
ligt fler än 2005. Den enda delen av Tämnaren
som inventerades var Sörsjön där 55 par/hanar
registrerades. I övrigt hördes arten på flera stäl-
len runt sjön, många gånger utan att rapporteras.
En gissning är att det fanns 100-150 par i
Tämnaren (Ulrik Lötberg).

MT

Under 2006 konstaterades 25 säkra häckningar
eller häckningsförsök och ytterligare 16 troliga/
möjliga häckningar av tornfalk i rapportområdet.
Här ses en ung (1k, dvs. första kalenderåret)
tornfalk som är klar att lämna boet i Skällsta i juli.
Foto: Mats Wilhelm
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Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Från perioden 26/4-9/8 rapporteras 34 revirhävd-
ande hanar från 25 lokaler/områden. Flest, fem
hanar, hördes i området runt Gruvsjön, Dannemora
(Mats Edholm m.fl.). Tre spelande noterades vid
södra Vendelsjön (Anders Arnell m.fl.) samt vid
Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.). Den kommun-
visa fördelningen var Uppsala/Knivsta 10,
Enköping 7, Tierp 7, Östhammar 6, Heby 2 samt
Norrtälje 2.

Årets skörd blev fem fler än 2005, men är att
anse som ett helt normalt antal.

MT

Mindre sumphöna* Porzana parva [33; 37; 1]
En spelande NO Lindsta, Sörsjön, Tämnaren 2/6
(*Ulrik Lötberg). Fågeln satt långt ut i sjön och
visade sig vara omöjlig att höra från land.

Fynd nummer 72 i landskapet. Märkligt få
fynd görs numera i Sverige och känslan finns att
arten blir alltmer sällsynt efter en glansperiod på
1970-talet.

MT

Kornknarr Crex crex
Totalt rapporterades 182 revirhävdande korn-
knarrar 16/5-7/8 vilket är marginellt färre än
rekordåret 2005.

Flest knarrar, minst 14, rapporteras från
ängsmarkerna vid den utdikade sjön Viggaren, ca
8 km väster om Tierps kyrkby (Mats Edholm, Brita
Tibell m.fl.). Ansamlingar om sju spelande
påträffades på Marma skjutfält (Tommy & Oskar
Löfgren m.fl.) samt i Örsundaåns dalgång, strax
väster om Alstasjön (Martin Tjernberg, Pekka
Westin m.fl.). Kommunfördelningen var följande:
Tierp 54, Uppsala/Knivsta 37, Enköping 35, Norr-
tälje 21, Östhammar 15, Heby 10, Älvkarleby 9
samt del av Sala kommun 1.

MT

Rörhöna Gallinula chloropus
Från häckningstid rapporteras arten på 30 loka-
ler. Under förutsättning att observerade eller hörda
enstaka fåglar motsvarar etablerade par blir sum-
man identisk med 2005 års resultat, nämligen 31
par.

Årets första rörhöna uppehöll sig vid Källan,

Tierpsslätten är en av de bästa rastplatserna för tranor under hösten. I september 2006 rastade 2044 ex
som mest. Ni vet väl hur unga tranor låter förresten? Inte alls som de gamla utan en skarp vissling –
eller ett oväntat pipigt ”tjirp”, som det står i fågelguiden. Det är nog många som spanat febrilt upp mot
himlen efter en rovfågel eller en mindre fågel efter att ha hört detta läte.
Foto: Ulrik Lötberg
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Ultuna 2/4 (Johan Widenberg) och den sista vid
Dragby, Skuttunge 26/10 (Lillemor Svedin).

MT

Sothöna Fulica atra
Vårens största ansamling, cirka 650 ex., notera-
des i Hjälstaviken 9/4 (Ragnar Hall m.fl.) och
höstens motsvarande var 230 ex. i Kärven 13/8
(Tomas Kjelsson).

Vinterfynd: Under januari-februari noterades
sothöns på 16 platser, i allmänhet 1-5 ex. och som
mest 52 ex. (Varpsund, Övergran). I december
fanns sothöns på nio lokaler, som mest 28 ex. i
Limmaren.

MT

Trana Grus grus
Årets första hördes trumpeta vid Andersby ängs-
backar, Dannemorasjön 25/3 (Tomas Thierfelder)
och årets sista, förutom vinterfyndet, noterades
vid Vendelsjön 26/10 (Anders Arnell).

Det maximala antalet rastande vid de främ-
sta rastplatserna under april-oktober var: Vid
Hjälstaviken april (110), maj (196), juni (52), juli
(170), augusti (850), september (2 985) och okto-
ber (3 000); vid Vendelsjön april (720), maj (150),
juni (225), augusti (150) och september (300); i
Ledskärsområdet april (120), maj (225), juni
(270), juli (200), augusti (340), september (550)
och oktober (450); på Tierpsslätten 2 044 ex. i
september; Gimo damm 1 475 ex. övernattande
16/9 och fortfarande 1 280 ex. kvar 8/10 (Wil-
helm Dietrichson); Tämnaren 1 100 ex. 17/9 (Ulrik
Lötberg m.fl.); Kilbyslätten, Alunda 800 ex.
29/9, troligen en del av tranorna som övernattar i
Gimo damm (Mats Edholm) och slutligen Säva-
sta, Altuna 460 ex. 10/4 (Kalle Källebrink).

Höga sträcksummor: 1 880 ex. mot S Hjälsta-
viken 8/10 (Martin Tjernberg m.fl.) och 1 686 ex.
mot S Lårstaviken samma dag (Ulf Karlsson, Tho-
mas Johansson). Det var till stor del samma fåg-
lar som sågs på båda lokalerna.

Vinterfynd: 1 ex. (skadad vinge) Sättra, Riala
14/12 till årets slut (Hans Norelius m.fl.). Det finns
åtminstone ett tidigare vinterfynd från rapport-
området, nämligen på Hållnäshalvön 1985.

MT

Strandskata Haematopus ostralegus
Årets första (2 ex.) sågs vid Sennebyhaken 3/4
(Fredrik Bondestam) och den sista på Svenska
Högarna 20/10 (Bill Douhan).

Inlandshäckningar: Endast fem konstaterade
har rapporterats: 1 par Vidskär, Tämnaren (Lars
Gustavsson, Ulrik Lötberg), 1 par Skälby, Sked-
viken (Helge Röttorp), 1 par Kungshamn-Morga
(Peter Schmidt) och 2 par Erken (Bill Douhan).

I övrigt kan en relativt stor flock förtjäna ett
omnämnande; 110 ex. mot O i gles flock Rullsand,
Älvkarleby 16/8 (Per Johan Ulfendahl, Olle
Thyrestam).

JD

Skärfläcka Recurvirostra avosetta [>5; 63; 2]
Två ex. mot S Kogrundet, Hargsviken 15/5 (Wil-
helm Dietrichson).

JD

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Årets första sågs vid Uppsala reningsverk 11/4
(Lars Andersson m.fl.), sist var 1 ex. Ledskär 9/9
(Eva Johansson).

Säkra eller troliga häckningar (21 par från 18
lokaler): Librobäck, Uppsala (1 par), Läbyåsens
grustäkt, Björklinge (1 par), Harudden, Kallriga-
fjärden (1 par), Lovisedal grustäkt, Rö (1 par),
Skutskärsverken (1 par), Malmaby grustag,
Husby-Sjuhundra (1 par), Klardammen, Danne-
mora (1 par), Hjälstaviken (minst 3 par), Stora
Granlund, Rimbo (1 par), Hållvastby grustag,
Riala (1 par), Uppsala reningsverk (2 par), Nydals
grustäkt, Rimbo (1 par), Björkarn, Skederid (1
par), V. Ledinge grustäkt, Skederid (1 par), Kors-
ängens vattenpark, Enköping (1 par), Ledskärs-
viken (1 par), Pharmacia, Uppsala (1 par) och
södra Vendelsjön (1 par).

JD

Större strandpipare Charadrius hiaticula
Den första som rapporterats var 1 ex. vid södra
Vendelsjön redan 30/3 (Anders Arnell) medan den
sista var 1 ex. Ledskärsviken 25/10 (Ulf Florman
m.fl.).

Säkra eller troliga häckningar (62 par): Bio-
testsjön, Forsmark (2 par), Kogrundet, Harg (2
par), Harudden, Kallrigafjärden (2 par), Ledskärs-
viken (1 par), Örskär (1 par), Björns skärgård (26
par), Hållnäs Ö skärgård (6 par), Gräsö skärgård
(8 par), Skutskärsverken (5 par), Lövstabukten (4
par), Singö skärgård (3 par), Björkarn, Skederid
(1 par) och Målörsgrunden, Rödlöga (1 par).

Stora antal: minst 150 rastade Hjälstaviken
15/8 (Germund Kadin) och 150 ex. mot SO Björn
2/9 (Ulrik Lötberg m.fl.).
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Ovanligt många häckande par vilket tyder på
en påfallande god rapportering, framför allt från
kusten. Endast en häckning i inlandet (Björkarn),
men dylika är ovanliga i rapportområdet.

JD

Fjällpipare Charadrius morinellus [?; 353; 42]
Vårfynd (7): 1 hane rastade O Vendel kyrka 8-
10/5 (Thomas Pless m.fl.) - dock 2 ex. tillfälligt
9/5 (Keith Bennett), 19 ex. förbiflygande Viks
slottspark, Balingsta 10/5 (Ulf Karlsson), 2 ex.
Tjocksta, Lövstaslätten 14-15/5 (Martin Unell
m.fl.), 3 ex. O Vendel kyrka 14-15/5 (Nils-Erik
Ewers, Per Edenius m.fl.), 1 ex. Västeräng, Harg
18/5 (Wilhelm Dietrichson), 9 ex. Gästre, Fröst-
hult 19/5 (Pekka Westin) och 3 ex. Lövstaslätten
19/5 (Ragnar Hall).

Höstfynd (3): 1 adult hona rastade Ledskärs-
ängarna 15/8 (Bosse Carlsson m.fl.), 1 ex. mot S
Hjälstaviken 22/8 (Pekka Westin) och 1 juv. flög
förbi södra Vendelsjön 9/9 (Anssi Laurila).

Sammantaget 42 ex. under året (39 ex. under
våren och 3 ex. under hösten) vilket är en god
summa, dock tio färre än rekordåret 2005.

JD

Ljungpipare Pluvialis apricaria
Året inleddes med 1 ex. Hjältberga, Fjärdhundra-
slätten 5/4 (Kalle Källebrink) och avslutades med
1 ex. Ledskärsängarna 3/11 (Urban Friberg, Staf-
fan Lundstedt).

Från våren finns några större antal (!200) rap-

porterade: 200 ex. södra Vendelsjön 30/4 (Tho-
mas Pless, Anssi Laurila), 450 ex. Högby, Nysätra
30/4-1/5 (Martin Tjernberg), 350 ex. Gottröra
kyrka 3/5 (Johan Månsson), 300 ex. Lövstaslätten
30/4-12/5 (Johan Södercrantz m.fl.), 300 ex. Hor-
mesta, Biskopskulla 9/5 (Gunnar Steinholtz,
Pekka Westin) och 210 ex. Maln, Västland 14/5
(Per Johan Ulfendahl, Johan Widenberg).

Möjlig häckning: Ett par på Hillebolamossen,
Florarna 4/5 (Jörgen Sjöström). Ingenting känt om
eventuellt häckningsresultat.

Intressant med Florarnaobsen, kanske är ar-
ten ändå inte helt utgången som häckfågel i
rapportområdet?!

JD

Kustpipare Pluvialis squatarola
Vårfynd: 1 ex. i vinterdräkt Boholmen, Karlholms-
viken 23/4 (Ingrid Stenström, Oskar Löfgren
m.fl.), 2 ex. förbiflygande Hjälstaviken 14/5 (Ing-
emar Johansson, Gunnar Ehrenroth), 1 ex. mot NO
Björn 17/5 och 1 ex. rastade samma lokal 21/5
(Ulrik Lötberg m.fl.), 1 ex. mot NO Fågelsundet
27/5 (Lennart Söderlund), 1 ex. rastade Ledskärs-
viken 8-11/6 (Yngve Meijer m.fl.) och 1 ex. ras-
tade Kallrigafjärden 19/6 (Mats Andersson). April-
fyndet är rekordtidigt och för övrigt ett av de tidi-
gaste fynden i Svealand genom tiderna medan de
två junifynden sannolikt avser förtida sydflyttare.

Årets sista rapporterade kustpipare var 1 ex.
Björn 19/10 (Ulrik Lötberg).

JD

En ung strandpipare, men är det en större eller en
mindre? Tydligt ljust över ögat, knubbig näbb och
mörkt kring ögat avslöjar att det är en större.
Mindre strandpipare är beige över ögat, har sma-
lare näbb och ljusare kring ögat med antydan till
ögonring. Björn 2.9.2006. Foto: Ulrik Lötberg

Att detta är en adult fjällpipare är det ingen tvekan
om. Fotot är taget 15 augusti i Ledskär och fågeln
är fortfarande i sommardräkt. När vinterdräkten
anläggs i september försvinner det svarta på buken
och ryggen blir mer fjällig. Då är det svårare att
skilja ung från gammal. Foto: Bosse Carlsson
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Tofsvipa Vanellus vanellus
Årets första tofsvipa sågs flyga över Enköping
23/3 (Håkan Olsson). Under våren rastade var-
dera 300 ex. på Fjärdhundraslätten och på Lövsta-
slätten 9/4 (Ragnar Hall, Thomas Österlind). Än
större ansamlingar rapporteras från hösten, fram-
för allt vid Hjälstaviken där som mest 1 500 ex.
fanns  5-20/8 (Johan Södercrantz m.fl.), 1 500 ex.
25/9 och 1 300 ex. 24/10 (Pekka Westin).

De sista tofsviporna för året, 3 ex., observe-
rades så pass sent som 17/12, vid Landsberga,
Biskopskulla (Anders Jansson).

JD

Kustsnäppa Calidris canutus
Vårfynd: 1 ex. rastade Björns skärgård 21/5 och 1
ex. Kniven, Lövstabukten 12/6 (Ulrik Lötberg,
Lennart Söderlund, Lars Gustavsson). Större an-
tal: 80 juv. mot SO Björn 2/9 (Ulrik Lötberg m.fl.).

JD

Sandlöpare Calidris alba
Inga vår- eller inlandsfynd detta år, dock 15 höst-
fynd om totalt 40 individer: 1 ex. Ledskärsviken
21-22/7 (Niclas Eklund, Julia Stigenberg), 3 ad.
Fågelsundet 22/7 (Lennart Söderlund), 9 ad. Kni-
ven, Lövstabukten 24/7 och 3 ex. 25/7 (Per Johan
Ulfendahl), 5 ad. Örskär 25/7 (Martin Irestedt), 1
ad. Skutskärsverken 29/7 (Per Johan Ulfendahl
m.fl.), 1 ex. Rullsand, Älvkarleby 16/8 (Per Jo-
han Ulfendahl m.fl.), 2 ex. Fågelsundet 16/8 (Len-
nart Söderlund), 1 juv. Rödhäll, Fågelsundet 19/8

(Anssi Laurila), 1 ex. Örskär 24/8 (Petter Haldén),
8 juv. mot SO Björn 2/9 (Ulrik Lötberg m.fl.), 1
juv. Kniven, Lövstabukten 3/9 (Per Johan Ulfen-
dahl m.fl.), 2 ex. Björn 24-25/9 (Johan Södercrantz
m.fl.), 1 ex. Björn 7/10 (Keith Bennett m.fl.) och
1 ex. Trutklubben, Singö skärgård 8/10 (Joakim
& Rune Johansson).

Ett något bättre resultat jämfört med föregå-
ende år då bara 22 ex. noterades, dock långt från
de 195 ex. som rapporterades 2005.

JD

Småsnäppa Calidris minuta
Vårfynd: 1 ex. rastade Ledskärsviken 20-23/5
(Gunnar Lundblad m.fl.).

Under hösten rastade som vanligt enstaka el-
ler smärre sällskap vid traditionella rastplatser
såsom Ledskärsviken, Hjälstaviken och södra
Vendelsjön, men också på andra lokaler. Största
ansamlingarna var vardera 25 ex. vid södra Ven-
delsjön 9/9 (Anssi Laurila) och Hjälstaviken 17/9
(Kalle Källebrink m.fl.).

JD

Mosnäppa Calidris temminckii
Tre rastande ex. vid Ledskärsviken 6/5 (P.-G.
Larén m.fl.) var de första som rapporterades detta
år medan likaledes 3 ex. vid Uppsala reningsverk
14/9 (Håkan Andersson) var de sista. Största an-
tal rastande som rapporterats är 52 ex. Ledskärs-
viken 20/5 (Yngve Hareland).

JD

Ung småsnäppa är brokig och har nästan alltid vita
längsband (V-teckning) på ryggen. Den kan vara
ganska lik en ung sandlöpare. Sandlöparen har
dock inga vita band och är inte lika ”storfjällig”
utan är mer kontrastrik i svart och vitt. Björn
2.9.2006. Foto: Ulrik Lötberg

Ung kärrsnäppa. Många unga kärrsnäppor har
svarta fläckar på sidorna av kroppen och ganska
jämn gulbrun ton på huvudet. Fjällmönstret på
ryggen är tydligare än hos en gammal fågel och
”fjällen” har ljusare kanter och mörkare centra.
Björn 2.9.2006. Foto: Ulrik Lötberg
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Tuvsnäppa* Calidris melanotos [1; 18; 1]
En ungfågel rastade vid Ledskärsviken 14-24/9
(*Sören Francéen m.fl.).

JD

Spovsnäppa Calidris ferruginea
Ett vårfynd har rapporterats: 1 ex. rastade Led-
skär 13-19/5 (Lars Lundstedt m.fl.). Från åter-
sträcket mot vinterkvarteren kan en större sträck-
summa nämnas; 40 juv. mot SO Björn 2/9. Årets
sista spovsnäppa rapporteras från samma lokal
2/10 och av samma observatörer (Ulrik Lötberg
m.fl.).

