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Fåglar utanför Uppland
– saxat från utbytestidskrifter

Hans Ryttman

(Gotlands Ornitologiska Förenings tidskrift)
berättas att två nya arter observerades under
2005, nämligen orientseglare och blek torn-
seglare, vilket ger att det totala antalet arter
som setts på Gotland nu uppgår till 373. Ett
anmärkningsvärt fynd är också talltita med 2
ex. på Fårö. Det första fyndet var ”flera ex”
på Fårö 1941! Tre ex. av ökentrumpetare sågs
också och med dessa har fyra av totalt sju
ökentrumpetare setts på Gotland.

I Anser (nr 3 2006) (Skånes Ornitologiska
Förenings tidskrift) berättar Olof Persson och
Peter Öhrström om pungmesen i Skåne. Runt

Jag skall börja den här gången med en för
upplandsskådare intressant uppgift.
Nordupplands fågelklubb (nr 2 2006 och

nr 1 2007 av medlemsbladet) berättar att
Bernth och Thorsten Thorsell har byggt en
orrkoja vid Fillsartrusket i Florarna. Tipset
kommer väl sent för säsongen men till nästa
vår kan det vara en lämplig utflykt. Väg-
beskrivning till kojan fås av Bernth (tel. 0295-
106 79).

Många av tidskrifterna som kommit un-
der hösten ägnar sina sidor till att samman-
fatta fågelåret 2005. I Bläcku (nr 3 2006)

(Österbybruk) och ökad kapacitet i Untra-
verket (Dalälven) utreds med avseende på
fågelskydd.

Våra huvudfrågor under året har annars
varit att försöka strukturera fågelskyddsar-
betet genom att upprätta en lista med priori-
terade fågelarter i landskapet. Vi försöker
samordna detta med länsstyrelsen som arbe-
tar med en liknande lista. För två av dessa
arter har vi dessutom engagerat oss handgrip-
ligen. Det gäller dels ortolansparven som vi
som bekant försökt inventera översiktligt
under häckningssäsongen. Dels gäller det
råkan, där vi tyvärr tvingats protestera mot
ett flertal rivningar av boplatser trots att an-
talet råkor minskat dramatiskt i staden det
senaste decenniet. Vi har nu haft ett möte med
kommun och länsstyrelse och hoppas kunna
lösa frågan om råkorna långsiktigt. I nästa
nummer av FiU kommer vi att berätta mer
utförligt om hur vi arbetar med råkan, ortolan-
sparven och våra andra prioriterade fågelarter.

Avslutningsvis gläds vi åt att vi fått pengar
från Upplandsstiftelsen för att upprätta en
skötselplan för Dalkarlskärret utanför Upp-
sala. Detta kan förhoppningsvis leda till att
kommunen kan avsätta pengar för att restau-
rera och bevara denna fina och lättillängliga
fågellokal. UOF har bidragit med pengar för
fräsning av säv och bladvass i fågelsjön Kär-
ven.

Vill du veta mer om fågelskydd i Upp-
land eller kanske rentav hjälpa oss på något
sätt så är du alltid välkommen att höra av dig!

