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Örskär 2009

Här kommer en tillbakablick på de mest minnesvärda observationerna 

på Örskär under 2009. 

  

Under 2009 har 179 arter rapporterats från Örskär. Mellan  

6 januari och 11 november finns 71 dagar med fågelob-

servationer inlagda i artportalen. Månadsfördelningen är 

följande: januari 1, april 12, maj 16, juni 3, juli 13, augusti 6, september 

9, oktober 9 och november 2. Antalet observationsdagar är en färre 

än 2008. 

SPARVHÖK. Jan Wärnbäck och dottern Hedda. 19 maj. FOTO: PETER SCHMIDT
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Örskär 2009

PETTER HALDÉN

Vintern
Vintern var i stort sett mild och det var 
ogörligt att ta sig ut till ön på isen för 
borgerliga landkrabbor. Vinterns enda 
observation av tyngd gjordes av angivna 
skäl av Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Per 
Mattsson som såg en skärsnäppa i uppspolad 
tång intill stora bryggan på södra Örskär i 
början av januari. 

Våren
Isläget gjorde att de första besöken på Örskär 
kunde göras först i början på april. Den 
första goda sträckdagen inföll 5 april då ca 
5000 bofinkar och 2000 gråsiskor sträckte 
mot sydväst vid Tärnudden. Även helgen 
11-12 april var det bra fart på sträcket 
med 15000 bo-/bergfink, 200 järnsparvar 
(Upplandsrekord?), 200 grönsiskor, 50 
dubbeltrastar samt 1000-talet ringduvor 
mot SV. Under morgonen passerade också ca 
300 sädgäss och lite blandade ankor mot N. 
Under dagen sträckte också sju blå kärrhökar 
norrut. 

Tättingsträcket fortsatte helgen 24-26/4 
med totalt ca 15 000 bo-/bergfink, 100 
dubbeltrastar, 1 ringtrast, lappsparv och 
stenknäck. Ovanliga sträckare under helgen 
inkluderar en jaktfalk mot NO 24/4 samt en 
kentsk tärna 26/4. 
  
HELGEN 9-11/5 blev fin med avseende på 
rovfåglar. 10/5 sträckte hela 15 bruna kärrhökar 
mot N under dagen. Kärrhökscirkusen 
inkluderade också en obestämd stäpp-/
ängshök samt en hona ängshök. 40 sparvhökar 
sträckte norrut liksom 5 tornfalkar. En 
brunglada sågs under goda omständigheter 
9/5. Tillfälligt 11/5 sågs också en svala med vit 
övergump och långa stjärtspröt som ju passar 
fint in på rostgumpsvala. Observationstiden 
var mycket kort varför säker bestämning inte 
kunde göras. Det som ligger närmast till hands 
för förväxling är hybrid mellan ladusvala och 
hussvala. En sådan sågs faktiskt för några år 
sedan vid Tärnudden. Den hade smutsvit 

övergump och ljus strupe samt medellånga 
stjärtspröt. Dagarna efter Örskärsobsen 
2009 sågs som bekant rostgumpsvalor både i 
Hjälstaviken (11/5) samt på Lidingö (12/5) 
vilket kittlar kistan. 
  
Försommarrariteter 
En hona stäpphök sågs vid Maren mitt på ön 
under 10 minuters tid av Mikael Malmaeus. 
Liksom förra året sågs biätare på Örskär, 
denna gång tre st som sågs av Sören Lindén 
och Mats Berglind när de flög söderut över 
kajen 16/5. Det skulle kunna vara en del av 
den flock på åtta biätare som tidigare i maj sågs 
på Svartlöga. Fyndet på Örskär är det tredje 
på ön efter fynd 2002 och 2008. En annan 
Örskärsspecialitet är gulhämpling där en hona 
sågs 20/5 av Peter Schmidt och Jan Wärnbäck 
samt en hane 31/5 av Lars Irestedt. Längre 
in i sommaren så observerades lundsångare 
tillfälligt 7/7 i det som kallas Ljungans häck. 
Det är nu inte så illa som det låter utan det 
största sammanhängande lövskogspartiet på 
ön. Namnet kommer av att Bertil Ljungkvist 
(”Ljungan”) bott intill denna lövridå under 
lång tid. Numera är det Martin Irestedt som 
tagit över huset så det kanske är dags att byta 
till Martins häck? I ”Martins häck” höll det 
även till en sommargylling 14-15/7. 