JD

Skärsnäppa Calidris maritima [?; 1169; 29]
Året inleddes med två vinterfynd: 2 ex. rastade på
skär i Öregrundsgrepen strax O Biotestsjön 12/2
(Urban Emanuelsson) och 1 ex. rastade Skatudden
5/3 (Per Johan Ulfendahl, Johan Widenberg). Där-
efter dröjde det fram till slutet av september innan
arten åter rapporterades och fram till början av
november har följande fynd inkommit: Bedömt
12 ex. rastande och/eller sträckande Björn 26/9-
22/10 (Johan Södercrantz, Ulrik Lötberg, Curt
Johnsson m.fl.), 1 ex. Svenska Högarna 5-6/10
(Tommy Eriksson, Helge Röttorp), 1 ex. Lång-
hällarna, Singö skärgård 12/10 (Joakim & Rune
Johansson), 3 ex. Kniven, Lövstabukten 13/10
(Per Johan Ulfendahl), 3 ex. Rödhäll, Fågelsundet
15/10 (Annika Rastén, Curt Johnsson), 1 ex. Skat-
udden 17/10 (Ingrid Stenström), 3 ex. Skutskärs-
verken 20/10 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), 1 ex.
Understen, Singö skärgård 23/10 (Kalle Källe-
brink, Eva Johansson) och 1 ex. Billudden 2/11
(Weine Erlandsson).

Detta blir sammanfattningsvis 16 observatio-
ner om totalt minst 29 individer under året.

JD

Kärrsnäppa Calidris alpina
Årets första kärrsnäppa av rasen alpina rastade
vid Ledskärsviken 10/5 (Yngve Meijer) och årets
sista rapporteras från Hjälstaviken 29/10 (Ingrid
Åkerberg). Från vårsträcket finns ingenting utöver
det vanliga att nämna, men från återsträcket har
flera höga antal rapporterats. Mest anmärknings-
värt är hela 800 ex. på sträck mot SO – samtidigt
som 200 ex. rastade – Björn 2/9 (Ulrik Lötberg,
Jan Wärnbäck, Peter Schmidt m.fl.). Förhållan-
devis stora antal rastande har också rapporterats
från Ledskärsviken, max. 168 ex. 23/9   (Annika

Rastén), och Hjälstaviken, max. 140 ex. 3/9 (Mar-
tin Tjernberg m.fl.).

JD

Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii
Häckningar: Rapporter som berättar om två-tre
häckande par på två öar i Björns skärgård respek-
tive Lövstabukten har inkommit. Spelande fåglar
noterades på ytterligare två platser i området.
Huruvida häckningarna har lyckats eller ej är osä-
kert (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gus-
tavsson).

Övriga fynd: 1 ex. i vinterdräkt som uppehöll
sig vid Ledskärsviken 17-19/4 (Joakim Djerf m.fl.)
antas tillhöra den sydliga rasen.

JD

Myrsnäppa Limicola falcinellus [?; 993; 31]
Vårfynd finns från perioden 24/5-4/6 (9 ex. på fyra
lokaler): 1 ex. rastade Ledskärsviken 24-27/5 (Ulf
Karlsson m.fl.), 1 ex. Skutskärsverken 26/5 (Jan
Wärnbäck), 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 27/5
(Martin Tjernberg), 4 ex. Hjälstaviken 31/5 (Mar-
tin Tjernberg, Pekka Westin) och 2 ex. Ledskärs-
viken 3-4/6 (Joakim Ekman, Thomas Johansson
m.fl.).

Från hösten rapporteras arten i något större
omfattning (22 ex. på fem lokaler), alla fynd är
från perioden 29/7-6/9: Vid Hjälstaviken bedöms
det ha rastat totalt 10 ex. 29/7-5/8 (Martin Tjern-
berg m.fl.) och 5 ex. 14-22/8 (Pekka Westin m.fl.);
vid Ledskär 1 ex. 30/7 (Lars Lundstedt), 1 ex. 8-
14/8 (Yngve Meijer m.fl.) och 1 juv. 6/9 (Staffan
Lindén); 1 juv. södra Vendelsjön 9-12/8 (Anders
Arnell m.fl.) och 1 juv. 17/8 (Anders Arnell, Inge-
mar Cato) samt vardera 1 ex. vid Örsten, Singö
13/8 (Fredrik Bondestam) och Harudden, Kallriga-
fjärden 22/8 (Martin Resare).

Årstotalen blir sålunda 31 ex.
JD

Brushane Philomachus pugnax
Årets första, 20 ex., rastade vid Hjälstaviken 21/4
(Kjell Yngerskog) och det var även här som vå-
rens största ansamling i rapportområdet, 200 ex.
4/5, inräknades (Martin Tjernberg). Nästan lika
många, 175 ex., rastade vid Ledskär 10/5 (Yngve
Meijer).

Även under hösten registrerades stora antal
rastande på dessa två lokaler; som mest 260 ex.
Hjälstaviken 4/9 (Martin Tjernberg) och 350 ex.
Ledskär 15/9 (Ragnar Hall m.fl.). Därtill fanns det
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250 ex. även vid södra Vendelsjön 17-20/9 (Pekka
Westin m.fl.). Från Vendelsjön rapporteras också
årets sista brushane 26/10 (Anders Arnell).

JD

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Tre rastande ex. vid Landsberga 9/4 (Gunnar Da-
nielsson, Anna Levrén) var första fyndet detta år.
Spelande fåglar, totalt 10 ex., rapporteras sedan
från perioden 26/4-16/5 på sex lokaler: 1 ex.
Hjälstaviken 26/4-16/5, dock 5 ex. 2/5 (Yngve
Hareland, Martin Tjernberg m.fl.), 1 ex. Vissjön
26/4 (Per Johan Ulfendahl, Raoul Wexius), 1 ex.
S Foghammar, Alunda 26/4 (Keith Bennett), 1 ex.
Fladen, Ledskär 29/4 (Eva Johansson, Kalle
Källebrink, Weine Erlandsson), 1 ex. Fröviboda,
Balingsta 7-9/5 (Thomas Johansson) och 1 ex.
Kungsängen, Uppsala 10/5 (Johan Södercrantz
m.fl.).

Från hösten finns ett flertal rapporter, den sista
berättar om 1 ex. Hjälstaviken 15/11 (Pekka
Westin).

JD

Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Vinterfynd: 1 ex. stationär Bäcklösabäcken, Upp-
sala 24/1-14/2 (Tomas Pärt m.fl.). Vårens första
enkelbeckasiner rapporteras från 4/4 då arten ob-
serverades vid Norrtälje, Hjälstaviken och Kungs-
ängen, Uppsala (Bo Granberg, Håkan Olsson, Lars
Andersson m.fl.). Från slutet av denna månad finns
en rapport om en stor ansamling, 100 ex. rast-
ande, vid Tegelsmora kyrksjö 24/4 (Zacke Svens-
son). Även från sensommaren och hösten har ett
par stora ansamlingar noterats; 100 ex. Hjälsta-
viken 15/8 (Johan Widenberg, Martin Molin) och
125 ex. samma lokal 27/10 (Pekka Westin). Året
avslutades med 1 ex. Staby, Giresta 20/11 (Pekka
Westin).

JD

Dubbelbeckasin Gallinago media
Arten anlände programenligt till Hjälstaviken där
som mest 6 ex. hördes spela 6-21/5 (Annika
Rastén m.fl.). Därtill rapporteras 5 spelande Kung-
sängen, Uppsala 6-15/5 (Thomas Johansson m.fl.)
och 1 spelande Fladen, Ledskär 7-8/5 (Eva Johans-
son m.fl.).

Mitt i högsommaren (tidiga sydsträckare?)
sågs 1 ex. vid Tegelsmora kyrksjö 19/7 (Glenn
Cornland m.fl.) och 1 ex. vid Hjälstaviken 4/8
(Ingemar Johansson). Därefter rapporteras arten

från fem lokaler under hösten: Vid Hjälstaviken 1
ex. 28/8-2/9 (Svenne Schultzberg m.fl.) och 1 ex.
15/9 (Olof Sjöberg); vid Kungsängen, Uppsala 1
ex. 9-13/9 (Tomas Pärt m.fl.) och 1 ex. 28/9 (Ulf
Karlsson) samt 1 ex. Fluttuskär, Gräsö skärgård
13/9 (Leif & Kersti Östman).

En handfull fler spelande fåglar jämfört med
föregående år, men på färre lokaler. Höstfynden
är helt i nivå med 2005. Även då gjordes ett fynd
mitt i sommaren och man kan undra över huru-
vida arten tillhör landskapets häckfåglar eller ej.

JD

Morkulla Scolopax rusticola
Ett ex. försökte övervintra på Örskär (kvar sedan
december 2005), men hittades död i början av mars
(Pär Mattsson genom Petter Haldén). Vårens för-
sta morkulla rapporteras från Högtorpet, Simtuna
5/4 (Kalle Källebrink) medan året avslutades med
ett decemberfynd; 1 ex. Sjumannaöret, Lunden 10/
12 (Urban Emanuelsson).

JD

Rödspov Limosa limosa [>60; 383; 15]
Vårens första var den som sågs flyga mot N vid
södra Vendelsjön 30/4 (Anssi Laurila), men följ-
des redan dagen därpå av 1 ex. rastande Åsby,
Knutby 1/5 och Ledskärsviken 1-2/5 (Håkan An-
dersson m.fl.). Ytterligare fem fynd har rapporte-
rats från maj-juni: 2 ex. Ledskärsviken 7/5 (Gun-
nar Steinholtz m.fl.), 1 ex. Hamra, Tämnaren
13/5 (Jan Wärnbäck), 1 ex. södra Vendelsjön
25/5 (Anders Arnell m.fl.), 4 ex. Kallrigafjärden
19/6 (Mats Andersson) och 1 ad. Ledskärsviken
22/6 (Sören Francéen).

Från hösten har rapporter om rödspov endast
inkommit från Hjälstaviken 5-22/9 (Bengt Ottos-
son m.fl.). Det råder viss osäkerhet om hur många
individer som var inblandade, en rimlig bedöm-
ning stannar vid 3 ex., men även kring rastill-
hörigheten. Vissa rapportörer hävdar islandica
beträffande en (?) av fåglarna medan andra är tvek-
samma till detta p.g.a. fågelns benlängd (långa).

Totalt 15 ex. på sex lokaler får anses som en
relativt normal förekomst.

JD

Myrspov Limosa lapponica
Redan 19/4 sågs vårens första myrspovar med 1
ex. mot S Skatudden (Fredrik Bondestam) och 1
ex. Kogrundet, Hargsviken (Rolf Eklöf). Däref-
ter följde ytterligare några vårfynd: 1 hona Hjälsta-
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viken 25/4 (Håkan Thoors, Mikael Malmaeus), 1
ex. mot NO Holm 28/4 (Pekka Westin), 7 ex.
Kungsängen, Uppsala 29/4 (Ulf Florman) och 1
ex. Lövstaslätten 29/4 (Ulf Florman).

Från höstflyttningen finns det bara en lite
större flock värd att nämna; 60 ex. mot O Skut-
skärsverken 29/7 (Per Johan Ulfendahl). Den sista
rapporterade myrspoven för året var 1 ex. Hjälsta-
viken 8/10 (Tomas Carlberg m.fl.).

JD

Småspov Numenius phaeopus
Vårens första anlände 26/4 då arten rapporteras
från flera lokaler: 2 ex. Ledskär (Per Johan Ulfen-
dahl m.fl.), 1 ex. Lövstaslätten (Ingrid Stenström),
1 ex. Kungsängen, Uppsala (Keith Bennett m.fl)
och 1 ex. Burungesjön, Vendel (Thomas Pless).

Från återflyttningen finns en större ansamling
att nämna; 36 ex. rastade och drog sedan mot S
Själgrund, Gårdskär 15/7 (Andreas Press, Lina
Herbertsson). Den sista rapporten för året är från
10/9 då 1 ex. rastade vid Hjälstaviken (Martin
Molin, Elias Nordling).

JD

Storspov Numenius arquata
En storspov sågs flyga förbi Skatudden 3/4 (Fred-
rik Bondestam) och det var också den första av
sin art för året. Från häckningstid finns rapporter
om i storleksordningen 54 säkra eller troliga häck-
ningar. Den 28/10 fanns 1 ex. kvar vid Hjälsta-
viken (Jan-Henrik Fallgren), vilket blev årets sista
observation.

JD

Svartsnäppa Tringa erythropus
Året inleddes med 1 ex. tillsammans med rödbenor
Storvreta, Ärentuna 22/4 (Håkan Andersson).
Under maj uppträdde arten mer allmänt som rast-
ande och den största ansamlingen som rapporte-
rats är 122 ex. Ledskär 10/5 (Yngve Meijer). På
samma lokal inräknades 59 ex. 23/6 (Per Johan
Ulfendahl) och det var det största antalet under
återflyttningen mot vinterkvarteren. Det fanns
dock svartsnäppor kvar i rapportområdet långt in
på hösten. Den sista rapporten avser 3 ex. Led-
skär 8/10 (Eva Johansson, Anders Sennmalm).

JD

Rödbena Tringa totanus
Vid Hjälstaviken siktades vårens första rödbena
6/4 (Yngve Hareland m.fl.). Här häckade sedan

13 par, medan andra säkra och troliga inlands-
häckningar har rapporterats från södra Vendelsjön
(2 par), Kungsängen, Uppsala (1 par), Tegelsmora
kyrksjö (1 par), Björkarn, Skederid (1 par) och
Slamdammarna, Edebo (1 par). Rödbena häckar
mer allmänt längs kusten, men det finns ett par
rapporter härifrån som också kan vara värda att
nämna; 57 par Björns skärgård (Ulrik Lötberg
m.fl.) och 7 par Ledskärsområdet (Pekka Westin).

Från höstflyttningen finns två rapporter om
stora antal rastande, båda från 13/7 då 35 ex.
inräknades vid Ledskär och 40 ex. vid Skutskärs-
verken (Johan Södercrantz).

JD

Dammsnäppa* Tringa stagnatilis [0; 53; 4]
Totalt tre fynd rörande fyra ex.: 1 ex. rastade Led-
skärsviken 1/5 (*Lars Lundstedt, Martin Alex-
andersson m.fl.), 2 ex. vid Jönsbolssjön, Almunge
21-31/5 (*Benny Åhr m.fl.) och 1 ex. vid Sörsjön,
Tämnaren 2/6 (*Ulrik Lötberg).

Det fanns stora förhoppningar om häckning
vid Jönsbolssjön, särskilt som flera rapportörer
meddelade noterad parning, men så en dag var
fåglarna plötsligt försvunna.

JD

Gluttsnäppa Tringa nebularia
Årets första tycks ha varit 2 ex. Domta vad, Öster-
unda 19/4 (Bengt Ottosson) medan den sista rap-
porterats från Hjälstaviken 8/10 (Ruben Sven Eric
Swanqvist m.fl.). Från tiden däremellan finns ett
par rapporter från Ledskär om större antal rast-
ande under återflyttningen: 55 ex. 9/7 och 65 ex.
13/7 (Johan Södercrantz).

JD

Skogssnäppa Tringa ochropus
Redan 1/4 sågs vårens första skogssnäppa vid
Edeby, Väddö (Johan Widerberg) medan den sista
rapporterade för året var 1 ex. Hjälstaviken 7/9
(Ruben Sven Eric Swanqvist m.fl.).

JD

Grönbena Tringa glareola
Den grönbena som rapporterats från Hågadalen,
Uppsala 19/4 (Lars Andersson) var årets första,
men följdes snart av fler. Från maj finns flera rap-
porter om stora antal och följande kan nämnas:
Vid södra Vendelsjön rastade 250 ex. 7/5 (Ken-
neth Pless) och vid Hjälstaviken 400 ex. 8/5
(Pekka Westin). Från Hjälstaviken rapporteras
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också om många nordsträckande vid samma tid:
700 ex. 8/5 (Pekka Westin) och 350 ex. 12/5 (Jo-
hannes Hermundsson m.fl.).

”Höstens” största ansamling, 350 ex. 25/7,
är även den från Hjälstaviken (Ingrid Åkerberg)
och härifrån är också rapporten om årets sista
23/9 (Germund Kadin).

JD

Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Vårens första passerade mot N förbi Skatudden
19/4 (Fredrik Bondestam) och den sista för året
rapporteras från Sennebyhaken 9/9 (Magnus Blad-
lund). Många rapporter om säkra eller troliga
häckningar har inkommit och en sammanräkning
ger 194 par/revir. Detta är nästan tre gånger så
många som fjolårets cirka 70 par/revir och såle-
des en anmärkningsvärd uppgång. Om detta se-
dan beror på en förbättrad rapporteringsfrekvens
eller på en reell beståndsuppgång är frågan. Nå-
got som delvis skulle kunna tala för det senare är
att 29 häckande par har rapporterats från Björns
skärgård där det inräknades mer blygsamma 13

par 2005 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars
Gustavsson).

JD

Roskarl Arenaria interpres
Vårens första roskarl rastade vid Kallrigafjärden
1/5 (Håkan Andersson) och höstens sista sågs på
Björn 24/9 (Johan Södercrantz, Martin Tjernberg).

Totalt har 85 säkra eller troliga häckningar
rapporterats, bl.a.: 40 par i Björns skärgård (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson
m.fl.) och 32 par i Gräsö skärgård (Martin Amcoff
gm Ulrik Lötberg). Både Björns och Gräsö skär-
gård inventerades detta år.

JD

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
     [?; 947; 42]

Från våren har rapporter inkommit från åtta loka-
ler (summa 38 ex.) under perioden 21/5-10/6: Vid
Ledskär 1 ex. 21/5 (Bengt Säfström), 3 ex. 30/5
(Mats Edholm), 2 ex. 3/6 (Göran Frisk m.fl.) och
1 ex. 10/6 (Ingrid Åkerberg m.fl.); 1 ex. Karl-

De flesta hade nog hoppats på en lyckad häckning av dammsnäpporna i Jönsbolssjön. Men så blev det
inte – plötsligt var snäpporna borta. Jönsbolssjön 29.5.2006. Foto: Ulf Florman
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holmsviken 23/5 (Ingrid Åkerberg, Yngve
Meijer); vid Hjälstaviken 3 ex. 28/5 (Anders Lars-
son), 8 ex. 31/5 (Martin Tjernberg, Pekka Westin)
och 4 ex. 3/6 (Ragnar Hall m.fl.); som mest 4 ex.
Jönsbolssjön, Almunge 30/5-2/6 (Bosse Daniels-
son m.fl.), 1 ex. södra Vendelsjön 30/5 (Anders
Arnell m.fl.), 1 ex. Fluttuskär, Gräsö 30/5 (Chris-
ter Olsson), 2 ex. Skutskärsverken 1/6 (Per Johan
Ulfendahl), 5 ex. Hamra, Tämnaren 2/6 (Ulrik
Lötberg, Lars Gustavsson) samt 2 ex. Björns skär-
gård 3/6 (Ulrik Lötberg m.fl.).

Två fynd från slutet av juni; 1 hane Ledskärs-
viken 23-26/6 (Per Johan Ulfendahl m.fl.) och som
mest 2 ex. Hjälstaviken 24-29/6 (Kristoffer Lager
m.fl.), var säkerligen fåglar på väg tillbaka mot
söder, men det finns också ett riktigt höstfynd; 1
ex. rastade i tången vid Sennebyhaken 6-10/9
(Tomas Larsson m.fl.).