Mikael Malmaeus
tel. 0703-051453.
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om i landet har pungmespopulationerna mins-
kat och detta har också skett i Skåne sedan i
början av 1990-talet. Orsakerna kan vara
minskad population i Europa men också
biotopförändringar som igenväxning av lämp-
liga biotoper och möjligen predation av nöt-
skrika som blir vanligare då träden blir fler
och högre. I Anser (nr 4 2006) redogörs för
en inventering av Skånes 39 viktigaste mos-
sar. Man kan jämföra denna inventering med
en motsvarande från 1978.  Resultatet av in-
venteringen blev att man kunde konstatera en
”kraftig minskning” av orre. På en tredjedel
av mossarna hade orren försvunnit helt och
på de övriga har en minskning skett. Även
storspoven har minskat kraftigt och endast på
tre av mossarna finns den kvar. År 1978 upp-
gavs att storspoven möjligen eller säkert
häckade på hälften av mossarna. Grönbenan
har alltid haft ett litet bestånd i Skåne men
denna inventering tyder på att grönbenan är
”på gränsen till utgången som skånsk häck-
fågel”. Slutligen häckade ljungpiparen endast
på en mosse 2006 medan den häckade på åtta
mossar 1978. Däremot ökar sångsvan och
trana liksom i övriga landet i Skåne. I samma
nummer redogörs också för sällsynta häck-
fåglar i Skåne och fem par havsörnar häckade
2006, kungsörnsparen uppskattas till 10–12,
minst fem par ängshökar tycks har häckat,
endast ett par pilgrimsfalkar lyckades med
häckningen, 44–47 par svarttärna fick ut 23–
26 flygga ungar, berguvarna är nu 11 par och
totalt i Skåne hade man 27 revirhävdande
kornsparvshanar med 13 säkra häckningar.

Stormen Gudrun har orsakat stora ekono-
miska förluster och många andra problem.
Men inget som inte har något gott med sig. I
en liten artikel i Milvus (nr 2 2006) (Fåglar i
Småland) har ett antal av de bildade
kalhyggena inventerats. Jonny Carlsson fann
25 par törnskata men kunde inte av naturliga
skäl besöka alla kalhyggen varför många fler
törnskator skulle kunnat ha hittats. Men, skri-
ver JC, ”det bästa var nog ändå två göktytor
på var sitt hygge, vad jag kan minnas har vi
inte sett göktyta i juli i hemmamarkerna tidi-

gare”. Sedan 2001 häckar kungsörnen i Små-
land även om det inte blir några ungar varje
år. Vissa uppgifter tyder också på ett två örn-
par häckar men detta är inte bekräftat. År
2000 häckade havsörnen för första gången på
över hundra år i Småland. År 2006 kunde man
konstatera två lyckade häckningar. I oktober
2005 upptäcktes fyra klippsvalor i Vaggeryd;
de första i Småland. Märkligt nog sågs de igen
i Linköping en dag senare.

I fågelrapporten för stockholmstrakten
2005 (Fåglar i Stockholmstrakten nr 3 2006)
omtalas det första fyndet av rödvingad vadar-
svala i rapportområdet och det ger 346 arter
observerade i området.

En prärielöpare sågs 1 oktober 2006 i
Ångermanland och det var den första norr om
Ledskär (Gråspetten nr 4 2006).

I 2005 års fågelrapport i Fåglar i Dalarna
(nr 2 2006) rapporteras två förstafynd, näm-
ligen nilgås (kategori C) och citronärla, vil-
ket innebär att man sett 315 arter i Dalarna.
Dessutom såg man en gulhuvad citronärla.
Men den kanske mest oväntade eller märkli-
gaste obsen var ett sträck av mer än 500 spets-
bergsgäss i september och under någon timme
sågs det mångdubbelt fler spetsbergsgäss än
det totalt hade setts tidigare genom alla tider.
Nr 3 2006 ägnas helt åt en skrivelse som Da-
larnas Ornitologiska Förening sänt till Läns-
styrelsen i Dalarna för att uttala sin oro för
att den föreslagna turistanläggningen i Städ-
jan (”Tre Toppar”) kommer att rasera unika
naturvärden. Man påpekar bl.a. att inga or-
dentliga inventeringar har genomförts av
fauna och flora. Som bekant avslog också
regeringen den föreslagna exploateringen av
fjället.

Slutligen berättar Calidris (nr 3 2006)
(Ölands Ornitologiska Förening) att två nya
arter dök upp på Öland 2005 och de var också
förstafynd för Sverige, nämligen kolyma-
snäppa och dvärgspov.

Hans Ryttman
Skönstaholmsvägen 68
123 60 Farsta


