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rapportområde 2013

A

v mer ovanliga fåglar kan följande nämnas: rödhalsad gås (1), amerikansk
kricka (2), praktejder (1), alförrädare (1), vitnäbbad islom (3), ägretthäger
(4), stäpphök (8), mindre skrikörn (1), dvärgörn (1 – andra fyndet i landska-

pet), mindre sumphöna (2), tuvsnäppa (1), prärielöpare (5!), storlabb (3), svarthuvad
mås (1), sandtärna (2 – andra fyndet i Uppland), alkekung (1), turturduva (3), korttålärka (2), större piplärka (1), sibirisk piplärka (1), citronärla (1), svarthakad buskskvätta
(1), lundsångare (38 och två häckningar), kungsfågelsångare (2), tajgasångare (41),
pungmes (1), rödhuvad törnskata (1) och gulhämpling (1).
Positiva händelser under året var bl a att svarthakedoppingen håller ställningen
eller t o m ökar i antal, kornknarrens fortsatta ökning till antal som kanske t o m
slår Gotland, 71 konstaterade häckningar av dvärgmås, en god häckningssäsong för
skräntärna och ett ovanligt stort antal spelande pärlugglor (kan det vara en effekt
av att slagugglan förmodligen minskat i antal under senare tid?).
På den negativa sidan kan följande nämnas: man kan ställa sig frågan om småskraken fortfarande är en häckfågel i Mälaren, en ytterst dålig förekomst av vaktel,
en successivt minskande storspovpopulation, ett kraftigt minskande antal häckande
svarttärnor, att kungsfiskaren näst intill försvunnit från landskapet, en tillsynes fortsatt
minskning av tretåig hackspett, indikationer på en minskande trädlärkspopulation,
forsärlans negativa utveckling, det dåliga resultatet för gräshoppsångare, den dramatiska minskning som skett av trastsångare, skäggmes och råka.
Nattsångarrundorna gav följande slutsummor sjungande/spelande: rördrom 50,
vaktel 27, småfläckig sumphöna 66, kornknarr 460 (!), flodsångare 120 (!), gräshoppsångare 293, vassångare 6, busksångare 38 (!) och trastsångare 19.
SKRÄNTÄRNA, Hydroprogne caspia. FOTO: KIM ALPGÅRD
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Härmed presenteras den 46:e samlade
fågelrapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2013 bygger på inte mindre än
265 322 datalagda observationer (drygt 20 000
fler än 2012) från 1 734 personer. Rrk Uppland
använder sig fullt ut av SOF:s internetbaserade
fågelrapporteringssystem Svalan − http://www.
artportalen.se/birds/default.asp − för allt som har
med fågelrapportering och årliga sammanställningar att göra. Vi uppmanar alla att rapportera
så noggrant som möjligt, inte minst när det gäller
lokalangivelser, där det fortfarande slarvas en hel
del, men givetvis även övriga fynddata. Fåglarna
ska rapporteras från den lokal där de befinner sig,
inte från den plats där observatören råkar vara!
Använd kommentarfältet om lokal saknas (t ex
riktning och avstånd från tidigare använd lokal),
alternativt lägg in en ny lokal!
Observationer som larmas i larmsystemet BirdAlarm överförs inte till Svalan! De som använder
sig av detta larmsystem måste skriva in fyndet i
Artportalen om observatören anser det vara av sådant intresse att det bör publiceras.
Fågelrapporten avser som vanligt fåglar observerade i Upplands rapportområde. När Uppland
nämns i löpande text avses emellertid landskapet i sin helhet, d v s inklusive Upplandsdelen
av Stockholms rapportområde. Rapportområdets
gränser framgår av karta.
I anslutning till artnamnet för mer ovanliga arter
uppges tre antal, t ex [1; 2H+≥92; 14]. De två första anger antalet observerade exemplar i landska-

Upplands rapportområde

Stockholms rapportområde
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pet Uppland före 1970 respektive under perioden
1970–2012. Det sista anger antalet observerade
exemplar i Upplands rapportområde 2013 (=Uppland exklusive Stockholmsdelen av landskapet).
Antalet säkra häckningar redovisas med (H). Till
höger om artnamnet finns för vissa arter en bokstavskombination angiven. Den visar att arten är
rödlistad och vilken hotkategori den tillhör (NT =
Nära hotad, VU = Sårbar, EN = Starkt hotad, CR
= Akut hotad och RE = Försvunnen).
En asterisk (*) vid ett eller flera rapportörsnamn betyder upptäckare. Det kan i detta sammanhang framföras att vi i rrk ofta har stora svårigheter att sätta ”rätt” namn, d v s upptäckare,
efter gjorda observationer. Vi uppmanar därför
den /de som har upptäckt en mer ovanlig art att i
samband med rapporteringen av fyndet nämna i
kommentaren att den/de var först med att observera fågeln.
Nyheter
Ett välbehövligt tillskott i rapportkommittén är
Yngve Hareland som härmed hälsas välkommen.
Totalt är vi alltså numera 11 medlemmar i rapportkommittén, vilket kan tyckas vara många.
Detta är emellertid nödvändigt för att en tillfredsställande sammanställning ska kunna genomföras.
Bill Douhan är ordförande i rrk-Uppland och
den som ”finslipar” den slutgiltiga rapportsammanställningen. Han är också ansvarig för riks- och
landskapsinventeringar. bill.douhan@telia.com
Något om vädret 2013
Januari kännetecknades av en snabb övergång
från milt till kallt i början av månaden och sedan
tillbaka till milt i slutet. Den kalla perioden varade relativt länge och den 20 noterades -30,9°
i Svanberga, Svealands lägsta temperatur under
hela månaden. Enda kraftiga snöfallet skedde den
15 med 13 cm nysnö. Dygnsmedeltemperaturen
blev dock normal , eftersom värme och kyla tog
ut varandra. Ett lågtryck med snöbyar i över en
vecka inledde februari. Ett inväxande högtryck
lugnade därpå ned det hela med kalla nätter men
milda dagar. Vad gäller nederbörd blev Älvkarleby
med 68 mm och Örskär med 15 mm varandras
motsatser. Den efterlängtade vårmånaden mars
blev sedan kallare än februari, även om 2006 var
ännu värre! En mild början avlöstes av kyla med
lugnt och soligt väder och inte förrän i slutet av
månaden kunde vi njuta av plusgrader dagtid.

Endast några få snöflingor fick nederbörden att
stanna vid 1,1 mm!
April fortsatte som mars slutade, plus på dagarna och minus på nätterna. I samband med regn
i mitten av månaden kom snösmältningen igång
med stora översvämningar som följd. Skurar spädde på det hela än mer, men månadens maxtemperatur på +15° var den lägsta sedan 1992. Första
maj bjöd på en minimitemperatur på 0,0°, lägst
under hela månaden. Den meteorologiska sommaren anlände den 4, en vecka tidigare än normalt. Trots att inga rekordhöga dagstemperaturer
nåddes, blev månaden den varmaste sedan 1833.
Nederbörden blev den minsta under 2000-talet.
Juni hade däremot inga rekordambitioner utan
nöjde sig med att vara något över normal i alla
avseenden. Endast en dag hade över +25°, men
det var inte heller några järnnätter med minusgrader.
En varm och torr juli medförde fler soltimmar
än normalt. Värmeåskväder undvek dock Uppland och månaden förflöt således utan minsta
väderdramatik. Augusti övertog sommarvärmen
med som mest +29° den 3. Perioden mellan den
8 och 18 präglades av sol och regnskurar om
vartannat. Ett högtryck stabiliserade vädret med
varma dagar men kyliga nätter. Den 24 uppmättes +1,5° i Film. Under sista helgen blev det åter
ostadigare. Sommarvärmen dröjde sig kvar i början av september med som mest nära +25° den
7. Morgnarna kantades av kyla och dimma, och
solen började få svårt att lösa upp det grå. Den 16
vred vinden mot nord med nedsvepande kalluft.
Därför anlände den officiella hösten den 24, helt
normalt. Nordostvindar drev in skurar från havet
i slutet av månaden.
Oktober hade lite svårt att bestämma sig, växlade mellan soliga och fina höstdagar, mulet väder med dis samt passerande regnområden. Den
18 kunde enstaka lätta snöflingor skymtas, men
månanden landade på en ganska normal nivå. November präglades av milda vindar och i samband
med stormlågtrycket ”Hilde” noterades +11° i
Film. Höstlikt månaden ut och inget upplysande
snötäcke. Nästan alla dagar i december var varmare än normalt, undantag den 7 till 9. Stormen
”Sven” märktes mest vid kusten, men var relativt beskedlig. Regn övergick i snö men allt hade
smält igen den 12. Julen blev grön med regn och
vid tolvslaget på nyårsnatten var det +4°.
Mats Edholm

Observationer 2013
Knölsvan Cygnus olor
Tre rapporter som berättar om större ansamlingar
(≥100) har inkommit. Två är från Ledskär, 100
ex 29/9 (Per-Erik Holmlund) samt 150 ex 13/11
(Thomas Pless), och en från Lövstabukten där
140 ex observerades 18/8 (Yngve Hareland). Från
Ledskärsområdet finns även ett flertal observationer med strax under hundratalet individer.
Området kring Lövstabukten, i första hand
Ledskärsviken, är sedan tidigare känt för att kunna
hysa större mängder rastande eller översomrande
knölsvanar, men antalen har minskat under senare
år.
YH
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Utöver två observationer redan i början av mars, 1
ad mot SV över Uppsala 5/3 (Svante Söderholm)
och 1 ad mot NV Nåsten, Uppsala 9/3 (Niklas
Hjort), var huvudparten av vårsträckets observationer av rastande och sträckande väl samlade i
tiden till perioden första veckan av april till första
veckan av maj. Fynden under april inleddes med
1 ad rastande Vendelsjön 6/4 (Bernt Thorssell m
fl) och 1 ad (samma?) mot N Blåsut, Vendelsjön
samma dag (Mats Fredriksson). Sedan följde 1 ad
rastande Lövstaslätten 9–12/4 (Sören Franceen m
fl) och 1 ad Husbydammarna 9–11/4 (Mats Wilhelm m fl). Därefter rapporterades ett stort antal observationer av mestadels enstaka individer,
sträckande och rastande. Det högsta noterade antalet under våren var 7 ex Fjärdhundraslätten 20/4
(Thomas Johansson m fl). Det totala antalet som
rapporterats från våren bedöms till cirka 70 ex, ett
relativt högt antal.
Höststräcket inleddes med 1 ad Vendelsjön
2–11/10 (Bengt Boström, Anders Arnell m fl).
Det högsta antalet som registrerades under hösten,
11 ex mot S Rydaslätten 9/12 (Fredrik Lysell),
blev årets numerärt största, men även senaste iakttagelse. Sammantaget bedöms 22 ex ha rapporterats från höstsäsongen.
YH
Sångsvan Cygnus cygnus
Sträckrörelser mot SV noterades ännu i början av
januari, som mest 12 ex Funbosjön 2/1 (Owe Rosengren, Håkan Rune). I övrigt finns det vinterfynd
rapporterade, mestadels i små antal, både från kusten och i inlandet, från årsskiftet och in i mars.
Nordsträcket började redan under mars med
rapporter om små antal på flyttning. Antalet rasFÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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tande i Björkarn, Skederid hade under månadens
sista dagar ökat till cirka 100 ex 29/3 (Ann Novek). I början av april kom vårsträcket igång på
allvar och observationerna kulminerade under
andra och tredje veckan av april. Det högsta antalet sträckande som rapporterats är hela 440 ex
mot NO Fågelsundet 17/4 (Jelmer Poelstra, Lennart Söderlund), men även några andra stora antal
(≥200) på sträck har noterats: 250 ex mot NO
Örskärssundet, Gräsö 14/4 (Petter Haldén, Peder
Waern, Olle Pettersson); 247 ex mot N Hjälstaviken 15/4 (Tom Sandström, Pekka Westin) samt
205 ex mot NO Librobäck, Uppsala 15/4 (Niklas
Hjort).
Hyfsat stora rastande flockar (≥200) som inrapporterats från våren är 250 ex Ledskärsområdet
16–17/4 (Anssi Laurila, Jelmer Poelstra); 225 ex
Stamsjön 4–6/5 (Mats Edholm, Brita Tibell) och
som mest 321 ex Sjölunda, Tämnaren 9–19/5
(Kalle Brinell m fl). Stora flockar rastande fanns
således kvar långt in i maj denna sena vår. Andra
lokaler med relativt många rastande var Landsbergaområdet, Kyrkängen (Altuna), Laggaslätten,
Hederviken (Närtuna), Harka ängar (Frötuna),
Vikstaslätten, Vattensta (Hökhuvud) och Olandsån (Skäfthammar).
Höstflyttningen kulminerade under sista veckan
av oktober och första veckan av november, men
inga stora antal på sträck har rapporterats. Trots
det har några relativt stora antal rastande (≥200)
noterats, som mest 200 ex Ledskärsområdet 16–
28/10 (Mats Edholm m fl) samt som mest 500 ex
Yttersävne, Västerlövsta 1–10/11 (Björn Jerner).
Tack vare den mycket milda senhösten fanns det

sångsvanar kvar i rapportområdet hela året ut.
Från december finns så många som 113 iakttagelser rapporterade och som mest inräknades 51 ex i
Vendelsjön 22/12 (Anders Arnell).
YH
Sädgås Anser fabalis NT
De första sädgässen siktades redan i första veckan av mars, men det dröjde en månad innan insträcket tog ordentlig fart. Minst ett tusental
fanns sedan i rapportområdet under tiden 2–26/4
och rapporter finns från drygt 40 lokaler. Störst
antal som rapporterats från de lokaler som hade
flest rastande (≥ 500) är: cirka 600 ex Giresta 6/4
(Ulf Skyllberg); cirka 6 400 ex Hjälstaviken 10/4
(Pekka Westin m fl); cirka 600 ex Snebysänkan,
Litslena 11/4 (Henrik Berg); cirka 500 ex Fjärdhundraslätten 14/4 (Ulf Broberg); cirka 525 ex
Vendelsjön 16/4 (Kenneth Pless); cirka 1 300 ex
Alundaområdet 17/4 (Mats Edholm); cirka 1 030
ex Landsbergaslätten 17/4 (Martin Tjernberg);
cirka 850 ex Lenaområdet 18/4 (Patrick Fritzson)
samt cirka 1 120 ex Tämnarområdet 19/4 (Lars
Bern).
Högsta dagssumman var 7 149 ex 17/4 och det
bedöms ha funnits cirka 9 350 ex i rapportområdet
denna dag, vilket också var vårmaximum. Detta
är klart under medelvärdet för de senaste tio åren
(=cirka 15 400) och långt under rekordnoteringen från 2007 (=cirka 25 200). Likaså var toppen
ovanligt sen, 17/4 mot normala cirka 30/3, och
rastperiodens längd ovanligt kort (ungefär 25 dagar
mot normalt cirka 40). Orsaken till detta var
den sena våren och att snötäcket låg kvar ända
inemot mitten av april (vilket gjorde födan svår-

sädgås
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tillgänglig). Sådana förhållanden gör att de flesta
gäss rastar i södra Mellansverige och sedan passerar Uppland, utan att rasta, under bortsträcket
från landet.
På motsvarande sätt fanns det under hösten
minst tusentalet sädgäss i rapportområdet under
perioden 26/8–9/11. Det stora flertalet inräknades,
som vanligt, vid Hjälstaviken där det fanns som
mest cirka 8 000 ex 12/9–7/10 (Ingemar Johansson, Pekka Westin). För övrigt kan följande stora
ansamlingar (≥ 500) nämnas från andra lokaler:
som mest cirka 1 500 ex Vendelsjön 28/9–7/10
(Ragnar Hall, Patrick Fritzson); cirka 2 000 ex
Fjärdhundraslätten 11/10 (Ulf Broberg); cirka
500 ex Rogarna, Tierpslätten 1–3/11 (Kalle Brinell) och cirka 570 ex Rämban/Stora Kil 9/11
(Åke Berg).
Den högsta dagssumman för hösten var 10 301
ex 11/10, därav cirka 7 200 ex Hjälstaviken (Ingemar Johansson), cirka 2 000 ex Fjärdhundraslätten (Ulf Broberg) och cirka 1 000 ex Vendelsjön
(Anders Arnell). Maxantalet för hela rapportområdet bedöms dock ha varit cirka 10 900 ex den
7/10. Det innebär att även höstens toppnotering
var relativt låg. Anledningen till detta är till stor
del en följd av att det högsta antalet som inräknades vid Hjälstaviken ligger långt under de två
föregående årens maxantal (=cirka 23 600 resp
20 000). Orsaken till detta är oklar. Framtiden får
utvisa om dessa avvikelser är en början på ett generellt trendbrott.
LB
Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Som vanligt fanns det rastande tundrasädgäss i
mindre antal insprängda i större flockar av skogssädgäss på ett flertal lokaler. Under våren noterades ≥ 10 ex enligt följande: 13 ex Röloppe 6/4
(Ulf Skyllberg); 15 ex Sjöbo, Tämnaren 19/4
(Lars Bern); 10 ex Husbydammarna 20/4 (Lars
Bern) samt minst 20 ex Viksta 25/4 (Lars Bern).
Därutöver rapporterades enstaka individer framförallt från Ledskärsområdet. Sammanlagt har
troligen 45–60 individer setts.
Även från hösten finns det fynd av denna ras,
dock nästan uteslutande från Hjälstaviken, där de
rastade bland andra sädgäss. Som mest registrerades här 30 ex 3/10 (Peder Winding).
Alltfler tundrasädgäss har med åren setts i
Uppland, vilket delvis säkert beror en ökad kännedom om rasens diagnostiska karaktärer. Trots
detta är rasen troligen, av flera skäl, underrap-

porterad. Det krävs stort tålamod att leta fram de
ändå relativt få individerna av denna ras i stora
flockar av skogssädgäss. Det verkliga antalet rastande tundrasädgäss vet vi föga om.
LB
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
På samma sätt som tidigare vårar uppträdde spetsbergsgäss i mindre grupper, rastande tillsammans
med sädgäss. Större antal noterades enligt följande: 31 ex Vendelsjön 17/4 (Bernt Thorssell m fl);
summa 36 ex kring Tämnaren 19/4 (Lars Bern);
27 ex Hjälstaviken 26/4 (Gustav Knall) och 20 ex
Viksta 28/4 (Ulf Gärdenfors).
Den högsta dagssumman under vårsäsongen blev
68 ex 19/4. Om vi tar hänsyn till de som sannolikt rastade på andra, inte besökta, lokaler denna
dag, bedöms det ha funnit i omkring 111 ex i
rapportområdet vid detta tillfälle. Detta är under
medelvärdet för de senaste sex åren (=163 ex)
och långt under rekordet från 2012 (=249 ex).
Höstens rastande spetsbergsgäss var koncentrerade till Hjälstaviken och Vendelsjön. Högsta noteringen för respektive lokal var 110 ex Hjälstaviken
26/9 (Kermith Illerbrand) och 62 ex Vendelsjön
30/9 (Patrick Fritzson m fl). En sen observation av
relativt många rastande bör också nämnas, 36 ex
Rogarna, Tierpslätten 1/11 (Kalle Brinell).
Den högsta dagssumman under hösten var 110
ex 26/9 och den bedömda toppen var troligen
ca150 ex 30/9. Denna bedömning är besvärlig
att göra, bland annat på grund av svårigheten att
hitta alla individer av en så pass fåtalig art i gyttret
av gäss vid Hjälstaviken, men också som en följd
av eventuella omsättningar av gäss under rastperioden. Toppnoteringen för hösten är förhållandevis låg jämfört med snittet för de senaste sex
åren (=267 ex) och avsevärt lägre än rekordet från
föregående år (=467 ex).
LB
Bläsgås Anser albifrons
Under våren sågs som vanligt bläsgäss rastande
tillsammans med sädgäss på flera lokaler. Högsta
dagssumman (=det totala antalet som rapporterats från olika lokaler under en dag) stannade på
79 ex 21/4 och totalt bedöms det ha funnits 98
ex i rapportområdet denna dag. Ytterligare 15–20
ex kan ha funnits i området, men på grund av
ojämn bevakning samt en sannolik omsättning
och förflyttning av gässen, gör ett sådant tillskott
att bedömning blir mer osäker. Värdet för den
bedömda toppen ligger i nivå med medelvärdet
FÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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för de senaste fem åren, men klart under rekordet
cirka 200 ex år 2012.
De viktigaste större ansamlingarna under våren
var 22 ex Vendelsjön 16/4 (Anssi Laurila); 18
ex Laggaslätten 18–21/4 (Jan Wärnbäck, Tomas
Hallingbäck); 17 ex Fjärdhundraslätten 22/4
(Thomas Johansson) samt 41 ex Hjälstaviken 1/5
(Thomas Johansson).
Det rastar normalt färre bläsgäss i rapportområdet under hösten och så blev det även detta år.
Den bedömda toppen var 57 ex 6/10, varav 50 ex
vid Hjälstaviken 6–13/10 (Stefan Kyrklund, Anita
Karlén). Detta värde ligger över medelvärdet för
de närmast föregående fem höstarna (= 34 ex),
men under det högsta värdet för denna period
(= 72 ex år 2012).
LB
Fjällgås Anser erythropus CR
Årets första fjällgäss, 2 ex, sågs på Laggaslätten
17/4 (Mattis Jansson). Nästa fynd dröjde fram till
28/4 då 20 ad rastade vid Hjälstaviken (Alfhild
Sehlin, Daniel Andersson). Detta besök blev av
allt att döma kortvarigt. Under de efterföljande
dagarna sågs endast 2 ex på lokalen, men också 4
hybridgäss (fjäll x vitkindad) 30/4 (Åke Berg). I
stället observerades 8 ex vid Ledskär 30/4 (Håkan
Schön m fl). Efter den 1/5 sågs inga fler fjällgäss
i rapportområdet, vare sig på dessa lokaler eller
någon annanstans. Eftersom vi inte vet någonting
om eventuella förflyttningar av samma fjällgäss
mellan olika lokaler, och därmed risk för dubbelräkningar, bedöms det totala antalet rastande
individer av arten i rapportområdet under våren
till att ha varit minst 22, möjligen så många som
30 ex Detta ligger över medelvärdet för perioden
1997–2012 (=14 ex), men långt under rekordet
på 47 ex år 2010.
Från hösten finns rapporter om fjällgäss endast
från Hjälstaviken och då från perioden 20/8–
13/10. Som mest sågs här 33 ad 21/9 (Michael
Tydén). I övrigt kan 1 ad med 9 (!) hybridungar
23/8 (Bernt Axelsson) nämnas. Denna adulta fågel ingår inte bland de 33 övriga, vilket innebär
att 34 adulta ex har setts. Till detta skall läggas 4
1K-fåglar observerade 25/8 (Torbjörn Ebenhard
m fl), d v s totalt 38 olika individer. Detta är något fler än medelvärdet för perioden 1997–2012
(=34 ex), men ändå långt under toppnoteringen
på 82 ex år 2011.
LB
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Grågås Anser anser
Rastande grågäss kunde ses lite här och var i hela
rapportområdet under våren, men som vanligt är
de största antalen rapporterade från Hjälstaviken,
som mest 2 300 ex 5/4 (Pekka Westin). Andra
stora maxantal (≥ 500) som inräknats på andra
lokaler under våren var: cirka 500 ex Övre Föret
6/4 (Björn Svensson); cirka 950 ex Vendelsjön
11/4 (Thomas Pless); cirka 500 ex Ledskär 16/4
(Anssi Laurila) samt totalt 564 ex kring Tämnaren 19/4 (Lars Bern). Den högsta dagssumman
(summa maxantal på lokaler med rapporterad
förekomst) var 3 837 ex 11/4 då det totala antalet i rapportområdet, inklusive skattat antal på
ej besökta rastlokaler, bedömdes ha varit omkring
4 950 ex, vilket också är vårtoppen. Nära hälften
av grågässen i rapportområdet denna dag inräknades vid Hjälstaviken. Både vårtoppens höjd och
tidpunkt stämmer väl överens med mönstret för
de senaste åren.
Häckningar har rapporterats från drygt ett 20tal lokaler, totalt cirka 100 par och minst 63 ungkullar. Flest par häckade troligen vid Hjälstaviken.
Hur många som skred till häckning här är osäkert, men 27 ungkullar har rapporterats (Pekka
Westin). Av 30 häckande par i Björns skärgård
lyckades endast fyra med att producera ungfåglar,
resterande misslyckades bl a till följd av predation
från räv (Ulrik Lötberg). Rapporteringen belyser
bara en liten del av alla par som häckar i rapportområdet.
I linje med föregående år, ökade antalet grågäss långsamt på de viktigaste rastlokalerna under
sommaren (ickehäckare och fåglar som misslyckats med häckningen) för att sedan ta ordentlig
fart i början av augusti. Det var nu, i samband
med att mängder av grågäss (par med flygga ungfåglar) anlände i strid ström, som den egentliga
hösttoppen utvecklades. Hjälstaviken hyste som
vanligt de största antalen, som mest 14 400 ex
3/9 (Pekka Westin m fl). Följande toppnoteringar
som inräknats på andra viktiga rastlokaler var: cirka 2 000 ex Ullfors, Tierpslätten 18/9 (Göran &
Kristina Frisk); cirka 2 240 ex Ledskär 21/9 (Annika Rastén, Curt Johnsson); summa cirka 8 000
ex i Tämnaren 25/9 (Lars Bern); cirka 1 600 ex
Skedviken 4/10 (Helge Röttorp); cirka 1 500 ex
Stamsjön 5/10 (Mats Edholm); cirka 1 100 ex
Kärven 5/10 (Tomas Kjelsson); cirka 4 000 ex
Vendelsjön 6/10 (Kenneth & Thomas Pless) samt
cirka 1 000 ex Dalkarlskärret 9/10 (Bo Ericsson).