JD

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
[?; >1153; 7]

Bortsett från en subad./ad. mot O Häggskärsviken,
Gårdskär 20/7 (Per Johan Ulfendahl) är övriga
fynd som rapporterats avse bredstjärtad labb, fler-
talet juvenila individer, från hösten: En 1 juv. rast-
ande Björn 30/9 (*Ulrik Lötberg, Lennart Söder-
lund), 1 juv. mot S Örskär 7/10 (*Svante Söder-
holm, Hannu Koho), 1 juv. mot SO Långsands-
örarna, Gårdskärshalvön 29/10 (*Oskar Löfgren,
Björn Lundgren), 1 ad. + 1 subad./ad. förbi-
flygande Rullsand, Billudden 1/11 (*Per Johan
Ulfendahl, Fredrik Litsgård, Raoul Wexius) samt
1 juv. förbiflygande Skutskärsverken 1/11 (*Per
Johan Ulfendahl, Fredrik Litsgård).

Totalt 7 ex. (4 juv.) är avsevärt mycket sämre
än de 26 ex. som rapporterades föregående år, men
samtidigt en jämförelsevis mer normal förekomst.
Bortsett från 3 ex. i snöstormen 1/11 var övriga
observationer väl skilda åt i tiden.

UL

Kustlabb Stercorarius parasiticus
Årets första rapporteras från 11/4, men vårflytt-
ningen gick i stort ganska obemärkt förbi; totalt
14 sträckande, i första hand under perioden 19/4-
7/5. Under denna tid gjordes också årets enda
inlandsobservation; 1 ex. Vendelsjön 30/4 (Lars-
Ove Johansson).

Under häckningstid registrerades minst 53 par,
en ovanligt hög spontanrapportering. En del av
ökningen beror på att uppgifter inkommit från

flera inventeringar i skärgården, men det är också
tveklöst så att kustlabben stadigt har ökat i de
områden där Upplandsstiftelsen har bedrivit sitt
projekt med minkjakt. Gissningsvis har stammen
här ökat med 25-50%. Om denna positiva utveck-
ling gäller generellt i skärgården är idag okänt.

Från sommar- och höstflyttningen rapporteras
minst 107 ex. 22/7-29/10 vilket är mindre än hälf-
ten jämfört med höstarna 2003-2005. Även om
det inte finns några novemberfynd (jämför 2005)
pågick höstflyttningen ovanligt länge även detta
år med sista observation vid Biotestsjön 29/10
(Kenneth Pless). Inga riktigt stora antal sträckande
denna höst; som mest noterades 11 ex. mot S
Rönnskärs udde 12/8 (Svante Söderholm m.fl.)
och 11 ex. mot S Örskär 7/10 (Svante Söderholm).
För övrigt kan nämnas att sex labbar har rappor-
terats som obestämda bredstjärtade labbar/kust-
labbar.

UL

Fjällabb* Stercorarius longicaudus [?; 83; 3]
Tre individer detta år; samtliga från månadsskif-
tet augusti-september: 1 ad. + 1 juv. tillsammans
mot S Rönnskärs udde 27/8 (*Bill Douhan) och 1
juv. mot SV Fågelsundet 8/9 (*Lennart Söder-
lund).

Uppträdandet är det förväntade vad gäller ti-
den på året, men att två av tre är från Väddökusten
(andra året i följd med obsar härifrån) är ovanligt.
Flertalet fynd brukar avse fåglar som upptäcks i
Gävlebukten. Dessa fjällabbar brukar vanligtvis
sträcka mot sydväst in över land istället för att
flyga österut längs Hållnäshalvön.

UL

Minst 53 par häckande kustlabbar rapporterades
under 2006. Allt tyder på att arten har ökat i de
områden där minkjakt har bedrivits. Björns skär-
gård 30.6.2006. Foto: Ulrik Lötberg
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Storlabb* Stercorarius skua [0; 20; 1]
Efter hela tre storlabbar 2005 blev denna höst mer
”normal” med ett fynd; 1 ex. mot O Björn 26/9
(*Mikael Malmaeus m.fl.). Tidsmässigt ligger
fyndet helt inom ramen för landet som helhet,
d.v.s. med september som toppmånad.

UL

Svarthuvad mås* Larus melanocephalus
    [0; 7; 1]

En adult fågel sågs vid Haglösa, Film 20/4 (*Stig
Holmstedt).

Efter många år utan fynd av arten gjordes två
2005 och således ett även detta år. Tidpunkten är
helt normal. Flertalet observationer i landet görs
just i april och maj. För övrigt kan nämnas att även
ett sent höstfynd gjordes i landskapet detta år, men
i Stockholmstraktens rapportområde.

UL

Dvärgmås Larus minutus
Redan 17/4 gjordes det första vårfyndet, nämli-
gen 1 ex. Skatudden (Fredrik Dahlberg m.fl.), och
under perioden fram t.o.m. 29/6 sågs totalt minst
504 ex. på 36 lokaler (häckningslokalerna inräk-
nade); 294 ex. på 27 lokaler i inlandet och 210 ex.
vid nio kustlokaler. Det tidigare rekordet från 2004
(217 ex.) fick således en rejäl knuff uppåt!

Kanske som en följd av det talrika uppträdan-
det under våren blev årets häckningssäsong bättre
än någonsin tidigare: Cirka 30 par hävdade revir i
Hjälstaviken och av dessa påbörjade 16 par häck-
ning, men endast fyra med lyckat resultat (5 juv.)
(Pekka Westin, Martin Tjernberg m.fl.); cirka 30
par (8 pull. ringmärktes) Skargrunden, Lövsta-
bukten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars
Gustavsson m.fl.); uppskattningsvis 14 par fick
ut minst en flygg unge Tegelsmora kyrksjö (Zacke
Svensson m.fl.); 2 par med okänt häcknings-

Dvärgmåsen hade ett bra häckningsår under 2006. I Tegelsmora kyrksjö fick uppskattningsvis 14 par
ut minst en unge vardera. I Hjälstaviken påbörjade 16 par häckning men resultatet blev bara fem flygga
ungar. Tegelsmora kyrksjö 16.5.2006. Foto: Stefan Oscarsson
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resultat Sörsjön, Tämnaren (Ulrik Lötberg, Lars
Gustavsson), 1 par ruvande Hallaren (Kalle
Källebrink) samt 2 spelande par Kärven 8/5-11/6
(Tomas Kjellson, Benny Åhr m.fl.) och 1 spelande
par Kallrigafjärden, Forsmark 8/5-3/6 (Mats Ed-
holm m.fl.). Vid de två sistnämnda lokalerna be-
döms häckningsförsök ha ägt rum, men med ne-
gativt resultat.

Sedan 1999 har dvärgmåsen efterhand blivit
allt mer bofast i rapportområdet. Efter att det häck-
ande beståndet legat relativt stabilt kring cirka 30
par under de senaste fyra åren innebär dock de
totalt cirka 80 paren 2006 mer än en fördubbling
av beståndet. Huvudskälet till detta är den koloni
som hittades i Lövstabukten, men fler häckande
par både i Hjälstaviken och Tegelsmora kyrksjö
har också haft stor betydelse. Tyvärr fortsätter
häckningsutfallet att vara dåligt enär arten är
mycket sårbar för t.ex. vattenståndsförändringar
och minkpredation.

Tidigare, senast 2005, fanns det en koloni i
Dalälven (Storfjärden), men här fanns det inga
dvärgmåsar 2006. Mycket talar dock för att det
trots allt fanns en koloni i Storfjärden även 2006
eftersom ett tjugotal dvärgmåsar vid flera tillfäl-
len i maj-juni sågs fånga sländor över älven vid
Västanån, Älvkarleby. De 36 adulta som sågs i
Ledskärsviken redan 28/6 (Eva Johansson, Yngve
Meijer) skulle ha kunnat komma härifrån eller från
en annan okänd koloni.

Från perioden 2/7-29/10 noterades minst 579
ex. på 16 lokaler, därav tolv vid kusten. Antalet
ligger nära medianen för 2000-talet, men det fö-
rekommer stora variationer mellan åren. Stor be-
tydelse för slutresultatet under hösten är att kust-
lokalerna blir besökta vid rätt tidpunkt och under
rätta väderförhållanden. Noterbart är att den så
välbevakade inre delen av Gävlebukten, utöver
fåglar som misstänks komma från kolonin i om-
rådet, endast bidrog med cirka 30-40 ex. av total-
summan.

De högsta antalen som registrerades under
hösten var: 105 juv. mot SV + 25 juv. rastande
Björns skärgård 11/8 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund, Lars Gustavsson), 85 ex. mot S
Svenska Högarna 29/9 (Bill Douhan) samt 94 ex.
mot S samma lokal 2/10 (Tommy Eriksson, Helge
Röttorp).

Slutsumman för hela året stannar på 1 083 ex.
vilket är likvärdigt med de två föregående.

UL

Skrattmås Larus ridibundus
Från januari-februari rapporteras fyra observatio-
ner, samtliga från kusten: 1 ex. Rönnskärs udde
2-21/1(Helge Röttorp, Anders Svenson m.fl.), 3
ad. + 1 2K Grisslehamn 21/1-5/3 (Keith Bennett,
Annika Rastén, Curt Johnsson m.fl.), 1 ad. Öster-
näs, Rådmansö 28/1-6/2 (Tommy Eriksson, Keith
Bennett m.fl.) och 1 ex. Österängarna, Rådmansö
5/2 (Åke Berg).

Under våren registrerades stora ansamlingar
på flera lokaler, i första hand vid Kungsängen i
början/mitten av april – som mest cirka 7 000 ex.
12/4 (Tomas Pärt) – och vid Hjälstaviken där som
mest cirka 6 000 ad. inräknades 30/4-8/5 (Pekka
Westin, Martin Tjernberg m.fl.). Andra notervärda
antal rastande som rapporterats från denna tid är
600 ex. Björnome, Gryta 15/4 (Ulf Karlsson) och
500 ex. Laggaslätten 16-17/4 (Sebastian Sund-
berg, Jan Wärnbäck). Många av de skrattmåsar
som rastade i mitten av april var sannolikt fåglar
som skulle vidare till mer nordliga häckplatser, i
Norrland och Finland. Frågan är om även alla de
som rastade i Hjälstaviken i skiftet april/maj skulle
så långt eller om flertalet möjligen skulle till ko-
lonin i Lövstabukten?

Häckningar har rapporterats från 26 lokaler
med totalt cirka 11 800 par vilket är något bättre
än både 2004 och 2005, både vad avser antalet
häckningslokaler och totalantalet häckande par. De
tre främsta lokalerna – Hjälstaviken, Tämnaren
och Skargrunden – hyste tillsammans cirka 10 000
par, d.v.s. cirka 90 % av de skrattmåsar som rap-
porterats häcka i rapportområdet! Även om dessa
lokaler tillsammans hade tusentalet fler häckande
par 2006 är detta i stort jämförbart med de två
närmast föregående åren.

Från återsträcket finns ytterst få rapporter.
Den enda lite större ansamlingen från denna tid
är 250 ex. mot SV Fågelsundet 11/8 (Ulrik Löt-
berg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson). Året
avslutades med två decemberfynd: 1 ad. Skeberga,
Stavby 9/12 (Mats Edholm, Brita Tibell) samt 1
juv. Kungsängen, Uppsala 10-13/12 (Johan Söder-
crantz, Yngve Hareland).

UL

Fiskmås Larus canus
Ovanligt få rapporter har inkommit om ansam-
lingar innehållande minst 500 ex. Den största som
erhållits berättar om 1 000 rastande ex. Ledskärs-
området 9/5 (Jan Wärnbäck, Johan Södercrantz).

Några resultat från inventeringar av häckande
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fiskmåsar som kan vara värda att nämna är: 268
par i Björns skärgård; 355 par i Lövstabukten,
därav 300 par på ön Kniven (Ulrik Lötberg, Len-
nart Söderlund, Lars Gustavsson); 404 par i Gräsö
skärgård (därav 80 par på Stapelbådan) samt 28
par i ”östra Hållnäs skärgård” (Martin Amcoff).

UL

Silltrut Larus fuscus
Även om det rör sig om ett relativt stort antal kan
det vara på sin plats att nämna hur många häck-
ande par som har rapporterats från rapportområdet
2006 (!5 par): Summa 254 par Björns skärgård
(Ulrik Lötberg m.fl.), 100 par Ådkubben, Öre-
grundsgrepen (Peder Waern m.fl.), 100 par Tärn-
bådan, Öregrundsgrepen (Peder Waern m.fl.), 21
par Skottbådarna, Gräsö skärgård (gm. Martin
Amcoff), 20 par Björkholmsgrundet, Frötuna (Bill
Douhan), 15 par Storgrundet, Singö skärgård (Joa-
kim & Rune Johansson), 9 par Ålänningensgrans-
lan, Gräsö skärgård (gm. Martin Amcoff), 8 par
Söderöra, Blidö (Ulf Linnell, Martin Tjernberg),
8 par Stridsbådan, Singö skärgård (Joakim Johans-
son, Rune Johansson) samt 7 par Nothällen, Rot-
holmaviken, Häverö (Bill Douhan, Joakim Johans-
son).

Den spontana rapporteringen är som vanligt
långt ifrån heltäckande. Från främst stora delar
av Norrtälje kommun samt skärgården sydost om
Gräsö har det inte inkommit några rapporter och
här finns med säkerhet ett stort antal kolonier. Från
Björns skärgård, men också från de två stora ko-
lonierna i Öregrundsgrepen, rapporteras om
mycket god produktion av flygga ungfåglar; 450
+ 100 + 100 ungfåglar. Detta kan vara huvudor-
saken till att det häckande beståndet i Björns skär-
gård har ökat från bara cirka fem par för tio år
sedan mot över 250 i dagsläget! Dessa uppgifter
är givetvis mycket glädjande för en art som an-
nars anses ha svårt att reproducera sig i stora de-
lar av Östersjön.

Från hösten finns det några rapporter om stora
antal sträckande och/eller rastande fåglar: 20 ad.
+ 15 juv. rastande Skatudden 27/8 (Johan Söder-
crantz), vid Björn inräknades 150 ex. mot SO +
50 rastande ex. 2/9 (Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck
m.fl.) samt 15 ad. + 30 juv. mot SO 25/9 (Johan
Södercrantz, Lennart Söderlund). Decemberfynd
är mycket ovanliga, men 2 juv. rastade vid Skar-
holmen, Gottsunda 4/11-21/12 (Johan Söder-
crantz, Ragnar Hall m.fl.).

UL

Silltrut Larus fuscus intermedius
Fåglar uppvisande karaktärer överensstämmande
med rasen intermedius (dock kan andra ljus-
ryggade silltrutsraser inte uteslutas) har rapporte-
rats: 2 ad. rastade Björn 24/9 (Johan Södercrantz,
Martin Tjernberg, Ragnar Hall).

UL

Silltrut* Larus fuscus graellsii/heuglini
Fågel uppvisande karaktärer för någondera av ra-
serna graellsii eller heuglini (dock kan inte inter-
medius uteslutas): 1 troligen 3K rastade Övre Fö-
ret 22/9 (*Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Mar-
tin Tjernberg).

UL

Gråtrut Larus argentatus
Häckningar i insjöar är inte särskilt vanligen fö-
rekommande, men par under häckningstid har rap-
porterats från följande lokaler (antalet par inom
parentes): Tämnaren (14), Velången (7), Hjälsta-
viken (5), Stennässjön, Järlåsa (2), Gavel-Lång-
sjön, Fasterna (2) samt Råksjön (1). Gråtruten är
en allmän och relativt väl spridd art längs kusten
och beståndet uppgår till flera tusen par. Resultat
från några inventeringsinsatser som visar hur pass
talrik arten verkligen är kan nämnas: 525 par
Lövstabukten resp. 372 par Björns skärgård 1/6-
27/7 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson, Lennart
Söderlund) samt 38 par Gräsö skärgård (Martin
Amcoff).

I övrigt förtjänar några stora antal rastande
och relativt stora sträcksummor att nämnas: 1 500
ex. Kalmarsand, Bålsta 17/1 (Anders Eriksson),
som mest 1 200 ex. Skarholmen 5/11-31/12 (Jo-
han Södercrantz, Ragnar Hall m.fl.), 680 ex.
Kalmarsand 25-26/12 (Tommy Eriksson), 250 ex.
mot SO Björn 19/10 (Ulrik Lötberg) och 150 mot
SO Örskär 25/2 (Mikael Malmaeus, Petter
Haldén).

UL

Vittrut Larus hyperboreus [?; >149; 4]
1 ad. Grisslehamn 9/1 (*Joakim & *Rune Johans-
son), 1 2K Vansjön-Råksjön 23/4 (*Hans Nyfjord,
*Magnus Klingse), 1 2K Länsman, Björns skär-
gård 27/4 (*Stig Holmstedt) och 1 ex. Rullsand,
Billudden 1/11 (Fredrik Litsgård, Per Johan Ulfen-
dahl, Raoul Wexius).

Endast ett ex. vintern 2005/06 och hittills bara
ett fynd 2006/07 är svagt. Två ex. under april får
dock ses som ovanligt ”många”. De båda april-
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fåglarna skulle teoretiskt kunna vara samma indi-
vid, men Rrk har valt att betrakta dem som olika.
Totalt fyra ex. under året gör det till ett av de bättre
hittills under 2000-talet.

UL

Havstrut Larus marinus
Häckningar i inlandet är ovanliga och de som
finns förekommer företrädesvis i Mälaren. Årets
enda rapport i sötvatten kommer också mycket
riktigt från Mälaren där ett par sågs på/vid bo på
Våmben, Grönsö (Thomas Pettersson). En ad. sågs
i Limmaren, Frötuna 28/7-3/9 (Bo Granberg) och
det är inte uteslutet att det skulle kunna häcka
något par även här vissa år. Resultat från häck-
ningsinventeringar av skärgårdsområden kan näm-
nas: 33 par Lövstabukten, 24 par Björns skärgård
(Ulrik Lötberg m.fl.) och 25 par Gräsö skärgård
(Martin Amcoff m.fl.).

Under de senaste två åren har antalet häck-
ande par havstrut i Björns skärgård plötsligt mins-
kat till hälften jämfört med de inledande åren på
2000-talet (Ulrik Lötberg).

Avslutningsvis ett par höga antal från vinter-
perioden, båda från Biotestsjön; vardera 50 ex.
6/1 (Johan Widenberg) och 5/12 (Filippa Ek).

