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Svarthalsad taigatrast i Vallentuna.
FOTO: CURT JOHNSSON

Bara några veckor efter att den gulbrynade 
sparven upptäckts dök en ny superraritet 
upp i Uppland, även denna gång i Stock-
holms rapportområde. Det var i samband 
med SOF:s arrangemang ”Vinterfåglar inpå 
knuten” som Peeter Boldt-Christmas tittade 
ut genom fönstret och fick syn på en 2K-hona 
taigatrast av den svarthalsade rasen i sin träd-
gård den 25 januari. Dagarna därpå besökte 
hundratals skådare Vallentuna och trasten 
var kvar och visade snällt upp sig. Oftast sågs 
hon på Ryttarvägen 14, där hon satt på ett 
bord och mumsade äpplen bara några meter 
ifrån alla skådare. Det är den första dragbara 
taigatrasten i Uppland så det är inte konstigt 
att så många har passat på att åka och titta 
på henne. I skrivande stund, den 7 februari, 
sitter taigatrasten kvar där i Vallentuna och 
smaskar äpplen.

Svarthalsad taigatrast i 
Vallentuna
ANNIKA RASTÉN

Blott ett par veckor efter att den svarthalsade 
trasten i Vallentuna upptäckts, hittades yt-
terligare en på ett fågelbord i Hummelsta, 
Enköping. Det var Christina och Lars-Eric 
Thor som uppmärksammade den udda gästen 
på fågelbordet och som gjorde en preliminär 
artbestämning med hjälp av en fågelbok. Tack 
vare batterier från barnbarnens leksaksbil 
kunde några dokumentationsfotografier tas 
med kameran som fanns till hands. Dessa 
skickades via Henri Engström till Magnus 
Ullman som på SOF:s hemsida ”Fråga SOF” 
gjorde fyndet känt för allmänheten. Tack vare 
Club 300:s larmsystem spreds informationen 
snabbt. Trots eftersök de efterföljande dagarna 
av bl.a. de lokala skådarna Kermith Illerbrand 
och Winand Synnerfalk har trasten inte kun-
nat återfinnas. Efter kontakt med Lars-Eric så 
berättar han att trots intensivt spanande och 
matande med bl.a. kokta havregryn (så att 
de inte skall svälla i fågelmagarna) har inte 

den svarthalsade återvänt när detta skrivs 
5/3 2009. Lars-Eric berättar att den bara sågs 
under ca 20 min tid söndagen den 15/2.

Svarthalsad taigatrast i 
Hummelsta
PETTER HALDÉN

Till skillnad från artfränden i Vallentuna 
var detta en hane. Ljusa inslag på bröst och 
strupe skulle kunna indikera en 2K-hane 
men det skulle också kunna vara en gammal 
hane. Åldern sätts därför till 2K+ så länge. 
Återstår att se om raritetskommittén har 
andra synpunkter. 

Petter Haldén
petter_halden@ comhem.se

Taigatrast (Turdus ruficollis atrogularis), 
i Hummelsta 15/2 2009. 
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