Högsta dagssumman för hösten blev cirka 16 300
ex 3/10, men det bedöms ha funnits totalt cirka
23 850 ex i rapportområdet denna dag, vilket
också är höstmaximum. I motsats till närmast föregående år, finns det rapporter om antal rastande
i Tämnaren denna höst, men rapporterna beskriver sällan hela sanningen (d v s hur många som
fanns i hela sjön). Det kan generellt sägas att den
stora sjön Tämnaren är dåligt övervakad vad gäller
antalen rastande fåglar under främst denna årstid.
Nivån på höstens toppnotering ansluter väl till
motsvarande värden för föregående år (se figur).
Vid denna jämförelse exkluderas Tämnaren då
det saknas relevanta uppgifter härifrån flera höstar. Årets toppnotering enligt detta sätt att räkna
hamnar då på cirka 22 000 ex 3/10, vilket kan
jämföras med medelvärdet för de närmast föregående åtta åren, cirka 20 450 ex, och med högstanoteringen cirka 25 000 ex. Efter en kraftig uppgång fram till och en topp kring 2004–2005 har
sädgåsplanat ut på en relativt konstant
antalet rastande
nivå. Det är en utveckling som stämmer med landet i stort.
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25000

[Snögås Anser caerulescens]
20000
1 ex
(vit morf) sågs vid Hjälstaviken 21/8 (Bodil
Bernström) och 22/9 (Kenneth Olausson m fl).
15000
Det
kan röra sig om samma individ men som inte
setts under mellanliggande period. Ett fynd även
10000
detta
år. Samma lokal och ungefär samma tid,
kanske även samma fågel de båda åren?
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Kanadagås Branta canadensis
Det är0 under flyttningsperioderna vår och höst
som kanadagäss ses i störst antal i rapportområdet, även om de stora ansamlingarna (≥ 100) var

få denna vår, cirka 200 ex Ledskär 16/4 (Anssi
Laurila) samt cirka 100 ex Hjälstaviken 17/4
(Britta Rosendahl) och 1/5 (Jan Nyström). En
genomgång av antalet rastande kanadagäss under
våren ger en högsta dagssumma på 364 ex 16/4,
medan den bedömda toppen var cirka 550 ex och
inföll samma dag.
Under hösten rastar betydligt fler kanadagäss
i rapportområdet. De största antalen, som rapporterats från vanligtvis sedan tidigare kända uppehållsplatser, är: cirka 300 ex Hjälstaviken 16/8
(Fabian Steen); cirka 300 ex Ledskär 2/9 (Pekka
Westin); cirka 300 ex Estuna 13/9 (Gabriel Ekman); cirka 320 ex Gimo damm 16/9 (Wilhelm
Dietrichson); cirka 1 000 ex Bredsand, Enköping 18/9 (Anders Lindholm); 505 ex Läbyträsk,
Vänge 24/9 (Åke Berg); 410 ex Ullfors, Tierp
27/9 (Lars Bern); cirka 600 ex Lövstaslätten 28/9
(Nils-Olof Jerling); cirka 1 100 ex Kungsängen/
Årike Fyris 4/10 (Yngve Hareland); cirka 300 ex
Ledinge, Valloxen 26/10 (Dan Tjell) och cirka
500 ex Laggaslätten 29/10 (Robert Bünsow).
Höstens högsta dagsumma, summering av antal
rapporterade från olika lokaler en och samma dag,
var 1 188 ex 18/9. Vi bedömer att det denna dag
fanns cirka 2 850 ex i rapportområdet, d v s inklusive de kanadagäss som fanns på andra lokaler
som inte räknades denna dag. Denna summa utgör också toppen under hösten.
Som framgår ovan uppträder kanadagåsen
mycket spridd i rapportområdet, ofta i små gruppen. En viss koncentration förekommer dock under hösten i området Laggaslätten – Lövstaslätten
– Övre Föret. Under den senaste tioårsperioden
har här noterats 1 000–2 000 ex varje höst. Den
ofta spridda förekomsten och de många flockarna
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gör dock att arten ofta kanske förbises i rapporteringen. Detta kan vara orsaken till att de inkomna
rapporterna är förhållandevis spridda i tid och
sädgås
rum, vilket försvårar sammanräkningen. Slutsummorna ovan är baserade på en relativt noggrann
genomgång,
men på grund av de nämnda förut25000
sättningarna, måste de ändå tas med viss försiktighet.
De beräknade värdena är i nivå med tidigare
20000
års.
LB
15000

Vitkindad gås Branta leucopsis
I linje
med tidigare år var artens uppträdande som
10000
rastande starkt knutet till Hjälstaviken såväl vår
som5000
höst. Den högsta dagssumman som registrerades under våren var cirka 800 ex, varav cirka
700 ex0fanns vid Hjälstaviken (Ulf Broberg). Nivån på och tidpunkten för högstanoteringen överensstämmer med föregående år. Det innebär att
den tidigare starka uppgången av antalet rastande
under våren åtminstone tillfälligt har brutits.
Säkerställda
grågås häckningar har rapporterats enligt
följande: 1 par på/vid bo Björkholmsgrundet, Frö3000019/5 (Bill Douhan); 1 par (misslyckad häcktuna
ning) Stenarna, Björns skärgård 23/5 (Ulrik Löt25000
berg m fl); 3 par på/vid bon Bysholmen, Väddö
24/5
20000(Mats Gothnier m fl); 1 ex på bo Trässkär,
Svartlögafjärden 27/5 (Mats Gothnier); 8 par på/
15000
vid
bo + 1 par med ungar Lövstabukten 15/6 (Ulrik Lötberg m fl); 2 par med summa 4 1K Harhol10000
men, Björkö-Arholma 25/6 (Niklas Hjort); 3 par
med
5000summa 9 1K Smultrongrund, Björkö-Arholma 25/6 (Niklas Hjort) och 4 par med summa 5
pulli 0Sennebyhaken 15/7 (Bo Granberg). Det gör
sammanlagt 24 häckande par, men rapporteringen

är, som vanligt, bristfällig. När det gäller par med
ungar, skall man vara medveten om att de senare
inte behöver vara födda där familjerna uppehåller
sig. Paret med sina ungar kan simma iväg långa
sträckor från boplatsen.
Från hösten rapporterades som mest cirka 5 000
ex, samtliga vid Hjälstaviken 19/9–7/10 (Henry
Hedlund m fl). Tidpunkten för toppnoteringen
stämmer väl med de närmast föregående åren.
Antalet är dock betydligt lägre än fjolårets rekordsumma (=8 700), men stämmer å andra sidan
väl överens med åren dessförinnan (2007–2011),
som låg relativt konstant kring 4 500–5 400 ex.
Hur detta skall tolkas är för tidigt att uttala sig
om. När det gäller rapporter om sträckande under
hösten, har endast några få inkommit. Som mest
registrerades cirka 560 ex mot S Svenska Högarna
1/10 (Anders Eriksson m fl).
LB
Prutgås Branta bernicla
Vårfynd är ovanliga, men från månadsskiftet maj–
juni finns två rapporter, 12 ex Biskops-Arnö 26/5
(Peder Winding) och 22 ex Svenska Högarna 1/6
(Per Johan Ulfendahl m fl).
Liksom tidigare år sågs det betydligt fler prutgäss under hösten. Rapporterna gäller sträckande
fåglar, oftast sedda vid kustlokaler. Den högsta
dagssumman var 965 ex 19/9, varav cirka 900 ex
mot S Svenska Högarna 19/9 (Helge Röttorp m
fl). Övriga 65 ex sågs i Röder, Blidö (Peder Winding m fl). En hög dagssumma registrerades även
24/9 – 763 ex – varav 495 ex mot S Rönnskärs
udde (Hans Norelius) och 240 ex Simpnäs (Niklas Hjort). I detta fall kan det, åtminstone delvis,

vitkind
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vara frågan om samma prutgäss. Från inlandet
finns det som vanligt bara några få fynd, som mest
noterades 112 sträckande vid Hjälstaviken 21/9
(Gigi Sahlstrand, Marcus Teveborg m fl).
Årets summor kan bedömas som måttliga jämfört med tidigare år. Betydligt större antal kan
räknas in under höstar som domineras av sydostliga vindar. Man bör dock också ha i åtanke att
summerade antal har en relativt stor osäkerhet
genom att sträcket kan gå fram ryckvis, med goda
och dåliga dagar, samtidigt som bevakningen vid
sträcklokalerna kan vara mycket ojämn. Därför
kan sträcktoppar lätt missas, i synnerhet koncentrerade och kortvariga sådana.
LB
Rödhalsad gås Branta ruficollis [0; 5; 1]
1 ex rastade vid Hjälstaviken 12–17/10 (Janne
Magnusson m fl). Fjärde fyndet i rapportområdet.
Den första var 1 ex rastande på Svenska Högarna
17/10 år 1979.
LB
Gravand Tadorna tadorna
Årets första var 1 ex förbiflygande vid Biotestsjön
3/4 (Lars Gotborn, Bo Thyselius). Från den 13/4
observerades arten mer regelbundet, och under
resten av månaden rapporterades den i första
hand från Väddö och Gräsö. Under maj dominerade istället Ledskär som den lokal som hade
klart flest iakttagelser. De två högsta antal som rapporterats från våren är 3 par Svartlöga, Blidö 11/5
(Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm) och 2
par Ledskärsviken 10–20/5 (Bo G Svensson m
fl). Även om den absoluta majoriteten av fynden

Rödhalsad gås. Branta ruficollis. Fem år efter
första besöket i Hjälstaviken 2008 kom lokalens
andra fynd av denna färggranna gås.
FOTO: HENRIK LUNDSTRÖM

är från kusten, finns det även enstaka inlandsobservationer från lokaler som Kundbysjön, Hosjön,
Hjälstaviken och Lövstaslätten.
Endast en häckning har rapporterats. Lokalen
är densamma som föregående år, d v s Björns
skärgård 15/6, och även denna gång var resultatet misslyckat (Ulrik Lötberg m fl). Ytterligare
omkring 12 par finns rapporterade från tänkbara/
möjliga häckningslokaler längs kusten och i skärgården under häckningstid. Hur många av dessa
som verkligen skred till häckning är okänt, men
det bör ha varit några par.
Under hösten var antalet iakttagelser som vanligt betydligt färre. Det högsta antalet, tillika årets
största, var 8 ex mot S i en flock Sennebyhaken
11/9 (Jan Andersson). Årets sista blev 1 ex rastande Skatudden 9/11 (Eva Edmert).
YH
[Brudand Aix sponsa]
Ett fynd av denna spektakulära parkand,
1 hane Salsta slott 15/5 (Nina Janelm m fl). YH
[Mandarinand Aix galericulata]
Såsom i fjol finns några rapporter från Enköping,
dock inga kända häckningsindicier detta år. Som
mest rapporteras 6 ex, 4 hanar och 2 honor, från
småbåtshamnen 4/11 (Nils Forsselius m fl). Utanför Enköping finns två fynd noterade: 1 hona
Svandammen, Uppsala 25/4 (Anssi Laurila,
Bengt-Olov Stolt) och 1 hane Sjöbo, Tämnaren
11/5 (Dan Henriksson, Magnus Klingse).
YH
Bläsand Anas penelope
Först ut var 4 ex Hjälstaviken 11/4 (Pekka Westin,
Kermith Illerbrand), ett relativt sent datum för
att vara årets första. Därefter började rapporterna dugga tätt. Stora antal rastande under våren
(≥100) har bokförts på ett flertal lokaler: Hederviken (Närtuna), Vendelsjön, Gimo, Laggaslätten
och Stamsjön. Som mest räknades cirka 175 ex
in vid Vendelsjön 25/4 (Thomas Pless) och vid
Stamsjön 6/5 (Mats Edholm, Brita Tibell).
En häckning, dock misslyckad, är rapporterad
från Björns skärgård (Ulrik Lötberg m fl). Dessutom finns det ett flertal rapporter från andra lokaler under häckningstid, men inga indikationer på
häckningar. Det kan dock inte uteslutas att något
häckningsförsök har gjorts, men i de allra flesta
fall rör det sig om översomrande individer som
inte skred till häckning. Större antal under sommaren har i första hand registrerats vid Ledskär, där
FÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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ett flertal observatörer har rapporterat upp till 60
ex.
Från hösten finns några rapporter om stora antal på sydsträck (≥1 000) längs kusten under slutet av september. Först registrerades 1 050 ex vid
Simpnäs 22/9 (Niklas Hjort), sträcket räknades i
stort sett hela dagen. Den 24/9 inräknades sedan
hela 3 100 ex vid Rönnskärs udde (Hans Norelius), även vid detta tillfälle bokfördes sträcket hela
dagen.
I samband med att sträcket kulminerade i slutet av september observerades också stora antal
rastande (≥300) vid Ledskär, Karlholmsviken och
i Tämnaren. Som mest noterades cirka 800 ex
Karlholmsviken 29/9 (Per Johan Ulfendahl, Tore
Dahlberg). Även Hjälstaviken hade många rastande in i oktober, t ex cirka 120 ex 16/10 (Leif Edberg). Årets sista fynd var 5 ex Säbysjön, Knivsta
18/11 (Robert Bünsow).
YH
Snatterand Anas strepera
Vårens första observationer gjordes först 15/4,
vilket är relativt sent, men på tre lokaler: 1 par
Hjälstaviken (Pekka Westin m fl); 1 par Vendelån,
Hånstaslätten, Lena (Petter Haldén) och 1 par Revelstasjön, Alunda (Kalle Källebrink, Eva Johansson). Därefter rapporterades arten dagligen. Lite
högre antal (≥ 15) har räknats på två lokaler: som
mest 41 ex Hjälstaviken 1/5 (Thomas Johansson)
och 22 ex Tämnaren 4/5 (Kalle Brinell).
Säkra och troliga häckningar har rapporterats
från ett flertal lokaler, totalt cirka 160–185 par.
Det verkliga beståndet är rimligtvis betydligt
större och en mycket grov gissning hamnar på cirka 300 par för rapportområdet. Lokaler, alternativt områden, där flera häckande par (> 5) har registrerats är: 50–75 par Tämnaren/Sörsjön (Ulrik
Lötberg m fl); cirka 30 par Hjälstaviken (Pekka
Westin m fl); 24 par Björns skärgård (Ulrik Lötberg m fl); 11 par Lövstabukten och Ledskärsområdet (Ulrik Lötberg m fl) samt 6 par Vendelsjön
(Anssi Laurila m fl).
Från Tämnaren har det under hösten, efter några års uppehåll, åter inräknats några riktigt stora
antal (≥ 100) rastande: 210 ex 14/9 (Ulf Blom);
cirka 300 ex 26/9 och cirka 100 ex 13/10 (Lars
Bern). Höstens, och årets, sista observation blev
1 hane Säbysjön, Knivsta 17/11 (Fredrik & Eskil
Friberg).
YH
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Kricka Anas crecca
Först ut detta år var 2 ex Hjälstaviken 5/4 (Gustav Knall). Därefter är arten rapporterad dagligen
under den fortsatta våren. Stora antal rastande (≥
200) denna vår noterades på fler än 20 lokaler
spridda över hela rapportområdet. Efter fjolårets
svacka blev det åter en vår med även några riktigt
stora ansamlingar: som mest cirka 600 ex Hjälstaviken 19/4 (Ingrid Åkerberg); minst 480 ex Hederviken 22/4 (Bill Douhan); cirka 500 ex Laggaslätten 23/4 (Robert Bünsow) samt cirka 400
ex Stamsjön 4/5 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Konstaterade häckningar som har rapporterats
var som vanligt få. Dylika har registrerats på följande lokaler: Östhammar: Häsängsdammarna
och Nyländadammen; Tierp: Tegelsmora kyrksjö
och Björns skärgård; Uppsala: Jönsbolssjön och
Dalkarlskärret samt Enköping: Hjälstaviken och
Larsbokärret.
Från sommarmånaderna (juni–augusti) finns
också flera rapporter med stora antal (≥ 200) på
flera lokaler. Flest hade Hjälstaviken med cirka
500–1 000 ex i juli–augusti, men Ledskär var inte
långt efter med 500–800 ex under augusti.
Under höstmånaderna inräknades återigen stora
antal vid i första hand Hjälstaviken och Ledskär,
dock inte riktigt lika många som under sommaren.
Den milda hösten gjorde att upp mot 200 ex höll
sig kvar vid Hjälstaviken nästan fram till mitten
av november. Höstens, och årets, sista krickor sågs
den 16/11: 2 ex i Hjälstaviken (Martin Tjernberg)
och 15 ex Hargsviken, Harg (Wilhelm Dietrichson).
YH
Amerikansk kricka Anas carolinensis [0; 20; 2]
Två fynd av vardera en rastande hane under våren
och försommaren: 1 hane Hederviken, Närtuna
21–22/4 (*Anders Eriksson m fl) och 1 hane Ledskär 8–9/6 (Jocce Ekström m fl). Efter två år utan
fynd i rapportområdet var det således åter dags,
som vanligt var det hanar som uppmärksammades.
YH
Gräsand Anas platyrhynchos
Året inleddes med några rapporter om stora ansamlingar (≥ 500) vid kusten under januari: minst
1 000 ex Blidösund, Blidö 4/1 (Cecilia Camitz);
cirka 500 ex Simpnäs, Björkö-Arholma 19/1
(Niklas Hjort) och 910 ex Kapellskär, Rådmansö
20/1 (Svante Söderholm m fl). Gräsänder övervintrar regelbundet i denna miljö, men det är säl-

lan så stora antal observeras.
Från hösten har likaledes stora ansamlingar rapporterats från i första hand Ledskär, där fler än
500 uppehöll sig under större delen av säsongen,
som mest räknades cirka 1 100 ex 6/9 (Martin
Tjernberg). Därtill finns en rapport som berättar
om cirka 500 ex Tämnaren 13/10 (Lars Bern).
YH
Stjärtand Anas acuta NT
Årets första, 4 ex, observerades vid Hosjön, Knutby 16/4 (Leif U Gustavsson, Sören Andersson).
Samma dag sågs 1 par även i Läbyträsk, Vänge
(Åke Berg). Från vårpassagen har inga stora antal,
vare sig som rastande eller sträckande, rapporterats. Det högsta antalet blev 5 par rastande vid
Ledskär 29/4 (Micke Johansson, Kalle Brinell).
En häckning har rapporterats även detta år
och som vanligt var lokalen för denna tilldragelse
Björns skärgård. Tyvärr misslyckades häckningen,
troligen på grund av mink (Ulrik Lötberg m fl).
Därtill finns det några observationer från andra
lokaler i månadsskiftet maj/juni, men inga starka
indikationer på häckning har noterats.
Från hösten finns några noteringar om relativt
stora antal (≥ 100) på sträck vid kusten, dock
nåddes inte fjolårets höga numerär: 155 ex mot S
Skatudden 5/9 (Mats Edholm, Brita Tibell); 115
ex mot S Sennebyhaken 17/9 (Jan Andersson);
130 ex mot SO Simpnäs 22/9 (Niklas Hjort)
samt, årets toppnotering, 310 ex mot S Rönnskärs
udde 24/9 (Hans Norelius m fl). Den 24 inräknades lägre antal på mer sydligt belägna lokaler
längs Väddökusten, men troligen var det i många
fall individer som redan hade passerat Rönnskärs
udde. Därtill har stora ansamlingar (≥ 100) av
rastande också rapporterats från kusten i norr
enligt följande: i Karlholmsviken som mest cirka
130 ex 27/8–1/9 (Kalle Brinell) och cirka 100 ex
Ledskärsviken 20/9 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Stjärtänder sågs regelbundet fram t o m 2/11.
Därefter finns ett vinterfynd från slutet av december, 1 ex Hederviken, Närtuna 29/12 (Micke Johansson).
YH
Årta Anas querquedula VU
De första årtorna för året, 2 hanar och 1 hona,
observerades i Hjälstaviken 17/4 (Pekka Westin,
Kermith Illerbrand, Tom Sandström). Detta är
ett relativt sent förstadatum, men därefter tog
rapporteringen fart. Vanligtvis var det enstaka in-