UL

Tretåig mås Rissa tridactyla [>18; >397; 9]
1 2K förbiflygande Sennebyhaken 21/2 (Annika
Rastén, Curt Johnsson), 1 juv. mot S Svenska
Högarna 24/9 (Bo Eriksson), 1 ad. + 2 juv. mot O
Fågelsundet 19/10 (Ulrik Lötberg), 2 juv. mot N
Sennebyhaken 29/10 (Keith Bennett, Benny Åhr,
Tomas Kjelsson) samt 2 juv. mot O Rullsand, Bill-
udden 1/11 (Fredrik Litsgård, Per Johan Ulfen-
dahl, Raoul Wexius).

Nio ex. är lika många som sammanlagt under
de senaste två åren. Antalet fynd varierar dock
avsevärt mellan åren, från något enstaka till 15
ex., och årets resultat är i stort likvärdigt med års-
medelvärdet för den senaste tioårsperioden. Ok-
tober är i regel den helt överlägsna månaden vad
gäller fynd av tretåig mås i rapportområdet medan
endast två februarifynd finns från tidigare år.

UL

Skräntärna Hydroprogne caspia
Från 8/4, d.v.s. något senare än normalt, rappor-
teras årets första skräntärnor från Ledskär, Hargs-
viken samt Singö. Under den därpå följande
veckan sågs arten flerstädes och uppvisade där-

med ett helt normalt scenario för uppträdandet
under vårens inledning. Från perioden 23/4-28/5
finns det många rapporter om minst 25 ex., som
mest 148 ad. 29/4 (Magnus Liljefors m.fl.), i Led-
skärsområdet medan 60 ad. sågs i Kallrigafjärden
24/4 (Mats Andersson). Dessa observationer stäm-
mer i tiden väl överens med när den första stora
vågen av skräntärnor anlände till kolonin i Björns
skärgård. I slutet av maj registrerades en ny topp
med rastande i Ledskärsområdet, som mest 38 ad.
23/5, och likaså den överensstämmer i tiden med
när en andra, mindre, våg av tärnor (förstagångs-
häckare?) anlände till Björns skärgård.

I kolonin i Björns skärgård fanns det 270 par,
varav 200 häckade, i juni – början av juli. Vid en
kontroll inräknades i dessa bon cirka 360 ägg vil-
ket innebär att många bon endast innehöll ett ägg.
Vid ett senare besök försågs 205 pull. med ring
medan 22 stora ungar förblev omärkta. Därtill
inräknades 27 döda ungar samt cirka 90 okläckta
ägg. Senare häckade ytterligare 10 par, men dessa
häckningsförsök avbröts i augusti (Lars Gustavs-
son, Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund). I övrigt
har fyra solitärhäckande par samt fem möjliga
solitärer rapporterats: 5 par i Singö skärgård, 1 i
Gräsö skärgård, 1 i Blidö skärgård, 1 i Rådmansö
skärgård samt 1 vid Arholma.

Under mitten/slutet av juni ökade åter antalet
skräntärnor vid Ledskär, som mest sågs 37 ad.
23/6. Sannolikt var det fåglar som misslyckats med
häckningen vid Björn som nu ansamlades här.
Mycket talar för att dessa till stor del var sådana
som anlände sent till Björn och som misslyckats
med sitt kanske första häckningsförsök.

Från 14/7 och framöver sågs regelbundet ett
stort antal föräldrafåglar med sina nu flygga års-
ungar i Ledskärsområdet, som mest 62 ex. 27/7
(Yngve Meijer m.fl.). Även vid Kallrigafjärden
fanns det stadigvarande skräntärnor vid denna tid
och även här var förloppet ungefär detsamma.
Toppen tycks ha infallit 26-27/7 då 33 ex. sågs
(Martin Resare m.fl.). Likaså sågs ett flertal gamla
fåglar tillsammans med ungfåglar i Hargsviken
under juli och augusti, som mest vardera 14 ex.
22/7 (Tomas Kjelsson m.fl.) och 20/8 (Per Jacobs-
son). Fåglarna i Hargsviken härrör troligen från
häckningar i Gräsö och Singö skärgårdar. Från
insjöarna i södra och mellersta Uppland där det
årligen brukar ses skräntärnor under sensomma-
ren rapporteras ovanligt få denna sommar. Som
mest sågs 5 ex. Vendelsjön 9/7 (Anders Arnell
m.fl.) och 7 ex. Hjälstaviken 1/8 (Pekka Westin
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m.fl.). Från Norduppland rapporteras den sista
skräntärnan 24/8 (Yngve Meijer), men den sista
för året i rapportområdet var ett ovanligt sent ex.
mot S Skatudden 19/9 (Tommie Jonsson).

UL

Kentsk tärna Sterna sandvicensis [5; 104; 5]
Fem fynd, alla från Skatudden: 1 ad. 3/4 (*Fred-
rik Bondestam), 1 ex. mot N 6/5, 1 ex. förbifly-
gande 13/8, 1 ad. förbiflygande 20/8 (Mats Ed-
holm) samt 1 ad. förbiflygande 25/8 (*Ingrid Sten-
ström).

Bortsett från ett ovanligt tidigt fynd var årets
förekomst normal vad gäller tidpunkt och antal.
Genom åren har ett flertal observationer gjorts i
april, men årets fynd från denna månad är ett av
de absolut tidigaste. Anmärkningsvärt är att alla
observationer gjordes på en och samma lokal!

UL

Fisktärna Sterna hirundo
Enligt rapporteringen var ett ex. mot N Senneby-
haken 8/4 (Håkan Olsson) vårens första i rapport-
området.

Häckningar har rapporterats från 28 lokaler i
inlandet, flertalet som vanligt i stora sjöar som
Tämnaren (67 par) och Erken (30) samt Ekoln,
Mälaren (80) och Hjälstaviken (50). Totalt 277 par
är cirka 30 färre jämfört med föregående år, men
antalet häckningslokaler istället sex fler. Det fö-
refaller som om det häckande beståndet i våra
sötvatten håller sig på en förhållandevis konstant
nivå.

Fisktärnan är avsevärt mycket talrikare som
häckande längs kusten, men rapporteringen häri-
från är, som vanligt, ytterst bristfällig. Några av
de rapporter som inkommit är dock mycket in-
tressanta. Inventeringsinsatser i norr gav cirka 200
par i Björns skärgård och 440 par i Lövstabukten.
Vad gäller de många paren i Lövstabukten var hela
425 par samlade på en och samma ö, Skargrunden
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavs-
son)! Detta torde vara Sveriges största koloni.

Kolonin på Skargrunden är tidigare okänd. Vid
den kustfågelinventering som genomfördes i Upp-
sala län 2002 registrerades inga stora antal, men i
det inventeringsområde som bl.a. omfattar denna
ö inräknades totalt cirka 280 häckande par i ett
fåtal kolonier. Den stora skillnaden mellan 2002
och 2006 skulle kunna bero på att tidigare kolo-
nier övergivits (störda och/eller bortträngda?) och
att nästan alla tärnor istället etablerat sig på Skar-

grunden. Tärnor är för övrigt kända för att plöts-
ligt kunna överge en tidigare väletablerad lokal
för att istället slå sig ned på en annan ö. Ökningen
i stort i Lövstabukten, från 280 till 440 par, stäm-
mer väl överens med hur fisktärnan, men även
silvertärnan, har ökat i norra Uppland under de
senaste fem åren. En bidragande orsak till den
positiva utvecklingen är den aktiva minkjakt som
har bedrivits i ett antal skärgårdsområden i norr
under de senaste åren. Detta är ett projekt som
drivs i regi av Upplandsstiftelsen och det råder
inga tvivel om att fisktärnan svarat mycket posi-
tivt på minkens försvinnande. Avslutningsvis rap-
porterades årets sista fisktärna från Billudden
11/10 (Keith Bennett).

UL

Fisk-/Silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
En för våren ovanligt hög sträcksumma inräkna-
des vid Skatudden där 500 ex. (cirka 400 fisk- och
cirka 100 silvertärnor) passerade mot N 2/5 (Fred-
rik Bondestam). Värd att nämna är även 190 ex.
mot N förbi samma lokal 6/5 (Mats Edholm). De
enda rapporterna om ett tresiffrigt antal från
höststräcket är 100 ex. mot S Skatudden och
Sennebyhaken 6/8 (Martin Tjernberg, Johan
Södercrantz, Ragnar Hall). Inga rapporter har in-
kommit från Fågelsundet där nästan 6 000 ex. sågs
sträcka föregående höst. Bristfällig bevakning?

UL

Silvertärna Sterna paradisaea
Vårsträcket inleddes i slutet av april och den för-
sta rapporten avser 2 ex. mot N Skatudden 22/4
(Fredrik Litsgård m.fl.). Huvudpassagen skedde
dock under maj och från denna månad finns även
rapporter från våra insjöar. Under vårsträcket
bedöms sammantaget 77 ex. ha setts på flera
inlandslokaler; som mest 23 ex. Hjälstaviken
10/5 (Pekka Westin) och 35 ex. Hallaren 12/5
(Kalle Källebrink).

Silvertärnan är en relativt vanlig och väl spridd
häckfågel längs kusten. Inventeringsinsatser på
flera håll har givit följande resultat: 782 häckande
par i Björns skärgård och 402 par i Lövstabukten
(Ulrik Lötberg) samt 114 par i östra Hållnäs skär-
gård och 212 par i Gräsö skärgård (Martin Am-
coff). Från Singö skärgård har 72 häckande par
rapporterats (Joakim & Rune Johansson). Arten
har ökat kraftigt i antal i norra Upplands skärgår-
dar, särskilt i områden där Upplandsstiftelsen be-
driver minkjakt.
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Drygt fem månader efter årets första silver-
tärna sågs den sista, en årsunge, vid Örskär 5/10
(Petter Haldén).

UL

Småtärna Sternula albifrons [>28; 83; 10]
Inga vårfynd, men från slutet av juni fram till bör-
jan av september finns hela åtta fynd: 1 ad. Led-
skärsviken 25/6 (Gunnar Danielsson, Anna
Levrén), 2 ad. Hjälstaviken 26-30/6 (*Laine Bore-
sjö Bronge, *Tom Sandström), 1 ad. Kläckgrund,
Billudden 16-17/7 (*Lina Herbertsson, *Andreas
Press), 1 ad. Hjälstaviken 20-21/7 (*Anders He-
lander, *Ingrid Åkerberg), 1 ad. Ledskärsviken
24/7 (Johan Rydén), 1 juv. mot O Själgrund, Älv-
karleby 13/8 (Per Johan Ulfendahl), som mest 3
juv. Ledskärsviken 1-8/9 (*Sören Franceen, Leif
Östman) och 1 juv. mot S Kniven, Lövstabukten

2/9 (Björn Lundgren, Thomas Pless, Per Johan
Ulfendahl). Den sträckande fågeln vid Kniven,
Lövstabukten räknas som ett av exemplaren som
sågs i Ledskärsviken i början av september.

Rekordår för småtärna. Årets åtta fynd av tio
ex. slår det tidigare rekordet; åtta ex. år 2000. Som
brukligt för de senaste åren är flertalet fynd från
juli-augusti samt från området kring Lövstabukten
och vid Hjälstaviken.

UL

Svarttärna Chlidonias niger
Vårens första svarttärna sågs vid Vendelsjön 4/5
och under dagarna fram till 16/5 noterades här som
mest 12 ad. (Ragnar Hall, Martin Tjernberg m.fl.).
Därefter sågs arten under våren och försommaren
på ytterligare några lokaler vid sidan av de där
häckning konstaterades: 2 ad. Vissjön och

Svarttärnan hade sitt bästa häckningsår någonsin i Tämnaren med 26 häckande par. Ännu mer positivt
var att svarttärnor häckade i Tegelsmora kyrksjö även detta år och att minst ett par häckade i Vendelsjön
och fick ut två flygga ungar. Noteras bör också att årets sista fynd gjordes 29.10 vid Rullsand, det
senaste fyndet genom tiderna i Uppland. Tegelsmora kyrksjö 16.5.2006. Foto: Stefan Oscarsson
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Velången 10/5 (Kenneth Pless); 1 ad. Hjälstaviken
6-8/5 (Karl-Göran Andersson, Martin Tjernberg),
2 ad. 21/5 (Martin Tjernberg, Ragnar Hall) och 1
ad. 30/5 (Pekka Westin); 1 ad. Kärven 22/5 (Benny
Åhr, Keith Bennett), 1 ad. Skutskärsverken 1/6
(Per Johan Ulfendahl), 1 ad. Svenska Högarna
17/6 (Jan Wärnbäck) samt 1 ad. Karlholmsviken
23/6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).

I Tämnaren inräknades hela 26 häckande par,
25 i Sörsjön och ett solitärt par på Tärnholmen.
Även om inte häckningsresultatet kunde följas upp
i samtliga bon tycks de flesta par ha lyckats med
häckningen. Det kan också nämnas att 11 pull.
försågs med ring (Lars Gustavsson, Ulrik Löt-
berg). I Tegelsmora kyrksjö häckade svarttärnor
också detta år; denna gång sex par, men ingenting
är känt om dessa lyckades producera någon av-
komma (Zacke Svensson, Martin Tjernberg m.fl.).
Likaså fanns det två par vid Vendelsjön varav
minst ett skred till häckning vilket resulterade i
två flygga ungfåglar (Johan Södercrantz, Thomas
Pless m.fl.).

Bästa häckningsåret hittills i Tämnaren. Posi-
tivt är också konstaterad häckning på en ny lokal;
Vendelsjön.

Under juli fanns det minst 5 ad. och 5 juv. i
Vendelsjön 7-19/7 (Anders Arnell, Kenneth Pless
m.fl.) som kom från någon annan lokal (Tegels-
mora kyrksjö? I så fall lyckad häckning även här!).
Därtill sågs 1 ex. vid Hjälstaviken 11/7 (Anders
Helander), 1 ad. 22/7 (Martin Tjernberg, Tommy
Eriksson) samt minst 2 ad. och 3 juv. 17-30/8
(Ronny Melbéus, Ingrid Åkerberg). Därefter gjor-
des inget fynd förrän 29/10 då 1 ad. sågs vid
Rullsand, Billudden (Björn Lundgren, Oscar
Löfgren, Johan Södercrantz, Per Johan Ulfendahl).
Detta är extremt sent och det klart senaste genom
tiderna. Övriga fynd faller dock inom normal-
ramen.

UL

Sillgrissla Uria aalge
Under perioden 11/4-10/6 sågs sju individer, vid
lika många tillfällen, på följande lokaler: Björn 1,
Örskär 1, Rosten (Gräsö) 1, Skatudden 3 och
Arholma 1. Därtill noterades 1 ex. vid Örsten,
Singö vid två olika tillfällen i början av juni. Den/
De senare härstammade sannolikt från häckning-
slokalen på den närbelägna ön Abborren där för
övrigt 14 pull. och 4 ad. ringmärktes 3/7, samti-
digt kontrollerades 11 redan märkta gamla fåglar
(Roland Staav). Även i ögruppen Svenska Hö-

garna ringmärktes sillgrisslor detta år, 48 pull. och
30 ad. 7/7, medan 47 tidigare märkta kontrollera-
des (Roland Staav). Vid Norrkon, Gräsö sågs ett
par 1/6 (Martin Amcoff) vilket kan tyda på att en
etablering är i vardande. Inga observationer som
indikerade häckning gjordes i Uppsala län under
kustfågelinventeringen 2002-2003. Observationer
saknas från Stridsbådan, SV Understen, där
sillgrisslor emellanåt observerats under häcknings-
tid.

Under perioden 26/8-1/11 sågs sammanlagt 30
ex., från Rullsand i norr till Rönnskärs udde i sö-
der. Flest, 8 ex., sågs från Björn 8/10 (Ulrik Löt-
berg m.fl.)

PH

Tordmule Alca torda
Ett vinterfynd finns från årets början: 1 ex. vid
Sennebyhaken 11/2 (Bo Jerkeman) och kanske
samma ex. vid Skatudden 12/2-5/3 (Per Johan
Ulfendahl, Johan Widenberg m.fl.). Som vanligt
är rapporteringen om det häckande beståndet yt-
terst bristfälligt, men det finns några rapporter som
kanske säger något om antalet häckande par i de
aktuella områdena: 30 ex. fördelade på tre lokaler
i Söderarms skärgård 25/5-15/6 (Bo Granberg
m.fl.), 320 ex. i Singö skärgård (inkl. Abborren)
(Joakim & Rune Johansson) samt 9 ex. Rödlöga,
Blidö 1/7 (Fredrik Thernlund). Även från decem-
ber finns ett fynd; 1 ex. (oljeskadad) Havsskogen,
Väddö 4-10/12 (Ronny Carlsson).

PH

Tobisgrissla Cepphus grylle
Fynd under häckningstid: 429 individer har rap-
porterats från åtta lokaler/områden vilket är nå-
got fler än de närmast föregående åren. I de två
största kolonierna, Länsman i Öregrundsgrepen
(75 ex.) och Själhällarna, Hållnäs (90 ex.), har
antalet individer ökat sedan kustfågelinvente-
ringen 2002.

Inlandsfynd är mycket ovanliga, men från
detta år finns en observation i Mälaren; 1 ex. vid
Krusenberg, Alsike 3/5 (Ingemar Ahlén).

PH

Alkekung* Alle alle [6; 30; 1]
1 ex. påträffades död i fisknät i södra delen av
Öregrundsgrepen någon gång i slutet av novem-
ber (gm. Jonas & Tomas Moll). Första fyndet i
rapportområdet sedan 2002.

PH
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Skogsduva Columba oenas
Fyra vinterfynd har rapporterats, samtliga från ja-
nuari: 1 ex. Bjelkesta, Giresta 12/1 (Pekka
Westin), 3 ex. Sonnebo, Tärna 26/1 (Kalle Källe-
brink), 1 ex. Hovgården 27/1 (Sören Francéen)
samt 1 ex. Britenhov, Veckholm 28/1 (Martin
Tjernberg).

Från häckningstid har minst 168 par/revir-
hävdande hanar rapporterats från åtminstone 138
urskiljbara lokaler. Årets resultat är i linje med de
senaste åren. Det känns tillfredställande med tanke
på hur beroende arten är av lämpliga bohål.

Stora ansamlingar noterades under slutet av
september och början av oktober runt Hjälsta-
viken, som mest 370 ex. Hårbyslätten 5/10 (Mar-
tin Tjernberg). Andra rapporter från denna tid be-
rättar om ansamlingar innehållande 100 till 260
ex.

AE

Ringduva Columba palumbus
Några få observationer finns från januari medan
merparten av totalt 11 vinterfynd är från decem-
ber. Att så få ringduvor sågs i januari speglar san-
nolikt den då relativt kalla vintern. Flertalet av
fynden är från Uppsala.

