
Mars – april: Ingen skådning bedrevs 
på Örskär under vintern. Första 
besöket som är inlagd i Svalan är 

från 25/3 då enstaka tidiga flyttare som hämp-
ling, rödhake och järnsparv noterades. Första 
aprilbesöket gjordes först 17/4 då en tidig 
trädpiplärka hördes. Tättingsträcket denna 
dag var dock i övrigt mycket måttligt. Den 16 
tillbringade jag i mina föräldrars sommarstuga 
på N Gräsö med min dotter och noterade att 
det vällde fram fågel över huvudet. Samma 
dag stod Ulrik Lötberg och Lennart Söder-
lund i Fågelsundet och hade då bl.a. 1 060 
ringduvor, 124 dubbeltrastar, 820 björktrastar, 
67 järnsparvar, 18 000 bo-/bergfink och 44 
sävsparvar på fyra timmar. Ett besök på Örskär 
hade sannolikt genererat det dubbla samt en 
svarthakad buskskvätta.

Det varierar naturligtvis mellan åren men 
vi märker på Örskär att sträcktoppen med trast/
fink/ringduvor samt sädgås/sångsvan infaller 
allt tidigare i april. För tio år sedan var 20–25 
april optimal tid men numera infaller sträck-
toppen ofta redan runt den 10–15 april. 

Helgen 20–22/4 var det glest i tättingleden 
men två pilgrimsfalkar som sträckte ut tillsam-
mans på Tärnudden i gryningsljuset den 22 
värmde en i övrigt bister morgon. Den 26/4 
sträckte skapligt med sparvhök, 65 st. under 
dagen, vårens högsta summa. Samma dag 
sträckte också 26 ormvråkar, samt vardera 
en av stenfalk, tornfalk, brun kärrhök och 
fjällvråk. Helgen kring sista april och 1 maj 
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hade bra täckning men var som kanske någon 
minns mycket kall. Några enstaka exemplar av 
buskskvätta och svartvit flugsnappare antydde 
dock att våren trots allt var på väg. 

Sjöfågelsträcket får inte alls den uppmärk-
samhet längre som det fick för 10 år sedan. Det 
som kan sträcka i anständiga antal på våren är 
lommar, gäss och svanar men ingen bra dag 
bokfördes våren 2007. Högsta siffrorna för 
de bägge lommarna överskred 20 ex. vardera 
blott vid något enstaka tillfälle. Antalet sträck-
ande sjöfåglar har säkerligen inte minskat utan 
det är istället så att det är större chans att se 
en rolig tätting eller rovfågel. 

Maj: Helgen 5–6/5 var det UOF-exkursion 
som tidigare rapporterats om här i FiU. Det 
var gott om rastande fågel hela helgen även 
om sträcket var ganska måttligt. Söndags-
morgonen bjöd dock på en oväntad myrspov, 
ringtrast, ett femtiotal dubbeltrastar, trädlärka 
samt ett par hundra trädpiplärkor. Under lör-
dagen sträckte ett femtiotal sparvhökar, fem 
bruna kärrhökar, samt vardera en av brun 
glada, stäpphök, stenfalk och tornfalk. Bland 
rastande eller stationära fåglar kan nämnas 
en tjädertupp, svart rödstjärt, en sjungande 
ortolansparv och gravand.

Helgen 12–13/5 var det återigen bra 
bevakning, denna gång av ett gäng skådare 
från Gävle samt Leif och Kersti Östman. God 
bemanning till trots bjöd helgen på få ornito-
logiska höjdpunkter. Vårens andra sjungande 

2007 blev ett år med skaplig täckning på Örskär vilket resulterade i flera intressanta 
observationer. Allt fler av dem som regelbundet skådar på Örskär har inträtt i fasen 
av barn- eller hunduppfostran vilket åtminstone tidig vår och senhöst påverkar bevak-
ningen negativt. Under året finns 68 dagar med rapporter inlagda i Svalan med följande 
månadsfördelning: mars 1, april 4, maj 14, juni t.o.m. midsommar 6, juni – augusti 28, 
september 8, oktober 7 och november 1. Denna artikel kan också ses som en uppmaning 
till dem som skådar på Björn att framöver skriva ihop en motsvarande sammanställning. 
Om det finns något att skriva om förstås… 