divider/par, men lite högre antal har registrerats
i Hjälstaviken, där som mest 7 hanar sågs 28/5
(Kermith Illerbrand). Antal utöver de vanliga som
rapporterats från sommaren är 9 ex Hjälstaviken
8/6 (Jan-Eric Sundin).
Tre säkerställda häckningar har inrapporterats:
1 hona med 2 ungar Hjälstaviken 8/7 (Julius &
Mikael Grantén) samt 2 honor med 6 respektive
2 ungar Jönsbolssjön, Almunge 22–27/6 (Tomas
Kjelsson, Benny Åhr). Andra lokaler med flera
fynd under häckningstid där sannolikt, alternativt
möjligen, häckningar kan ha ägt rum var Vendelsjön, Tegelsmora kyrksjö, Kärven och vid Salsta
slott. Dessutom finns det enstaka iakttagelser från
ytterligare några kanske möjliga häckningslokaler
under häckningstid, men i de flesta fall rörde de
sig troligen om fåglar på tillfälligt besök. En grov
uppskattning av antalet häckande par i rapportområdet blir 15–25 par.
Från hösten finns endast en känd observation,
1 hane Ledskär 7/9 (Kjell-Arne Larsson).
YH
Skedand Anas clypeata
Som för så många andra arter var den första iakttagelsen av skedand förhållandevis sen denna tröga
vår, men till slut sågs 1 par i Hjälstaviken 15/4
(Sebastian Agerberg). Därefter rapporterades arten dock dagligen under fortsättningen av våren.
Från häckningstid finns ett stort antal rapporter och en sammanställning av dessa ger cirka
170 troliga eller säkra häckningar. Hur många
som häckar i rapportområdet är svårt att avgöra,
men grov skattning ger i storleksordningen 300
par. Ett skärgårdsområde med många häckande
par är Björns skärgård, där en inventering resulterade i 38 par (Ulrik Lötberg m fl). Detta är en
nedgång från de 50 par som rapporterades 2012.
Därtill misslyckades flertalet av årets häckningar,
vilket inte är positivt inför kommande år. En lokal
i inlandet med likaledes många häckande par är
Hjälstaviken där 35 par bedömdes häcka (Pekka
Westin). Säkerställda häckningar (=ungkullar)
har noterats i Hjälstaviken, Jönsbolssjön, Nyländadammen, Tegelsmora kyrksjö, Funbosjön samt
Björns skärgård.
Årets sista skedand, en honfärgad, rastade i
Karlholmsviken 3/11 (Ragnar Hall m fl).
YH
Brunand Aythya ferina NT
Säkerställda häckningar har rapporterats från sex
lokaler (totalt sju honor): hona på bo BjörkholmsFÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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grundet (innerskärgård), Frötuna (Bill Douhan);
hona på bo Galtarna (innerskärgård), Länna (Bill
Douhan); två kullar Hjälstaviken (Conny Kroon
m fl); minst en kull södra Vendelsjön (Torbjörn
Ebenhard m fl); en kull Eriksberg (viltvatten),
Almunge (Tomas Kjelsson) samt hona på bo
Vidskär, Tämnaren (Lars Gustavsson).
Fynd av ensamma honor under häckningstid på
tänkbara häckningslokaler har noterats enligt följande: Kärven, Väsbysjön (Länna), Sunnerstaviken och Årike Fyris samt Häverö prästäng. Tyvärr
saknas det rapporter från Sörsjön, Tämnaren, där
det vanligtvis brukar finnas häckande brunand.
Från februari finns årets enda vinterfynd, 1 ex
kanalen vid Biotestsjön 13/2 (Raoul Wexius, LarsErik Larsson).
ML
Vigg Aythya fuligula
Stora ansamlingar (≥ 1 000) har noterats vid fem
tillfällen, alla under vårvintern. Den stränga vintern med is ända in i april bidrog säkert till att de
fyra största flockarna sågs i mars, alla i området
runt Kapellskär, Östernäs och Gräddö på Rådmansö. De största flockarna var cirka 5 000 ex
Östernäs 23/3 (Roine Karlsson) samt cirka 4 500
ex Kapellskär 29/3 (Magnus Liljefors), troligen
till stor del samma fåglar.
ML
Bergand Aythya marila VU
Fjolårets häckning följdes inte upp av några nya
detta år. Det finns inga som helst indikationer på
häckning rapporterade. Från sommaren finns dock
tre fynd kring mitten av juli: 2 hanar Rödhäll,
Hållnäs 12/7 (Barbara & Ingo Leibiger) samt 5
hanar mot NV Simpnäs 13/7 och 7 ex mot SO
samma lokal 19/7 (Niklas Hjort).
Iakttagelser av lite större antal är numera ovanligt i rapportområdet och årets högsta noteringar
blev 23 ex Ledskärsviken 30/10 (Kalle Brinell)
samt 23 ex mot S Rönnskärs udde 3/11 (Bo
Granberg). Ytterligare ett fynd från senhösten
kan nämnas, som mest 12 honfärgade Vendelsjön
25/10–10/11 (Patrick Fritzson m fl). Flocken varierade något i storlek över tiden, men bedömningen är ändå att den utgjordes av samma fåglar.
Vinterfynd föreligger såväl från januari–februari
(8 observationer av enstaka individer) som från
december (4 observationer av enstaka fåglar på
olika lokaler). Samtliga vinterfynd är från kusten,
flertalet från Rådmansö.
ML
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Ejder Somateria mollissima NT
Endast tre noteringar finns med observationer
av fyrsiffriga antal. Två av dessa är från våren i
samband med flyttningens topp: cirka 2 000 ex
rastande Furusundsleden 13/4 (Bengt Ottosson)
och cirka 1 000 ex rastande Rönnskärs udde 14/4
(Ante Strand). Den tredje noteringen är från höstflyttningen, minst 3 300 ex mot S Svenska Högarna 24/9 (Bill Douhan).
Inlandsfynd hör till undantagen, men det finns
två från detta år: 4 hanar och 3 honor överflygande Skarholmen, Uppsala 17/4 (Johan Södercrantz, Owe Rosengren, Per Andersson) samt
1 hona Våmben (Mälaren), Grönsö 2/6 (Patrik &
Mikael Rhönnstad)
ML
Praktejder Somateria spectabilis [?; 109; 1]
En ad hane upptäcktes rastande utanför Rönnskärs udde 14/4 (Yngve Hareland m fl). Fågeln
rörde sig sakta norrut längs kusten och sågs bättre
från Gamla Grisslehamn under eftermiddagen.
Därefter sågs en ad hane sträcka mot N vid Örsten, Singö 17/4 (Fredrik Bondestam). Även om
det inte helt kan uteslutas att det kan vara olika
individer, räknar vi det ändå som en och samma
fågel på båda lokalerna. Arten är numera inte årlig
i rapportområdet. Efter 2003 finns bara sex fynd,
inklusive årets.
ML
Alförrädare Polysticta stelleri [?; 183; 2]
1 ad hane Örskärssundet, Gräsö 17–21/2 (Leif &
Kersti Östman) samt 1 2K hona Morga Hage, Ekoln 19/5 (Bengt Allberg, Eva Mattsson).
Årets två fynd är de första i rapportområdet sedan 2006! Arten var tidigare en mer regelbunden
gäst. Under perioden 1984–2006 saknades fynd
endast två år. Iakttagelsen i Ekoln i slutet av maj
är det andra inlandsfyndet i rapportområdet. Från
tidigare finns ett fynd vid Övre Föret 6/4 1990.
ML
Alfågel Clangula hyemalis EN
Från våren finns en rapport som berättar om
många rastande, cirka 4 000 ex Örskär 1/4 (Mikael Malmaeus, Martin Irestedt). I samband med
vårflyttningen registrerades några fynd i inlandet:
vid Skarholmen, Uppsala (=i Ekoln) rastade 3 ex
24/4; 4 ex 28/4 och 3 ex 30/4 (Owe Rosengren,
Tor Jonzon, Björn Svensson). Därtill sågs 6 ex
sträcka mot NO vid Hjälstaviken 6/5 (Andreas
Grabs). Sommarfynd är ovanliga. Från juni–augus-

ti finns sex iakttagelser av enstaka individer.
Stora ansamlingar (≥ 1 000) har noterats vid
många tillfällen från oktober fram till årets slut
vid Svenska Högarna samt Rönnskärs udde och
närbelägna Sennebyhaken. Vid flera tillfällen har
mer än 3 000 ex rapporterats härifrån. Vid Svenska Högarna rastade minst 30 000 (!) alfåglar den
12/10 under gynnsamma observationsomständigheter (Bill Douhan). Enligt rapportören kan det
ha rört sig om 40–50 000 individer.
ML
Sjöorre Melanitta nigra
Vinterfynd från årets början (januari–februari)
föreligger i relativt normal omfattning, men två
observationer skiljer ut sig från mängden: cirka
120 ex Mälbyhamn, Väddö 3/1 (Bo Granberg)
samt cirka 300 ex utanför Gamla Grisslehamn
5/1 (Yngve Hareland). Mycket talar för att det
delvis är samma fåglar som har setts på båda dessa
närbelägna lokaler. Från december har fynd rapporterats i normal omfattning.
Att sjöorren i större utsträckning än andra marina änder sträcker över land nattetid och därmed
kan hittas rastande i våra insjöar dagtid är känt
sedan länge. Under våren sker detta framförallt
i slutet av april och början av maj. Vanligtvis är
det i större sjöar som dessa rastar, men det finns
undantag. Fyndet av 8 rastande vid ”Stora bron”
på Lövstaslätten (Torbjörn Ebenhard m fl) måste
därför framhållas som något udda i detta sammanhang. Mindre flockar kan ses rasta i inlandet
även under senhösten, men iakttagelser från denna årstid är mer ovanliga. Från detta år föreligger
ett par fynd, som mest 6 ex Dalbyviken 30/10
(Bo G Svensson).
Det blev ingen upprepning av fjolårets höga
sträcksummor från hösten. Årets rapporterade
antal är tämligen mediokra, som mest blygsamma
495 ex Rullsand, Billudden 18/10 (Per Johan Ulfendahl).
ML
Svärta Melanitta fusca NT
Vinterfynd är inte helt ovanliga, men från början
av januari finns ett par rapporter som avviker rejält från det vanliga, cirka 150 ex Gamla Grisslehamn 2/1 och, en mer exakt räkning av samma
flock, 167 ex Mälbyhamn, Väddö 3/1 (Bo Granberg). En stor flock sjöorrar fanns vid denna tid
i samma område och har rapporterats från båda
dessa lokaler. Dessa två arter låg ibland tillsammans i en enda stor flock och det har ibland varit

svårt att urskilja vad som var vad, d v s antalet av
respektive art.
Inlandsfynd av svärta är betydligt ovanligare
jämfört med släktingen sjöorre. Från våren föreligger fyra fynd, alla från maj månad, vilket överensstämmer med tidigare känd fyndbild. Dock måste
en flock om 28 individer, sträckande mot öster
förbi Kungsängen, Uppsala 22/5 (Martin Amcoff), särskilt framhållas. Det är en av de största
flockar som har rapporterats från inlandet.
Från häckningstid rapporteras drygt 70 häckande par i Björns skärgård. Häckningssäsongen
som sådan blev dock misslyckad, då de flesta
häckningarna spolierades till följd av predation
från mink, trana och havsörn (Ulrik Lötberg m
fl). Det kan också nämnas att det finns en rapport om cirka 300 ex vid Svenska Högarna 24/6
(Mats Gothnier). Från tidigare år finns det uppgifter som säger att arten ökar som häckande här
och årets rapport visar kanske att denna positiva
utveckling har fortsatt.
Avslutningsvis kan sägas att inga stora sträcksummor har rapporterats. Den största är från
hösten, 118 ex mot SV Örskär 17/10 (Peder
Waern).
ML
Knipa Bucephala clangula
Stora ansamlingar av knipa under vintern rapporteras då och då från Rådmansö, vanligtvis från
Kapellskär och Östernäs. Från årets början finns
följande fynd: cirka 1 300 ex Östernäs 20/1 (Bo
Granberg) och cirka 500 ex Kapellskär samma
dag (Håkan Markstedt) samt, trots det vid denna
tidpunkt rådande isläget, cirka 600 ex Östernäs
21/2 (Åke Berg). Huruvida det helt eller delvis
är samma fåglar som ses på dessa två närbelägna
lokaler låter vi vara osagt.
Som vanligt fanns det gott om knipor i Björns
skärgård under hösten. Vid tre tillfällen under perioden 20/9–17/10 registrerades cirka 2 000 ex
(Ulrik Lötberg, Nils-Olof Jerling m fl). Därutöver
finns det flera rapporter från samma område som
berättar om cirka 500–1 000 knipor.
ML
Salskrake Mergellus albellus NT
Från januari–februari har det inkommit rapporter
om enstaka individer eller smärre flockar från ett
tiotal lokaler, som mest 7 ex mot NV Simpnäs
20/1 (Niklas Hjort). Redan från den 2/3 finns
dock en rapport om remarkabla 100 ex rastande
utanför Biotestsjön (Joakim, Adrian & Elisabeth
FÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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Djerf). Sannolikt hade de legat här hela vintern,
osedda, eftersom besöksförbud numera råder vid
denna lokal.
Trots att arten är rapporterade från ganska
många lokaler under våren, finns det inte heller
detta år några iakttagelser av lite större antal. Som
mest rapporteras blygsamma 13 ex Vendelsjön
20/4 (Kenneth Pless m fl). Sommarfynd rapporteras numera årligen, men de är vanligtvis få och
från 2013 finns noteringar från tre lokaler: 3 hanar
Kallrigafjärden 16–17/6 (Kjell Stålberg, Göran
Ormestad); 2 honfärgade Rödhäll, Hållnäs 3/8
(Barbara & Ingo Leibiger) samt 1 honfärgad Ledskär 15–31/8 (Yngve Meijer, Kalle Brinell m fl).
Stora ansamlingar noteras mer frekvent under
hösten och detta år var inget undantag. De högsta
antalen registrerades traditionsenligt i Skedviken
med bl a 87 ex 19/10 (Björn Sjögren); 160 ex
10/11 och fortfarande 132 ex så sent som 23/11
(Bill Douhan). Även vid Karlholmsviken/Ledskär
noterades höga antal, som mest 68 ex 29/10 (Oskar Löfgren). Vid Hjälstaviken inräknades som
mest 36 ex 27/10 (Martin Tjernberg). Tyvärr
finns det inga rapporter från Tämnaren, en sjö
som brukar kunna hysa många salskrakar under
senhösten.
ML
Småskrake Mergus serrator
En säkerställd häckning i inlandet har rapporterats, den första sedan 1995 (!), en kull med fyra
ungar sågs i Oknöfjärden, Mälaren 16/7 (Christina Holmberg). Det innebär att den guldstjärna
som i rapporten för 2011 utlovades till den som
hittade nästa häckning av småskrake i rapportområdets inland, således tillfaller Christina! Det enda
fyndet i övrigt från inlandet under häckningstid var
1 par Lilla Lindholmen, Norra Björkfjärden 8/6
(Martin Amcoff).
Det finns all anledning att känna oro för småskrakens nuvarande situation som häckfågel i våra
insjövatten. Artens huvudsakliga tillhåll i denna
miljö har varit Mälaren, men här har arten minskat dramatiskt under senare år. Detta är något
som Thomas Petterssons inventeringar åt berörda
länsstyrelser har visat.
MT
Storskrake Mergus merganser
Från senhösten finns stora ansamlingar rapporterade från två lokaler vid sju tillfällen. De högsta
noteringarna på respektive lokal var cirka 2 600
ex Tämnaren (från Gruvberget) 2/11 (Ulf Blom)
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och cirka 2 400 ex Skedviken 10/11 (Bill Douhan).
ML
Rapphöna Perdix perdix NT
Även om rapphönan inte längre förekommer naturligt i Uppland, fortsätter vi med en kortfattad
lägesrapport för att informera om utsättningarnas
omfattning.
Håbo kommun: 3 ex Lugnet, Övergran 23/5
(Jan Tallmark) och 28 ex Värsta gård, Häggeby
27/10 (Inger Gustafsson). Enköping kommun:
Samtliga observationer under året gjordes på
Ryda- och Landsbergaslätten (Biskops-Kulla,
Nysätra, Torstuna och Långtora socknar). Under
perioden januari – maj sågs här minst fyra kullar
(≥14 ex) och under hösten fram till nyår ett tiotal
kullar (cirka 60 ex). Dessutom två sommarfynd
omfattande 1+5 ex Uppsala kommun: 1 ex Läbyträsk, Vänge 6/1 (Åke Berg); 4 ex Lövstaslätten 9/1 (Björn Svensson); 3 ex Hågadalen 15/9
(Yngve Hareland, Lotta Hedkvist); 5 ex Stamsjön 18/9 ( Mats Edholm, Brita Tibell) och 10 ex
5/10 (Mats Edholm); 7 ex Sundbromark, Bälinge
13/11 (Curt Johnsson) och 8 ex Forkarby, Bälinge
30/11 (Kenneth Pless). Knivsta kommun: 1 ex
Lilla Husby, Husby-Långhundra 16/11 (Bill Douhan). Tierp kommun: 2 ex Ledskär 19/5 (Rüdiger
Kasche) och 1 spelande Örbyhus, Vendel 15/6
(Anssi Laurila).
Utsättningarna görs numera av ett fåtal markägare runtom i landskapet, dock förmodligen i
allt mindre omfattning (det är ju ingen idé att
fortsätta då fåglarna försvinner mer eller mindre
momentant). Det finns dock ett stort undantag,
nämligen företaget Långtora Hund & Sport, beläget vid Lyngnesta, södra delen av Rydaslätten. Till
Lyngnesta kommer årligen ett stort antal personer
och större sällskap, där de får möjlighet att träna
sina fågelhundar. I nämnda område släpptes enligt
uppgift 5 000 rapphöns och 11 000 fasaner under
2013! Med kunskap om utsättningens omfattning
förvånas man över det faktum att endast någon
procent av dessa rapphöns upptäcks av besökande
fågelskådare vintertid.
MT
Vaktel Coturnix coturnix NT
Årets första hördes i Vissjön, Björklinge 7/5 (Bengt
Säfström, Gunnar Ehrenroth m fl), en udda biotop eftersom Vissjön numera är en gungflyartad
myr. Den sista för året spelade vid Härvsta, Simtuna 11/8 (Carl-Johan Pettersson). Året som

Storlom Gavia arctica
Ett fåtal vinterfynd av 1–2 ex vid kusten finns
från såväl januari–februari som december. Från
vårsträcket kan några stora antal (≥ 50) på sträck
nämnas: 112 ex mot N Örsten, Singö 17/4 (Fredrik Bondestam); 53 ex mot N Skatudden 21/4
(Bengt Säfström) och 66 ex mot NV Simpnäs
22/4 (Niklas Hjort).
Åtta konstaterade häckningar: vardera 1 par i
Vadsjön (viltvatten), Häverö (Bill Douhan); Jägarmossen (viltvatten), Rimbo (Bill Douhan); vattenfylld f d grustäkt Hållvastby, Riala (Bill Douhan);
Slagsmyren, Morkarla (Lars Bern); Ösmaren,
Roslags-Bro (Joakim Ekman); Tenasjön, Vittinge
(Bengt Ottosson) samt Strandsjön och Bredsjön,
Järlåsa (Anders Jansson). Därutöver finns det
observationer av par i lämplig häckningsbiotop
under häckningstid rapporterade från ytterligare
drygt ett 20-tal lokaler. Som vanligt finns det rapporter endast från en mindre del av de sjöar som
hyser arten som häckfågel.
Även från hösten finns det noteringar om stora
antal (≥ 50) på sträck rapporterade från kusten:
73 ex mot S Skvallerhamnsudden, Arholma 1/9
(Fredrik Friberg m fl); 58 ex mot S Simpnäs 24/9
(Niklas Hjort); 51 ex mot S Måssten, Singö 25/9
(Fredrik Bondestam); 65 ex mot S Svenska Högarna 30/9 (Tommy Eriksson) samt 54 ex mot S
Måssten, Singö 10/10 (Fredrik Bondestam). BD

helhet blev dock en besvikelse för alla vaktelälskare – totalt registrerades endast 27 spelande. Vi
får backa ända till 1996 för att finna ett sämre
resultat (17).
Den kommunvisa fördelningen var som följer:
Uppsala 10, Enköping 8, Tierp 4, Sala (del av) 2,
Älvkarleby 1, Östhammar 1 och Norrtälje 1. Övrigt: 1 ex stöttes Vida gård, Harbo 11/5 (Magnus
Klingse).
Kan orsaken till de kraftiga svängningarna i
antal alltsedan 2007 (max 325, min 28) tänkas
vara väderbetingad, åtminstone 2013? I maj detta
år låg det azoriska högtrycket längre norrut än
normalt och medförde periodvis en nordvästlig luftström över västra Europa. Det gjorde att
temperaturerna i ett område från Storbritannien
i norr, Österrike i öster och mellersta Spanien i
söder i allmänhet var upp till tre grader under det
normala.
MT
Smålom Gavia stellata NT
Inga stora antal på sträck har rapporterats från våren, som mest finns 17 ex mot N Örsten, Singö
5/5 (Fredrik Bondestam). Som vanligt finns det
ett flertal fynd av 1–3 ex under sommaren, men
samtliga är från kusten och avser rimligtvis icke
häckande fåglar som översomrar här.
Från hösten finns flera rapporter som berättar
om stora antal (≥ 50) på sträck längs kusten, flertalet kommer som vanligt från Singö/Väddökusten: 72 ex mot SO Simpnäs 24/9 (Niklas Hjort);
vid Måssten, Singö 141 ex mot S 25/9; 88 ex mot
S 26/9; 128 ex 29/9 och 106 ex 10/10 (Fredrik
Bondestam) samt 52 ex mot S så sent som 20/11
(Fredrik Bondestam) denna milda höst.
BD

Vitnäbbad islom Gavia adamsii [3; 101; 3]
1 ad mot NO Röder, Blidö 11/5 (Björn Andersson, Stig-Uno Svensson); 1 1K Rödhäll, Hållnäs
2–8/10 (Anders Norberg, Christina Ask m fl) och
1 1K Långsandsörarna, Älvkarleby 13/10 (Ken-
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neth & Thomas Pless, Per Johan Ulfendahl).
Även om de två sistnämnda skulle kunna vara
samma individ, räknas de här som olika då det
mycket väl kan vara så.
BD
Obestämd islom Gavia immer/adamsii
Fyra fynd av till art obestämda islommar från såväl lämpliga tidpunkter som lokaler: 1 ex mot N
Måssten, Singö 26/5 (Fredrik Bondestam); 1 ex
mot SO Örskär 21/9 (Mikael Malmaeus, Martin Irestedt); 1 ex mot SO Simpnäs 22/9 (Niklas
Hjort) och 1 ex mot S Röder, Blidö 13/10 (Magnus Liljefors m fl).
BD
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Året inleddes med vinterfynd på endast en lokal, som mest 3 ex, i kanalen vid Forsmarks
kärnkraftverk 5/1–12/3 (Kenneth Olausson m
fl). Under häckningstid har konstaterade häckningar registrerats på fyra lokaler enligt följande: 1 par Lillsjön, Gryta 20/4–12/10, sågs
ruva 29/6 (Yngve Hareland m fl) och med
2 pulli i september (Per-Erik Holmlund m fl);
1 par Stor-Kärret, Dalby 28/4–29/7, sågs med 3
ungar (Henrik Berg, Ragnar Hall m fl); 1 par Nyländadammen, Harg 30/4–4/8 (ytterligare ett par
16/5), sågs med 2 pulli 27/6 (Wilhelm Dietrichson m fl) samt 1 par i viltvatten vid Gyllerboda,
Vendel 21/5–4/8, sågs ruva men senare inga ungar
sedda (Wilhelm Dietrichson, Kalle Brinell).
Därtill finns det observationer rapporterade
från ytterligare fyra lokaler som gör häckningar
troliga. I södra Vendelsjön sågs 1 ad 14/4–1/5
(Martin Molin m fl) och 1 ungfågel 13/8 (Bernt
Thorssell m fl). Med tanke på all skymmande
vegetation i denna sjö är det inte otänkbart att
en häckning kan ha ägt rum här, trots god bevakning under resten av maj. Den andra lokalen är
Vindsberga viltvatten, Tillberga där 2 par sågs
18/5 (Winand Synnerfalk), men tyvärr tycks det
inte finnas några fler rapporter härifrån som kan
säkerställa häckning. Stationära fåglar noterades
dessutom under längre tid på två lokaler, dock
utan observationer av ungfåglar.
Vinterfynd finns avslutningsvis från två lokaler
under december: som mest 3 ex Ulva kvarn 30/11–
15/12 (Bodil Östman m fl) och 1 ex Vendelån,
Lena 20/12 (Patrick Fritzson).
PH
Skäggdopping Podiceps cristatus
Två vinterfynd har rapporterats från årets inled-

18

FÅGLAR I UPPLAND 3 2014

ning: 1 ex Ängskärsklubb, Hållnäs 6/1 (Ingemar
Lindquist m fl) och 1 ex Simpnäs, Björkö-Arholma 21/2 (Kenneth Olausson).
Följande stora antal häckande, eller troligen
häckande, par har registrerats på några sedan tidigare kända tillhåll för arten: 25 par (misslyckade) Hjälstaviken 6/5–1/7 (Pekka Westin); 23 par
Norrsundet, Riddersholm 10/5 (Åke Berg, Ingela
Frost); 17 par Skedviken 18/5 (Bill Douhan); 40
par Rotholmsviken, Häverö 20/5 (Ulla Karlsson) samt 25 par Harudden, Kallrigafjärden 25/5
(Adrian & Joakim Djerf).
PH
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Två vinterfynd i början av året: vardera 1 ex
(samma?) Ängskärsklubb, Hållnäs 6/1 (Ingemar
Lindquist m fl) samt Rödhäll, Hållnäs samma dag
(Anssi Laurila).
Sammantaget 34 säkra häckningar (t ex ungar
observerade, fåglar på bo, bobyggande) har rapporterats. Häckningarna fanns i tre av våra kommuner enligt följande: Norrtälje (5 par): 1 par Jägarmossen 1/5–1/8, misslyckad häckning (Roland
Sjölander m fl); 2 par Blåkaren, Häverö 4/5–7/7,
ett par fick ut två ungar (Tony Mattsson) samt 2
par Skeppshusviken, Herräng, Häverö 12/5–26/6,
ett par fick ut tre ungar (Joakim & Rune Johansson). Uppsala (4 par): 1 par i viltvatten vid Eriksberg, Almunge 28/4–25/7, misslyckad häckning
(Tomas Kjelsson); 1 par Dalkarlskärret, Uppsala
25/4–1/8, tre flygga ungar (Henrik Lundström
m fl) samt 2 par Kärven 25/4–31/7, en unge
(Tomas Kjelsson m fl). Östhammar (25 par): 4
par Klardammen, Dannemora 26/4–12/8, fick
ut tillsammans 7 ungar (Curt Johnsson m fl); 4
par Nyländadammen, Harg 27/4–30/7, fick ut en
unge vardera (Wilhelm Dietrichson m fl); 2 par
Lillbyasjön, Film 28/4–6/7, fick ut 2 ungar (Leif
Carlsson m fl); 1 par Karmdammen, Dannemora
30/4–12/5, 1 1K sågs 27/7 (Ronny Fredriksson,
Lars Bern); 13 bobyggande par Slagsmyran, Morkarla 10–15/6 (Lars Bern) samt 1 par med 1 unge
Hammardammen, Morkarla 14/7 (Lars Bern).
Därtill har par observerats under häckningstid i
lämplig häckningsmiljö enligt följande: 1 par Hjälstaviken 20/4 och 18–19/5 (Harald Perby m fl);
1 par Stamsjön 4/5 (Mats Edholm, Brita Tibell);
1 par Dunsjön, Tärnsjö 14/5 (Fredrik Friberg); 1
par Grissjön, Järlåsa 25/5 (Anders Jansson); 4 par
Dannemorasjön 17/5 (Lars Bern m fl) samt 1 par
(utöver paren med lyckade häckningar) Nylända-

dammen, Harg (Wilhelm Dietrichson).
Sammanfattningsvis innebär detta 34 med säkerhet häckande par samt ytterligare 9 som med
olika grad av säkerhet kan ha häckat. Det är inte
troligt att häckning ägde rum i Hjälstaviken och
Stamsjön, sannolikt rastande fåglar under flyttningen, men kanske kan det bli så i framtiden.PH
Svarthakedopping Podiceps auritus NT
Från detta år, då inventeringen av fågelfaunan i
våra viltvatten har fortsatt, har så många som 102
par rapporterats från 56 potentiella häckningslokaler (av dessa var det dock bara 16 som, enligt
rapporteringen, lyckades få ut ungar). Paren fördelas på kommuner enligt följande (antal lokaler
inom parentes): Norrtälje 35 (19), Östhammar
25 (12), Uppsala 17 (13), Enköping 13 (6), Knivsta 6 (2), Tierp 5 (3) och Heby 1 (1).
Det kan tyckas märkligt att det häckande beståndet i landskapet Uppland anges till blott 85
par i det färska standardverket ”Fåglarna i Sverige
– antal och förekomst”, men det visar bara på hur
osäkra våra antaganden kan vara. Det råder dock
inga tvivel
om att arten har ökat under senare tid
vaktel
med nyetableringar längs kusten och i skärgården
samt i nyanlagda viltvatten och andra våtmarker.
350
PH
300

