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Jag har mycket oregelbundet skrivit under 
denna rubrik i ett par år. Som jag tidigare 
framhållit är regionalföreningarnas tidskrif-
ter självklart lokala och skall så vara. Det 
betyder samtidigt att det många gånger inte 
finns något som jag tycker är intressant att 
föra vidare för läsare av FiU. Men något finns 
det eftersom FiU har utbyte med ett 10-tal 
regionalföreningar. 
 Stora fåglar, som tranor, sångsvanar och 
andra, är de som rapporteras oftast på ”Sva-
lan”. De vanligaste fåglarna tar inte upp stor 
plats i tidskrifterna men däremot stora fåglar 
som havs- och kungsörn. För dessa arter rap-
porteras det oftast om status och häcknings-
framgång där arterna finns. I allmänhet kan 
man säga att det går bra för både havs- och 
kungsörn. Båda arterna ökar glädjande sin 
numerär även om häckningsframgången va-
rierar mellan år. Uppland är väl det landskap 
som har flest havsörnar i landet medan det än 
så länge endast tycks finns ett par kungsörn. 
Detta par fick enligt uppgift två ringmärk-
ningsstora ungar i år vilket kanske kan leda 
till fler häckande par så småningom.   

EN ANNAN ART som Uppland hyser den största 
delen av Sveriges häckande bestånd är skrän-
tärnan. I Skåne (Anser nr 4:2008) rapporteras 
endast fyra par häcka med tre ungar som 
resultat. På 1980-talet fanns mellan 15 – 20 
par. Men sedan i början av 1990-talet har 
antalet sjunkit sakta men säkert. Skräntärnan 
häckar på sandöar i Skåne men dessa blir mer 
och mer igenväxta med olika buskar då öarna 
inte längre har betande boskap. Samtidigt 
minskar skräntärnan i hela Östersjön och den 
ändrade biotopen på öarna ger kanske inte 
hela förklaringen på nedgången. 
 Ytterligare en art som flera upplandsorni-
tologer (t ex Bengt-Olof Stolt och Åke Berg) 
intresserat sig för är ortolansparven. Även 
ortolansparven har minskat kraftigt och vid 
en inventering, genom att gå igenom rappor-

terade sjungande ortolansparvar i ”Svalan”, 
fann man endast 17 noteringar i Västmanland 
(Fåglar i Västmanland nr 1:2010). I mitten av 
1990-talet ansåg man att det fanns 500 par. 
Nu vill man i Västmanland att fler ägnar sig 
åt en mer riktad undersökning där så många 
som möjligt åker runt i landskapet och lyss-
nar på morgonen i maj och juni för att få 
en klarare bild av ortolansparvens situation 
i Västmanland. Det ska bli intressant att få 
läsa om resultatet.  

I FÅGLAR I STOCKHOLMSTRAKTEN (nr 2:2010) 
berättas om ett miljöbevakningsprojekt be-
kostat av länsstyrelserna runt Mälaren som 
visar att den trutdöd, som har rapporterats 
bl a i Blekinge och på sörmlandskusten, inte 
existerar i Mälaren. Skrattmås, fiskmås och 
gråtrut har stabila bestånd eller t o m ökar 
något (fiskmås +11 %) från 2004 till 2009. 
Den art som man kan bli orolig för är fisk-
tärnan som under tidsperioden minskat med 
nära 40 %. Möjliga förklaringar som ges är att 
förhållandena på tärnans flyttningsvägar eller 
övervintringsplatser har förändrats eller att de 
stora rovfiskarna i Mälaren har minskat och 
att inte småfisken därför drivs upp nära ytan 
så att fisktärnan kommer åt dem.   
 Uppland tillhör ett av Sveriges mest fisk-
gjusetäta landskap. 2001 antogs det finnas 
260 par i landskapet. Det har spekulerats i att 
havsörnens utbredning skulle inverka menligt 
på fiskgjusarna då vissa havsörnar ägnar sig åt 
”kleptoparasitism” alltså jagar fiskgjusar med 
fisk i klorna och får genom sin aggressivitet 
fiskgjusen att släppa bytet. Detta skulle störa 
fiskgjusarna så att dessa undviker att häcka 
nära havsörnsbon. Detta skulle i sin tur göra 
att fiskgjusarna blir färre när havsörnarna blir 
fler. I Fåglar i Närke (nr 2: 2010) berättas om 
att fiskgjusarna vid Sottern har minskat från 
10 par 2001 till två par 2008 och fyra par 
2009. Författaren till artikeln anser att detta 
beror på att havsörnen häckar vid sjön sedan 
drygt 10 år tillbaka. Finns det några liknande 
tendenser i Uppland? 
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