Under vårsträcket noterades flera stora an-
samlingar från början av april, de största var:
3 000 ex. Bökstasänkan, Balingsta 8-10/4 (Ulf
Karlsson m.fl.) samt vardera 2 000 ex. Fjärd-
hundraslätten 9/4 (Nils Erik Ewers) och Kilby-
slätten, Alunda 14/4 (Mats Edholm). Under den
därpå följande veckan registrerades flera sträck-
summor överstigande 2 000 ex. vid Fågelsundet
(Lennart Söderlund).

AE

Turkduva Streptopelia decaocto
Under häckningstid registrerades turkduvor på
följande lokaler (uppskattat minsta antal revir):
Uppsala 27, Östhammar 1, Östervåla 2, Harbo 3,
Tierp 2, Heby 1, Skärplinge 1, Enköping 4, Läby
1, Alunda 2 samt Rimbo 1. Antalet revir i Upp-
sala är svårbedömt, men torde inte vara lägre än
dessa 27. Detta ger innales minst 45 revir, d.v.s.
något fler än 2005. På ytterligare en handfull plat-
ser observerades turkduva under häckningstid,
men det rörde sig då om enstaka observationer.

I december fanns en större ansamling turk-
duvor i Kungsängens industriområde i Uppsala.
Som mest sågs 47 ex. samtidigt (Ragnar Hall, Jo-
han Södercrantz m.fl.). Övriga vinterfynd gjordes
i de samhällen som har en fast häckande stam.

AE

Turturduva Streptopelia turtur [>9; 159; 2]
1 ex. Domarringens skola, Uppsala 25/5 (*Mats
Westberg) samt 1 ex. Djäknevarp, Gräsö 11-12.6
(*Jonas Moll m. fl.)

Två fynd är en relativt normal årssumma.
AE

Tornuggla* Tyto alba [2; 5; 1]
Ett ex. Norrskedika, Börstil 3-5/1. Fågeln upptäck-
tes i en ladugård 3/1 och föstes ur ladan på kväl-
len 4/1. På morgonen dagen därpå hittades den
död i ett uthus. Lasse Lundstedt fick åka och art-
bestämma den döda fågeln samt ombesörja trans-
porten till den sista vilan på Naturhistoriska Riks-
museet. Detta är landskapets åttonde fynd, senaste
det begav sig var 15/1 2002 då en lika död fågel
påträffades i en lada utanför Tierp.

TP

Berguv Bubo bubo
Tre lyckade häckningar samt sex revir är i nivå
med rapporteringen under de senaste tio åren. Tolv
fynd utan häckningsindicier är dock fler än nor-
malt.

TP

Fjälluggla Bubo scandiacus
[åtskilliga 100; >84; 1]

Ett ex. Norröra, Blidö 25/2 (Anders Mohlin m.fl.).
Observatören, som var på skridskotur, upptäckte
fjällugglan sittande på isen och kunde beskåda och
ta bilder på fågeln på bara 25 meters avstånd.

TP
Upplands åttonde tornuggla blev utkörd ur en lada
och hittades död i ett uthus nästa morgon.
Foto: Börge Pettersson
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Hökuggla Surnia ulula [?; >481; 31]
Fjolåret avslutades med en mindre invasion och
många valde att stanna kvar in på det nya året.
Totalt sågs under vårvintern 29 ex. varav flera var
långstannare (se nedan). Detta resulterade också i
två lyckade häckningar samt ett häckningsförsök.
Det är första gången sedan 1984 som hökuggla
har konstaterats häcka i landskapet.

Häckningar: Ett par häckade (4 pull.) i Öst-
hammars kommun (Mats Edholm, Brita Tibell
m.fl.) samt ytterligare ett par häckade (6 pull.)
även det i Östhammars kommun (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson m.fl.). Därtill ett häckningsförsök
i Tierps kommun där 1 par hördes spela och sågs
under parning 8/1-9/4 (Weine Erlandsson, Jan
Wärnbäck m.fl.).

Övriga fynd under första halvåret: 2 ex. Dals-
torp, Hökhuvud 1/1-13/3 (Joakim & Elisabeth
Djerf, Ulrik Lötberg m.fl.), 1 ex. Almyren, Mor-
karla 2/1-23/2 (Mats Edholm, Brita Tibell m.fl.),
1 ex. Gladbergen, Valö 2/1-11/2 (Mats Edholm,
Brita Tibell m.fl.), 1 ex. Tjädermossen, Morkarla
2/1 (Mats Edholm, Brita Tibell m.fl.), 1 ex. Lång-
sjön, Harg 3-8/1 (Wilhelm Dietrichson m.fl.), 1
ex. Lillbyasjön, Film 6/1 (Joakim & Elisabeth
Djerf m.fl.), 1 ex. Skattmansö, Vittinge 7/1-25/2
(Thomas Johansson m.fl.), 1 ex. Norrbo, Buckar-
by-Hadeholm 8/1-27/3 (Ulrik Lötberg, Lars Gus-
tavsson m.fl.), 1 ex. Aspbladsmossen, Knutby
13/1-25/2 (Karl-Arne Rosling m.fl.), 1 ex. Präst-
svedjan, Harg 15/1-2/2 (Mats Edholm, Brita Tibell
m.fl.), 1 ex. Mörkdal, N Hyttan, Ingsjön-Söder-

fors 15/1-8/2 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson
m.fl.), 1 ex. Stensjön, Toften-Fågelvägen 15/1
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson m.fl.), 1 ex.
Sågarbo, Hökhuvud 22/1-16/3 (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson m.fl.), 1 ex. Kakeläng, Hökhuvud
22/1-26/2 (Ulrik Lötberg, Joakim Djerf m.fl.), 1
ex. Syd-Klyxen, Billudden 28/1 (Oskar & Tommy
Löfgren), 1 ex. Nymanstorp, Valö 29/1-11/3 (Mats
Edholm, Brita Tibell m.fl.), 1 ex. Utsundsjön,
Häverö 29/1 (Bo Wennberg), 1 ex. Stormossen,
Morkarla 2/3 (Erik Stensman m.fl.), 1 ex. Träs-
ket, Harg 14/3 (Lars Lundstedt), 1 ex. Nordrona,
Norrtälje 20-21/3 (Johan Månsson, Jocke Söder-
häll m.fl.), 1 ex. Romsmaren, Hållnäs 8-9/4 (Staf-
fan Söderlund, Eva Johansson m.fl.) samt ett ex.
Ledskärsviken 14/5 (Ragnar Hall, Martin Tjern-
berg).

I motsats till det talrika uppträdandet under
våren finns det endast två fynd rapporterade från
efteråret: 1 ex. Kåkenhus, Gårdskärshalvön 23/9
(Fredrik Litsgård, Kristoffer Lager m.fl.) samt 1
ex. Svenska Högarna 17/10 (Bill Douhan, Mag-
nus Bladlund).

TP

Sparvuggla Glaucidium passerinum
Två lyckade häckningar samt 203 revirhävdande
hanar ger totalt 205 revir vilket nästan är i nivå
med rekordåret 2003 (218 revir). Under perioden
september-december finns iakttagelser av 30 in-
divider.

TP

Två lyckade hökugglehäckningar konstaterades  i
Uppland 2006. Det är mer än 20 år sedan förra
konstaterade häckningen. Krapelåsmossen 2006.
Foto: Ulrik Lötberg

Märkligt nog säger statistiken även två lyckade
häckningar för sparvuggla. Med ytterligare 203
revirhävdande hanar få man anta att antalet häck-
ningar är betydligt större. Foto: Ulrik Lötberg
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Kattuggla Strix aluco
Femtio kullar samt ytterligare 215 revirhävdande
par/hanar noterades. Den rapporterade årssumman
uppgår därmed till 265 revir vilket är något högre
än medelvärdet för den senaste tioårsperioden.
Efter häckningssäsongen, under september-de-
cember, iakttogs/hördes kattugglor på 54 lokaler.

TP

Slaguggla Strix uralensis
Tjugosju häckningar hittades vilket är knappt hälf-
ten jämfört med fjolårets rekordnotering på 60.
Av de lyckade häckningarna blev merparten, 21
kullar, ringmärkta av Lars Gustavsson och Ulrik
Lötberg. Därutöver registrerades 167 revir med
hane eller par. Detta ger en totalsumma på 194
revir vilket är det näst högsta som noterats i
rapportområdet. En av våra rapportörer, Ruben
Sven Eric Swanqvist, har varit särdeles flitigt och
rapporterat hela 52 av dessa revir.

Under perioden september-december finns
fynd av icke revirhävdande slagugglor från tio
lokaler.

TP

Lappuggla Strix nebulosa [>8; >63; 3]
Från perioden 16/4-4/5 har tre revirhävdande
hanar rapporterats med vardera en från Heby,
Tierps respektive Östhammars kommun. Antalet
fynd är i nivå med vad som rapporterats de se-
naste åren.

TP

Hornuggla Asio otus
Tre vinterfynd finns från januari-februari vilket
är en något lägre vinterförekomst än normalt.
Under den därpå följande våren hördes ropande
hanar/par på elva lokaler och tillsammans med
52 hörda kullar under sommaren, ett relativt nor-
malt antal för den senaste tioårsperioden, ger det
en totalsumma av 63 revir. Under september-no-
vember registrerades 7 ex., samtliga vid kust-
lokaler.

TP

Jorduggla Asio flammeus
Redan på årets första dag sågs jorduggla på Kung-
sängen och här iakttogs sedan som mest 3 ex. fram
t.o.m. 16/5 (Ville Fagerström, Jerker Mathson
m.fl.). Ytterligare en observation finns från ja-
nuari; 1 ex. ”Två lador”, Fjärdhundraslätten 28/1
(Gunnar Steinholtz).

Under våren iakttogs totalt 13 ex. på lika
många lokaler 7/3-28/5 vilket nästan är i paritet
med fjolårets rekordartade uppträdande (16 ex.).
Även under sommaren gjordes enstaka iakttagel-
ser på flera lokaler 1/6-31/7: Vardera två obsar på
Björn, vid Fladen (Ledskär) och Örbyhus samt
vardera en vid Norrboda (Gamla Bälingemossar),
södra Vendelsjön, Burrunge och Röloppe (Gire-
sta). På ingendera av dessa lokaler finns det några
indikationer på eventuell häckning.

Under hösten, perioden 30/9-1/11, iakttogs sex
ex. vid fyra kustlokaler. Detta är anmärkningsvärt
mycket sämre än de 37 ex. som sågs hösten 2005.
Året slutade sedan som det började, d.v.s. med 1
ex. på Kungsängen där den rapporterats från pe-
rioden 14-29/12 (Mats Wilhelm, Johan Söder-
crantz m.fl.).

Totalsumman för året stannar på 33 ex. Detta
är mindre än hälften jämfört med fjolårets rekord-
uppträdande (72 ex.), men ändå en av de högsta
som registrerats under de senaste 20 åren.

TP

Pärluggla Aegolius funereus
Antalet revirhävdande hanar uppgick till 44 vil-
ket är en av de högsta noteringarna som finns från
de senaste 10 åren. Fynden var ganska jämnt
spridda över hela rapportområdet. Endast ett höst-
fynd finns noterat nämligen ett rastande ex. Björn
19/10 (Ulrik Lötberg).

TP

Totalt fanns 194 slagugglerevir under 2006 och
21 kullar ringmärktes. Undrar hur många gånger
ringmärkarna fick ont i armen. Gimo 19.11.2006.
Foto: Stefan Oscarsson
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Nattskärra Caprimulgus europaeus
Totalt 18 sjungande fåglar hördes på 15 lokaler.
Därutöver gjordes 7 fynd, varav 3 i möjlig häck-
ningsbiotop. Ett fynd som förtjänar att nämnas är
ett ex. som rastande på Kvarnberget vid Hjälsta-
viken 17/9 (Ingrid Åkerberg). Höstfynd av natt-
skärra hör sannerligen inte till vanligheterna.

AE

Kungsfiskare Alcedo atthis
Trots rejält vinterväder finns ett fynd från februari;
1 ex. Östernäs, Rådmansö 12/2 (P.-G. Larén). Från
vårsträcket finns sedan fem iakttagelser från må-
nadsskiftet april-maj: 1 ex. Sundbacken, Danne-
mora 15/4 (Keith Bennett), 1 ex. Vindbron, Kungs-
ängen 22/4 (Eric Blomgren), 1 ex. Svannäs,
Hjälstaviken 23/4 (Mats Brisegård), 1 ex. Tegels-
mora kyrksjö 1/5 (Joakim Djerf) samt 1 ex.
Hjälstaviken 1/5 (Björn Wester).

Två häckningar har rapporterats: 1 par besökte
bo norr om Vindbron 22/5-8/7 (Maud Sjöberg,
Emil Andersson m.fl.) samt 1 bobyggande par ned-
ströms gamla bron, Västland 25/5-3/7 (Anders
Helander m.fl.). Därtill finns ytterligare två fynd
från häckningstid: 1 ex. Lurbobro, Hågadalen,
Uppsala 3.6 (Urban Emanuelsson) och 1 ex.
Örbyhus slott, Vendelsjön 26-27/7 (Bernt Thors-
sell).

Glädjande med två häckningar, men i övrigt
ovanligt få fynd detta år. Kanske var det den för-
hållandevis stränga vintern 2005/06 som på detta
sätt satte sina spår.

JS

Härfågel Upupa epops [Tidigare häckfågel;
         136; 4]

Fyra fynd har rapporterats, samtliga från våren: 1
ex. Flymyra, Morkarla 16/4 (*Mats Edholm), 1
ex. Älmsta, Väddö 29.4 (*Tomas Pärt), 1 ex. Bred-
änge, Tierp 29.4 (Johan Södercrantz, Ragnar Hall,
Owe Rosengren) samt 1 ex. Ålsta, Boglösa 12.5
(*Tom Norling).

Årets resultat faller inom ramen för det nor-
mala – mellan ett och nio fynd per år sedan 1973.

JS

Göktyta Jynx torquilla
Totalt hördes minst 280 spelande göktytor och av
dessa kunde 13 senare konstateras häcka. Det är
ett resultat i linje med de senare åren vilket får ses
som positivt. Arten anses minska i Sverige som
helhet, men någon sådan tendens kan för närva-
rande inte ses i Uppland. Första göktytan dök upp
på Söderön redan den 15/4 (Per-Anders Edin) och
årets senaste observation gjordes vid Säva, Gryta
den 24/9 (Kenth Kärsrud).

AE

Gråspett Picus canus
Två häckningar har konstaterats; båda norr om
Östervåla, i landskapets nordvästra del. Det är
härifrån som flertalet av övriga fynd under året,
totalt från drygt 40 lokaler, också har rapporterats
och det är likvärdigt med närmast föregående år.
Det finns misstankar om att en del av de gråspet-
tar som ses i nordväst under vintern flyttar till-
baka mot mer nordliga häckningsplatser under vår-
vintern. På ett tjugotal av dessa lokaler har grå-
spettar setts under häckningstid och rimligtvis
uppgår det häckande beståndet till minst 20 par.

AE

Mindre hackspett Dendrocopos minor
Tio häckningar har rapporterats och fynd under
häckningstid finns från ytterligare 104 lokaler. På
26 lokaler sågs två eller flera individer. Detta är
klart färre jämfört med de senaste åren. Minsk-
ningen är särskilt påtaglig vad gäller fynd under
häckningstid, men även antalet observationer ut-
anför häckningstid är färre detta år jämfört med
de närmast föregående.

AE

Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Säkra häckningar har rapporterats från tre loka-
ler; NV Velången (Thomas Pless m.fl.), Fiby ur-

Hur gick det egentligen för kungsfiskarna vid
Vindbron i Fyrisån? Visst byggde och besökte de
vuxna fåglarna ett bo, men blev det några flygga
ungar, eller togs de av hermelinen?
Foto: Herbert Bauman
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skog (Owe Rosengren m.fl.) samt Östa kvarn
(Ulrik Lötberg), och mycket starka häcknings-
indicier finns från ytterligare två; Myrkarby na-
turreservat, Vittinge (Eva Johansson, Kalle Källe-
brink) samt Nötbohällarna, Östervåla (Ulrik Löt-
berg). Utöver dessa iakttagelser har arten setts på
ytterligare 15 lokaler under häckningstid. I övrigt
har ströfynd gjorts i någorlunda normal omfatt-
ning, möjligen är de något färre än tidigare år.

AE

Korttålärka* Calandrella brachydactyla
    [0; 5; 1]

1 ex. rastade på Björn 12/10 (*Ulrik Lötberg, Len-
nart Söderlund). Fyndet är det femte i landskapet
och rapportområdet. Andra fyndet på Björn, det
första gjordes 16/10 1993.

PH

Trädlärka Lullula arborea
Under våren och sommaren har 129 revir konsta-
terats på totalt 105 lokaler runt om i rapport-
området. Detta är något färre jämfört med 2005
(144), men ändå ett relativt högt antal för senare
år. Återigen ett lågt antal konstaterade häckningar,
tre (lika många som 2005), men detta speglar san-
nolikt mer skådaraktiviteten på grusåsar, hyggen
och åkerlyckor än det verkliga beståndet av häck-
ande trädlärkor! I övrigt rapporteras 22 nord-
sträckande trädlärkor från perioden 5-30/4.

Under hösten sågs 22 sträckande trädlärkor;
flest, 10 ex. mot V, Skatudden 3.10 (Mats Edholm,
Brita Tibell).

PH

Berglärka Eremophila alpestris [?; 211; 5]
Under 2006 gjordes fem fynd av fem individer
vilket är något över genomsnittet för 2000-talet
(= knappt fyra individer/år). Bortsett från en iakt-
tagelse under våren; 1 ex. Bökstasänkan, Balingsta
8/4 (Nils-Olof Jerling), gjordes tre fynd under sen-
hösten: 1 ex. mot S Björn 12/10 (Ulrik Lötberg),
1 ex. Skutskärsverken 1-2/11 (Fredrik Litsgård,
Per Johan Ulfendahl, Weine Erlandsson) och 1 ex.
Sundbromark, Bälinge 26/11 (Curt Johnsson, An-
nika Rastén m.fl.). Det femte fyndet är från de-
cember; 1 ex. SO Vendel kyrka från 25/12 och
inpå det nya året (Thomas Pless m.fl.).

PH

Ladusvala Hirundo rustica
Ett remarkabelt fynd gjordes vid gården Sumpen
vid Norrboda på Gräsö där en ladusvala höll till
så sent som 23/11-4/12 (Åke & Elisabeth Karlsén
m.fl.). Ytterligare en relativt sen iakttagelse finns
från Alunda 29/10 (Torbjörn Fagerström). Särskilt
det förstnämnda fyndet är rimligtvis en följd av
den extremt milda hösten. För övrigt kan en stor
ansamling nämnas; vid Gäddviken, Tämnaren där
4 000 ex. sågs 17/8 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavs-
son).