Storskarv Phalacrocorax carbo
250
Inlandshäckningar har rapporterats från två loka200båda belägna i Mälaren: minst 25 ex Stenholler,
men,
Gorran 1/5 (Peter Samuelsson) samt 23 par
150
Torrgrund, Oknöfjärden 21/5 (Kent Söderberg).
100 kusten finns det rapporter om häckningar
Från
från
50 likaledes endast två lokaler: cirka 800 par

Själön, Lövstabukten (+125 par på en närbelägen
ö) 4–15/6 (Ulrik Lötberg m fl) samt 85 aktiva bon
Knaggrund, Svartlöga, Blidö 24/5 (Mats Gothnier,
Claes Kyrk). Det kan nämnas att kolonin på Själön ökade med 300 par sedan 2012.
Eftersom inga systematiska inventeringar har
genomförts under året, är det troligt att rapporteringen är ofullständig. Det fanns sannolikt fler
kolonier såväl i Mälaren som längs kusten. Enligt
den nationella förvaltningsplanen för skarv 2014
(Naturvårdsverket), minskade skarvpopulationen
i Uppsala län med 47 procent mellan 2006 och
2012, från 2064 till 1297 par. En minskande population är också tydlig nationellt efter toppåret
2006.
YH
Rördrom Botaurus stellaris NT
De första tutande hanarna för året hördes på tre lokaler 20/4 (sent datum): Hosjön, Vendelsjön samt
Sottern (Knutby). Totalt registrerades 50 tutande,
vilket är nära resultatet från föregående år (=54).
Antalet har legat på ungefär denna nivå sedan
2010, medan antalet under tidigare år i början av
2000-talet var högre. Under perioden 2005–2009
registrerades i genomsnitt 83 tutande/år (76–86
ex).
Tämnaren hade flest med nio, följt av Vendelsjön med sex, medan Hjälstaviken även detta år
hade fyra. Därutöver var det bara Lårsta- och
Grystaviken som hade fler än en, med vardera
två. Övriga 27 lokaler, 21 sjöar och sex Mälarvikar, hade vardera en.
Årets sista rapporterade var en nattsträckande
individ som hördes vid Hågadalen, Uppsala 9/8
(Bo Söderström).
YH

0
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Gråhäger, Ardea cinerea. Även regionens standardrutter signalerar om en minskning av arten
i landskapet. FOTO: KIM ALPGÅRD

Ägretthäger Egretta alba [1; 56; 4]
Årets första var 1 ex förbiflygande Borgmästarholmen, Norrtälje 28/4 (gm Kristoffer Stighäll).
Med stor sannolikhet var det samma fågel som
sedan sågs vid Nodsta, Frötuna 30/4–1/5 (Johan
Westerlund m fl). Huruvida det var denna individ som sedan iakttogs i skärgården, på Gisslingö
(Rådmansö/Vätö) 3/5, (Åke Lindelöv) och vid
Gässvikssjön, Häverö 12–14/5 (Kristoffer Stighäll, Bo Granberg m fl) är mer osäkert, men här
räknas dessa iakttagelser ändå som en och samma
fågel.
Det dröjde sedan en dryg månad innan 1 ex
sågs vid Hjälstaviken 18/6 (Kermith Illerbrand m
fl) och åter 6/7 (Peter Ahlin m fl). Även om det
inte finns några observationer från perioden däremellan, antar vi att det var samma individ vid
båda tillfällena. Man ställer sig givetvis undrande
till om det kanske var denna ägretthäger som sågs
tillfälligt i Vendelsjön 23/6 (Kenneth Pless), men
den bedöms här vara en annan. Året avslutades
med ett fynd i november, 1 ex förbiflygande vid
Övre Föret, Uppsala så sent som 13/11 (Göran
Nordlander, Jan-Erik Wahlroos).
Det innebär fynd av uppskattningsvis fyra individer under året. Det bör dock sägas att det givet-
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vis är ytterst svårt att komma fram till vilka fynd,
även på olika lokaler, som har utgjorts av kanske
en och samma individ. Hur vi har kommit fram
till årets resultat, d v s fyra exemplar, kan tveklöst
diskuteras och det finns de, även inom rrk, som
har kommit fram till ett annat antal.
YH/BD
Gråhäger Ardea cinerea
Från årets början föreligger endast två vinterfynd: 1 ex Biotestsjön, Forsmark 5/1 (Kenneth
Olausson m fl) och 1 ex Örskärssundet, Gräsö
17/2 (Elisabeth & Åke Karlsén). Det var först under mars som antalet iakttagelser så småningom
ökade. Fler fynd av arten brukar rapporteras från
Biotestsjön under vintern, men lokalen har blivit
mer svårbesökt på grund av utökade säkerhetsarrangemang kring kärnkraftverket.
Följande rapporter som berättar om häckningar föreligger: cirka 15 par Snesslingeberg, Börstil
(Lars-Eric Roxin); ≥ 3 par Nordal, Löt (Patrik &
Mikael Rhönnstad); ≥ 10 bon Lötaholmen, Rådmansö (Tryggve Engdahl m fl); 1 par Skeppshusviken, Häverö (Joakim & Rune Johansson); 10
bobyggande Ledskärsviken (Johan Södercrantz)
samt 1 par Stennässjön, Skogs-Tibble (gm Anders
Jansson).

Sammanlagt kanske 40 häckande par har rapporterats! Det är en fjärdedel jämfört med fjolåret
och det sämsta resultatet på årtionden. Även om
kontrollen av kända häckningslokaler är mycket
dålig, måste detta rimligtvis innebära att arten har
minskat rejält som häckfågel i rapportområdet.
Enligt ”Sveriges fåglar – antal och förekomst” har
vi cirka 1 000 häckande par i landskapet, cirka
700 par enbart i Uppsala län! Det tror vi inte på.
Från hösten föreligger några rapporter om relativt stora antal, som mest sågs minst 45 ex Hjälstaviken 9–10/10
(Sven-Gösta Svantesson m fl).
vaktel
Den avslutande vintermånaden var mycket mild
och arten rapporterades ända in i slutet med en
350
individ som firade nyår i diket mellan dagvatten300
dammen
och reningsverket i Årike Fyris, Uppsala
(Ragnar Hall).
BD
250

Vit200
stork Ciconia ciconia RE
Svårt
150 att bedöma antalet inblandade individer i
årets fynd, men en kvalificerad gissning stannar
på 100
fem enligt följande: 1 ex Grytinge, Riala 18/4
(Niclas
50 Ahlberg m fl); 1 ex Viksta 27/4 (Maria Mejbert) och Ålfors, Tierpsslätten 2/5 (Ulf
0
Blom); 1 ex Nåntuna ängar, Uppsala 14/5 (Camilla &rördrom
Håkan Andersson m fl); 1 ex sträckande
mot
SV
Tierps flygplats 14/6 (Kalle Brinell) och
100
1 ex Älmsta, Väddö 28/6 (Per Johansson, Björn
Lindkvist).
PH
80
Bivråk
Pernis apivorus VU
60
Årets första bivråk siktades vid Hargsviken
11/5
40 (Wilhelm Dietrichson) medan den sista för
året sågs passera Bålsta 30/9 (Lennart Andersson).
20 Nämnas kan att fyra fynd har rapporterats
från 3–8/5, men då inga beskrivningar av dessa

iakttagelser har inkommit, har de inte godkänts
(rrk Uppland kräver beskrivning för fynd gjorda
före 10/5).
Det totala antalet individdagar (summan av
antalet observerade individer per dag) stannade
vid 487, vilket är rekord. Medelvärdet för åren
2004–2012 är 347, som flest rapporterades 482
år 2011 och som minst 202 år 2004.
Bland de 487 individdagarna döljer sig totalt
53 västflyttande över Ålands hav 5–21/9. Av dessa
blev 24 åldersbestämda, samtliga till årsungar. Som
mest inräknades 22 ex Örsten, Singö 8/9 (Fredrik
Bondestam) och 18 1K Röder, Blidö 14/9 (Björn
Andersson, Peder Widing m fl). En intressant iakttagelse var en ungfågel som sågs sträcka in över
det öppna havet NO Gisslingö, Rådmansö 14/9.
Den hade en GPS-sändare på ryggen, både box
och antenn sågs (Herbert & Kerstin Baumann).
MT
Brun glada Milvus migrans [9; 148; 8]
Tio fynd har rapporterats från perioden 19/4–15/9:
1 ex Hjälstaviken 19/4 (Pekka Westin, Kermith Illerbrand); 1 ex mot N Skarholmen, Uppsala 20/4
(*Johan Södercrantz m fl) och samma individ en
dryg timme senare vid Håga, Uppsala (Bo Söderström); 1 ex Österhamn, Arholma 20/4 (Eskil &
Fredrik Friberg); 1 ad Hov, Rasbo 25/4 (Robert
Ekman, Mats Gothnier, Per Sander); 1 ex Fiby urskog 25/4 (Per-Anders Edin); 1 ad Forsmark 5/5
(Björn Lundgren); 1 ex Vissjön, Björklinge 13/5
(Martin Tjernberg); 1 ex Hökhuvuds kyrka 30/7
(Staffan Liljeqvist); 1 ex mot V Måssten, Singö
14/9 (Fredrik & Henrik Bondestam) samt 1 ex
mot S Vendelsjön 15/9 (Anssi Laurila).
Sammantaget tio fynd, men sannolikt färre in-
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vaktel

volverade
individer då det i några fall troligen var
350
samma fågel som sågs. Det kan dock ha varit så
300
många som 8 olika exemplar.
250
Eftersom
medeltalet fynd/år under de 13 åren
2000–2012 är drygt sju, får årets resultat beteck200
nas som gott, faktiskt det tredje bästa under peri150
oden
(som mest 17 fynd 2011 och 15 fynd 2003).
För100
en gång skull kan vi dock konstatera att den
bruna blev ordentligt slagen av den röda vad gäl50
ler antalet!
MT
0

Röd glada Milvus milvus
rördrom
Det började som vanligt. Efter årets första iakt100 1 ex Vålbergsbacken, Västeråker 25/4 (Ulf
tagelse,
Karlsson), gjordes ytterligare fynd av enstaka in80 väl spridda geografiskt och i tiden fram t o
divider
m 30/6. Sedan hände något!
60 och med 16/7 fram till årets sista obserFrån
vation – 1 ex Siggestaslätten, Simtuna 17/9 (Thomas40
Johansson) – sågs arten ”överallt”. Räknat på
individdagar blev summan 45 och inklusive antalet i20Upplandsdelen av Stockholmstraktens rapportområde hela 57. Under augusti rapporterades
fynd 0i stort sett dagligen och som mest under en
och samma dag sågs 6 ex spridda i landskapet 1/8.
bivråk
Som
mest sågs 3 ex Ledskär 1/8 och 3 ex Siggestaslätten
29/8. Det totala antalet individer bör
500
rimligtvis ha omfattat flera tiotal. Samtliga rapporterade
individer med åldersangivelse har ang400
etts vara 2K eller äldre.
Invasionen uppmärksammades även i övriga
300
landskap i Götaland och Svealand samt längs
Norrlandskusten
upp till Umeåtrakten. Det gjor200
des även ett fynd i norra Jämtland! En granskning
av
100fyndfördelningen på karta i Artportalen visar

på ett markant ”band” av observationer från Halland/Bohuslän genom Västergötland, via Närke
och Västmanland till Uppland. Genom ”backtracking” hamnar vi på Jyllands nordspets – Skagen.
Vid Skagen konstaterades ett ovanligt stort antal röda glador, 45 ex, sträckande mot NO 24/7,
d v s i riktning mot södra Bohuslän. Dagen efter slogs detta danska rekord med råge då 181
individer gjorde sträckförsök mot nordost. Hur
många som definitivt lämnade landet är obekant,
men utifrån lämnade kommentarer från olika observatörer i dofbas.dk kan man tolka det som att
det var närmare hundratalet. Den 26/7 blev inte
sämre! Denna dag inräknades 210 ex vid Skagen
och en hel del av dessa (majoriteten?) borde rimligtvis ha fortsatt mot NO och in i Sverige. Vid
Orust/Härmanö (Bohuslän) sågs hur som helst
minst 37 på insträck under eftermiddagen vilket,
enligt Artportalen, är det högsta antalet som någonsin rapporterats i Sverige utanför Skåne och
Blekinge. Nämnas kan också att en av de danska
rapportörerna noterade att endast en individ var
årsunge, övriga var äldre fåglar.
MT
Havsörn Haliaeetus albicilla NT
Aningen färre rapporterade fynd detta år, 3 767
individdagar mot 3 812 året innan. Antalet ansamlingar/dagssummor sträckande bestående
av tio eller fler var dock större, 49 mot 30 år
2012. De två största ansamlingarna var 43 ex
Dannemorasjön 20/4 (Curt Johnsson) och 35
ex Killskär, Hållnäs 2/11 (Lillemor & SvenOlof Eriksson). Antalet havsörnar som sågs
sträcka mot norr vid Hjälstaviken 4/3–3/4 var
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32. Vad gäller antalet rapporterade fynd fick
havsörnen detta år stryk av hela sex arter. Talgoxen segrade även detta år med 4 599 fynd. MT
[Jättehavsörn Haliaeetus pelagicus]
1 ex (ungfågel) Alholmen, Gårdskär 3/8 (Oskar
Löfgren, Andreas Press) och samma individ Norrby, Skederid 7/10 (Anna-Lena Landén).
Historien om denna rymling är följande: Den
25/7 upptäcktes jättehavsörnen vid Skagen (norra Jylland) där den sågs även 26 och 30/7. Fyra
dagar senare landade örnen plötsligt på stranden
ett tiotal meter framför ögonen på två minst sagt
brydda skådare i norra Uppland! Efter denna observation var örnen som uppslukad av jorden – till
den 1/10. Då sågs den passera Säbysjön, Järvafältet och sex dagar senare (7/10) blev den fotograferad i Skederid av Anna-Lena Landén i tron att
det var en havsörn. Från Rimbotrakten fick örnen
sedan bråttom till Öland, där den sågs 9/10, och
via Småland till Olsäng i Blekinge 10/10. Det senaste ryktet gör gällande att en jättehavsörn fotograferats i Polen 12/2 2014 och det ligger nära
tillhands att tro att det gäller samma individ.
Örnen har av många ansetts ha varit 1K, men
detta förefaller högst osannolikt. Mer troligt är att
den var 2K och gissningsvis född i fångenskap sent
på året 2012. Artens naturliga utbredning är vid
kusten av Kamchatka, kusterna kring Ochotska
havet och en bit in i landet utmed större floder
samt på ön Sakhalin.
MT
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Årets första bruna kärrhökar sågs vid Hjälstaviken
och Vendelsjön 4/4, d v s ungefär en vecka se-

nare än normal ankomsttid. Detta kan förmodligen skyllas på den långt utdragna vintern. Arten
rapporterades sedan i stort sett dagligen fram t o
m 9/10. Eftersläntrare noterades vid Hjälstaviken
14/10 (Ann-Cathrine Karlsson) och 19/10 (Lennart Öhmark).
MT
Blå kärrhök Circus cyaneus NT
Även detta år föreligger ett vinterfynd från årets
inledning: 1 ad hona (utan stjärt!) Kungsängen,
Uppsala 2/1 (Lei Zhu). Vårens första sågs först
6/4, en månad senare är 2012, och vårflyttningen
pågick sedan hela maj månad ut med en topp
under de tre sista veckorna i april. Antalet individdagar under våren uppgick till 128 vilket är 59
färre än 2012 och 21 under medeltalet för åren
2003–2012 (=149).
Under sommaren (juni–juli) gjordes åtta fynd
väl spridda i rapportområdet, från Norrtälje i öster
till Heby i väster, likaså väl spridda i tid. Antalet
involverade individer är som vanligt svårbedömt,
men bör ha varit minst fem.
Höstflyttningen startade med en iakttagelse redan 2/8 och pågick sedan hela hösten med många
fynd även i november. Antalet individdagar under
hösten beräknas till 305, närmare 70 färre än 2012
och avsevärt mycket lägre än genomsnittet för
tioårsperioden 2003–2012 (=423). Bland dessa
305 finns de 53 som noterades på sträck mot väster över Ålands hav 31/8–19/10.
Året avslutades med fyra vinterfynd under december vilket är fler än normalt: 1 1K Rydaslätten
1–29/12 (Gunnar Steinholtz m fl), 2 honfärgade
Hjälstaviken 3–31/12 (Tommy Eriksson m fl), 1
honfärgad Ängsholmen, Gamla Bälingemossar

Vår
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4/12 (Thomas Pless) samt 1 ad hane Gysta, Bälinge 29/12 (Per-Anders Edin).
MT
Stäpphök Circus macrourus [12; 68; 8]
Åtta fynd, vardera fyra under våren respektive
hösten, är hälften jämfört med fjolåret, men ändå
en ovanligt hög årssumma: 1 ad hane mot N södra Vendelsjön 21/4 (Anssi Laurila, Nina Janelm
m fl); 1 2K mot N Örskär 9/5 (Martin Irestedt);
1 2K hane Laggaslätten och Kungsängen 11–12/5
(Tomas Pärt, Zacke Svensson m fl); 1 2K Örskär
11–12/5 (Mikael Malmaeus, Martin Irestedt); 1
1K mot V Skatudden 8/9 (Kjell Stålberg); 1 1K
Stamsjön 18/9 (Mats Edholm, Brita Tibell); 1 1K
mot V Svenska Högarna 21/9 (Bill Douhan) samt
1 3K+ hane Fjärdhundraslätten 21/9 (Ulf Broberg).
MT
Ängshök Circus pygargus EN
En lyckad häckning (två flygga ungar) konstaterades vid den säkra lokalen Vissjön, Björklinge
(Ragnar Hall m fl). Noterbart är att två hanar
uppehöll sig vid lokalen under hela häckningssäsongen samt att tre hanar sågs tillfälligt 5/8.
blå kärr en häckning, som dock misslyckades,
Ytterligare
konstaterades vid Skärsta, Edebo (Bill Douhan).
800
Inga observationer gjordes som tyder på att fler
700
häckningar än dessa två.
600
Årets första ängshök, 1 ad hane, sågs vid Svar500
varbo, Gamla Bälingemossar 17/4 (Thomas Pless)
och årets sista, även det en gammal hane, obser400
verades vid Siggestaslätten, Simtuna 29/8 (Kalle
300
Källebrink, Eva Johansson). Det totala antalet
200
individdagar, exklusive observationer gjorda i di100
rekt anslutning till häckningslokalerna, blev 86.

En 2k stäpphökshane, Circus cyaneus, uppehöll
sig under två vårdagar i Uppsalas södra utkanter.
Här på bild från Kungsängen den 12 maj 2013.
FOTO: MARTIN MOLIN

Vid Fjärdhundraslätten, där det under flera år
har samlats ängshökar under eftersommaren, sågs
detta år som mest 4 ex 22/7 (Thomas Johansson).
MT
Duvhök Accipiter gentilis
Antalet individdagar detta år stannade vid 785 vilket är nära genomsnittet för perioden 2005–2012
(=765, variation 644–958). Av dessa var 151 från
januari–februari, även det nära medelvärdet för
åren 2005–2012 (=146, variation 71–189), och
44 från december, vilket dock är klart under genomsnittet för samma period (=66, variation 45–
108). Antalet individdagar varierar således en hel
del mellan år och mellan vintersäsonger. Det förefaller dock inte att finnas någon långsiktig trend
i materialet, vilket kan tolkas som om att vi för
närvarande har en relativt stabil population.
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Från hösten rapporterades i Norrtälje kommun 22 ex på insträck över Ålands hav. Detta är
klart över genomsnittet för perioden 2005–2012
(=12,4, variation 3–24). Vid Wij, Övergran fångades 32 ex under hösten, varav 22 ringmärktes
(Tommy & Anders Eriksson). Detta är hökar som
fångats i fällor med tillstånd från länsstyrelsen
under förutsättning att de transporteras iväg och
släpps på behörigt avstånd från gården, där det i
detta fall bedrivs uppfödning av fasaner.
MT
Sparvhök Accipiter nisus
Vårflyttningen lämnade inga minnesvärda spår
efter sig i rapporteringen vad gäller höga antal.
Totalt endast 25 ex rapporterades på sträck mot
norr längs kusten, som mest 15 ex Örskär 21/4
(Martin Irestedt).
Medan vårflyttningen var svag resulterade höstflyttningen över Ålands hav istället i en hög totalsumma, hela 1 456 ex mot V. Det genomsnittliga
antalet väststräckande för perioden 2004–2012
är 932 (variation 593–1 957), där årets resultat
är det näst högsta. De två högsta dagssummorna
var 385 ex Rönnskärs udde 25/8 (Bill Douhan)
och 106 ex Korsnäset, Singö 31/8 (Tomas Pärt).
Antalet vid Rönnskärs udde är den högsta som
rapporterats under tioårsperioden.
MT
Ormvråk Buteo buteo
Antalet övervintrande (januari–februari) ormvråkar bedöms ha varit 58. Det är 20 fler än bottennappet 2012, men fortfarande klart under medelvärdet för tioårsperioden 2003–2012 (=85). Den
kommunvisa fördelningen av dessa var: Norrtälje
19, Uppsala 13, Enköping 10, Håbo 5, Knivsta 4,
Östhammar 3, Tierp 3 och Sala (del av) 1.
Som vanligt ringmärktes ungar i bon i Roslagen även detta år. Vid flera bon hade respektive
par varit på plats, men eventuella häckningsförsök
hade inte resulterat i ungar. Ungar ringmärktes i
endast sju bon vilket är ett dåligt resultat. Två av
dessa bon innehöll vardera 1 unge, tre bon vardera
2 ungar och två bon vardera 3 ungar. Detta ger ett
snitt på 2 ungar/lyckad häckning, vilket dock är
helt normalt (Bill Douhan).
Höstens högsta rapporterade sträcksumma var
25 ex Vendelsjön 9/9 (David Hammarberg) vilket är att anse som högst mediokert. Även totalsumman väststräckande över Ålands hav i Norrtälje kommun var mycket blygsamt, totalt 41 ex
14/9–16/10.
MT

En adult hane duvhök, Accipiter gentilis.
FOTO: LARS WILÉN

Fjällvråk Buteo lagopus NT
Antalet övervintrande fjällvråkar (januari–februari) bedöms ha varit 52, d v s ett i stort sett oförändrat antal jämfört med året innan (50). Under
tioårsperioden 2003–2012 varierade antalet övervintrande mellan 43 och 112 (år 2006), med ett
medelvärde på 72. Fördelningen på kommuner var:
Uppsala 18, Enköping 18, Norrtälje 5, Heby 4,
Knivsta 3, Håbo 2, Sala (del av) 1 och Tierp 1.
Vårsträcket passerade i stort obemärkt förbi
och det sista fyndet för våren var 1 ad Dalbyviken
redan 12/5 (Pekka Westin). I linje med 2012 gjordes tre sommarfynd även detta år: 1 ex Svenska
Högarna 8/6 (Per-Erik Holmlund m fl); 1 ad Lötens gård, Ledskär 8/6 (Henrik Berg) och 1 ad
hane Sparren, Rimbo 15/6 (Ante Strand).
Höstens första noterades vid Rydaslätten, Torstuna 19/8 (Bengt Ottosson). Det dröjde sedan
till 3/9 innan nästa observation gjordes varpå arten började uppträda mer frekvent. Den högsta
sträcksumman för hösten var även detta år ytterst
måttfullt, endast 11 ex Hjälstaviken 11/10 (Ingemar Johansson).
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ORMVRÅK, Buteo buteo. FOTO: LARS WILÉN