FJÄLLVRÅK. 25 april. FOTO: PETER SCHMIDT
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Ringmärkning 
Ringmärkning genomfördes tämligen 
begränsat under våren med en tillfällig 
kraftsamling under Kristi himmelfärdshelgen 
(4 dagar) som undantag. Två dagar fångades 
mer än 50 fåglar vilket är bra på Örskär på 
våren. Lövsångare dominerade fångsten med 
55 fångade följd av ärtsångare med 37 märkta. 
Totalt fångades 23 arter under helgen med 
sparvhök, näktergal och härmsångare som 
festligaste inslag. 

Häckare 
Ett intressant fynd av en spelande sparvuggla 
gjordes 11/4 vid Maren. Örskär har stor areal 
lämplig biotop för sparvuggla men fynd görs 
sällan, det närmast föregående är från 1998. 
Enstaka tjäderobservationer vittnar om att 
stammen finns kvar. Mindre hackspett sågs 
och hördes under hela sommaren vilket 
indikerar häckning på ön. Även gröngöling 
genomförde häckning. Trädlärkan befäster 
ställningarna på Örskär, under slutet av april 
fanns revirhävdande par på minst 4 platser på 
västra Örskär, sjungande eller revirhävdande 
fåglar sågs därtill på ytterligare två platser 
senare under året. Kanske sex revir således. 
Ett av paren byggde bo i en klippskreva några 
meter från ringmärkningsbordet. Det är oklart 
om de lyckades med häckningen. 

INGA VÅROBSERVATIONER AV skärpiplärka finns 
på Örskär 2009 och arten är helt säkert ej 
längre häckande  på Örskär. På 90-talet sjöng 
skärpiplärka både på Björskärsskaten och vid 
fyren men det är tyvärr historia. De höstfynd 
som görs är troligen av finska fåglar eller från 
starkare bestånd längre norrut längs Botten-
havskusten. 

Mindre flugsnappare häckade vid Björkha-
gen samt i Ljungans häck. På bägge platserna 
sågs nyligen flygga ungar matas av föräldrarna. 
Vid Alarängsviken hördes en hanne stabilt 
och det är mycket möjligt att häckning ge-
nomfördes även där. 
  
Invasionsarter 
Liksom både 2007 och 2008 rörde sig en del 
bändelkorsnäbbar förbi Örskär, sammantaget 

uppskattas minst något hundratal exemplar 
ha passerat Örskär under perioden 9/7-25/8. 
Maxsiffror blev ca 50 st dagligen 1-4 augusti. 
Mindre korsnäbb förekom rikligt under 
augusti-oktober, som mest noterades något 
hundratal exemplar under en och samma 
dag. Det har ju varit ovanligt tätt med mindre 
korsnäbb i det Uppländska inlandet vintern-
våren 2009-2010 vilket säkert kan sättas i 
samband med invasionen under sommaren. 

Hösten 
Höstetid är det mycket fokus på rariteter 
och gärna då sibiriska tättingar. Det mest 
minnesvärda från hösten är förmodligen 
alla de gransångare med förmodat östligt 
ursprung som sågs under hösten. De såg ut 
som gransångare brukar göra men lockade likt 
bergstaigasångare – humei. Lätet finns inspelat 
av Hannu Jännes på skivan ”Calls of Eastern 
Vagrants” och kallas där ”eastern abietinus”. 
Gransångare med denna locklätestyp sågs 
och hördes under sex observationsdagar 
mellan 12/9 och 18/10. Den 10/10 sågs och 
hördes även en gransångare av rasen tristis 
som lockar likt näktergal, d.v.s. med raka pip. 
Trots en ganska omfattande satsning under 
hösten inskränkte sig de övriga ryska gästerna 
till enstaka kungsfågelsångare 24 och 25/10. 
Bägge sågs endast tillfälligt. 

SJÖFÅGELSTRÄCKET UNDER HÖSTEN var magert. 
De enda som i mitt stränga urval tillåts 
komma i tryck är 125 prutgäss mot S 24/10 
samt en 1k fjällabb mot S 6/9. 

Den respektingivande titeln ”Kungen av 
Örskär” innehas tills vidare av Fredrik Friberg 
som med mycket begränsad ansträngning 
upptäckte smådoppingen i Tärnpölen den 
24/10, en art som med andra ord inte har setts 
någonsin tidigare på ön. Undrar hur länge han 
får behålla den? 
  
SOM JAG SKRIVIT tidigare så finns det vandrarhem 
på Örskär som är öppet 1/5-30/9. För mer 
info och kontakt, besök
www.orskars-fyr.se 

petter_halden@comhem.se