JS

Större piplärka Anthus richardi [1; 54; 2]
Efter fyra fynd 2005 finns det ”bara” två från detta
år; 1 ex. rastade på Björn 19/9 (Ulrik Lötberg,
Lennart Söderlund) och 1 ex. Övre Föret 29/10
(Tomas Pärt).

JS

Bara tre säkra häckningar av
tretåig hackspett hittades 2006.
Ändå är det inte så svårt att
hitta bon med ungar. Om du bor
nära en gammelskog där den
gulhövdade ses  ibland kan du
ge dig ut en dag i början på juni
och lyssna efter ungar. Hack-
spettungar är mycket ljudliga,
och om du hittar ett bo med
skrikande ungar i en gran, tall
eller asp är det bara att invänta
föräldrarna. Skulle det vara
större hackspett i boet är det
bara att gå vidare och lyssna
efter andra ungar. Tämnaren
17.6.2006. Foto: Ulrik Lötberg
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Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Vårens första rapporteras från Kogrundet, Hargs-
viken 11/5 (Wilhelm Dietrichson) medan reste-
rande fem vårfynd är från perioden fram t.o.m.
21/5: 1 ex. Hjälstaviken 14/5 (Ingrid Åkerberg,
Yngve Wiklund), 2 ex. mot V Björn 17/5 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund), 1 ex. mot N Fågel-
sundet 19/5 (Lennart Söderlund), 1 ex. Fjärd-
hundraslätten 19/5 (Bengt Ottosson) och 3 ex.
Björn 21/5 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson, Len-
nart Söderlund).

Höstens första rödstrupiga noterades vid
Pharmacia, Uppsala 22/8 (Björn Lundgren) vil-
ket får anses vara ganska tidigt. Därefter rappor-
teras arten från ytterligare 13 lokaler fram till bör-
jan av oktober och sammantaget blev det under
hösten 36 fynd bestående av i storleksordningen
41 individer (max. 2 ex.). Flest rapporter kom-
mer inte oväntat från Hjälstaviken (11 obsdagar)
och Lövstaslätten (10) där högsta antalet per obs-
dag inkluderas i fyndsammanräkningen. Årets
sista rapporteras från Hjälstaviken; 1 ex. 2/10
(Hans Norelius).

Totalt cirka 50 ex. har rapporterats från 2006
vilket är något fler än 2005. Som vanligt avsevärt
många fler fynd under hösten än under våren.

JS

Skärpiplärka Anthus petrosus
Två vinterfynd finns från årets inledning; vardera
1 ex. Biotestsjön 1/1-24/3 (Ragnar Hall, Martin
Tjernberg m.fl.) och Skatudden 6/1-19/2 (Fredrik
Bondestam m.fl.).

Fynd har sedan rapporterats från följande
möjliga häckningsplatser (max. antalet ex. under
maj-augusti inom parentes): I Gräsö skärgård på
Utterbådan (4) och Trutbådan (1 ad. + 3 juv.
20/7); i Singö skärgård på Stridsbådan (5),
Måsbådan (2), Hållskären (3), Bodskäret (minst
6), Lillkorssten (2) och Måsten (3); Örsten, Singö
(2), Skatudden (2), Håkanskär, Vattungarna (1),
Söderarm (1) och Svenska Högarna (1).

Även om skärpiplärkan tveklöst har minskat
kraftigt utgör rapporterade observationer från
häckningstid bara en liten del av det häckande
beståndet längs kusten och i skärgården.

Utöver fynd från kusten har det också rappor-
terats några från inlandet: 1 ex. Hjälstaviken 6/4
(Yngve Hareland), 1 ex. Övre Föret 7/4 (Johan
Södercrantz) och 12/4 (Jerker Mathson) samt 1
ex. Vårhäll, Tämnaren 17/9 (Johan Södercrantz).
Även från december finns ett fynd; 1 ex. Biotest-
sjön 3-22/12 (Mats Edholm, Brita Tibell m.fl.).

JS

Citronärla* Motacilla citreola [0; 13; 1]
En ungfågel rastade på Björn 19/9 (*Ulrik Löt-
berg, Lennart Söderlund). Första fyndet av citron-
ärla i Sverige gjordes så sent som 1972 då en ung-
fågel påträffades vid Rönnskärs udde 30/9.

JS

Forsärla Motacilla cinerea [3; 166; 62]
Årets första forsärla dök upp vid Kvarntorp, Est-
una 30/3 (Magnus Bladlund) och under de två ef-
terföljande dagarna gjordes ytterligare sju fynd.
Under första halvan av april gjordes ett flertal fynd
av forsärlor i lämplig miljö där fynd längre fram
under våren saknas: Broströmmen, Estuna (2 ex.
30/3-5/4); Ortala bruk, Väddö (1 ex. 1-2/4); Ulva
Kvarn (1 hona 1/4) samt Jumkilsån mellan Åkerby
och Altuna (2 ex. 5/4).

Ett par häckade vid Västland 4/4-24/9 och
detta par lyckades, av rapporteringen att döma,
med att producera två kullar bestående av tre res-
pektive fyra ungar (Magnus Liljefors, Kenneth
Pless m.fl.) Troliga häckningar genomfördes san-
nolikt även vid Forsmark kyrka (1 par 1/4-1/5),
Gimo damm (1 par 15/4-26/5), Untraverket, Båt-
forsområdet (2 par 17/4) samt vid Båtforstorpet
(1 juv. 12/7).

Utöver ovan angivna fynd finns det ytterligare
26 observationer av tillsammans 30 ex. Bland
dessa finns bl.a. 1 juv. Örskär 3/7 (Leif & Kersti
Östman) och 3 ex. (minst 2 juv.) Funbo kyrka

Forsärlan är på frammarsch i Uppland! Ändå är
det nog paret i Västland som är mest känt. Under
2006 blev resultatet här två kullar med totalt sju
ungar. Västland, 6.6.2006.
Foto: Stefan Oscarsson
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14-31/8 (Sonja Jansson, Håkan Lagerqvist). De
senare visar att årsungar redan tidigt rör sig bort
från häckplatsen vilket försvårar bedömningen av
antalet ströfynd. Hur många par som i dagsläget
häckar i rapportområdet är okänt, men rimligtvis
betydligt fler än vad ovan angivna bild visar. Den
expansion som påvisats i intilliggande landskap
bygger delvis på riktade inventeringsinsatser i
lämpliga häckningsbiotoper, d.v.s. längs åar och
bäckar.

JS

Sidensvans Bombycilla garrulus
Från januari-april har det rapporterats 32 flockar
innehållande minst 50 ex. och totalt rörde det sig
om 2 315 ex. Av dessa sågs 19 i Uppsala och de
övriga enligt följande: Enköping 4, Norrtälje 4,
Tierp 2, Östhammar 2 och Älvkarleby 1. Den
största flocken, 300 ex., sågs i Gottsunda centrum,
Uppsala 5/1 (Nicklas Lindberg). Bortsett från
denna var flertalet andra flockar små, vanligtvis
50-75 ex. Kanske beroende på en sen vår finns
det även tämligen många fynd från den första

halvan av maj, 17, och sammantaget rörde det sig
om 131 individer. Inga rapporter finns dock från
häckningstid; 15/5-30/9.

I slutet av oktober och början av november
fyllde det snabbt på med sidensvansar i Uppland
och, av rapporteringen att döma, särskilt i Upp-
sala. Toppen i förekomsten nåddes mot slutet av
november (14-22/11) för att därefter långsamt
avklinga. Ännu kring jul fanns det gott om siden-
svansar, men under början av 2007 minskade an-
talet dramatiskt. Antalet rapporterade stora ansam-
lingar (!50) under december uppgick till 54 va-
rav de största gott och väl översteg tusentalet.
Totalt innehöll dessa flockar 11 925 ex.

PH

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Under januari-februari gjordes 29 fynd (30 ex.),
vilket är nästan identiskt med uppträdandet under
motsvarande tid 2005, och totalt under vintern
2005/2006 (december-februari) rapporterades 37
fynd av totalt 38 ex. Från december finns 30 fynd
(34 ex.) vilket är drygt det dubbla jämfört med

Denna svartrödstjärthane upptäcktes 1.1 vid Lilla Ultuna (Kungsängens gård) och uppehöll sig sedan
vid Uppsala reningsverk drygt ett par veckor. Den är väl knappast troligt att  den klarade sig genom
vintern, som blev ganska sträng under januari. Foto: Ulf Florman
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december 2005. Den nordligaste smygen var den
som sågs vid Syd-Klyxen, Billudden på självaste
julaftonen (Oskar & Tommy Löfgren).

PH

Järnsparv Prunella modularis
Som föregående år; endast ett vinterfynd: 1 ex.
Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala 23-26/1
(Gunnar Steinholtz).

PH

Rödhake Erithacus rubecula
Under januari-februari sågs tre ex. enligt följande:
1 ex. Tärnsjö 1/1-2/4, kvar sedan december 2005
(Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg), 1 ex. Domar-
ringens skola, Uppsala 25/1 (Kenth Kärsrud) och
1 ex. Norby, Uppsala 25/2 (Anders Kastenholm).
Även från december finns det ett par iakttagelser:
1 ex. Korsängens vattenpark, Enköping 16/12
(Ingrid Åkerberg) och 1 ex. Skarholmen, Uppsala
31/12 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz).

PH

Blåhake Luscinia svecica
Tio vårfynd bestående av sammanlagt 42 ex. 21-
31/5. Enda platsen där mer än två individer sågs
var Svenska Högarna, som mest 25 ex. 22/5 (Bill
Douhan). Några höga antal rastande från hösten:
30 ex. Björn 2/9 (Ulrik Lötberg m.fl.) och 20 ex.
Hjälstaviken 18/9 (Fredrik Bondestam).

PH

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Redan på årets första dag upptäcktes en 3K+ hane
vid Kungsängens gård, Uppsala (*Åsa Steinholtz,
Leo Larsson, m.fl.). Den flyttade sig senare till
reningsverket där den sågs fram t.o.m. 19/1. Vad
vi vet är detta första vinterfyndet i rapportområdet.
I Sydsverige ses enstaka individer varje vinter,
men observationer i Svealand är dock mycket
ovanliga. Från innevarande århundrade finns två;
Ankarudden, Torö (Södermanland) 1-3/1 2003
samt Morträsket, Värmdö (Uppland, men Stock-
holmstraktens rapportområde) 6-7/1 2004.

Under vårsträcket gjordes tolv fynd av rast-
ande fåglar under perioden 15/4-24/5 med en tyd-
lig koncentration till kusten. Det enda fyndet som
avviker från mönstret är en honfärgad individ som
rastade på Bosse Söderströms villa i Hågaby, Upp-
sala ett par dagar kring månadsskiftet april-maj.

Säkerställda häckningar har rapporterats från
två lokaler. Vid Gruvtornet i Dannemora genom-

fördes en lyckad häckning med minst 1 juv. 22/4-
17/6 (Lars Lundstedt, Peter Schmidt, Karl Göran
Andersson m.fl.). Även på Örskär konstaterades
en lyckad häckning; en 3K+ hane sjöng 23/5 (Mats
Waern) och tre ungfåglar samt hona sågs runt fy-
ren 31/7-7/8 (Martin Irestedt m.fl.). Likaså finns
det starka skäl att misstänka häckning även på
Björn i och med att 1 juv. fanns här tillsammans
med en honfärgad fågel redan 6/8 (Åke Österberg,
Ulf Rönnberg). En honfärgad individ sågs på ön i
slutet av maj (Lennart Söderlund m.fl.) och kan-
ske var det honan i det häckande paret.

Därtill finns det fynd under häckningstid rap-
porterade från flera andra mer eller mindre lämp-
liga häckningslokaler: 1 sj. hane Forsmarks kärn-
kraftverk 27/4-19/6, sistnämnda dag sågs även
hona och parning (Joakim Djerf, Martin Resare,
Tony Mattsson), 1-2 hanar vid fjolårets häcknings-
lokal på gamla sågverksområdet i Knivsta 1/5-
21/8 (Peter Hambäck, Lars Sund m.fl.) samt 1 sj.
hane Sandviks industriområde i Gimo 23/5-16/6
(Rolf Eklöf). Mer tillfälligt observerades 1 sj. hane
Löhammar, Harg 9/4 (Wilhelm Dietrichson) och
1 par Bredänge, Tierp 29/4 (Keith Bennett).

Blott ett höstfynd detta år; 1 honf. rastade
Svenska Högarna 13/10 (Jonas Karlsson).

Med två (sannolikt tre) lyckade häckningar,
ytterligare sex fynd av fåglar i lämplig häcknings-
miljö, tretton ströfynd under sträckperioderna samt
det första vinterfyndet blev 2006 ett gott år för
arten.

PH

Ringtrast Turdus torquatus
Efter fjolårets toppnotering (49 ex.) blev förekom-
sten under vårsträcket denna gång mer normalt.
Under perioden 13/4-6/5 gjordes 17 fynd av to-
talt 23 ex. Genomsnittet för 2000-talet ligger för
närvarande på 24 ex./vårsäsong.

Ringtrasten var som vanligt betydligt sparsam-
mare under höststräcket. Endast två fynd, d.v.s. i
paritet med genomsnittet för 2000-talet, båda un-
der första halvan av oktober: 1 ex. Örskär 7/10
(Petter Haldén, Jan Wärnbäck) och 1 ex. Björn
12/10 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).

PH

Björktrast Turdus pilaris
Den enda större ansamlingen som rapporterats
från våren var 500 ex. Svenskär, Skärplinge 29/4
(Owe Rosengren m.fl.). Även från hösten rappor-
teras förhållandevis få stora ansamlingar (!500);
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blott tolv om sammanlagt 15 725 ex. under okto-
ber-november. Orsaken står säkerligen att finna i
den anmärkningsvärt milda hösten. Om vi tillåter
oss att tjuvkika på inledningen av 2007 kan vi bara
konstatera att vintern 2006/07 inte var något toppår
vad gäller stora ansamlingar av björktrast.

PH

Taltrast Turdus philomelos
Endast ett vinterfynd: 1 ex. Biotestsjön, Forsmark
7/1 (Mats Edholm, Brita Tibell).

PH

Rödvingetrast Turdus iliacus
Bara ett vinterfynd av även denna art: 1 ex. på
fågelbord vid Solberga, Kulla 8/2 (Pekka Westin).

PH

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Under januari-februari sågs dubbeltrastar enligt
följande: 1 ex. Långtora gård 3/1 (Tomas
Kjelsson), 3 ex. Gräsö gård 18/1 (Martin Amcoff),
1 ex. Väderholmen, Tämnaren 2/2 (Ulrik Lötberg,
Jan Wärnbäck), 1 ex. Arholma, Björkö-Arholma
3/2 (Fredrik Thernlund), 1 ex. Älmsta, Väddö
12/2 (Göran Frisk m.fl.) och 1 ex. Bränneriet,
Krusenberg 12/2 (Fredrik Litsgård). Både vid
Långtora gård och vid Gräsö gård sågs dubbelt-
rastar i december 2005 vilka här antas vara samma
som årets januarifåglar. Tillsammans med ytterli-
gare två fynd i december 2005 gjordes således åtta
fynd i rapportområdet under vintern 2005/06.

Från vårsträcket finns en hög sträcksumma
rapporterad; 217 ex. mot NV Örskär 23/4 (Mi-
kael Malmaeus, Petter Haldén). Året avslutades
med blott ett decemberfynd; 1 ex. Andersby Ängs-
backar, Dannemora 17/12 (Mats Wilhelm).

PH

Gräshoppsångare Locustella naevia
Årets första hördes vid Nedre Föret 4/5 (Eric
Blomgren) och årets sista sågs på Björn 29/9 (Tho-
mas Pless).

Fram t.o.m. 1977 förekom gräshoppsångaren
i den årliga fågelrapporteringen. Detta år rappor-
terades 356 sjungande hanar av 26 rapportörer.
För att få ett begrepp om artens status 15 år se-
nare, d.v.s. 1993, uppmanades ornitologerna ge-
nom upprop att rapportera samtliga sjungande
gräshoppsångare. Detta resulterade i att 44 obser-
vatörer tillsammans lokaliserade 360 sjungande
hanar och slutsatsen var då att beståndet sanno-

likt inte hade förändrats nämnvärt 1977-1993. Nu,
ytterligare 13 år senare, spontanrapporterades 406
sjungande hanar. Antalet rapportörer är svår-
bedömt, men det torde röra sig om minst ett hund-
ratal. Tittar vi enbart på siffrorna kan slutsatsen
kanske bli den att beståndet är stabilt eller t.o.m.
svagt ökande. Emellertid är den gängse uppfatt-
ningen bland fågelskådarna att arten snarast har
minskat, framför allt vid de näringsrika slätt-
sjöarna. Att antalet rapporterade sjungande hanar
är i samma storleksordning idag som 1993 kan
troligen till stor del förklaras av att antalet rap-
portörer numera är väsentligt många fler vilka
dessutom avlyssnar större arealer av de uppländ-
ska jordbruksbygderna. Den kommunvisa fördel-
ningen var Enköping 136, Uppsala/Knivsta 83,
Tierp 73, Älvkarleby 40 (varav 39 på Marma skjut-
fält!), Norrtälje 39, Heby 14, Östhammar 12, Håbo
7 samt del av Sala 2.

BL/MT

Flodsångare Locustella fluviatilis
För andra året i följd ökade antalet sjungande
hanar i rapportområdet. Totalt noterades nu 30,
vilket är jämförbart med föregående år. Ännu är
det dock en bit kvar till toppnoteringen på 60 ex-
emplar från år 1993. Under sex år på 1990-talet
låg årssumman på över 50 individer. Vi får se om
den positiva trenden för de senaste två åren fort-
sätter under 2007.

BL

Vassångare Locustella luscinioides [2; 78; 1]
1 hane sjöng Bokarby träsk, Vendel 9-18/6 (Ken-
neth & Thomas Pless m.fl.) och det var den enda
observationen av arten under 2006.

BL

Busksångare Acrocephalus dumetorum
          [1; 165; 0]

Inga observationer alls 2006. Sist det hände var
2001. Arten har sedan slutet av 1990-talet uppvi-
sat en påfallande skakig utveckling i rapport-
området. Hoppas att 2007 blir bättre, eftersom en
nattsångarsäsong utan denna välsjungande juvel
känns väldigt tom.