Vid en jämförelse mellan fjäll- och ormvråk
avseende den geografiska fördelningen av övervintrande fåglar märks en påtaglig skillnad. Fjällvråkarna är betydligt mer koncentrerade till de
stora slätterna i Enköping och Uppsala kommuner medan den är ovanlig i Norrtälje kommuns
mer småbrutna landskap. Det motsatta gäller för
ormvråken. Orsaken är rimligtvis arternas skilda
ekologi. Fjällvråken är starkt knuten till stora öppna hed- och myrmarker i fjällen och inre delar av
Norrland och finner en snarlik biotop för övervintring på de vidsträckta slätterna.
MT
Större skrikörn Aquila clanga [6; 15; 1]
Den välbekanta radiosändarförsedda större skrikörnen Tönn gjorde fyra besök i Uppland under
året. Inledningsvis flög han från Härjedalen, via
Gävletrakten, till Norrtäljeområdet 2/5 där han
övernattade. Dagen efter begav han sig till norra
Småland.
Nästa besök i Uppland gjordes 7/5 då Tönn
drog från Östergötland, via Västmanland, åter till
Norrtäljetrakten för övernattning. Dagen därpå
begav han sig spikrakt till Mora. Efter att senare ha
patrullerat längs finska västkusten under en dryg
vecka, flög Tönn in i Sverige igen via Tornedalen.
Den 29/5 befann han sig vid Ånge i inre Medelpad och dagen efter, 30/5, flög han till Tärnsjö för
att övernatta strax norr om samhället. Den 31/5
förflyttade han sig till trakten av Björnome, strax
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norr om Örsundsbro, där han tillbringade natten.
Följande dag gjorde Tönn en sväng bort till Erken.
Där vände han och flög sedan spikrakt västerut
till Karlstadstrakten. Dagen efter förflyttning till
Leksand.
Den 3/6 var det åter dags för Uppland. Natten
tillbringade han vid Ingla, Skogs-Tibble, alltså inte
långt från övernattningsplatsen 31/5. Morgonen
därpå flög Tönn österut, passerade över Ekoln och
vidare mot Arlanda där han befann sig kl. 09.00.
Från Arlanda tog han sig sedan vidare till Bergshamra, svängde av norrut för övernattning vid Erken. Den 5/6 flög han till Söderhamn.
Det var ytterst få som fick se Tönn i Sverige
detta år, trots att han, som ”vanligt”, passerade
genom en majoritet av våra landskap. Dock bör
nämnas följande från Uppland, hämtad från notering i Hans Norelius rapport av trolig större
skrikörn: 1 ex förbiflygande E4-fälten S Valloxen
kl. 08.42 den 4/6. ”Flög mot nordost, mobbad av
korp, över motorvägen cirka 2 km S Knivsta. Togs
för en adult kungsörn och rapporterades som sådan, men den var väldigt mörk. Fick sedan info
om att den större skrikörnen Tönn var ett alternativ, den hade passerat här just vid denna tid.”
Som ovan nämnts flög Tönn österut över Ekoln, passerade motorvägen för att befinna sig vid
Arlanda kl. 09.00. Av allt att döma var det Tönn
som Hans Norelius observerade!
MT
Obest. skrikörn Aquila clanga/pomarina
1 ex mot nordost över Hjälstaviken 18/4 (Gustav
Knall).
MT
Mindre skrikörn Aquila pomarina [0; 11; 1]
1 ex Hjälstaviken 3/5 (Tobias Ljungkvist).
Detta är det nionde fyndet i rapportområdet.
Senast arten rapporterades var 2003, även då vid
Hjälstaviken. Från Upplandsdelen av Stockholmstraktens rapportområde finns ytterligare tre fynd
från tidigare år.
MT
Dvärgörn Aquila pennata [0; 1; 1]
1 2K+ mörk morf Hjälstaviken 10–30/7 (Yngve
Hareland m fl).
Dvärgörnen måste sägas ha varit årets höjdpunkt i de uppländska markerna! Örnen sågs
inledningsvis i Upplandsdelen av Stockholmstraktens rapportområde 22/6 då den tillfälligt
observerades över skrattmåskolonin vid Ströms
mad, Fysingen. En dryg vecka senare sågs den åter
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400
Antalet
individdagar
under det första halvåret
300
var 119 under perioden 1/1–12/5. Detta är
200
nästan exakt samma antal som 2012 (=121),
100 under genomsnittet för tioårsperioden
men

2003–2012 (=131). Den kommunvisa fördelningen var: Enköping 55, Uppsala 26, Heby
12, Tierp 9, Norrtälje 7, Östhammar 4, Älvkarleby 2, Sala (del av) 2, Håbo 1 och Knivsta 1.
Det enda kända boet i Uppland kontrollerades
på sitt innehåll den 14 juni och återigen fanns här
en välmående unge som ring- och färgmärktes. Av
fjäderdräktens utveckling att döma bör ungen då
ha varit cirka 45 dagar gammal. Det innebär att
kläckningen skedde runt 1 maj och värpningen
kring 18 mars, en helt normal tidpunkt för detta
par. Paret har nu fått ringmärkningsdugliga ungar
fyra år i följd och sedan år 2000, när den första
häckningen konstaterades, har det endast varit
fem nollår.
Under andra halvåret uppgick antalet individdagar till 55 under perioden 14/9–31/12. Detta
är ett något sämre resultat än genomsnittet för
åren 2003–2012 (=60), men nästan en halvering
jämfört med 104 föregående höst. Fördelat på
kommuner blev det enligt följande: Enköping
24, Uppsala 15, Östhammar 6, Heby 3, Tierp 3,
Norrtälje 2, Knivsta 1 och Håbo 1.
Det kan också nämnas att samma kungsörn
åter övervintrade på Kilbyslätten, Alunda vintern
2013/2014 (Mats Edholm, Brita Tibell), nu för
sjunde året i rad.
MT
Fiskgjuse Pandion haliaetus
De första gjusarna för året noterades på nordsträck
förbi Hjälstaviken (Pekka Westin) och Kärven
(Tomas Kjelsson) 5/4. Den årligen återkommande ringmärkningen av fiskgjusungar i Roslagen, resulterade detta år i totalt 30 ringförsedda ungar i
14 bon. Ett bo innehöll 1 unge, tio bon vardera
2 ungar och tre bon vardera 3 ungar. Detta ger
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relativt normalt för senare år, dock något i under500
kant jämfört med tidigare. Antalet bon där häck400 ning av allt att döma hade påbörjats, men där den
300 hade misslyckats var sex (Bill Douhan).
Från återsträcket mot vinterkvarteren finns
200
två oktoberfynd rapporterade: 1 ex Hjälstaviken
100 2–13/10 (Tom Sandström, Ingo Leibiger m fl)
0 och 1 ex mot V Svenska Högarna 14/10 (Bill
Douhan, Helge Röttorp). Det är ovanligt med
fiskgjuse
i Uppland denna månad, dessa två är
duvhök
fynd nr 18–19 från denna månad i rapportområdet (enligt Artportalen).
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Tornfalk Falco tinnunculus
Tio övervintrande (januari–februari) – två i Enkö500
pings kommun och åtta i Uppsala kommun – är
en fördubbling jämfört med föregående vinter,
400
men ändå klart färre än innan den stränga vintern
300
2009/2010. Under vintrarna 2003–2009 över200
vintrade i medeltal 21 individer (variation 15–29
100
ex), därefter 9, 7, 5 och således 10 ex år 2013.
0 Antalet säkra häckningar som har rapporterats
är 29, d v s två fler än 2012. Å andra sidan bedöms
antalet troliga/möjliga häckningar till 17 vilket är
kungsörn
nio
färre än året innan. Den kommunvisa fördel250 ningen av säkra respektive troliga/möjliga häckningar var: Uppsala 8+6, Heby 11+0, Enköping
200 5+5, Tierp 2+2, Norrtälje 0+3, Knivsta 2+0, Sala
(del av) 1+0 samt Östhammar 0+1.
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Aftonfalk Falco vespertinus [30; 153; 4]
100 Fyra fynd detta år, hälften jämfört med i fjol, men

ändå nära genomsnittet för åren 2002–2012. Tre
50 från våren och ett från sommaren: 1 2K hane Mör-

tö, Häverö 14/5 (Thure Wikberg); 1 hane Hus-

bydammarna, Lena 17/5 (Björn Svensson); 1 2K
hane mot SV Fågelsundet, Hållnäs 23/5 (Ulrik
Lötberg) samt 1 2K hane Marö, Rådmansö skärgård 23/6 (Johan, Anders & Erik Tengholm). MT
Stenfalk Falco columbarius
Från årets två inledande vintermånader föreligger
fem fynd av sannolikt olika individer: 1 honfärgad Hesta torp, Gryta (30/12)1/1–24/2 (Anders
Helander, Martin Tjernberg m fl); 1 ex Frötuna
kyrka 4/1 (Roland Sjölander); 1 hane Sundbro,
Bälinge 7/1 (Esbjörn Olofsson); 1 ad hane Fjärdhundraslätten 10/1 (Thomas Johansson, Ulf Broberg) samt 1 ex Hallsjö, Huddunge 20/1 (Magnus
Klingse).
Vårflyttningen, fynd finns från perioden 11/3–
29/5, resulterade i 125 individdagar, flertalet
under de tre sista veckorna i april. Detta är 15
färre än föregående vår, men ändå långt över genomsnittet för åren 2003–2012 (=76, variation
42–140).
Fyra sommarfynd (1/6–31/7) har rapporterats:
1 ex Hjälstaviken 26/6 (Christer & Kerstin Lindgren); 1 hona Til, Tillinge 2/7 (Pekka Westin); 1
ex Sunnersta, Uppsala 18/7 (Pontus von Brömssen) samt 1 hane Månkarbo 18/7 (Eva & Lennart
Norlin).
Från höstflyttningen finns rapporter under perioden 18/8–20/10 (därtill en eftersläntrare 27/11),
men antalet individdagar stannade på blygsamma
60. Detta är 35 färre än 2012 och klart under genomsnittet för åren 2003–2012 (=80, variation
43–97). Av höstfynden var 15 västflyttande över
Ålands hav, ett förhållandevis lågt antal.
Avslutningsvis finns sex vinterfynd, dock troligen bara fyra olika individer, från december: 1 ex
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Fullerö backar, Gamla Uppsala 3/12 (Lars Lundstedt); 1 honfärgad Kättbo, Vittinge 7/12 (Bengt
Ottosson); 1 ex Rydaslätten 11/12 (Raoul Wexius); 1 hane Hånstaslätten, Lena 12/12 (Patrick
höst 17 52 81
Fritzson); 1 ex Långtora gård 23/12 (Ulf Svahn)
samt 1 hane Lena kyrka 28/12 (Sune Ivarsson).
MT
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Lärkfalk Falco subbuteo
De första lärkfalkarna återkommer mycket
punktligt från vinterkvarteren, vanligtvis kring
25/4. Årets första sågs vid Hjälstaviken redan 19/4
(Tom Sandström, Johan Wallén m fl), vilket är det
näst tidigaste under 2000-talet, endast slaget av
15/4 år 2001. Årets sista sågs passera Övre Föret
7/10 (Jan-Erik Wahlroos). Det innebär att det nu
finns totalt elva fynd under oktober, som senast
13/10 2001.
Totalt har 1 283 lärkfalkrapporter från 2013
förts in i Artportalen. Det är 211 fler än 2012 och
hela 461 fler än 2011. Det påtagligt ökade antalet
rapporter kan möjligen tolkas som att beståndet
ökar i rapportområdet. Hur det än är med det,
kan man dock med bestämdhet fastslå att lärkfalken mår gott i Uppland.
MT
Jaktfalk Falco rusticolus VU
1 1K Lövstaslätten 23/11 (Hans Nissen).
Arten ses inte årligen i rapportområdet. Detta
är det elfte fyndet under 2000-talet. Från perioden 2000–2013 saknas fynd 2002, 2006, 2007
och 2012.
MT
Pilgrimsfalk Falco peregrinus VU
Den välkända övervintrande falken i Uppsala lämnade staden 21/4, d v s nästan en månad senare än

2012, efter att ha tillbringat sin femte vinter här.
Ytterligare ett vinterfynd finns från årets inledning, 1
ad Måssten, Singö 13/2 (Fredrik Bondestam).
Fynd i samband med vårflyttningen finns från
perioden 28/3–31/5. Antalet individdagar stannade vid 45, vilket är 15 färre än föregående vår.
Även från detta år finns det några sommarfynd: 1
2K Hjälstaviken 4/6 (Pekka Westin, Thomas Johansson); 1 ex Dalbyviken 16/6 (Ilgot Liljedahl);
1 ex Uppsala 22 (Fredrik Thornlund) och 25/6
(Bo G Svensson) samt 1 2K Hjälstaviken 15–17/7
(Holger Stensson, Pekka Westin m fl).
Antalet individdagar under höstflyttningen, fynd
finns från perioden 1/8–4/11, uppgick till 121. Det
är 14 färre än föregående år och en minskning
med hela 42 jämfört med 2011, det hittills bästa
året. Antalet på insträck över Ålands hav var tio,
mer än en halvering jämfört med 2012. Majoriteten av dessa observerades vid Svenska Högarna.
Domkyrkofalken anlände den 9/10 för att påbörja sin sjätte övervintring i staden och den var
på plats året ut. Därtill gjordes ytterligare två vinterfynd under december: 1 ad Rydaslätten 16/12
(Christina Karlsson) och 1 ad Måssten, Singö
17/12 (Fredrik Bondestam).
MT
Vattenrall Rallus aquaticus
Årets enda vinterfynd var 1 ex Ekebydammen,
Uppsala 10–23/2 (Åsa Steinholtz m fl). Det dröjde sedan nästan två månader innan vårens första
sågs vid Övre Föret 16/4 (Arvid Löf). Den sista
vattenrallen för året rapporteras från Hjälstaviken
27/10 (Julius Grantén). Totalt under säsongen har
cirka 95 spelande rapporterats från 58 lokaler.
Efter den stränga vintern 2009/2010 har antalet revirhävdande legat på en relativt konstant
Vår
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nivå (82–99) och någon tillväxt kan inte skönjas.
År 2009 bedömdes antalet till 170 fördelade på
70 lokaler.
MT
Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU
Årets första hördes vissla vid Vissjön, Björklinge
25/4 (Niklas Hjort) och den sista spelande var
en vid Söderbodafjärden, Gräsö 17/7 (Ulf Eriksson). Flest, hela elva, inräknades vid Hjälstaviken.
Säsongens totalsumma blev 66 spelande. Den kommunvisa fördelningen var: Östhammar 22, Uppsala 20, Enköping 12, Tierp 8, Norrtälje 2 och
Knivsta 2.
Årets resultat är visserligen sju färre än föregående år, men ändå osedvanligt många och det
näst största antalet så länge tillförlitlig statistik
finns tillgänglig (fr o m 1984). Från perioden
1984–2011 finns det endast åtta år med fler än 30
spelande, som flest 45 år 1997.
Övrigt: 1 årsunge sågs vid fågeltornet, Hjälstaviken 31/7–8/8 (Björn Tuominen, Evelina Estberger m fl) och 1 likaledes 1K-fågel vid Klardammen, Dannemora 13/9 (Curt Johnsson).
MT
Mindre sumphöna Porzana parva [33; 41; 2]
stenfalk
En spelande (hanläte) hördes från vassen vid
150
WWF-spången i Hjälstaviken 22/5–5/6 (Björn
Lundgren m fl). Den hade tillfälligt sällskap av yt120
terligare en individ med hanläte natten 27–28/5,
men den hördes även morgonen 29/5 (Magnus &
90
Ivan Glennstål, Jelmer Poelstra m fl).
Sjunde och åttonde fyndet under 2000-talet av
60
denna
i rapportområdet ovanliga art.
MT
30
Kornknarr
Crex crex NT
De första knarrarna för året hördes på fyra olika
0

lokaler 11/5, varpå snärpandet var i gång för fullt.
När säsongen avslutades med 2 spelande Ekebysjö, Vänge 18/7 (Lillemor Svedin) kunde totalt
460 spelande summeras för rapportområdet, ett
imponerande antal som slår det tidigare rekordåret (2012) med 66. Den kommunvisa fördelningen
var: Uppsala 115, Tierp 109, Östhammar 58,
Heby 53, Norrtälje 50, Enköping 42, Älvkarleby
28, Knivsta 3 och Håbo 2. Lägger vi även till de
knarrar som hördes i upplandsdelen av Stockholms rapportområde blir totalsumman för landskapet ganska exakt 500!
Som för ett flertal andra arter är det säkert så
att en viss andel av de spelande kornknarrarna
förflyttar sig under säsongen och därmed blir
dubbelregistrerade. Å andra sidan hittas långt
ifrån alla spelande och en gissning är att dubbelräkningarna med råge uppvägs av mörkertalet.
MT
Rörhöna Gallinula chloropus
Ett vinterfynd finns från årets inledning, 1 ex vid
reningsverket i Knivsta 2–25/1 (Martin Fransson,
Tomas Hallingbäck m fl). De första nyanlända
sågs vid Ekebydammen respektive Upplandsmuséet, Uppsala 12/4 (Lars Gotborn resp Nils-Olof
Jerling).
Vid bedömningen av antalet par betraktas
som tidigare observerade eller hörda enstaka individer under häckningstid och i lämpliga vatten
som etablerade par. Detta beräkningssätt resulterar i 56 lokaliserade par på 43 lokaler vilket är
rekord. Det högre antalet detta år, jämfört med
fjolåret (41 par), kan troligen förklaras av att en
omfattande inventering av häckande vattenfåglar
i viltvatten genomfördes 2013. Paren fördelade på
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Furusund-Köpmanholm 13/4 (Bengt Ottosson);
110 ex Hjälstaviken 19/4 (Ingrid Åkerberg) samt
150 ex samma lokal 11/8 (Ingemar Johansson).
Sothönan har haft märkligt svårt att återta
sina numerär efter de stränga och långa vintrarna
2009–2011. Hårda vintrar borde rimligtvis även
påverka rörhönan negativt, men så tycks inte ha
varit fallet.
MT
Trana Grus grus
Årets första tranor (3 ex) sågs vid norra Vendelsjön
8/3 (Bernt Thorssell) och följdes av 1 ex Krusenberg 16/3 (Ragnar Hellspong). Det dröjde sedan
tio dagar innan arten började anlända i större antal. De högsta sträcksummorna för våren noterades
21/4 med 600 ex Tierps flygplats (Kalle Brinell);
550 ex Vendelsjön (Anssi Laurila); 250 ex Fågelsundet (Jelmer Poelstra) och 220 ex Stenhagen,
Uppsala (Åke Berg, Henrik Bergendahl). Dagen
innan passerade 400 ex mot NO Skärplinge (Kalle Brinell).
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Antalet översomrande yngre tranor, som uppehåller sig i rapportområdet, ligger numera inom
spannet 500–1 000 individer. Majoriteten av dessa
vistas på slätterna runt Hjälstaviken och Ledskär.
Antalet rastande under återsträcket kulminerade som vanligt i september. De maximala antalen
på de sedvanliga rastlokalerna var 150 ex Vendelsjön 1/9 (Thomas Pless); 1 012 ex Ledskär 5/9
(Yngve Meijer, Kalle Brinell); 5 055 ex Hjälstaviken 10/9 – nytt rekord! (Pekka Westin); 1 970
ex Gimo damm 15/9 (Wilhelm Dietrichson) och
1 300 ex Aspnäs, Tämnaren 25/9 (Lars Bern). Det
totala antalet rastande i rapportområdet under
september bör rimligtvis ha varit minst 10 000 ex
Man kan konstatera den sentida ökningen i antalet rastande nu tycks ha nått en topp. Om det
fortfarande är frågan om en uppgång, är den för
närvarande marginell.
De högsta sträcksummorna som rapporterats
från hösten var blygsamma 515 ex mot S Hjälstaviken 20/9 (Pekka Westin) och 260 ex mot
S Gamla Bälingemossar 23/9 (Thomas Pless).
Årets sista rapporterade trana sågs 16/11 då
den passerade Hov, Rasbo (Robert Ekman), sedan Uppsala (Oskar Pohjola) för att slutligen
landa vid Hjälstaviken (Christina Karlsson). MT
Strandskata Haematopus ostralegus
Konstaterade häckningar i inlandet har rapporterats från fem lokaler, vilket är tämligen många,
därav fyra i Mälaren: 1 ad varnar Horsgarn (Oknöfjärden), Aspö 21/5 (Kent Söderberg); 1 par på/
vid bo Flisa tall (Norra Björköfjärden), Veckholm
28/5 (Tomas Viktor, Björn Sjögren); 1 par med
1 pull N Vreta udd, Uppsala-Näs 3/6 (Pekka
Westin) och 1 par med 3 pull Koffsan, Dalby 3/6
(Pekka Westin). Förutom häckningarna i Mälaren
noterades 1 ruvande fågel vid Skedviken, Fasterna
18/5 (Bill Douhan). Utöver dessa säkerställda
häckningar bokfördas vardera ett par på ytterligare två lokaler i Mälaren, där häckning kan ha
ägt rum.
Avslutningsvis kan några relativt höga dagssummor sträckande nämnas från återsträcket, alla
från samma dag, den 10/8: 130 ex mot SO Kallerö, Forsmark (Teet Sirotkin) samt 150 ex mot
S Skatudden (Hans Norelius) och Loppholmen,
Björkö-Arholma (Stefan Clausen).
BD
Skärfläcka Recurvirostra avosetta
Ett fynd även detta år och inte oväntat från Led-
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skär där 1 ex sågs under kvällen 31/7 (Kalle Brinell m fl). Lokalen med sina långgrunda stränder
passar givetvis arten väl och att den därtill besöks
av många fågelintresserade, ökar givetvis chansen
för att den skall ses just här.
BD
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Mer eller mindre säkerställda häckningar har rapporterats med vardera ett par från elva lokaler.
Därtill har det inkommit uppgifter som indikerar häckning på ytterligare ett femtontal lokaler.
Sammantaget skulle det innebära cirka 30 häckande par av de kanske hundratalet par som bedöms häcka i rapportområdet. Häckningsmiljön
varierar, men i det stora hela är det frågan om biotoper som på olika sätt har påverkats av mänsklig
verksamhet, d v s grustäkter, jordupplag, ruderatmark, översvämmade åkrar etc.
BD
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Inga som helst indikationer på häckningar i inlandet har kommit oss till kännedom detta år. Stora
ansamlingar (≥100) har rapporterats från två lokaler under sensommaren, dels vid Hjälstaviken
8–14/10, som mest 210 ex 11/8 (Ingemar Johansson, Ragnar Hall m fl), dels cirka 100 ex Ledskär
31/7 (Lars-Hugo Jansson).
BD
Fjällpipare Charadrius morinellus
Vårrastande fjällpipare observerades som vanligt
under en kort period kring mitten av maj, denna
gång 9–22/5. Fynd finns från sju lokaler enligt följande: som mest 44 ex Lövstaslätten 9–15/5 (Kristina Åkerlund m fl) och 2 ex 22/5 (Martin Fransson); 2 ex Vendel kyrka 10/5 (Thomas Pless); 2
ex Fyrisvalls gård, Ärentuna 13/5 (Mats Wilhelm
m fl); som mest 8 ex Ledskärsområdet 14–19/5
(Mats Axbrink m fl); 3 ex Tierp kyrka 14/5 (Maria Åkerlund); som mest 13 ex Gästre, Fjärdhundraslätten 14–15/5 (Ulf Broberg m fl) samt 1 ex
Stora Bärby, Giresta 22/5 (Pekka Westin).
Om vi räknar lågt och bara lägger ihop ovan
redovisade antal på respektive lokaler, innebär det
att åtminstone 75 individer registrerades i rapportområdet denna vår. Vi har som vanligt inte
en aning om hur många det var som sågs på Lövstaslätten under de dagar fjällpipare rapporterades
från lokalen. Troligen var det fler än de 46 som
här noterats. Hur många det sedan var som rastade i hela rapportområdet under dessa dagar är
givetvis omöjligt att ens spekulera kring, men det

MIndre strandpipare, Charadrius dubius.
FOTO: KIM ALPGÅRD

måste ha varit avsevärt många fler än de som sågs
på redovisade lokaler. Lite trist är det att vi fågelskådare är som dessa fjällpipare, d v s att vi samlas
på den lokal från vilken arten har rapporterats för
att tillsammans avnjuta den. Det hade varit bättre
ur faunistisk synpunkt om vi hade spridit ut oss
och letat på de fält som finns i närheten av där vi
bor. På så sätt hade vi hittat arten på flera lokaler
och därmed fått en bättre uppfattning om i vilken
utsträckning den rastar i rapportområdet under
vårflyttningen.
Antalet rapporter från höstflyttningen var som
vanligt få, denna gång endast en, nämligen 1 ex
mot SV Björn 8/10 (Ulrik Lötberg).
BD
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Från denna sena vår finns endast en rapport om ett
större antal (≥500) rastande. Minst 730 ex Säby
(Lövstaslätten), Lagga 4/5 (Thomas Pless). Den
näst största flocken var minst 160 ex Ledskärsområdet 12/5 (Hasse Andersson, Birgit Svensson).
Inga riktigt stora antal har rapporterats från
hösten, men vid Sundbromark, Bälinge fanns
minst 250 ex 28/10–9/11, som mest cirka 400 ex
9/11 (Åke Berg). Nämnas kan också cirka 340 ex
Tierp kyrka 18/9 (Göran & Kristina Frisk).
Några fynd som berättar om registrerade häckningsindicier har som vanligt inte inkommit, men
vi lever fortfarande på hoppet att det skall finnas
något par kvar någonstans i rapportområdet. Ut
och leta!
BD

