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rastade 50 m från Tomas Carlberg och Jonas 
Nordin på Kvarnberget, Hjälstaviken 12/9. 
Flera personer såg rastande bändelkorsnäbbar 
vid Skatudden. Några av dessa fågelskådare 
var Brita Tibell och Mats Edholm som 15/9 
såg en hane och två honfärgade.

Efter 3/12 var det säkraste stället för att 
beskåda bändelkorsnäbb på Tommy Rasténs 
fågelmatning i Ströja, Vänge-Jumkil. Där 
kunde upp till fem individer ses regelbundet 
fram till 6/1.

På UOF:s exkursion till Björn 19/9 
observerade Bengt Ottosson och Per-Erik 
Holmlund en trolig dvärgsparv.

Från den uppländska skärgården har en 
handfull observationer av taigasångare rap-
porterats under hösten. Först var Fredrik 
Bondestam som lyckades få ett foto av en 
taigasångare som sällskapade med ca 40 
kungsfåglar på Måssten, Singö 24/9. Dagen 
efter flyger en insträckande taigasångare rätt 
in i låret på samme Bondestam när han står 
på Understen, Singö. Den lille krabaten måste 
ha haft en kämpig färd över havet!

På Svenska högarna sågs taigasångare 25-
28/9 av bl.a. Bill Douhan och från Björn kom 
tre rapporter mellan 1-22/10.  

Några kungsfågelsångare har också rastat ute 
i de östligaste delarna av Uppland. På Svenska 
högarna lyckades Bill Douhan få en skymt av 
ett exemplar 9/10. Ulrik Lötberg och Lennart 
Söderlund upptäckte kungsfågelsångare på 
Björn 18, 22 och 24/10. Alexander Hellquist 
och Martin Irestedt har också rapporterat 
arten från Örskär 24 och 25/10.

Sibirisk gransångare har rapporterats 
från Örskär 10/10 av Petter Haldén m.fl. De 
observerade två individer som hade ett rakt 
pipande lockläte. Även på Björn 10-11/10 
hörde Ragnar Hall m.fl. en gransångare med 
näktergalslikt lockläte. Per Johan Ulfendahl 
såg 24/10 en grå individ på Kniven, Lövstabuk-
ten som även den hade ett rakt pipigt läte.

En 1k höksångare sågs rasta på Björn, 24-
25/10. Benoit Nabholz upptäckte fågeln på ef-
termiddagen 24/10 och såg den flyktigt. Dagen 
efter var den lite mera tjänstvillig och lät Ulrik 
Lötberg titta på den under ca 1 minut innan 
den hoppade tillbaka till buskvegetationen.

Den 7/11 fick Bosse Söderström i Björk-
dungen, Håga besök av en gammal bekant. En 
talgoxe som Bosse färgmärkte som bounge i 
Stadsskogen 2004 kom för sjätte vintern i rad 
tillbaka till Håga. 

Denna häpnadsväckande uppgift fanns att 
läsa i rrk:s årsrapport för 2008 i förra numret 
av FiU. Det var säkert en och annan läsare som 
reagerade på detta: ”Har det hänt något som 
jag inte känner till om beståndsutvecklingen 
för fjällgås eller är det ett framtidsscenario, 
alternativt önsketänkande, från rrk:s sida?” 
Nej; ingetdera. Uppgiften är givetvis felaktig, 
men beror inte på ett misstag från rrk:s sida. 
Det är redaktionen som får ta på sig skulden 
för denna miss. Även om alla redan har insett 
att uppgiften är felaktig och förstått att den 
beror på att sidor har kastats om kan det ändå 
vara på sin plats att berätta hur rapporten 
skall läsas.

Fram t.o.m. sidan 10 är allt rätt, men sedan 
skall du hoppa några sidor och läsa vidare på 
sidan 17 för att få veta vad som hänt om grå-
gåsen. Efter sidan 17 gör du ett hopp tillbaka 
och läser sidan 11 och därefter vidare på sidan 
18. Sidorna 11 och 17 är således omkastade. 
Det finns också ett motsvarande fel i slutet av 
rapporten. För att du skall få rätt sammanhang 
måste du efter att ha läst sidan 54 läsa vidare 
på sidan 57, därefter tillbaka till sidorna 55-
56, sedan vidare på sidan 64. Från och med 
sidan 64 är allt sedan som det skall vara.

Redaktionen

23000 fjällgäss vid Hjälstaviken!? 