BL

Kärrsångare Acrocephalus palustris
130 revir noterades under året vilket är en liten
nedgång från året innan. Trots minskningen står
sig antalet väl i ett längre perspektiv. Observatio-
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ner under höstperioden är ovanliga, men 1 juv.
iakttogs vid Övre Föret 10-11/8 (Ragnar Hall
m.fl.).

BL

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Totalt 39 sjungande hanar innebär en liten minsk-
ning från föregående år. Största koncentrationen,
17 sjungande hanar, fanns som brukligt i Täm-
naren. Även om hela Tämnaren inte blev avlyss-
nad finns starka indikationer på att arten har mins-
kat något på denna lokal de senaste åren (Ulrik
Lötberg).

BL

Härmsångare Hippolais icterina
Under häckningstid (1/6-15/7) noterades 124 re-
vir vilket är exakt lika många som under 2005.
Under de tio år som ”standardrutter” inventerats
inom projektet Svensk häckfågelinventering har
dessa visat att härmsångaren ökat med drygt fem
procent per år medan övriga punktrutter istället
visat på en synnerligen stabil population i landet
1975-2005.

BL

Höksångare Sylvia nisoria
Arten har rapporterats från fem lokaler under häck-
ningstid: 1 par Vidinge, Rådmansö 27/5-6/6
(Tommy Eriksson, Göran Frisk m.fl.), 1 sjungande
hane Örskär 3/6 (Petter Haldén), minst 2 par (en
häckning) Rödlöga, Blidö 1-16/7 (Fredrik Thern-
lund m.fl), 2 ex. i lämplig häckningsbiotop Väddö
8/7 (Magnus Bladlund) samt 4 nyligen flygga

ungfåglar Stora Rävskär, Rådmansö 28/7 (Len-
nart Larsson).

Är det möjligen så att arten är på uppåtgående
eller är det bara så att den under de senaste åren
eftersökts i större utsträckning än tidigare? Hur
många par skulle påträffas vid en ordentlig inven-
tering av Upplandskusten?

En höstobservation föreligger; 1 juv. rastade
Björn 4/10 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).

BL

Svarthätta Sylvia atricapilla
Tre vinterfynd, samtliga från årets inledning: 1
hane Kvisthamra, Norrtälje 28/1-21/2 (Jonas
Karlsson), 1 hane Lingonvägen, Norrtälje 1/2 (Bill
Douhan) och 1 hane Skutskär 5/2 (David Kramer).

BL

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
          [4; 168; 3]

Åter ett blygsamt år för arten, endast tre fynd
(d.v.s. lika många som föregående år): 1 ex.
Svenska Högarna 23/5 (Bill Douhan), 1 sjungande
hane Engelska parken, Uppsala 2/6 (Jan-Henrik
Fahlgren) samt 1 sjungande hane Forsmarks kyrka
5/6 (Jerker Mathson).

BL

Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus
     [1; 169; 10]

Under tiden 4-26/10 noterades minst 9 olika indi-
vider i rapportområdet, varav samtliga var från
Björn och Svenska Högarna: 1 ex. ringmärktes
Svenska Högarna 4/10 och var kvar även dagen

Störst och minst – båda ringmärkta. Trastsångare
vid Vendelsjön 27.5.2006 och kungfågelsångare
på Björn 22.10.2006.
Foto: Jan Wärnbäck
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därpå (Bill Douhan, Tommy Eriksson, Helge Röt-
torp), 1 ex. Björn 4/10 (Ulrik Lötberg), 1 ex. ring-
märktes Svenska Högarna 11/10 samt 1 ex. 12/10
(Jonas Karlsson), 2 ex. Björn 12/10 (Ulrik Löt-
berg, Lennart Söderlund), 1 ex. Svenska Högarna
13-16/10 (bedömdes som samma av observatöre-
rna Jonas Karlsson m.fl.), 1 ex. ringmärkt Svenska
Högarna 20/10 (Magnus Bladlund, Bill Douhan),
1 ex. ringmärktes Björn 22/10 (Lars Gustavsson,
Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck) samt 1 ex. rastande
Björn 26/10 (Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg,
Lennart Söderlund).

BL

Taigasångare Phylloscopus inornatus [0; 154; 26]
Återigen ett nytt taigasångsrekord för rapport-
området ty minst 26 individer har noterats under
perioden 15/9-12/10 och på följande lokaler:
Örskär (4), Björn (16), Rödhäll, Hållnäs (1), Stor-
Lågbådan, Gräsö (1), Svenska Högarna (3) samt
Västerskäret, Singö (1). Största ansamlingen (!)
rapporteras från Björn där hela fem individer no-
terades 4/10 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).

BL

Videsångare* Phylloscopus schwarzi [0; 8; 1]
För andra året i rad ringmärkets ett ex. på Svenska
Högarna. Denna gång den 3/10 (Bill Douhan,
Tommy Eriksson, Helge Röttorp).

BL

Gransångare Phylloscopus collybita
102 revir rapporterades från häckningstid (22/4-
11/7). Detta är något sämre än året innan, men
ändå i linje med förekomsten under senare år.

BL

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Även från detta år finns det rapporter som berät-
tar om häckningar. En 4K+ hane hördes sjunga
på centrala Örskär 25/5-1/7 och lyckad häckning
kunde konstateras 11-12/7 då han sågs tillsam-
mans med hona samt minst två årsungar (Martin
Irestedt, Mikael Malmaeus m.fl.). Säker indika-
tion på häckning finns också från Gisselbol, Harg
där varnande hane och hona, båda med mat i näb-
barna, sågs 25/6 (Bill Douhan). Vid Tegelsmora
kyrksjö sågs 1 årsunge, i en blandflock med tät-
tingar, vid fågeltornet 28/7 (Anssi Laurila) och

Det fanns en hel del rapporter av mindre flugsnappare under häckningstid, främst från kustnära områden.
Rapporkommittén bedömer att det varit ett gott år för arten med tre konstaterade häckningar, ett möjligt
häckningsförsök och ytterligare 18 vårfynd och 19 höstfynd. Björn, 24.9.2006. Foto: Jan Ryding
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med stor sannolikhet härstammade den från en
häckning i närheten. Möjligen genomfördes häck-
ning även vid Örnstenen, Hållnäs. Här sjöng en
hane 14/5-18/6, dock 2 hanar 26-28/5 (Staffan
Söderlund m.fl.). Den 2/6 sågs han även tillsam-
mans med hona (Ingrid Åkerberg) vilket gör att
häckning mycket väl kan ha ägt rum.

Andra fynd från mer eller mindre troliga
häckningsmiljöer under häckningstid är: 1 sj. 2K
hane Tärnudden, Örskär 23/5-3/6 (Mats Waern
m.fl.), 1 sj. 2K hane Långsandsörarna, Gårdskär
26/5 (Jan Wärnbäck), 1 sj. hane Morga hage,
Kungshamn-Morga 4/6 (Jan-Henrik Fallgren), 1
sj. hane Skattmansöådalen 8/6 (Bengt Ottosson),
1 sj. hane Andersby Ängsbackar, Dannemora 9/6
(Staffan Lindén), 1 sj. 4K+ hane S Bellberget,
Lohärad 11-18/6 (Håkan Talling m.fl.), 1 sj. hane
S Kalvnäset, Tämnaren 12-18/6 (Håkan Agvald,
Ulf Gärdenfors, Thomas Pless), 1 sj. 2K hane
Karskär, Söderarm 14/6 (Bo Granberg) samt 1
varnande ad. Sundskär, Rådmansö 11/7 (Lennart
Larsson). På en eller flera av dessa lokaler kan
häckning mycket väl ha ägt rum utan att vi har
fått det bekräftat genom rapporteringen.

I övrigt har det rapporterats 18 vårfynd från
mer utpräglade rastlokaler längs kusten, bl.a. tolv
på Svenska Högarna (20-27/5) varav fem ring-
märktes (Bill Douhan).

Fyndbilden under hösten domineras helt av två
välbevakade kustlokaler. På Björn gjordes åtta
fynd av sammanlagt 12 ex. 19/9-12/10 (Ulrik
Lötberg m.fl.) och från Svenska Högarna finns nio
fynd av totalt 14 ex. 25/9-14/10 (Bill Douhan,
Jonas Karlsson m.fl.). I övrigt är det bara från

Forsmarks bruk och Örskär som det har rapporte-
rats besök av parva under hösten.

Sammantaget ett gott år för arten; tre konsta-
terade häckningar, ett möjligt häckningsförsök, nio
fynd i lämplig häckningsmiljö samt ytterligare 18
vårfynd och 19 höstfynd.

PH

Halsbandsflugsnappare* Ficedula albicollis
         [1; 24; 1]

Till många uppländska skådares glädje sågs och
hördes en 2K hane vid Härjarö badplats, Veck-
holm 28/5-11/6 (*Mikael & *Patrik Rhönnstad
m.fl.). Under hela perioden sjöng den flitigt och
väckte också berättigad uppståndelse bland både
hanar och honor av svartvit flugsnappare i områ-
det. Inga tecken som tyder på att den skred till
häckning kunde noteras.

Eftersom den saknade komplett halsband och
de yttre stjärtpennorna dessutom var vita diskute-
rades det inledningsvis om det verkligen var en
halsbandsflugsnappare eller om det möjligen var
en hybrid med svartvit flugsnappare. Den sam-
lade kunskapen om detta artpar är dock mycket
god och expertisen i ämnet, i synnerhet de vid
Uppsala universitet där mycket forskning har be-
drivits kring dessa arter, var överens om att denna
individ utseendemässigt föll inom ramen för en
2K hane halsbandsflugsnappare. Vidare slog de
också fast att den flugsnappare som sjunger en-
bart som en halsbandsflugsnappare också är det!
Fyndet är det första i rapportområdet sedan 1995
då en hane och en hona fångades med tre dagars
mellanrum på Svenska Högarna.

PH

En av Upplands mest beskådade fåglar
2006 var den halsbandsflugsnappare
som höll till vid Härjarö badplats i
slutet av maj och början på juni. Det
krävdes dock hjälp av experter från
Uppsala universitet för att bekräfta att
det verkligen rör sig om en 2K hane
av  halsbandsflugsnappare och inte en
hybrid med svartvit flugsnappare. ”Du
är vad du sjunger” blev analysen av
fågelns sång. Sjunger man rent är man
ingen hybrid. Härjarö. 30.5.2006.
Foto: Hans Bister
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Skäggmes Panurus biarmicus
Under häckningstid observerades arten i Hjälsta-
viken, Grystaviken, Lårstaviken, Dalbyviken,
Kärven, Brosjön, Kvilundasjön (Roslags-Bro),
Vendelsjön samt Tegelsmora kyrksjö. Detta är en
normal fyndbild, även om observationer saknas
från några vanligtvis säkra tillhåll för arten (t.ex.
Tämnaren/Sörsjön). Det kan nämnas att det finns
en del som tyder på att arten helt överger vissa
sjöar efter häckningstid, men att den sedan åter-
kommer inför nästa häckningssäsong (mars-april).

AE

Pungmes Remiz pendulinus [0; 62; 4]
Fynd från tre lokaler har inkommit: som mest 2
ex. Klardammen, Dannemora 14/5-17/6 (Keith
Bennett, Johan Ericson, Johan Södercrantz m.fl.),
1 ex. Långsandsörarna, Älvkarleby 25/5 (Björn
Lundgren) samt 1 ex. Sjölunda, Tämnaren 17/6
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson).

Vid Dannemora sågs bara tillfälligt två ex.,
men häckning kan ändå ha ägt rum såväl här som
vid Tämnaren. Under häckningstid lever arten till

stor del väl dold i otillgängliga vass- och busk-
marker och sådana miljöer finns vid båda dessa
lokaler. Häckningar kan lätt undgå uppmärksam-
het om de inte särskilt eftersöks.

AE

Sommargylling Oriolus oriolus [17; 129; 4]
Fyra rapporterade fynd även detta år, d.v.s. något
fler än normalt för senare år: 1 outf. Kogrundet,
Hargsviken 20/5 (*Ingemar Lindquist, Sören An-
dersson, Keith Bennett m.fl.), 1 sj. hane Ridders-
holm, Rådmansö 5/6 (*Kristoffer Stighäll, Gert
Straschewski), 1 ad. Granvik, Roslags-Bro 10/6
(Joakim & *Gabriel Ekman) samt 1 sj. 2K hane
Viks slottspark, Balingsta 15-16/6 (*Ulf Karlsson,
Martin Tjernberg, Tomas Carlberg m.fl.).

AE

Törnskata Lanius collurio
Ett sent ex. ringmärktes Svenska Högarna 20/10
(Bill Douhan, Magnus Bladlund). Oktoberfynd är
mycket ovanliga.

PH

Skäggmesen är en av de läckraste fåglar man kan få se – om man får se den bra. Den gömmer sig nästan
hela tiden i vassen och oftast ser man den bara en kort stund när den flyger över vassen för att snabbt
dimpa ner igen. Hjälstaviken, 11.2.2006. Foto: Hans Lövgren
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Varfågel Lanius excubitor
Det är svårt att göra en korrekt bedömning av hur
många varfåglar som uppehåller sig i rapport-
området under vintern. Exempel på felkälla är att
samma individ kan röra sig över ett förhållande-
vis stort område och att det utifrån rapporteringen
kan vara svårt att avgöra om det är samma fågel
eller ej. Därtill finns det rapportörer som inte är
så noga med lokalangivelsen och även det gör det
givetvis svårt att hålla isär individerna. Ett om-
råde som besöks av många skådare och där det
ofta är svårt att särskilja varfåglarna är slätterna
väster om Örsundsbro.

Med detta i minnet blir bedömningen att cirka
95 varfåglar sågs under januari-februari. Det är
ett högt antal (81 ex. motsvarande period 2005)
som sannolikt till stor del förklaras av högre
skådaraktivitet under de senaste vintrarna. Med
hänsyn taget till att delvis samma fåglar även rap-
porterades under december 2005 bedöms i stor-
leksordningen 116 individer ha övervintrat i Upp-
lands rapportområde vinter 2005/06. Kommun-
fördelningen blir: Enköping (28), Heby (8), Kniv-
sta (8), Norrtälje (15), Sala (2), Tierp (8), Upp-
sala (28), Älvkarleby (1) och Östhammar (18).

Från december rapporteras uppskattningsvis
42 varfåglar och det är något färre jämfört med
fjolårets 47. Summeringen per kommun görs för
hela vintern 2006/07 och kommer således att pre-
senteras i nästa fågelrapport, d.v.s. den för 2007.

Även om det inte på många år har rapporte-
rats någon häckning i rapportområdet, finns det
anledning att följa upp huruvida arten ännu häckar
med något par eller ej. Sena vårobsar görs från
och till och Rrk uppmanar därför rapportområdets
skådare att följa upp dessa fynd, särskilt de som
görs på hyggen eller myrar i norra Uppland! Ett
exempel på sent vårfynd finns även från detta år;
1 ex. Gårdskär 27/5 (Tommy Löfgren).

PH

Råka Corvus frugilegus
En ny inventering av det häckande beståndet ge-
nomfördes under året. Resultatet blev tio kolonier
innehållande totalt 479 häckande par. Utöver ko-
lonin vid Björklinge kyrka fanns alla övriga i, el-
ler mycket nära, Uppsala (Rickard Fredriksson).
Kolonin i Björklinge är för övrigt Sveriges nord-
ligaste. Som vanligt fanns det ett mindre antal
råkor kvar i Uppsala under vintern.

Råkan har, från en toppnotering på 1 330 par i
22 kolonier 1990, minskat med nästan två tredje-

delar på 16 år. Sett ur detta perspektiv är det bara
att förundras, och beklämmas, över hur Uppsala
kommun kan fortsätta att tillåta skyddsjakt på ar-
ten.

AE

Stare Sturnus vulgaris
Stora flockar (!1 000) har rapporterats från ett
15-tal lokaler, i huvudsak från stora slätter och
vassrika sjöar. Överlägset största ansamlingen
noterades vid Tämnaren där 5 500 ex. sågs 17/9
(Ulrik Lötberg m.fl.). I övrigt kan nämnas flockar
på cirka 3000 ex. på tre lokaler; Hjälstaviken 8/5
(Martin Tjernberg), Ledskär 14/9 (Johan Söder-
crantz m.fl.) samt Holms gård, Holm 19/9 (Pekka
Westin).

Flockar i storleksordningen 10-15 000 ex. som
man kunde se vid bl.a. Hjälstaviken och Ekeby-
dalen i Uppsala för drygt tio år sedan, tycks vara
ett minne blott. I ett längre perspektiv (cirka 30
år) har arten minskat katastrofalt. Minskad till-
gång på betesmarker och försämrade livsbeting-
elser under övervintringen, bl.a. jakt, är huvud-
orsaker till nedgången. Vissa menar också att re-
ducerad tillgång på bohål inverkar.

PW/UL

Bofink Fringilla coelebs
Höga sträcksummor har rapporterats från Fågel-
sundet under våren; vardera 5 000 ex. 6 resp.
12/4 samt 3 000 ex. 8/4 (Lennart Söderlund). Än
högre sträcksummor har rapporterats från hösten.
I särklass högst var 20 400 ex. mot V Skatudden
22/9 (Mats Edholm), men även 12 000 ex. mot S
Skogsskäret, Singö skärgård 23/9 (Fredrik Bon-
destam) är många.

PW/UL

Bergfink Fringilla montifringilla
En enda rapport om stor ansamling (!1 000) har
inkommit; 1 200 födosökande ex. Solvallamos-
sen, Kärven 29/4 (Tomas Kjelsson).

PW/UL

Hallå där! Jag vill också vara med!
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Gulhämpling* Serinus serinus [1; 22; 1]
En revirhävdande hane i parken vid Lövstabruks
herrgård 31/5-8/6 (*Martin Amcoff m.fl.). Årets
fynd är det andra på 2000-talet; den första sågs
sent i november 2000 vid Örskärs fyr.

PW/UL

Grönfink Carduelis chloris
Fem stora flockar (!500) har registrerats på lika
många lokaler, flest, cirka 600 ex., vid Grysta-
viken 10/11 (Pekka Westin).

PW/UL

Steglits Carduelis carduelis
Flockar på 50 ex. eller fler har blivit en allt vanli-
gare syn i det uppländska jordbrukslandskapet,
även under häckningstid, och visar på en fortsatt
positiv trend för arten. Årets överlägset högsta
notering är minst 500 ex. vid Ölsta, Gryta 24/9
(Thomas Johansson), men även 225 ex. Hjälsta-
viken 3/10 (Pekka Westin) är anmärkningsvärt
många. Därtill har flockar på 100 ex. eller fler
inrapporterats från ytterligare några lokaler.
Slättbygderna kring Uppsala och Enköping domi-
nerar fyndbilden, vilket delvis kan förklaras med
att den ornitologiska aktiviteten där är som störst.