Kustpipare Charadrius squatarola
Ett smärre antal vårfynd rapporteras i stort sett
varje år från maj och början av juni och detta år
var inledningsvis inget undantag. Vid Ledskär rastade 1 ex 10/5 (Anssi Laurila m fl) och 4 ex 28/5
(Patrick Fritzson m fl). Den 28/5 sågs 1 ex även
vid Kärven, Almunge (Sören Andersson).
Dagen därpå, den 29/5, blev dock något utöver det vanliga. Det började med en flock innehållande cirka 70 ex mot NO över Högby, Lagga
kl 09.40 (Jan Wärnbäck), men den följdes senare
under dagen av tre flockar mot N–NO över Hjälstaviken enligt följande: cirka 160 ex kl 12.20
(Anders Kronhamn), cirka 175 ex kl 19.25 (Dag
Lanerfeldt) och 31 ex kl 20.25 (Ingrid Åkerberg).
Detta ger totalt 436 ex vilket är ett utomordentligt högt antal för att vara Upplands rapportområdet. Samma dag inräknades även cirka 80 rastande
ex vid Ledskär (Jan Rosenfeld), 37 ex södra Vendelsjön (Patrick Fritzson) och 20 ex Hjälstaviken
(Anders Kronhamn). Hur många kustpipare som
passerade över oss mot norr och nordost denna
dag vet vi tyvärr inte, men det måste rimligtvis
ha varit flera tusen. Samma dag noterades för övrigt även stora antal myrspovar (se vidare under
denna art). Efter denna ”proppen ur”-situation
rapporterades endast enstaka individer från tre
lokaler 30–31/5.
Höstflyttningen kom i gång på allvar först mot
slutet av juli, men det finns inga tillnärmelsevis så
höga antal som den 29/5 rapporterade från denna
årstid. Flest var 40 ex rastande Ledskär 31/7 (Jan
Rosenfeld) och 36 ex mot S Understen, Singö
16/8 (Fredrik Bondestam). Årets sista var en årsunge vid Ledskär 29/10 (Bo Hellberg m fl). BD
Tofsvipa Vanellus vanellus
Årets första tofsvipa var den som rastade på Lövstaslätten redan 1/2 (Martin Fransson m fl) och
med tanke på de yttre omständigheterna får den
räknas som ett vinterfynd. Vårens första var annars
vardera 1 ex på två lokaler en dryg månad senare,
den 3/5.
Det högsta antal rastande som har rapporterats
från våren är cirka 300 ex Lövstaslätten 14/4
(Yngve Hareland). Detta var av allt att döma en
dag med ett kraftigt nordsträck av tofsvipor genom rapportområdet. Samma antal, d v s cirka
300 ex, har rapporterats på nordsträck denna dag
från såväl Hjälstaviken (Ragnar Hall) som Örskärssundet, Gräsö (Petter Haldén m fl).
FÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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Än större antal rastande rapporteras regelbundet från sensommaren och hösten och detta år
var inget undantag. Minst 500 ex har bokförts på
två lokaler vid ett flertal tillfällen: vid Hjälstaviken 11/8–30/10, som mest cirka 1 000 ex 24/8
(Ragnar Hall, Ulf Gärdenfors) och 12/9 (Ingemar
Johansson) samt vid Ledskär 21/7–1/9, som mest
cirka 650 ex 12/8 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Enstaka rapporter om cirka 500 rastande ex har
även inkommit från södra Vendelsjön 4/8 (David
Hammarberg, Johan Södercrantz) och från Lövstaslätten 1/9 (Ulf Gärdenfors).
BD
Kustsnäppa Calidris canutus
Som vanligt finns det några få vårfynd rapporterade, denna gång från tre lokaler och väl koncentrerade i tiden till de sista dagarna i maj. Den stora
vadardagen 29/5 (se under kustpipare) noterades
hela 75 ex på sträck mot N, därtill 1 rastande, vid
Hjälstaviken (Anders Kronhamn); 40 ex rastande
Ledskär (Jan Rosenfeld m fl) och 6 ex rastande
södra Vendelsjön (Patrick Fritzson). Den 31/5
sågs slutligen 1 ex rastande vid Ledskär (Raoul
Wexius m fl). Att få se så många kustsnäppor under våren hör till de absoluta undantagen.
Det dröjde sedan fram till början av juli innan
arten åter noterades i rapportområdet: 1 ex Hjälstaviken 9/7 (Barbara & Ingo Leibiger). Antalet
fynd under juli var genomgående få och det var
först mot slutet av månaden som lite större antal registrerades. Vid Ledskär rastade minst 20 ex
31/7–9/8, som mest 86 ex 31/7 (Mats Edholm
m fl) och 55 ex 9/8 (Patrik Brehmer m fl), samt i
Björns skärgård 68 ex 31/7 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund) och 20 ex 7/8 (Thomas Pless).
Två större antal på sträck under dessa dagar, båda
rapporterade från Björn, var 46 ex mot O 30/7
och cirka 100 ex mot SV 9/8 (Lennart Söderlund).
BD
Sandlöpare Calidris alba
Inga vårfynd detta år. Från återsträcket mot söder
finns fynd från perioden 26/7–8/10, samtliga på
lokaler belägna vid kusten eller i skärgården, med
följande antal individdagar/månad: juli 45, augusti 60, september 70 samt oktober 6. Som mest
sågs 26 ad rasta i Björns skärgård 29/7 (Lennart
Söderlund).
BD
Småsnäppa Calidris minuta
Ett (två?) vårfynd har rapporterats: 2 ex Ledskär
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15 (Lennart Andersson m fl) och 19/5 (Annika
Rastén m fl). Det dröjde sedan två månader innan
arten åter sågs, 1 ex Hjälstaviken 19/7 (Martin
Fransson m fl). Småsnäppor rapporterades sedan
från ett flertal välkända rastlokaler för vadare, men
det var genomgående små antal denna höst. Som
mest noterades blygsamma 11 ex Hjälstaviken
31/8 (Anders Helander). Sist ut denna höst var
1 ex Hjälstaviken 14/10 (Bodil Bernström m fl).
BD
Mosnäppa Calidris temminckii
Vårens första var 2 ex Ledskär 5/5 (Ragnar Hall
m fl), men därefter finns fynd dagligen från rapportområdet fram till 31/5. Den i särklass främsta
lokalen för arten var även denna vår Ledskär med
som mest hela 63 ex 18/5 (Micke Johansson).
Minst 20 ex sågs här dagligen perioden 13–21/5.
Antalet rapporterade varierar stort inom en och
samma dag, vilket indikerar att det var en inte
obetydlig omsättning bland de rastande mosnäpporna. Den lokal som hade flest rastande, efter
Ledskär, var Tegelsmora kyrksjö med mer blygsamma 6 ex 19/5 (Bernt Thorssell, Bo Åkerlund).
Från Hjälstaviken rapporteras som mest 5 ex 27/5
(Pekka Westin m fl).
Återsträcket inleddes i början av juli, men blev
genomgående magert med få rastande på de
sedvanliga rastlokalerna för vadare. Som mest inräknades 7 ex Hjälstaviken 9 (Martin Tjernberg
m fl) och 14/8 (Åke Berg) samt 6 ex Ledskär 8/8
(Yngve Meijer, Kalle Brinell).
BD
Tuvsnäppa Calidris melanotos [1; 29; 1]
Ett fynd även detta år, 1 2K+ hane Hjälstaviken
25/7–1/8 (Mattias Nordlund m fl). Av tidigare
totalt 30 fynd i landskapet är åtta från just denna
lokal, men det är åtta år sedan det hände senast.
Andra ”säkra” lokaler där tuvsnäppa har setts är
Vendelsjön, Ledskär, Fysingen och Angarnsjöängen. Av nu totalt 31 fynd i Uppland är 22 från
hösten och resterande från föråret.
BD
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Några få vårfynd även detta år: 1 ex Ledskär 13–
15/5 (Nina Janelm m fl) och 2 ex 17/5 (Åke Berg,
Tomas Pärt). Möjligen var det en av dessa två som
sågs vid Karlholmsviken 16–17/5 (Kristoffer Stighäll m fl). Den individ som rastade vid Karlholmsviken 6–7/6 (Kalle Brinell) var rimligtvis en ny.
Höstflyttningen inleddes med 1 ad Ledskär

2/7 (Anders Haglund m fl), men det dröjde sedan fram till mitten av månaden innan sträcket
kom igång på allvar. Från och med den 15:e har
arten rapporterats nära nog dagligen fram mitten
av september. Merparten av alla rapporter är från
Hjälstaviken, där som mest 30 ex rastade 21/8
(Ingemar Johansson, Tom Sandström m fl). Även
från Ledskär finns det många rapporter, men här
noterades som mest bara 5 ex 18 (Kalle Brinell)
och 31/8 (Joakim Ekman). Vid södra Vendelsjön
inräknades som mest 11 ex 17/8 (Kenneth Pless)
och i Björns skärgård 20 ex 18/8 (Adrian & Joakim Djerf).
BD
Skärsnäppa Calidris maritima
Årets fynd av arten inleddes med 4 ex Västra Tviklovan (V Söderarm), Rådmansö 16/2 (Henrik
Lindholm). Därefter dröjde det till maj då två
sena fynd finns från andra halvan av månaden: 1
ex Röder, Blidö 19/5 (Johan Södercrantz) och 1
ex Måssten, Singö 25/5 (Fredrik Bondestam).
Hösten är den årstid som normalt ger flest fynd
och detta år var inget undantag. Först ut var 1 ex
Skatudden redan 6/9 (Sören Franceen), men följdes snart av 3 ex Abborren, Singö 8/9 (Fredrik
Bondestam). Från Björn rapporteras 4 ex 28/9
(Per Norlin m fl); 1 ex 5/10 (Per-Erik Holmlund);
3 ex 6/10 (Lennart Söderlund m fl); 4 ex 12/10
(Martin Molin); 20 ex 14/10 (Ulrik Lötberg) och
2 ex 3/11 (Kenneth Pless m fl). Två iakttagelser
gjordes på Svenska Högarna, 1 ex 1/10 (Anders
Eriksson m fl) och 18 ex 8/10 (Bill Douhan). Från
oktober finns vardera en rapport från ytterligare
tre lokaler: 2 ex Örskär 12/10 (Magnus Rignell);
10 ex Västerskäret, Singö 14/10 (Joakim & Rune
Johansson) och 1 ex Rödhäll, Hållnäs 19/10 (Barbara & Ingo Leibiger). Avslutningsvis två observationer från Simpnäs där 1 ex sågs 16/11 och 2 ex
17/11 (Niklas Hjort). Sammanfattningsvis ett för
rapportområdet normalt uppträdande.
BD
Kärrsnäppa Calidris alpina
Vårens första, 2 ex, rapporteras från Björn 11/5
(Ulrik Lötberg m fl), men därefter finns det dagliga rapporter från ett flertal lokaler fram t o m
4/6. Förhållandevis stora antal rastande noterades
29–31/5 på flera lokaler i samband med ett både
individ- och artrikt sträck av vadare över rapportområdet i slutet av maj: som mest 126 ex Ledskär
29/5 (Kalle Brinell m fl); 45 ex Vendelsjön 29/5
(Björn Lundgren m fl) och 47 ex Hjälstaviken
30/5 (Pekka Westin m fl).

Återsträcket mot vinterkvarteren inleddes i mitten av juni och redan den 21 rastade 25 ex vid
Hjälstaviken (Sune & Gudrun Eriksson). Sträckande och rastande kärrsnäppor rapporterades
dagligen genom hela juli, men det dröjde till 11/8
innan det första tresiffriga antalet registrerades,
cirka 100 rastande ex i Björns skärgård (Lennart
Söderlund). Tresiffriga antal rastande har rapporterats från tre lokaler under hösten; som mest
cirka 700 ex Björns skärgård 18/8 (Ulrik Lötberg
m fl); som mest cirka 200 ex Hjälstaviken 18/8
(Jan Wernerman) och 133 ex Ledskär 19/9 (Yngve Meijer). Det i särklass högsta antal sträckande
som har rapporterats är 675 ex mot SV så pass
sent som 23/9 (Lennart Söderlund).
BD
Myrsnäppa Calidris falcinellus
Från vårsträcket finns följande iakttagelser rapporterade: vid Ledskär (inkl Karlholmsviken) 1
ex 18–20/5 (Lars Lundstedt m fl); som mest 2 ex
25–26/5 (Kenneth Pless m fl); 6 ex 27/5 (Bengt
Säfström, Thomas Johansson m fl) och 3 ex 8/6
(Håkan S O Johansson); 1 ex Fjuckby, Ärentuna
29/5 (Niklas Hjort) och 1 ex södra Vendelsjön 1/6
(Bernt Thorssell m fl). Under återsträcket mot söder
finns endast fyra observationer rapporterade: 1 ex
Övre Föret, Uppsala 9/7 (Barbara & Ingo Leibiger); 1 ex Hjälstaviken 20/7 (Henrik Jakenberg,
Ingemar Johansson); 1 ex Ledskär 1/8 (Andreas
Press, Oskar Löfgren) och 1 ex Röder, Blidö 18/8
(Magnus Liljefors m fl).
Sammanfattningsvis ett magert uppträdande,
såväl under våren som hösten.
BD
Prärielöpare Calidris subruficollis [0; 4; 5]
Följande observationer har rapporterats från innevarande år: 1 1K Röder, Blidö 6/9 (Magnus Liljefors, Michael Tydén); 1 1K Hjälstaviken 21–23/9
(Marcus Teveborg m fl); 2 1K Hjälstaviken 2–13/10
och därefter 1 ex t o m 17/10 (Pekka Westin m fl)
samt 1 ex Ledskär 17/10 (Björn Lundgren).
Även om ett litet frågetecken kan sättas vid
bedömningen att den individ som rastade vid
Hjälstaviken 21–23/9 inte var någon av de två
som sedan sågs på lokalen 2–13/10, drar rrk ändå
slutsatsen att det var fem individer som noterades
i rapportområdet under 2013. Hjälstaviken är en
av skådare ytterst välbesökt fågellokal och om den
individ som sågs här 21–23/9 hade funnits kvar
under mellandagarna, borde den ha setts även då.
Årets totalt fem individer på tre lokaler inneFÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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En av rapportområdets hela fem prärielöpare detta år upptäcktes på en lite oväntad lokal ute i ytterskärgården. Prärielöpare, Calidris subruficollis, Röder, Blidö den 6 september 2013. FOTO: MICHAEL TYDÉN

bär en fördubbling av antalet sedda prärielöpare i
rapportområdet. Av de tidigare fem fynden finns
ett från Hjälstaviken (2007) medan resterande
fyra samtliga är från Ledskär (1996, 2007, 2010
och 2011). Alla, utom ett, är noterade under hösten. Det enda vårfyndet är från Ledskär den 21/5
2007. Årets resultat är givetvis anmärkningsvärt,
men speglar en trend mot allt fler fynd i landet
under senare år. Nio av rapportområdets tio rapporterade prärielöpare är från perioden 2007–
2013.
BD
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Ett vinterfynd av denna doldis har gjorts, 1 ex Ulva
kvarn 1/2 (Mats Wilhelm). Från våren finns sedan rapporter från perioden 15/4–10/5, bl a spelande med vardera 1 ex enligt följande: Vissjön
27/4–5/5 (Jelmer Poelstra); Hjälstaviken 27/4–
7/5 (Martin Tjernberg m fl); Fröviboda, Balingsta
2–5/5 (Thomas Johansson); Kungsängen, Uppsala
3/5 (Niklas Hjort) samt Dalbyviken 7/5 (Jelmer
Poelstra). Därtill har totalt 8 ex observerats på
sex lokaler under perioden. Från hösten finns fynd
under perioden 8/9–4/11, sammanlagt har 25 ex
registrerats.
PH
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Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Tresiffriga antal rastande fanns vid Hjälstaviken
under större delen av augusti, som mest räknades
330 ex utanför fågeltornet 26/8 (Ingrid Åkerberg). Här fanns det enstaka individer kvar in i
november med 1 ex17/11 (Anders Helander) som
den sista rapporterade.
PH
Dubbelbeckasin Gallinago media NT
Ett bra år för arten i rapportområdet med totalt
19 spelande individer på nio lokaler under perioden 5–12/5. Flest, 6 ex, hördes på den klassiska
lokalen Kungsängen, Uppsala 12/5 (Niklas Hjort
m fl). Övriga lokaler med spelande fåglar (maxantal inom parentes) var: Hjälstaviken (4); Fladen,
Ledskär (2); Svanbyängarna, Tierp (1); Mumsarbyängarna, Dannemora (1); Vendelsjön (2), Vida
gård; Tämnaren (1); Hammarskog, Dalbyviken
(1) samt Funbosjön (1). Utöver fynd av spelande
fåglar, finns även två av rastande under våren: 1 ex
Örskär 8/5 (Petter Haldén, Jan Wärnbäck) samt
1 ex Svenskärsavfarten, Ledskär 15/5 (Per Johan
Ulfendahl m fl).
Även från hösten finns det några rapporter: 1
ex Gruvberget, Tämnaren 23/8 (Ulf Blom), som

mest 2 ex Hjälstaviken 1–17/9 (Martin Tjernberg,
Pekka Westin m fl) samt 1 ex Läbyträsk, Vänge
18–25/9 (Åke Berg, Bo Söderström).
PH
Morkulla Scolopax rusticola
Det finns inga fynd av morkulla från årets vintermånader, men dun och fjädrar tillhörande arten hittades vid Havsskogen, Väddö 26/1 (Ronny
Carlsson). Rimligtvis var dessa från den individ
som sågs här av samma observatör den 24/12
året innan. Sannolikt hade den försökt övervintra,
men inte lyckats med projektet.
PH
Rödspov Limosa limosa CR
Från våren finns tre iakttagelser av rödspov på tre
lokaler: 1 ex (rasen limosa) Åsby, Knutby 10/5
(Leif U Gustavsson, Sören Andersson); 1 ex södra
Vendelsjön 16/5 (Thomas Pless, Torbjörn Sjölin)
samt vid Karlholmsviken 1 ex 17/5 (Åke Berg,
Tomas Pärt) och 9–10/6 (Per Johan Ulfendahl m
fl). Bortsett från det första fyndet, är de övriga
obestämda till ras. Det finns dock ingenting som
talar för att det skulle ha varit frågan om något
annat än nominatrasen även i dessa fall. Sammanfattningsvis ett magert uppträdande även detta
år.
PH
Rödspov, den isländska rasen Limosa limosa islandica
Två fynd av denna ras föreligger från hösten: 1 ex
Ledskär 30/8–29/9 (Kalle Brinell m fl) och 1 ex
Vendelsjön 7/9 (Ragnar Hall m fl). Den senare
var en liten hane, den stod bredvid en brushane
och upplevdes då som tydligt mindre! Därtill
sågs en ungfågel av obestämd ras vid Gruvberget,
Tämnaren 14/9 (Ulf Blom). Ingen beskrivning
har bifogats rapporten, men tidpunkten talar för
islandica.
PH

Myrspov, Limosa lapponica. FOTO: KIM ALPGÅRD

Småspov Numenius phaeopus
Arten noterades i rapportområdet under perioden 21/4–29/9. Endast två flockar innehållande
tvåsiffriga antal har rapporterats: 15 ex mot S
Sennebyhaken 18/6 (Björn Lindkvist) och 12 ex
mot SV Långsandsörarna, Älvkarleby 3/8 (Lisa &
Petter Haldén).
PH
Storspov Numenius arquata VU
Ett för senare tid relativt stort antal rastande är
värd att nämna från våren, 117 ex Risbybron,
Viksta 24/4 (Patrick Fritzson). Från häckningstid
(här = 10/5–1/8) har totalt 36 revir rapporterats
från lämpliga häckningslokaler, fördelade på kommuner enligt följande (antal lokaler inom paren-

Myrspov Limosa lapponica VU
För en gång skull fick vårt rapportområde under
våren en släng av sleven med sträckande myrspovar. Särskilt roliga var de två flockar som sågs
sträcka över den 29/5: cirka 140 ex Hjälstaviken
(Anders Kronhamn) och cirka 400 ex Gnistarondellen, Uppsala (Per Johan Ulfendahl). I samband
med denna passage, rastade 26 ex vid Ledskär
samma dag (Kalle Brinell m fl). För övrigt gjordes fynd på åtta lokaler under april–maj, totalt 33
individer. PH
Småspov, Numenius phaeopus. FOTO: KIM ALPGÅRD
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tes): Uppsala 10 (8), Tierp 6 (5), Norrtälje 6 (6),
Enköping 5 (5), Heby 4 (4), Knivsta 3 (3), Älvkarleby 1 och Östhammar 1. Ytterst få lyckade
häckningar har rapporterats.
Årets resultat, 36 revir, är högre än de 24 som
rapporterades för tio år sedan, men vi tror att rapporteringsbenägenheten är mycket större idag än
då. Det råder inga tvivel om att arten har minskat
i rapportområdet efter 2003. I ett område som
sträcker sig från Kungsängen, via Lövstaslätten
och Laggaslätten, till länsväg 77, fanns ännu tolv
par 2008 (Åke Berg). Idag är det i bästa fall fyra
par i detta område!
En inventeringsinsats i ett område mellan
Tämnaren och Östervåla, som tidigare hyst upp
till sju par, resulterade i blott ett par 2013 (Lars
Gustavsson). Vid Svinasjön, som numera i huvudsak är en myr, fanns det 3 par föregående år,
men inget par sågs 2013, trots besök under häckningstid (Anders Jansson). En något ljusare bild
tecknas dock från Norrtälje kommun, där antalet
revir legat stabilt runt tio under det senaste decenniet enligt en studie som redovisas i Roskarlen
2/2012. År 1996 bedömdes 350 par häcka i Uppland, i ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst”,
anges 220 par för landskapet Uppland. Det har
man svårt att tro!
Storspoven har det svårt i det nutida slättlandskapet. Vallar, som är den huvudsakliga häckningsmiljön i våra trakter, skördas i allmänhet
som ensilage (”dinosaurieägg” = konserverat hö)
och det sker numera redan under första veckan
i juni. De häckande paren har inga möjligheter
att få sina ungar på vingarna innan dess; de slås
ihjäl när skördemaskinerna kommer. Utsikterna
att få ha kvar storspoven i slättlandskapet ser dåliga ut. Man kan undra varför de inte oftare lägger
boet i höstvete, som erbjuder en lugnare och mer
pålitlig häckningsmiljö (skördas först i augusti).
Orsaken är förmodligen att höstvetet erbjuder för
dåligt skydd när spovarna anländer i april.
PH
Rödbena Tringa totanus
Från häckningstid har totalt 148 revir rapporterats,
därav hela 68 i Björns skärgård. En förklaring till
de många paren här är säkerligen den sedan flera
år tillbaka årligen återkommande jakten på mink
under vårvintern. Tyvärr misslyckades många
par med häckningen som en följd av närvarande
räv, som ägnade sig åt att plundra bon (Ulrik
Lötberg). År 2003 registrerades 28 par i samma
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Rödbena, Tringa totanus. FOTO: KIM ALPGÅRD

område (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars
Gustavsson).
Av dessa 148 revir är 22 registrerade i inlandet,
som mest tio par vid Hjälstaviken (Pekka Westin)
och fem par i Vendelsjön (Anssi Laurila).
PH
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Två stora ansamlingar finns noterade från våren:
cirka 80 ex Lövstaslätten 4/5 (Tor Jonzon, Owe
Rosengen) samt lika många Ledskär 9/5 (Patrik
Brehmer). Även ett sent höstfynd förtjänar att
nämnas, 1 ex Karlholmsviken 27/10 (Oskar Löfgren, Andreas Press).
PH
Grönbena Tringa glareola
Två stora ansamlingar av rastande har registrerats
i samband med vårsträcket: cirka 1 000 ex Hjälstaviken 7/5 (Anders Sennmalm) och 510 ex Sjölunda, Tämnaren 9/5 (Kalle Brinell).
Från häckningstid föreligger rapporter, från
Florarna, om spelande individer i minst tre revir
28/4–5/6 (Jörgen Sjöström, Peter Schmidt m fl).
Därtill finns det en rapport om en spelande på
ett hygge vid Toftberget, Östervåla 28/4 (Niklas
Hjort), men det är den enda observationen från
denna lokal.
Det största antalet rastande som har rapporterats från återsträcket mot sydliga trakter är cirka
1 100 ex Hjälstaviken 25/6 (Pekka Westin). PH