ortolansparv förtjänar dock att omnämnas. 
Den ringmärkande Torbjörn Fagerstöm upp-
märksammade den 16/5 en brun glada som 
kretsade över Kristineberg en stund på för-
middagen innan den drog sig vidare söderut. 
Ringmärkning förresten, nytt för 2007 var att 
ringmärkning bedrevs på försök på Tärnudden 
inför en fullskalig satsning våren 2008. Ring-
märkning bedrevs på Örskär under stora delar 
av 1960-talet på initiativ av Jan Rosenfeldt, 
Torbjörn Fagerström och i viss utsträckning 
Peder Waern. Torbjörn genomförde en studie 
om tättingars ankomsttidpunkt till Örskär 
under två år i slutet av 1960-talet och har fö-
resatt sig att upprepa den under 2008. Bevakad 
period kommer att vara sista dagarna av april 
till i början av juni. Under 2008 genomfördes 
ringmärkning vid tolv tillfällen under april 
och maj. Den 18/5 var det svag vind, mulet 
och ett lätt duggregn som orsakade nedfall av 
flugsnappare, sångare och småtrastar. Sam-
manlagt 102 fåglar av 12 arter fastnade i näten 
under morgontimmarna, vilket är mycket bra 
för 10-talet slöjnät på Örskär. En av arterna 
som fångades i högst antal var blåhake med 
sju märkta och en kontroll från Lågskär från 

dagen innan. Talrikast var dock som förväntat 
lövsångare med 46 märkta, följt av ärtsångare 
med 18 och rödstjärt med 7. Andra minnes-
värda obsar från Kristihimmelsfärdshelgen var 
forsärla, ringtrast, ortolansparv, 150 rastande 
gulärlor, ett par utsträckande gökar, samt yt-
terligare fyra rastande blåhakar 

Att lyssna efter nattsångare på Örskär 
känns kanske inte helt självklart för det stora 
flertalet, men det ostliga läget bidrar till att 
ön årligen besöks av flera mer eller mindre 
exotiska nattgäster. Nästan alltid är det korta 
bekantskaper som sjunger en stund på mor-
gontimmarna efter den natt som de anlänt. När 
nästa kväll kommer är de nästan alltid borta. 
Orsaken är med stor sannolikhet att bra bio-
toper saknas för de flesta arterna. Möten med 
nattsångare på Örskär blir därför ofta lite udda. 
I våras spelade en vattenrall en natt i en myr 
mitt på ön och en tidig junimorgon stötte en 
ensam men lycklig observatör Örskärs första 
vaktel som rastade bland grus, klippor och 
islandslavar på Tärnudden. Mindre udda var 
två kärrsångare som sjöng i en alridå i Gamla 
hamnen samma morgon. Årets enda näktergal 
hördes på morgonen den 18/5. 

Torbjörn ”Tobbe” Fagerström med törnskata.       



Silvertärnan häckar uteslutande på små skär på Örskärs östra sida. Foto: Stefan Oscarsson

Sommar: Under slutet av maj och i juni hör-
des mindre flugsnappare på sex olika platser 
på Örskär. Med ledning av ålder, plats och 
tidpunkt så bör det ha varit minst fyra olika 
hannar inblandade. Två av dessa skred till 
häckning och fick fram ungar, dels vid Maren 
mitt på Örskär och dels i Ljungans häck, som 
ligger nära Tärnudden. I samma kärr som 
ett av mindre flugsnapparparen häckade i S 
Maren hördes en lundsångare mellan 6–19/6 
av flera observatörer, bl.a. Kersti och Leif 
Östman. Vid fyren sågs i början av juni en 
hona svart rödstjärt med mat i näbben som 
eventuellt kan sättas i samband med en obs 
av en gammal hanne vid Björkhagen mitt på 

ön den 25/7. Arten häckar sannolikt de flesta 
år vid fyren eller gamla hamnen men detta 
år sågs inga ungfåglar under sommaren. Vid 
fyren sågs en turturduva tillfälligt av tillsyns-
man Per Mattsson den 20/6. Större korsnäbb 
verkar ha lyckats bra med häckningarna då 
flera småflockar sågs tidigt på sommaren. 
Ringmärkning av boungar av silvertärna har 
gjorts av Torbjörn Fagerström sedan många 
år tillbaka. Arten häckar uteslutande på små 
skär på Örskärs östra sida och dessa har varit 
hårt utsatta för minkpredation. De senaste 
åren har dock minkjakten intensifierats vilket 
direkt har avspeglat sig i ett ökat antal lyckade 
häckningar. Under en intensiv dag i somras 
ringmärktes 55 boungar av Torbjörn ”Tobbe” 