De två största vinterflockarna som rapporte-
rats är cirka 150 ex. Högby, Västeråker i början
av januari (Karl-Erik Johansson) och cirka 130
ex. F16, Uppsala 3/12 (Pekka Westin).

PW/UL

Grönsiska Carduelus spinus
Från januari finns en rapport om en, särskilt för
denna tid på året, ovanligt stor flock; ca 500 ex.
Arholma 7/1 (Zacke Svensson, Fredrik Friberg).

Höga sträcksummor har inräknats på några
kustlokaler i senare delen av september. Nämnas
bör i första hand 8 200 ex. mot V Skatudden (Fred-
rik Bondestam) samt 6 000 ex. mot V Skogsskäret,
Singö 23/9 (Fredrik Bondestam) och 3 000 ex. mot
V Rönnskärs udde samma dag (Bill Douhan). Från
början av oktober finns ytterligare en rapport, 3
765 ex. mot V Skatudden 8/10 (Mats Edholm).

Avslutningsvis kan även en större ansamling
från hösten nämnas; 1 200 födosökande ex. Fyris-
ån vid Tunabergsskolan, Uppsala 4/11 (Pekka
Westin).

PW/UL

Det var inte lätt att komma nära gulhämplingen i
Lövstabruks herrgård. Den sjöng flitigt men satte
sig oftast högt och oåtkommligt. Men den som
väntar på nåt gott osv. Lövstabruk, 6.6.2006.
Foto: Rasmus Elleby

Gulhämplingen skulle möjligen kunna förväxlas
med en grönsiska. Notera dock att gulhämplingen
har kort, trubbig näbb medan grönsiskans är lång
och spetsig. Vingen är också tydligt brokigare hos
grönsiskan. Det bör inte vara några problem att
skilja hanarna eftersom grönsiskehanen (bilden)
har svart hjässa. Honor och ungfåglar av de båda
arterna är mindre gula och då är det näbben och
vingen som är de viktigaste karaktärerna. Uppsala
27.2.2005.
Foto: Peter Schmidt
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Hämpling Carduelis cannabina
Stora flockar (!100) har rapporterats från sex lo-
kaler. Den klart största var de cirka 300 ex. som
födosökte vid Böksta, Balingsta 23/9 (Ragnar
Hall, Johan Södercrantz). Sammantaget var det de
stora jordbruksslätterna runt Uppsala, Tierp och
Örsundsbro som hyste de största flockarna.

Hämplingen har minskat kraftigt som häckfå-
gel i det svenska jordbrukslandskapet under de
senaste 30 åren, även om årets observationer ger
en något ljusare bild av situationen.

PW/UL

Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Från januari-februari finns ett tiotal fynd av van-
ligtvis relativt små flockar, 1-40 ex. Den överläg-
set största ansamlingen var cirka 150 ex. Flosta
källa, Altuna 19/2 (Per Johan Ulfendahl), men
även cirka 60 ex. Lövstaslätten 14-17/1 (Ragnar
Hall m.fl.) samt cirka 50 ex. Gamla Uppsala 7/1
(Björn Svensson) bör nämnas.

Under vårflyttningen (mars-april) sågs den
största flocken, cirka 110 ex., vid ”Ladan”, Lands-
berga 11/4 (Johan Widenberg, Per Johan Ulfen-
dahl). I övrigt noterades mest enstaka fåglar och
smärre sällskap på ett flertal platser i rapport-
området.

Uppträdandet under hösten var mer omfat-
tande och arten har rapporterats från 2/9-25/11.
Följande lite större flockar kan nämnas: cirka 50
ex. Rönnskärs udde 3/10 (Lennart Larsson), cirka
40 ex. Hårbykullarna, Hjälstaviken 24/10 (Pekka
Westin), cirka 40 ex. Flosta, Altuna 7/11 (Kalle
Källebrink), cirka 35 ex. Långtoraslätten 20/11
(Pekka Westin) samt 21 ex. ”Marstallen”, Fjärd-
hundraslätten 5/11 (Ragnar Hall, Thomas Johans-
son m.fl.). Övriga höstfynd avser enstaka fåglar
eller små sällskap på ett flertal lokaler.

Även från december finns det ett fåtal obser-
vationer; som mest 50 ex. Lövstaslätten 29/12
(Karl Göran Andersson).

PW/UL

Gråsiska Carduelis flammea
Från januari-februari rapporteras ett flertal fynd
av flockar innehållande minst ett tresiffrigt antal
individer, vanligtvis 100-300 ex., men det fanns
även ett par av lite större format: cirka 550 ex.
Biotestsjön 7/1 (Mats Edholm, Brita Tibell) och
cirka 400 ex. Åkerby kyrka 15/1 (Pekka Westin).

Under våren (mars-april) var det påfallande
ont om observationer som berättar om flockar

innehållande ett tresiffrigt antal individer, åtmins-
tone i inlandet. Från kusten finns dock några skap-
liga sträcksummor rapporterade, som mest 1 500
ex. vid Fågelsundet 16/4 (Lennart Söderlund).

Observationer från häckningstid (15 maj-31
juli) finns från en handfull öar i kustbandet, men
genomgående bara någon enstaka fågel åt gången.

Under hösten registrerades en del stora sträck-
summor, främst vid kustlokaler. De två största
antalen var cirka 3 500 ex. mot SV Björn 26/10
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavs-
son) och cirka 1 250 ex. mot V Måssten, Singö
23/10 (Fredrik Bondestam). Under senhösten re-
gistrerades även några ganska stora rastande
flockar; de största var cirka 500 ex. Sennebyhaken
25/11 (Ragnar Hall m.fl.) och cirka 400 ex. Norby,
Uppsala 24/11 (Ulf Gärdenfors). Värt att nämna
är också att 123 ex. ringmärktes på Björn 26/10
(Lars Gustavsson m.fl.).

Även december bjöd på några lite större
flockar varav de två största kan vara värda att
nämna: cirka 400 ex. Skokloster slott 22/12 (Pekka
Westin) samt cirka 600 ex. södra Vendelsjön 27-
30/12 (Ulf Gärdenfors m.fl.).

PW/UL

Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Under januari-februari gjordes en anmärknings-
värd observation av inte mindre än 30 ex. vid
Ensta, Gamla Uppsala 6/1 (Urban Emanuelsson).
I övrigt har 1-3 ex. rapporterats från ett tiotal lo-
kaler.

Även från våren föreligger fynd, nu från sex
lokaler, av enstaka fåglar; bl.a. sågs 2 ex. Idrotts-
gatan, Uppsala 11/3 (Kenth Kärsrud). Enda fyn-
det från häckningstid var 1 ex. Svenska Högarna
20/5 (Bill Douhan).

Hösten gav sedan rapporter om 17 individer
på tre lokaler. Av dessa ringmärktes 6 ex. på Björn
(Ulrik Lötberg m.fl.) och 9 ex. på Svenska Hö-
garna (Bill Douhan, Magnus Bladlund). Endast
ett inlandsfynd finns från hösten; 1 ex. Finsta,
Fröslunda 26/11 (Martin Tjernberg). I december
sågs totalt 17 ex. på elva lokaler; bl.a. vardera 3
ex. Björklinge 26/12 (Thomas Pless) och Hågada-
len, Uppsala 30/12 (Bo Söderström).

PW/UL

Snösiska Carduelis hornemanni
Från januari-februari har det inkommit rapporter
om totalt 32 ex. på 26 lokaler, dock aldrig med
fler än 2 ex. inblandade. Även under våren (mars-
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mitten av april) observerades arten, nu med sam-
mantaget 16 ex. på 14 lokaler. Flest, 3 ex., sågs
vid Vaksala 20/3 (Fredrik Litsgård), i övrigt bara
enstaka ex.

Under hösten gjordes enstaka fynd vid kust-
lokaler 26/10-26/11. Bl.a. ringmärktes 2 ex. Björn
26/10 (Lars Gustavsson m.fl.), 3 ex. rastade Rönn-
skärs udde 25/11 (Bill Douhan) samt 2 ex. förbi-
flygande Sennebyhaken samma dag (Ragnar Hall
m.fl.). Året avslutades med totalt 24 ex. på 16 lo-
kaler under december, som mest 4 ex. Kättslinge,
Vendel 30/12 (Kenneth & Thomas Pless). I övrigt
var det bara 1-2 ex. åt gången som registrerades.

Årets totalsumma, 81 ex., är något lägre än
både 2004 och 2005.

PW/UL

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Under tiden 9/9-24/12 noterades totalt 22 exem-
plar. Största flocken var fyra sydsträckande indi-
vider vid Långsandsörarna 7/10 (Björn Lundgren,
Bengt Säfström m.fl).

PW/UL

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Från årets inledning, under vintern och våren, finns
inga som helst rapporter om stora flockar (!25),
men det finns ett sommarfynd; 30 ex. förbi-
flygande Laggaslätten 5/6 (Petter Andersson).

Under hösten fanns det mindre korsnäbbar i
lite högre utsträckning och flockar på 25-50 ex.
har registrerats på ett 10-tal lokaler, både i inlandet
och vid kusten. Bland annat sågs 50 ex. Örskär
26/9 (Mats Edholm) och lika många Edskärrets
naturreservat, Börstil 30/10 (Mats Wilhelm). Året
avslutades med ett par flockar i december; var-
dera 30 ex. Hytta, Skyttorp-Knypplan 2/12 (Ken-
neth Pless) och Billudden 24/12 (Oskar & Tommy
Löfgren).

PW/UL

Större korsnäbb Loxia pyttiopsittacus
Totalsumman inrapporterade blev 244 ex., vilket
gör att 2005 får anses som ett normalår för arten.

Hur många snösiskor är så stornäbbade och röda
som fågeln på bilden ovan? Helt säkert är att man
skulle tänka sig för två gånger innan man bestämde
den till snösiska i fält. Men ändå är det en typisk
snösiska, vilket man som ringmärkare ser när man
kollar den ostreckade övergumpen och den
närmast rent vita undergumpen. Man måste också
ta i beaktande att fågeln på bilden fotograferades
i oktober, medan de flesta snösiskor som ses och
rapporteras i Uppland ses under vintern, då de har
sin ljusare vinterdräkt. Björn, 26.10.2006.
Foto: Ulrik Lötberg
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Kusten och sammanhängande skogsområden do-
minerar fyndbilden även om fåglar också sågs här
och där annorstädes.

Iakttagelser värda att nämna är; 23 ex. Bår-
skär, Härkeberga 28/9 (Ralf Lundmark), 14 ex.
mot SV Bärtbo, Tärna 12/10 (Kalle Källebrink)
och 11 ex. Börje sjö, Vänge/Östfora 21/12 (Yngve
Hareland). Dessutom kan en fullbordad häckning
vid Skatudden i slutet av april (Anders Arnell
m.fl.) nämnas.

PW/UL

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Från 2006 har det inrapporterats sammanlagt 191
revir/sjungande hanar, vilket är bättre än de 166
som finns från året innan. Som vanligt dominerar
landskapets östra, nordöstra och norra delar fynd-
bilden.

I övrigt kan följande rapporter vara värda att
nämna: uppskattningsvis minst 15 ex. rastade
Svenska Högarna 21-27/5 (Bill Douhan) och 7 ex.
rastade Björn 7/6 (Ulrik Lötberg m.fl.). Vid
Örbyhus slott ringmärktes 3 honf. 6/6 (Kenneth
& Thomas Pless) och 1 juv. 9/7 (Jan Wärnbäck).
Från augusti föreligger sedan fynd av enstaka ex.
på drygt ett 10-tal lokaler.

PW/UL

Tallbit Pinicola enucleator
Inga fynd har rapporterats från årets inledande
vintermånader, men istället ett anmärkningsvärt
sent vårfynd: 1 2K hane rastade kortvarigt Tärn-
udden, Örskär 1/5 (Petter Haldén, Martin Irestedt,
Mikael Malmaeus).

Efter ett ovanligt tidigt höstfynd; 4 ex. Norr-
Råda, Söderby-Karl 17/9 (Lennart Larsson), finns
det 43 rapporterade fynd omfattande totalt cirka
150 ex. från 26/10 och framöver. Den största
flocken utgjordes av 15 ex., vid S1, Enköping
18/12 (Weine Erlandsson).

PW/UL

Domherre Pyrrhula pyrrhula
Ett relativt stort antal sträckande; sammanlagt 100
ex. mot SV Skatudden 4/11 (Tomas Kjelsson), är
värt ett omnämnande. I övrigt har det inkommit
rapporter om relativt stora antal, 25-40 ex., från
en knapp handfull lokaler i rapportområdet.

PW/UL

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Flockar på minst tio ex. har rapporterats från några

lokaler, flertalet belägna i Uppsala. De två största
flockarna var 17 ex. Valsätraskolan 23/8 (Tomas
Pärt) och 15 ex. Rickomberga 7/2 (Jesper Boke-
fors).

PW/UL

Lappsparv Calcarius lapponicus
Inga övervintrande har rapporterats från vintern
2005/06 och rapporterade fynd från våren är få;
totalt endast 10 ex. på åtta lokaler (flertalet kust-
nära) 11/4-14/5.

Första höstfyndet är från 26/8 och totalt har
det sedan rapporterats 132 ex. t.o.m. 2/11. Flerta-
let fynd avser enstaka eller några få (2-5) indivi-
der. I några fall rör det sig dock om lite högre
antal: 12 ex. Kniven, Lövstabukten 3/9 (Per Jo-
han Ulfendahl, Björn Lundgren, Thomas Pless)
samt på Björn 8 ex. 19/9 (Anders & Tommy Eriks-
son m.fl.) och 6 ex. 2/9 (Ulrik Lötberg m.fl.).

Lappsparvar dröjde även kvar in i december.
Några, som mest 7ex. 26/12 (Ketih Bennett), re-
gistrerades vid södra Vendelsjön 21-30/12, dit ett
stort antal ”skådare” vallfärdade. Därtill sågs 1
honf. Lygnesta, Långtora 21-24/12 (Tommy Eriks-
son m.fl.) och 1 ex. Hårnackalund, Estuna 31/12
(Karl-Arne Rosling, Karl-Olov Johansson m.fl.).

PW/UL

Snösparv Plectrophenax nivalis
Under vintern och våren (3/1-14/4) registrerades
sammanlagt 5 500 ex., vilket är den högsta sum-
man, under motsvarande period, på många år.
Stora ansamlingar sågs i första hand under vår-
flyttningen; nämnas kan cirka 500 ex. Bärsta,
Stavby 5/4 (Keith Bennett) samt vardera cirka 250
ex. Jönninge, Stavby 5/4 (Keith Bennett), Lövsta-
slätten 7/4 (Per Johan Ulfendahl, Ola Sundell) och
Biskopskulla kyrka 8/4 (Anders Sennmalm).

Uppträdandet under hösten och vintern var av
betydligt blygsammare omfattning, totalt 650 ex.
Den största flocken var 120 ex. Lövstaslätten
6/11 (Ingrid Stenström).

Man kan undra om den glädjande stora sum-
man från första halvan av året möjligen innebär
ett trendbrott för arten eller om den bara är av till-
fällig karaktär. Detta är något som framtiden får
utvisa.

PW/UL

Gulsparv Emberiza citrinella
Stora flockar (!250) har registrerats på dryga 10-
talet lokaler under vintern och senhösten. De tre
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största som rapporterats är: cirka 800 ex. Nickbo,
Vittinge 23/1 (Kalle Källebrink), cirka 750 ex.
Lygnesta, Långtora 31/12 (Martin Tjernberg) samt
cirka 600 ex. Myrkarbo, Vittinge 15/1 (Kalle
Källebrink).

PW/UL

Ortolansparv Emberiza hortulana
Totalt konstaterades uppskattningsvis 46 sjung-
ande hanar i rapportområdet från 24/4 (ovanligt
tidigt) till som senast 2/7. Därutöver gjordes nio
ströfynd av 1-2 rastande fåglar, som senast 8/9.
Den kommunvisa fördelningen av sjungande
hanar var Enköping 25, Uppsala/Knivsta 9, Norr-
tälje 7, Heby 2, Östhammar 2 samt del av Sala 1.

PW/UL

Videsparv Emberiza rustica
Ett vårfynd; 3 ex. Björn 21/5 (Ulrik Lötberg m.fl.).

Under hösten gjordes tretton fynd av 14 fåg-
lar, flertalet vid kusten men även tre i inlandet.
Ett udda fynd därutöver var 1 ex. som besökte en
fågelmatning (foto finns) Vreta gård, Bred 6/11
(Anders & Anette Westerberg).

Videsparven har minskat katastrofalt både i
Sverige och i Finland under de senaste tio åren,
vilket även märks i Uppland. Antalet flyttande
fåglar har minskat kraftigt sedan 1970- och 1980-
talen, en period när arten dessutom häckade på
flera ställen i Norduppland. Orsaken till ned-
gången hittas rimligtvis i artens övervintringsom-
råden eller under dess flyttning. Videsparven flyt-
tar mot sydost och återfynd finns från Kina där
stora mängder småfåglar konsumeras och våt-
marksbiotoper förstörs.

PW/UL

Sävsparv Emberiza schoeniclus
Sammanlagt har 16 ex. rapporterats från sex lo-
kaler under vintern (januari-februari samt decem-
ber). Nämnas kan 6 ex. Biotestsjön 1/1 (Ragnar
Hall, Martin Tjernberg) och 5 ex. Tämnaråns
mynning, Karlholm 30/12 (Andreas Press, Lina
Herbertsson, Oskar Löfgren).

PW/UL

Ett udda fynd av en videsparv så sent som 6.11
vid Vreta gård strax väster om Enköping. Normalt
ser man inte videsparv efter september – om man
nu får se någon över huvud utaget. Vreta gård,
Bred 6.11.2006. Foto: Anders Westerberg

–Var det allt?
–Ja. Vadå allt förresten, det var väl inte så dåligt.
–Nej, kanske inte. Men det var ju inte så många rariteter.
–Skärp dig! Det här en en seriös rapport över observationer av fåglar i Uppland. Det är lika intres-
sant att 15 av 21 par knölsvanar i Björns skärgård misslyckade med  häckningen som att man hittade
en död alkekung i fisknät i södra delen av Öregrundsgrepen i slutet av november.
–Mmm. Fast det hade varit roligare om det var en levande alkekung.
–Jo, det är klart. Men visst är de roligt att få veta att det fanns 44 revirhävdande pärlugglehanar.
–Jo, men en fjälluggla hade varit roligare än 44 pärlugglor.
–Du är hopplös! Hökugglorna då?
–Jo, dom var kul. Oj, nu kom det larm om prärielöpare i Hjälsta! Ska vi dra?
–Självklart!