Roskarl Arenaria interpres VU
Totalt 73 revir har rapporterats från kusten under häckningstid och fördelat på kommuner blir
det enligt följande: Älvkarleby 3, Tierp 36 (34 i
Björns skärgård), Östhammar 19 och Norrtälje
15. Roskarlen anses minska i hela landet, men
håller ställningarna väl i Björns skärgård. Årets
antal, 34 par, kan jämföras med de 33 som registrerades 2004. I ”Fåglarna i Sverige – antal och
förekomst” antas att cirka 400 par för närvarande
häcka i landskapet Uppland. Det kan jämföras
med de 1 400 par som var bedömningen år 1996
(Upplands fåglar).
Drygt en handfull fynd har rapporterats från
inlandet. Samtliga, utom ett, är från vårsträcket:
vid Hjälstaviken 1 ex 5/5 (Torbjörn Ebenhard m
fl); 2 ex 19–22/5 (Mats Block m fl) och 1 ex 30/5
(Pekka Westin m fl), 1 ex södra Vendelsjön 20/5
(Anders Arnell) och 1 ex Kärven 29/5 (Tomas
Kjelsson m fl). Därefter åter 1 ex i Hjälstaviken
18–19/7 (Pekka Westin m fl).
PH
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Under våren, fynd har rapporterats från perioden
17/5–16/6, registrerades totalt 15 ex i rapportområdet. Hjälstaviken hade flest med som mest 5
ex 26–30/5 (Pekka Westin m fl). Från återsträcket
mot vinterkvarteren finns fynd 30/7–31/8 och totalt blev det 8 individer. Mest anmärkningsvärt var
4 ex Skvallerhamnsudden, Arholma 31/8 (Eskil
& Fredrik Friberg). Ett magert år för arten i rapportområdet, särskilt under våren.
PH
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Inga vårfynd detta år, men sex iakttagelser är rapporterade från hösten (6–19/10): 1 1K Stenarna,
Björns skärgård 6/10 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund m fl); 1 2K Rödhäll, Hållnäs 6/10 (Robert Bünsow, Ulf Florman, Anders Norberg); 1
1K Billudden, Älvkarleby 11/10 (Andreas Press,
Oskar Löfgren) och 1 1K mot V 13/10 (Henrik
Berg); 1 2K+ mot S Måssten, Singö 12/10 (*Petter
Andersson, Fredrik Bondestam m fl) samt 1 1K
mot O Långsandsörarna 19/10 (Olle & Katarina
Thyrestam).
Om än lite få till antalet är fyndbilden i övrigt
normal, både vad gäller i tiden och lokaler för observationerna.
RH
Kustlabb Stercorarius parasiticus
Årets första kustlabb var 1 ex mot NV Fågelsundet

18/4 (Lennart Söderlund), vilket är ett tio dagar
senare förstafynd än föregående år. Inga större antal har rapporterats från vårflyttningen, inte heller
några fynd i inlandet detta år.
Från häckningstid har sammanlagt 43 par noterats från kusten. Fördelningen på kommuner var:
Älvkarleby 2, Tierp 8, Östhammar 19 och Norrtälje 14. Detta är i paritet med föregående år, men
givetvis finns det fler häckande par i rapportområdet än vad rapporteringen visar. Av de sex par som
skred till häckning i Björns skärgård, misslyckades
fyra (Ulrik Lötberg). Detta kan jämföras med föregående år, då endast ett av då 12 häckande par
lyckades producera ungar.
Inga rapporter om större antal på sträck eller
födosökande har inkommit från sensommaren
och hösten, men 8 ex Björn 7/8 (Thomas Pless)
kan ändå nämnas. Den sista kustlabben för året,
1 1K, sågs vid Själgrund, Gårdskärshalvön 1/11
(Oskar Löfgren, Andreas Press).
RH
Fjällabb Stercorarius longicaudus [?; 99; 5]
Fem fynd finns, alla från hösten (31/8–21/9): vid
Simpnäs 1 1K mot SO 31/8; 1 1K mot SO 3/9
och 1 ex 21/9 (Niklas Hjort) samt 1 1K Skvallerhamnsudden, Arholma 1/9 (Eskil & Fredrik Friberg) och 1 1K mot S Örsten, Singö 15/9 (Fredrik
Bondestam).
Fem fynd är ett hyfsat resultat och fyndbilden
i övrigt helt normal.
RH
Storlabb Stercorarius skua [0; 23; 3]
Arten ses inte årligen i rapportområdet, men efter
två år utan fynd har nu plötsligt tre inkommit från
hösten: 1 ex Skvallerhamnsudden, Arholma 31/8
(Fredrik & Eskil Friberg); 1 ex mot SO Simpnäs,
Björkö-Arholma 9/9 samt 1 ex Björn 21/9 (*Martin Tjernberg, Ragnar Hall m fl).
RH
Svarthuvad mås Larus melanocephalus [0; 16;
1]
En 3K svarthuvad mås upptäcktes av Petter Haldén på Hånstaslätten vid Lena kyrka tidigt på
kvällen den 28/5. Den födosökte tillsammans
med skrattmåsar och enstaka fiskmåsar på en åker
norr om Vendelån. Måsen höll sig kvar i området
fram till den 31/5 (sågs dock inte 30/5) och sågs
av många skådare (*Petter Haldén m fl).
Detta är det 17:e fyndet i landskapet, senast
det begav sig i rapportområdet var 2010.
RH
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Svarthuvad mås, Larus melanocephalus, på
Hånstaslätten den 29 maj 2013. Läs mer om
upptäckten av denna välbesökta 3k-fågel i FiU
nr 3/2013. FOTO: PATRICK FRITZSON

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
Inga vinterfynd föreligger, först ut under våren
var istället 3 ex Vendelsjön 14/4 (Martin Molin). I samband med vårflyttningen har arten rapporterats från ett flertal lokaler, som mest 50 ad
Hjälstaviken 3/5 (Ragnar Hall) och 7/5 (Kermith
Illerbrand) samt 64 ex vid Mumsarby (intill Dannemorasjön), Dannemora 6/5 (Annika Rastén).
Säkra häckningsuppgifter har registrerats på
fyra lokaler, vilket är dubbelt så många som föregående år. Från Hjälstaviken rapporteras 8
häckande (=ruvande) par 13/5, men samtliga
par misslyckades dock till följd av predation av
räv eller trana (Pekka Westin). I södra Vendelsjön
tycks rekordmånga par ha skridit till häckning,
vilket följande uppgifter intygar: 58 ruvande 28/5
(Thomas Pless); cirka 70 ex – därav 46 ruvande
10/6 (Patrick Fritzson) samt cirka 30 ruvande
12/6 (Yngve Meijer). Sammanfattningsvis således
minst 58 par som påbörjat häckning i Vendelsjön. Hur många av dessa som lyckades är okänt,
men som mest sågs 25 flygga årsungar 4/7 (Anssi
Laurila). På den tidigare kända häckningslokalen
Tegelsmora kyrksjö (säkerställd häckning senast
2009) sågs 4 ruvande fåglar 31/5 (Mats Edholm),
men dessa misslyckades sannolikt då det inte
fanns några tecken på pågående häckning 8/6
(Lars Gotborn). Därtill registrerades ett häckande par (=bo med ungar) vid Kallrigafjärden 15/6
(Teet Sirotkin). Här har arten tidigare observerats
under häckningstid, men detta är första gången
häckning har kunnat säkerställas. Inga uppgifter
om häckning har inkommit från vare sig Kärven
eller Tämnaren, båda lokalerna kända för att tidigare ha hyst häckande dvärgmås.
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Sammanfattningsvis har således minst 71 par
skridit till häckning på totalt fyra lokaler i rapportområdet. Det förefaller som om arten ökar
så sakteliga, trots att häckningsutfallet ofta inte är
det bästa.
Från sensommaren och hösten kan följande rapporter om större antal (≥ 50) redovisas, samtliga
är från kusten: vid Björn 50 1K-fåglar 7/8 (Thomas Pless) och 138 ex 12/8 (Lennart Söderlund);
cirka 100 ex Ledskärsviken 9/8 (Patrik Brehmer,
Claes Hansson); 80–125 ex Karlholmsviken under augusti, som mest 125 1K 13/8 (Patrick Fritzson) samt 69 ex mot S Svenska Högarna 16/9
(Helge Röttorp m fl).
Årets sista rapporterade var 1 2K+ mot NV
Kalvskäret, Singö 27/10 (Raoul Wexius) och 1 ex
mot S Söderarm, Rådmansö 3/11 (Herbert Baumann, Janne Svedberg m fl).
RH
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Från januari–februari finns två vinterfynd: 1 ad
Rönnskärs udde 20/1 och 1 2K Östernäs, Rådmansö 2/2 (Bo Granberg). I samband med vårflyttningen genom rapportområdet har några relativt stora antal (≥ 1 000) rapporterats (om än relativt blygsamma jämfört med tidigare år) och som
kan vara värda att nämna: cirka 1 000 ex Halmbyboda, Funbo 14/5 (Torbjörn Ebenhard), cirka
1 300 ex Ledskärsområdet 16/4 (Anssi Laurila)
samt cirka 2 500 ex södra Vendelsjön 2/5 (Johan
Södercrantz).
Uppgifter om häckningar har inkommit från
cirka 40 lokaler (d v s i nivå med föregående år),
flertalet belägna vid kusten. Lokaler i inlandet som
innehöll ≥ 50 par var: ≥ 1 500 par Sörsjön, Tämnaren (Ulrik Lötberg: ”Sannolikt fler, men inte i
nivå med 2012”); cirka 1 800 par södra Vendelsjön 16/5 (Thomas Pless); cirka 1 800 par Hjälstaviken (Pekka Westin); cirka 250 par Kärven
9/6 (Tomas Kjelsson); cirka 225 par Blackan (i
Mälaren),Krusenberg (Pekka Westin); cirka 100
par Trunsta träsk, Knivsta (Marcus Eriksson); 92
par Knösen, Hjulstafjärden (Thomas Pettersson);
cirka 60 par Klardammen, Dannemora (Curt
Johnsson) samt cirka 50 par Husbydammarna
(Sten Ivarsson).
Från kusten kan följande häckningsuppgifter redovisas: 859 par i Björns skärgård; 531 par i Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund,
Lars Gustavsson) samt 112 par i Gräsö skärgård
(Ulrik Lötberg). Summan för Lövstabukten är en

halvering jämfört med 2012. Om vi jämför med
hur det var här för fyra–fem år sedan, handlar det
om en minskning med åtminstone 80 procent.
Mink är ett stort problem här. Även i Björns skärgård var häckningsframgången dålig i några kolonier. Här var det havsörnen som ställde till det för
skrattmåsarna (Ulrik Lötberg).
Några vinterfynd har inkommit även från december månad
RH
Fiskmås Larus canus
Några riktigt stora ansamlingar har inte registrerats denna vår, men följande kan ändå nämnas:
cirka 200 ex Harka, Frötuna 26/4 (Roine Karlsson); cirka 300 ex Lövstaslätten 1/5 (Tomas Pärt);
cirka 300 ex Svenskär, Österlövsta 5/5 (Ragnar
Hall, Per Johan Ulfendahl) samt cirka 500 ex
Brunnsäng, Ledskär 17/5 (Åke Berg).
Från häckningstid har följande uppgifter om
antal häckande par som bygger på inventeringsinsatser rapporterats från kusten: 369 par Björns
skärgård, 453 par Lövstabukten och cirka 355 par
Gräsö skärgård (Ulrik Lötberg m fl). Vad gäller
häckningsresultat har utfallet rapporterats som
”ganska dåligt” i Björns skärgård och ”väldigt
många misslyckade häckningar” i Lövstabukten
(Ulrik Lötberg). Det är inte bara mink som härjar
i kolonierna, även havsörn och trana tar sina andelar. Visst är det roligt att havsörn och trana har
ökat, men medaljen har en baksida.
I samband med höstflyttningen noterades några stora antal rastande samt betydande antal på
sträck vid kusten: cirka 2 900 ex mot S Örsten,
Singö 7/9 (Fredrik Bondestam); vid Fågelsundet
cirka 500 ex på sträck 23/9 och cirka 700 ex på
sträck 24/9 (Lennart Söderlund); vid Svenska
Högarna rastade regelbundet fyrsiffriga antal under första halvan av oktober, som mest inräknades
minst 4 200 ex 9/10 (Bill Douhan) samt cirka
650 ex mot S Måssten, Singö 28/10 (Fredrik Bondestam). Därtill kan följande sträckrörelser från
årets slut nämnas: från Svartklubben, Singö sågs
cirka 350 ex mot S 20/11 och cirka 250 ex mot S
29/12 (Fredrik Bondestam).
Även detta år sågs det flockar av fiskmås i inlandet under senhösten, men inte i lika höga numerärer som föregående år. De två största som
noterats är: cirka 150 ex södra Vendelsjön 8/11
(Anders Arnell) samt cirka 100 ex inre delen av
Lårstaviken 9/11 (Thomas Johansson).
RH

Vår- och sommarobservationer under flera år
har talat för att Östersjösilltruten håller på att
etablera sig i Uppsala vid liknande stadsbiotoper
som i Stockholmstrakten. 2013 kunde så det första häckningsfyndet konstateras. Gamla fåglar,
som tidvis uppehåller sig vid Svandammen under
våren, är numera en regelbunden företeelse. Silltrut, Larus fuscus fuscus. Svandammen den 26
aprIl 2013. FOTO: MARTIN MOLIN

Silltrut Larus fuscus NT
Följande uppgifter om antal häckande par som
bygger på inventeringsinsatser vid kusten kan
nämnas: 143 par Björns skärgård, 6 par Lövstabukten (Ulrik Lötberg m fl); 60 par Gräsö skärgård (Ulrik Lötberg) samt 22 par Singö skärgård
(Fredrik Bondestam m fl). Ulrik Lötberg uppger
att silltrutarna hade ett bra häckningsår, men att
arten ändå fortsätter att minska som häckfågel i
de inventerade områdena. Därtill har sammantaget drygt 100 häckande par rapporterats från
andra delar av kusten och skärgården i Norrtälje
kommun.
Även från inlandet finns det ett par fynd som
är intressanta i detta sammanhang. Utöver 1 par
under häckningstid Oxstensögonen (Mälaren),
Grönsö (Patrik Rhönnstad), sågs ett par matande
en ungfågel vid Kvarngärdet, Uppsala 20/8 (Per
Andersson, Tobias Hammarberg). Det är oklart
var detta par hade häckat, men kanske på ett tak i
Uppsala. Häckningar på tak i städer är kända från
andra håll.
Från augusti finns några hyfsat stora antal rapporterade: 91 ad Hagesviken, Gräsö 7/8 (Anton
Rydstedt); 83 ex mot S Understen, Singö 16/8
(Fredrik Bondestam) samt cirka 100 ex Rödhäll,
Hållnäs 18/8 (Zacke Svensson m fl).
RH
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Gråtrut Larus argentatus NT
Från januari finns flera rapporter om stora ansamlingar i inlandet, bl a cirka 400 ex Kungsängen,
Uppsala 1/1 (Jan-Erik Wahlroos) och cirka 800
ex 6/1 (Håkan Rune), cirka 1 400 ex Kalmarsand,
Bålsta 6/1 (Tommy Eriksson); cirka 2 000 ex
Skarholmen, Uppsala 9/1 (Johan Södercrantz m
fl) samt cirka 1 300 ex Svista, Bälinge 13/1 (Niklas Hjort). Samtliga dessa trutar fanns i anslutning
till, eller var på väg till alternativt från, avfallsanläggningar (Högbytorpstippen och Hovgårdstippen).
Från häckningstid finns det några uppgifter om
antalet häckande par som bygger på inventeringsinsatser vid kusten: 230 par Lövstabukten och
188 par Björns skärgård (Ulrik Lötberg m fl) samt
30 par Gräsö skärgård (Ulrik Lötberg). Arten
fortsätter att minska kraftigt i såväl Lövstabukten
som i Björns skärgård, trots bra häckningsutfall
även detta år (Ulrik Lötberg).
Även från Mälaren finns det fakta om antal
häckande par redovisade: minst 63 par Flisa tall,
Norra Björkfjärden 28/5 (Tomas Viktor, Björn
Sjögren) och 13 par Storgrundet, Ekoln (Pekka
Westin).
Likaså från årets slut finns det rapporter om
stora antal i inlandet, bl a cirka 500 ex Övre Föret,
Uppsala 29/12 (Peter Samuelsson).
RH
Vittrut Larus hyperboreus [?; 162; 1]
Från första halvan av januari finns flera fynd rapporterade enligt följande: 1 ex Nedre Föret 7/1
(Per-Anders Edin); 1 2K Kungshamn-Morga
(Niklas Hjort) och Skarholmen 9/1 (Johan Södercrantz m fl) samt 1 2K Fyrislund 11/1 (Björn
Lundgren). Detta bör rimligtvis ha varit en och
samma individ. Mycket talar för att det var denna
fågel som även sågs tillfälligt vid Brillinge, Vaksala
3/3 (*Ragnar Hall m fl) och senare vid Vaksala
kyrka 10–11/8 (*Nils-Olof Jerling m fl).
RH
Havstrut Larus marinus
Bland de många gråtrutarna som sågs i anslutning
till avfallsanläggningar under början av januari,
fanns även en del havstrutar. Som mest sågs 40
ex Kalmarsand, Bålsta 6/1 (Tommy Eriksson) och
15 ex Brillinge, Vaksala 8/1 (Niklas Hjort). Från
häckningstid rapporteras om 30 häckande par i
Björns skärgård och 15 par i Lövstabukten (Ulrik
Lötberg m fl).
RH
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Tretåig mås Rissa tridactyla EN
Fyra iakttagelser har rapporterats, samtliga från
hösten (31/8–14/10): 1 1K mot N Örsten, Singö
31/8 (Fredrik Bondestam); 3 1K mot V Svarthamn, Skutskär 16/9 (Anders Johansson, Olle
Thyrestam); 1 1K Ugglan, Gräsö 11–12/10 (Leif
& Kersti Östman, Göran Ormestad) samt 2 ad
Tjärven, Rådmansö skärgård 14/10 (Håkan Dimmer).
Sammantaget 7 individer innebär en återgång
till ett mer normalt uppträdande efter fjolårets
ovanligt många tretåiga måsar (=37).
RH
Småtärna Sternula albifrons [>28; 125; 4] VU
Fyra fynd detta år, samtliga från kusten: vid Ledskär 1 ex 23/5 (Ingrid Stenström); 1 ad 6/6 (Rüdiger Kasche) och 1 2K+ 18/7 (Yngve Meijer,
Kalle Brinell) samt 1 ex Rullsand, Billudden 10/7
(Kenneth Pless, Per Johan Ulfendahl m fl).
Ett normalt uppträdande i tid och rum, men
man kan ändå inte låta bli att åter fundera över
häckningsplatserna är belägna för dessa fåglar.
RH
Sandtärna Gelochelidon nilotica [1; 0; 2]
2 ad mot SO förbi Skvallerhamnsudden (norra
udden), Arholma 13/6 (Jesper & Viggo Norrby).
Andra fyndet för landskapet! Förra gången det begav sig var 1969 då 1 ex sågs födosöka över Ledskärsängarna den 27/6.
RH
Skräntärna Hydroprogne caspia VU
Det första fyndet för året var 1 ex Rönnskärs udde
14/4 (Göran Frisk m fl), men sedan följde som
vanligt observationer på andra lokaler under de
närmast följande dagarna. Redan den 18/4 fanns
9 på plats vid Ledskär (Kalle Brinell). Ett par
toppnoteringar vad gäller rastande skräntärnor under våren kan nämnas: 52 ex Ledskärsviken 19/5
(Rüdiger Kasche) och lika många Karlholmsviken
21/5 (Robert Bünsow m fl).
Häckningsuppgifter har inkommit från relativt
många lokaler och de kan sammanfattas kommunvis enligt följande. Tierp: 90 häckande par
(=bo innehållande ägg) i Björns skärgård, d v s
10 fler än 2012, samt ytterligare 20 närvarande
par som inte lade några ägg. Trots störningar
från besökande havsörn, 25 av bona plundrades
i slutet av maj/början av juni, kom 70 ungar på
vingarna. Havsörn var åter på plats i slutet av juli
och inga omläggningar lyckades (Ulrik Lötberg).

Östhammar: Vardera 1 par på sex lokaler i Gräsö
skärgård (Ulrik Lötberg) samt 1 par på Trutkobbarna, S Stapelbådan (Martin Amcoff). Norrtälje:
18 par i koloni på Tisslan, Svartlöga samt vardera
1 par på ytterligare 27 lokaler i skärgården. I kolonin på Tisslan blev 21 ungar ringmärkta (Claes
Kyrk). Sammanfattningsvis en, av allt att döma,
bra häckningssäsong för arten i rapportområdet!
Som brukligt fanns det många skräntärnor vid
Ledskärviken efter häckningssäsongen och som
mest inräknades 55 ex 29/7 (Kalle Brinell). Årets
sista som rapporterats var en gammal fågel, åtföljd av två årsungar, vid Övre Föret 3/9 (Hans
Nissen).
RH
Kentsk tärna Sterna sandvicensis [5; 138; 6] EN
Från 2013 finns sex iakttagelser längs kusten under
perioden 12/6–25/8: 1 ad Björn 12/6 (Thomas
Pless); 1 ex Svenska Högarna 5/7 (Fingal Gyllang,
Mats Nilsson, Sören Lindén); 1 ex Örsten, Singö
25/7 och 4/8 (Fredrik Bondestam); 1 ex Bylehamn, Väddö 28/7 (Ola Persson) samt 1 ex mot
N Röder, Blidö 25/8 (Magnus Liljefors).
Fyndbilden för 2013 är jämförbar med närmast
föregående år och året får därmed anses som ganska normalt. Det finns dock skäl till att fundera
lite över om hur många olika individer som var
inblandade i årets sex fynd. Här har vi antagit att
det var olika, men det kan ha varit färre.
RH
Fisktärna Sterna hirundo
Årets första fisktärnor rapporteras från flera lokaler 16/4, bl a 3 ex Skatudden (Mats Edholm, Brita
Tibell). Detaljerade uppgifter om antalet häckande par har inkommit från kusten i norr: totalt
cirka 295 par i Björns skärgård samt 86 par på öar
i Lövstabukten (Ulrik Lötberg m fl). Motsvarande
antal föregående år var 280 resp 575 par. I Björns
skärgård rapporteras häckningsutfallet som varierande, men i Lövstabukten var det genomgående
mycket dåligt (Ulrik Lötberg). Mink uppges vara
huvudorsaken till det senare.
Häckningar har rapporterats även från 15 lokaler i inlandet. Minst 5 par har inräknats på följande lokaler: 57 par och minst 95 ungar Hjälstaviken (Pekka Westin); 30 par Blackan (Mälaren),
Krusenberg (Pekka Westin); minst 13 par Kärven
(Tomas Kjelsson); 17 par Näsviken (Mälaren),
Uppsala-Näs (Pekka Westin); 5 par Bredsjön, Järlåsa (Anders Jansson) samt 5 par södra Vendelsjön (Anssi Laurila). Häckningarna i Hjälstaviken