Fagerström vilket är ett av de högsta antalen 
som märkts på ön. Andra intressanta häckare 
var gråsiska som sågs med 2–3 sjungande 
hannar under slutet av maj – början av juni. I 
slutet av juli sågs ungfåglar vid flera tillfällen 
på centrala och östra Örskär. Det som verkli-
gen satte prägel på högsommaren på Örskär 
var dock invasionen av bändelkorsnäbb som 
inleddes den 26/7 med flera småflockar runt 
om på Örskär, bl.a. Tärnudden, Maren och 
Björkhagen. Största flocken innehöll 20 ex 
och höll till på norra Örskär 27/7. Bändelkors-
näbbar sågs fram till den 15/8 av även mer 
långväga resenärer som Anders och Simon 
Jansson och Weine Erlandsson. Sensommar-
sträcket imponerade inte i år (heller) och blott 
enstaka dvärgmåsar och arktiska vadare sågs 
under augusti. 

Hösten: Ihållande sydvästvindar under sep-
tember – oktober gjorde att bevakningen blev 
tämligen dålig under denna normalt så intres-
santa tid. Tyvärr noterades ingen videsparv 
i månadsskiftet augusti – september. Detta 
kan inte bara skyllas dålig bevakning utan 
är en neråtgående trend för Örskär liksom 
överallt annars i Sverige. Glädjande nog blev 
det en riktigt skaplig sjöfågeldag helgen den 
29–30/9, detta mycket beroende på ett envist 
spanande Angarn-gäng under Svante Söder-
holms ledning. Under lördagen bokfördes 
27 prutgäss, 608 bläsänder, 163 alfåglar, 71 
svärtor och 47 tordmular. Söndagen bjöd på 93 
bergänder, 159 sjöorrar, 69 svärtor, 213 alfåg-
lar och 188 större korsnäbbar. Vid Björkhagen 
hördes under dagen höstens första taigasång-
are. Den 2/10 noterades årets bästa siffra för 
storlom med 92 ex mot S under morgonen, 
största flocken innehöll tio ex. Under samma 
morgon sågs också en obestämd islom.

Första tio dagarna i oktober är alltid heta 
på Örskär och skall man göra anspråk på 
den ytterligt hedersamma titeln ”Kungen 
av Örskär” är det ett måste att vara på plats 
den helg som infaller mellan 3–10/10. I år 
inföll den helgen 6–7/10 och antalet sibiriska 
rastare bör ha skrämt slag på Björnskådarna 

nu och för alltid. Under lördagen upptäcktes 
med blott ett par timmar emellan först en 
videsångare i rarrisvassen vid Sundsstranden 
och sedan en sibirisk piplärka på Björskärs-
skaten i SO. Bägge två var mycket stationära 
hela dagen men videsångaren var ohyggligt 
svårsedd och bjöd för de allra flesta bara på 
flyktobsar. Den var dock mycket talträngd 
och lockade ofta och typiskt. Videsångaren 
var kvar även under söndagen men tyvärr 
kunde ingen transport över sundet ordnas för 
dem som chansade och åkte till Örskärssund 
på norra Gräsö. Söndagen började för övrigt 
mycket fint med en sträckande större piplärka 
vid fyren som såg ut att landa men som tyvärr 
inte kunde återfinnas. Vid fyren sågs senare 
under morgonen två bredstjärtade labbar fint. 
I trädridåer på västra Örskär höll det under 
förmiddagen till tre kungsfågelsångare och 
tre taigasångare som sågs fint av de flesta. 
En av kungsfågelsångarna var stationär en 
hel kvart! I vanliga fall brukar obstiderna 
vara mycket korta av de små gröna på Örskär 
beroende på all skog som finns att gömma sig 
i. Resten av hösten blev lugn på Örskär med 
en svart rödstjärt den 20/10 som pulshöjare. 
Säsongens höjdpunkter avslutades som sig bör 
på Örskär med en invasionsfågel, nämligen 
tallbit den 4/11 som var en av få i landskapet 
under hösten. 

*Kungen av Örskär är den som senast hit-
tade en ny art för ön. I skrivande stund är det 
Martin Irestedt med upptäckten av sibirisk 
piplärka 6/10. De föregående förstafynden är 
videsångare (6/10 också Martin…), vaktel, 
mongolpiplärka, röd glada, myrsnäppa, stäpp-
hök, större skrikörn, biätare, sibirisk järnsparv 
och brunsångare.

Petter Haldén
Granitv. 16C
752 43 Uppsala