förlöpte väl, medan endast ett par lyckades få ut
ungar i Kärven. Orsaken till det dåliga resultatet i
Kärven var predation från en grävling! Det är inte
lätt att vara fågel! Det är många som uppskattar
fågelägg, men även ungar stryker med.
Årets sista, och enda rapporterade från oktober,
var 1 1K Kalvskäret, Singö så sent som 27/10 (Raoul Wexius, Gunnar Ehrenroth).
RH
Silvertärna Sterna paradisaea
Årets första silvertärna var 1 ex Rönnskärs udde
15/4 (Bill Douhan), d v s samma förstadatum som
föregående år. I samband med vårflyttningen förbi
rapportområdet, finns fynd rapporterade från åtta
lokaler i inlandet spridda under perioden 24/4–
12/5, som mest 6 ex Hjälstaviken 11/5 (Ragnar
Hall). Även från detta år finns det en iakttagelse
från inlandet under sommaren, 1 ex förbiflygande
Gredelby, Knivsta 28/6 (Calle Lönnberg).
Inkomna häckningsuppgifter ger på intet sätt någon fullständig bild av förekomsten i rapportområdet, men följande rapporterade fakta har ändå
sitt värde. I Björns skärgård registrerades 390 par
och på öar i Lövstabukten 176 par (Ulrik Lötberg
m fl). Motsvarande antal föregående år var 617
resp 301, d v s betydligt bättre än 2013. Eftersom
häckningsresultatet i båda dessa områden uppges
ha varit mycket dåligt 2013, ser det inte heller bra
ut inför nästa år.
Från Östhammars kommun rapporteras istället
totalt 645 par (Ulrik Lötberg) och från Norrtälje
kommun totalt 487 par. Det är avsevärt många
fler än 2012 (då 85 resp 225), men det beror säkerligen mest på bättre rapportering. Det finns för
övrigt inga som helst uppgifter om häckningsutfallet i dessa kommuner.
Årets sista silvertärna, enligt Svalan, var 1 1K
Västerbådan, Gräsö skärgård 1/10 (Nils-Olof Jerling, Robert Bünsow).
RH
Svarttärna Chlidonias niger VU
Den första svarttärnan för året var 1 ex Tegelsmora kyrksjö 28/4 (David Klingberg m fl). Under
maj registrerades arten på ett flertal lokaler, men
det är bara från Sörsjön, Tämnaren som det finns
säkra häckningsuppgifter. Här skred cirka 65 par
till häckning (Ulrik Lötberg), vilket är klart sämre
än 2012. Att det inte blev fler, kan ha berott på
att paren hade svårt att hitta lämpliga häckningsplatser, då det var brist på gammal flytvass innevarande år.
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Tyvärr blev det inga häckningar i vare sig södra
Vendelsjön eller Tegelsmora kyrksjö detta år. I
Vendelsjön sågs som mest minst 16 ex 11/5 (Niklas Hjort m fl) och i Tegelsmora kyrksjö som mest
12 ex 12/5 (Björn Lundgren). Även i Hjälstaviken
sågs svarttärnor regelbundet under försommaren,
som mest 14 ex 10/5 (Roger Kaufmann), men
inte heller här erhölls några indikationer på häckning.
Utöver iakttagelser på dessa tidigare kända
häckningslokaler, gjordes fynd under året på andra
lokaler enligt följande: vid Ledskär 1 ex 27–31/5
(Mats Edholm, Ingrid Åkerberg m fl), 1 ex 8/6
(Bosse Danielsson) och 1 1K 31/7–5/8 (Kalle
Brinell m fl); i Dannemorasjön 15 ex 9/5, därefter 1–6 ex då och då under maj och juni samt
som mest 2 ad och 11 1K 14/7 (Curt Johnsson);
1 ex Gudingefjärden, Hållnäs 14–15/5 (Jan Rosenfeld); 1 ex Kärven 27/5 (Tomas Kjelsson); 1
ex Hagesviken, Gräsö 1/6 (Anton Rydstedt); 1
ex Jönsbolssjön 2/6 (Tomas Kjelsson) samt 1 ad
Bålsta 11/8 (Ulrich Jessen). Särskilt intressanta av
dessa fynd är givetvis iakttagelserna från Dannemorasjön. Ungfåglarna den 14/7 kan ha kommit
från annat håll, med i denna mycket svårskådade
sjö, finns det sannolikt lämpliga häckningsmiljöer
där par kan ha häckat.
RH
Sillgrissla Uria aalge
Vinterfynd har rapporterats från årets inledning
även 2013, 1 ex Fågelsundet 12/1 (Barbara Leibiger). Januarifynd är mycket ovanliga, de senaste
är från 2012 och 2002. Sillgrisslan häckar på
några få öar i ytterskärgården, men från detta år
finns det endast en spontan rapport som ger en
indikation på nuvarande förekomst, cirka 100 ex
Svenska Högarna 8/6 (Håkan Lilja m fl). Å andra
sidan har vi, som vanligt, erhållit uppgifter, från
Claes Kyrk, om antalet ringmärkta sillgrisslor på
de lokaler som är kända för att hysa arten som
häckfågel, samtliga i Norrtälje kommun, och
de ger en bättre bild av förekomsten. Abborren
(Singö): 23 pulli ringmärkta, 7 ad ringmärkta och
16 ad kontrollerade; Stridsbådan (Singö): 23, 15
och 13; Kalken, Svenska Högarna: 69, 59, och 89;
Skvimpaskär, Svenska Högarna: 20, 9 och 19 samt
Lillö, Svenska Högarna: 7, 8 och 26. Det innebär
att 46 pulli och 22 ad ringmärktes i Singö skärgård
samt 96 pulli och 76 ad vid Svenska Högarna,
d v s totalt 142 pulli och 98 ad. Att så många som
totalt 210 gamla individer antingen ringmärktes
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eller kontrollerades vid Svenska Högarna, visar att
antalet häckande par bör ha varit betydligt fler än
100, kanske så många som 200?
Årets sista sillgrisslor, 2 ex, rapporteras från
Rödhäll, Hållnäs 22/11 (Anders Norberg).
AJ
Tordmule Alca torda
Från januari–februari föreligger sex fynd längs
kusten av enstaka individer. Från häckningstid
finns följande uppgifter. Norrtälje: cirka 250 ex
Understen, Singö 26/4 (Fredrik Bondestam); 8
ex Söderskärgården, Blidö 27/5 (Mats Gothnier);
106 ex Längden, Söderarm, Rådmansö 19/6; 62
ex Tjärven, Vätö/Rådmansö 19/6 (Bo Granberg);
cirka 500 ex Svenska Högarna 1/6–3/7 (Per Johan
Ulfendahl, Jan Nordberg m fl) och 95 ex Västra
Hållskäret, Singö 5/7 (Fredrik Bondestam). Östhammar: 8 ex Hagesviken, Gräsö 1/6 (Anton
Rydstedt); cirka 80 ex Medbådan, Gräsö 1/7; cirka 80 ex Väster-Svartkubben, Gräsö 1/7; cirka 35
ex Öster-Svartkubben, Gräsö 1/7 och 6 ex Ormbådorna, Gräsö 1/7 (Ulrik Lötberg).
Även om det givetvis är bra att det rapporteras hur många tordmular som har setts vid kända
häckningslokaler under häckningstid, finns det
skäl att vara försiktig vid bedömning av häckningsförekomst. Spontanrapporteringen har flera
felkällor. Tordmulen har ökat under senare tid och
det finns skäl att tro att det helt enkelt inte finns
rum för alla som befinner sig vid en häckplats. Vi
skall vara medvetna om att det är många öar som
inte passar som häckplats för arten.
Från hösten finns en mycket hög sträcksumma
att redovisa; 184 ex mot SO Simpnäs, BjörköArholma 17/11 (Niklas Hjort). Vid samma lokal
sågs årets sista tordmule på nyårsaftonen (Niklas
Hjort).
AJ
Tobisgrissla Cepphus grylle NT
Från häckningstid finns följande uppgifter som berättar om häckande, eller sannolikt häckande, fåglar. Tierp: cirka 100 ex Björns skärgård 15/6 (Ulrik Lötberg m fl). Östhammar: 30 ex Länsman,
Öregrundsgrepen 15/6 (Adrian & Joakim Djerf);
25 ex Väster-Svartkubben, Gräsö 1/7; 20 ex Öster-Svartkubben, Gräsö 1/7 och 25 ex Ormbådan,
Gräsö 1/7 (Ulrik Lötberg). Norrtälje: cirka 120
ex Bysholmen, Väddö 24/5 (Mats Gothnier, Claes
Kyrk); cirka 130 ex Tjärven 19/6; 72 ex Simpnäsklubb, Björkö-Arholma 19/6; 31 ex Längden,
Söderarm 19/6 (Bo Granberg) samt cirka 50 ex

Knaggrund, Blidö 24/6 (Mats Gothnier).
Det kan vara på sin plats att nämna att vissa
uppgifter i Svalan inte finns med i rapporten, men
det beror i så fall på att vissa häckplatser redovisas i Svalan med olika namnuppgifter, det senare
beroende på olika rapportörer. De finns således
med, men under annat namn!
AJ
Alkekung Alle alle [6; 34; 1]
För tredje året i rad gjordes fynd av alkekung i den
uppländska skärgården, 1 ex Örskär 7/10 (Mikael
Malmaeus).
AJ
Skogsduva Columba oenas
Från januari rapporteras årets enda säkra vinterfynd, 1 ex Skokloster 9/1 (Pekka Westin). En
iakttagelse finns även från slutet av februari, 1
ex Lövstaslätten 25/2 (Nils-Olof Jerling), men
det kan ha varit en nyanländ från söder. Det var
först i början av mars som skogsduvorna började
anlända på bred front. Först ut av dessa var 7 ex
Hjälstaviken 4/3 (Pekka Westin), vilket är något
senare än normalt.
Det totala antalet spelande hanar som har rapporterats är som vanligt svårt att uppskatta, men
arten har hörts på minst 150 unika lokaler. Detta
kan jämföras med 125 föregående år.
AJ
Ringduva Columba palumbus
På årets första dag sågs 2 ex vid Kungsgärdet, Uppsala (Anders Helander). Från årets två första vintermånader finns ytterligare drygt ett 20-tal ströfynd från Uppsala med omgivningar. Därutöver
finns tre iakttagelser från andra delar av rapportområdet: 1 ex Solberga, Kulla 3/1 (Pekka Westin);
1 ex Romberga, Enköping 9/2 (Tommy Lindell)
och 1 ex Veda, Väddö 16/2 (Bo Granberg). Vinterfynd har rapporterats även från december. De
flesta är koncentrerade till Uppsala och Enköping,
men årets sista var 1 ex Grind, Norrtälje 25/12
(Jocke Söderhäll).
AJ
Turkduva Streptopelia decaocto NT
Turkduvor har i första hand rapporterats från
Uppsala, men fynd finns även från andra tätorter,
bl a Enköping, Grillby, Östhammar, Rimbo, Tierp,
Lövstalöt, Älmsta, Heby, Östervåla och Månkarbo, men också från trakterna kring Vendelsjön. En
beräkning av antalet par/revir fördelade på kommuner ger uppskattningsvis följande: Uppsala 11,
Tierp 4, Enköping 3, Norrtälje 3, Heby 2, Öst-

Turturduva, Streptopelia turtur. Vägen mellan
Fågelsundet och Rossholm 26 maj 2013. Fotografen konstaterar: ”Duvan satt där högst en minut
och under tiden lyckades jag få fram min lilla
lumix FZ100 och tog två bilder innan den drog
vidare. Har nog aldrig under min skådartid gjort
en lika oväntad obs”. FOTO: BO G. SVENSSON

hammar 1. Det innebär sammanlagt 24 par, d v s
ungefär samma status som under de senaste åren.
AJ
Turturduva Streptopelia turtur [9; 179; 2]
Två rapporterade fynd även detta år: 1 ex infarten
till Ledskär 23/5 (Kalle Brinell) och 1 ex Storfjärden, Hållnäs 26/5 (Bo G Svensson). Tidpunkten
är helt normal för arten.
AJ
Gök Cuculus canorus
En mycket summarisk genomgång av rapporterna
av spelande hanar visar, åter igen, en slutsumma
mellan 450 och 500. Årets 467 fördelas på kommuner enligt följande: Uppsala 160, Norrtälje 70,
Enköping 60, Tierp 55, Östhammar 50, Heby 35,
Knivsta 18, Älvkarleby 10, Håbo 6 samt Sala (del
av) 3.
AJ
Berguv Bubo bubo NT
Tre säkerställda häckningar har rapporterats, därav en med säkerhet misslyckad. Åtminstone en
av de andra två lyckades dock och resulterade i
tre ungar. Spelande individer har noterats på cirka
15 lokaler. Därtill gjordes ströfynd på ytterligare
några lokaler.
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Totalt sett ett ganska normalt år för berguv i
Upplands rapportområde. Arten är dock rapporterad från något fler lokaler än de närmast föregående åren.
AJ

son); som mest 2 ex Knypplanområdet, Skyttorp
26/1–10/3 (Micke Johansson, Gunnar Siljestrand
m fl); 1 ex Horsskog, Östervåla 27/1–3/3 (Ulrik
Lötberg m fl); 1 ex Gubbo, Valö 3/2 (Curt Johnsson, Mats Edholm m fl) och 2 ex 10–24/3 (Curt
Johnsson); 1 ex Florberget, Florarna 3–23/2 (BrittMarie Fredriksson m fl); 1 ex Galltorp, SöderbyKarl 14/2 (Ulla Karlsson); 1 ex Bysmyren, Tierp
21/2–24/3 (Tommy Löfgren m fl); 1 ex Haglösa
ängar, Film 21/2 (Annika Rastén, Curt Johnsson);
1 ex Gamla Bälingemossar 24/2–26/3 (Thomas &
Kenneth Pless); 1 ex Mehedeby, Båtfors 8–24/3
(Mikael Bouveng m fl); 1 ex Älvkarlhällen, Älvkarleby 9–15/3 (Per Johan Ulfendahl m fl); 1 ex
Fågelhult, Almunge 10/3 (Niclas Eklund m fl); 1
ex Alsvik, Yxlan, Blidö 4–12/4 (Lena Sahlin m fl);
1 ex Örskärsvik, Gräsö 4–16/4 (Göran Ormestad
m fl) samt 1 ex Sanda 6–12/4 (Tomas Larsson,
Håkan Sahlin). Sammantaget betyder detta fynd av
28 hökugglor under senvintern och den tidiga våren.
Även från hösten föreligger det fynd av arten,
fem har rapporterats: 1 ex Lumpen, Jumkil 28/9
(Per-Erik Holmlund); 1 ex Granberga, Enåker
11/10 (Ralf Lundmark); 1 ex Gubbo, Valö 19/10
(Curt Johnsson m fl); 1 ex Knypplanområdet
4/11 (Lars-Erik Larsson m fl) och 1 ex Sjösveden,
Bladåker 3/12 (Leif Gustavsson m fl).
Totalsumman för hela 2013 landar därmed på
33 hökugglor. Det är klart färre än under fjolåret
då invasionen inleddes, men givetvis betydligt fler
än ett normalår.
AJ

Hökuggla Surnia ulula
Invasionen från föregående höst och förvinter
fortsatte in på det nya året. Redan på årets första
dag rapporteras fynd, vardera 1 ex, från sex lokaler:
Östuna (Bill Douhan); Gumsbacken, Rydaslätten
(Martin Tjernberg m fl); Ellstakilen, Knutby (Leif
Gustavsson m fl); Vendelsjön (Kenneth Pless
m fl); Rickebasta, Alsike (Timo Janhonen m fl)
samt vid Jönsbolssjön, Almunge (Leif Gustavsson
m fl).
Därefter observerades ytterligare 22 mer eller
mindre stationära hökugglor (19 lokaler), flera
rapporterade även från föregående år, fram t o m
16/4: 1 ex Löhammar, Harg 3–29/1 (Wilhelm
Dietrichson); som mest 2 ex Gråska, Edebo 4/1–
28/3 (Ulla Karlsson m fl); 1 ex Charlottenlund,
Lohärad 6/1 (Bill Douhan); 1 ex Brillinge, Vaksala
8/1 (Niklas Hjort); 1 ex Lena 19/1 (Patrick Fritz-

Sparvuggla Glaucidium passerinum
Att konstatera häckning av sparvuggla är inte
helt lätt och sådana rapporteras inte ens årligen.
En finns dock från 2013, 3 flygga ungfåglar sågs
vid Kolbotten, Söderby-Karl 25/7–3/8 (Lennart
Larsson). Därtill har, som vanligt, spelande hanar
registrerats runt om i rapportområdet under senvintern och våren. Årets resultat, 115 ropande, är
klart lägre än fjolårets 182 och i paritet med det
dåliga resultatet från 2011 (110). Fördelningen
på kommuner var: Uppsala 35, Östhammar 18,
Heby 16, Tierp 16, Norrtälje 15, Enköping 6, Älvkarleby 5 och Knivsta 4.
Det är omöjligt att säga om årets resultat eventuellt speglar en reell minskning eller om det i
stället speglar fenomenet att skådare numera ofta
besöker redan kända lokaler istället för att själva
leta reda på en spelande hane (Vissa välkända

Sparvuggla, Glaucidium passerinum.
FOTO: LARS WILÉN
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sparvugglelokaler är mycket välbesökta!). Det
senare är ett problem för oss i rrk som har till
uppgift att försöka följa upp populationsförändringar hos fågelarter i rapportområdet. Det kan
därför vara på sin plats att uppmana er skådare
att, istället för att åka till en redan känd sparvuggla, försöka hitta andra i skogar som kanske
inte besöks lika ofta av oss. Rrk ber er också att
lämna mer exakta positionsbestämmelser vid rapporteringen, för att underlätta våra sammanställningar. Årets låga resultat kan dock delvis bero på
att sammanställningen denna gång är gjord på ett
annat sätt än tidigare.
AJ
Kattuggla Strix aluco
Från 2013 har det inkommit rapporter om sammanlagt 51 konstaterade häckningar, fördelade på
kommuner enligt följande: Uppsala 15, Enköping
11, Östhammar 8, Tierp 5, Norrtälje 4, Heby
3, Knivsta 2, Sala (del av) 2 och Håbo 1. Bland
de par som lyckades få fram ungar fanns årets
mest besökta ugglepar alla kategorier, nämligen
kattugglorna vid Liljekonvaljeholmen i Uppsala
(Ragnar Hall m fl). Årets resultat är bättre än
fjolårets (42), men klart sämre än 2010 (89) och
2011 (88).
AJ
Slaguggla Strix uralensis
Efter ett par magra år för rapportområdets slagugglor blev 2013 ett betydligt bättre. Antalet konstaterade häckningar var 21 (endast 2 år 2012).
Sammanlagt har spelande individer rapporterats
från 83 lokaler och den kommunvisa fördelningen
var: Uppsala 28, Heby 18, Tierp 13, Östhammar
10, Älvkarleby 5, Enköping 4, Knivsta 2, Norrtälje 2 och Sala (del av) 1.
AJ
Lappuggla Strix nebulosa NT
Som en efterdyning från fjolårets stora invasion
noterades sammantaget 16 lappugglor i rapportområdet fram t o m 3/7 (ingen därefter).
Av allt att döma uteblev häckningar (det finns i
alla fall ingen rapporterad) trots förhoppningar
om sådana. Det fanns dock några iakttagelser
som ingav vissa förväntningar: 2 ex kring HebyHallaren 14/1–3/4 (Maud & Owe Andersson
m fl); 2 ex Kärrbo, Örsundsbro 28/3–5/4 (Anders
Jansson, Martin Tjernberg m fl) samt 1 spelande
Solbergen, Lena 19–21/4 (Mats Wilhelm). Övriga
observationer var: 1 ex Löparö, Länna 28/1 (Dag
Holmberg); 1 ex Exarbysjön, Riala 12–15/2 (Bo

Wennberg m fl); 1 ex Sillbo, Skyttorp 15–20/2
(Christina Karlsson m fl); 1 ex Mörtö, Häverö
22/2 (Thure Wickberg); 1 ex Forsmark 15–17/3
(Eva Pettersson); 1 ex Ronöholm, Edebo 18/3
(Mikael Sunnerstrand); 1 ex Bäcklösen, Tierp 22–
24/3 (Berndt Godin m fl); 1 ex Gunnarvet, Tierp
30/3 (Ulf Blom); 1 ex Håcksbytorp, Huddunge
13/4–3/7 (Magnus Klingse m fl); 1 ex Konoret,
S Kärven, Knutby 13/4 (Tomas Kjelsson, Benny
Åhr m fl) och 1 ex Grönlund, Edebo 8/5 (Bill
Douhan).
AJ
Hornuggla Asio otus
Från årets inledning finns några vinterfynd noterade: 1 ex Kungsängen, Uppsala 9/1–1/2 (Eric
Blomgren m fl); 1 spelande Söderängen, Västerlövsta 30/1 och 27/2 (Björn Jerner); 1 ex Vålbergsbacken, Västeråker 4/2 (Ulf Karlsson, Anna
Paulsson) samt 1 ex Finsta, Fröslunda 4/2 (Martin
Tjernberg).
Det totala antalet konstaterade häckningar
(=hörda ungkullar) uppgår till 56, varav de flesta
hördes i Enköping (16), Heby (12), Uppsala (11)
och Tierp (8). I övriga kommuner hördes endast
vardera 1 eller 2 kullar. Årets resultat är klart
bättre än fjolårets, som var ett riktigt bottenår
för hornuggla, men ändå betydligt sämre än 2010
(119) och 2011 (120).
Året avslutades med två vinterfynd i december:
1 ex Edenhof golfbana, Skuttunge 5/12 (Thomas
Pless) och 1 ex Norrbäck, Norrby 22/12 (Kalle
Källebrink). Sammanfattningsvis ett ganska normalt år för hornugglan.
AJ
Jorduggla Asio flammeus NT
Årets första fynd, och enda från januari–februari,
gjordes vid Kungsängen, Uppsala där 1 ex sågs17–
22/1 (Kenth Kärsrud, Per-Erik Holmlund). Under
våren (mars–maj) sågs arten på bara åtta lokaler
(35 år 2012), bl a 2 ex Gamla Bälingemossar 7/5–
26/7 (Thomas Pless m fl).
Under sommarmånaderna (juni–augusti) rapporteras arten från ett 15-tal lokaler, bl a som
mest 2 ex Sjölunda, Tämnaren 10/6–1/7 (Kalle
Brinell). Även om det var ovanligt många fynd
också denna sommar, finns det ingenting i övrigt
som indikerar att någon häckning skulle ha ägt
rum, trots att två individer vid några tillfällen har
setts på samma lokal. Någon enstaka häckning
kan kanske ha ägt rum, men det mesta talar för att
det i de allra flesta fall (alla?) bara var frågan om
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översomrande individer detta gnagarfattiga år.
Från hösten har iakttagelser rapporterats från
dryga tiotalet lokaler, flertalet belägna längs kusten. Sammantaget rör det sig om minst ett 15-tal
individer, flertalet av de som setts längs kusten
och i skärgården troligen med ostligt ursprung.
Året avslutades med ett fynd i december, 1 ex Bälinge 12/12 (Ingemar Ahlgren). Efter föregående
års många observationer, är årets antal att anse
som mer normalt.
AJ
Pärluggla Aegolius funereus
Årets första spelande hördes vid Dragmansbo, Altuna 2/2 (Eva Johansson, Kalle Källebrink). Arten hördes sedan på ett stort antal lokaler i rapportområdet och en genomgång av fynden ger
ungfärligen 88 spelande hanar under året. Dessa
fördelade på kommuner ger: Uppsala 22, Heby 18,
Tierp 15, Östhammar 13, Enköping 7, Norrtälje
6, Älvkarleby 5 och Knivsta 2. Det innebär att
2013 var det bästa året sedan 2003 (=93 spelande). Årets pärlugglor är för övrigt väl spridda över
rapportområdet. Sett över en längre period är det
bara åren 1974 (=99) och 1983 (=176) som kan
uppvisa fler spelande. Konstaterade häckningar är
mycket ovanliga, men det finns en från 2013. 4
ungar ringmärktes i ett naturligt bohål (tall) vid
Dunsjön, Tärnsjö 12/7 (Lars Gustavsson, Bill
Douhan). Avslutningsvis finns en iakttagelse från
årets slut, 1 ex Sanda, Harg på självaste julaftonen
(Håkan Sahlin).
AJ
Nattskärra Caprimulgus europaeus NT
Antalet spelande hanar som har rapporterats be-

döms ha varit 43, fördelade på kommuner enligt
följande: Uppsala 9, Östhammar 9, Älvkarleby
7, Norrtälje 7, Tierp 6, Enköping 3, Heby 1 och
Sala (del av) 1. Året sista fynd var 1 ex sittande
på vägen vid Röcksta, Roslags-Bro 9/9 (Joakim
Ekman).
Årets resultat är i paritet med de närmast föregående sex åren, men samtidigt klart bättre än de
sex första på 2000-talet.
JS
Obest. tornseglare Apus sp.
En obestämd seglare sågs i Eriksberg, Uppsala
24/10 (Eric Blomgren). Ett sent datum för vanlig
tornseglare, men fyndet gjordes i samband med
ett inflöde av blek tornseglare i landet.
JS
Kungsfiskare Alcedo atthis VU
År 2013 blev ett riktigt bottenår för arten i rapportområdet, med fynd från endast två lokaler: 1
ex vid fyra tillfällen vid Rotskär (Dalälven), Skutskär 5/5–6/7 och troligen en och samma individ
Fyrisån, S Uppsala 24/8–19/10.
JS
Härfågel Upupa epops [tidigare häckfågel; 155;
5] RE
Efter endast ett fynd föregående år, finns det fem
från 2013: 1 ex Härjarö NR 14/4 (Rune Åhlen
gm Bengt Ottosson); 1 ex Ekeby, Söderby-Karl
29/4 (Mats Olsson gm Kristoffer Stighäll); 1 ex
Rödhäll, Hållnäs 8/9 (Barbara & Ingo Leibiger);
1 ex Mehedeby 23–29/9 (Inger Lindgren, Robert
Bünsow m fl) samt 1 ex Österhamn, Arholma
25/9 (Lars-Erik Lindholm gm Fredrik Friberg).JS
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Göktyta Jynx torquilla NT
Först ut detta år var vardera 1 spelande i Viks
slottspark, Balingsta (Karl-Erik Johansson) och
i Hågadalen, Uppsala (Martin Tjernberg m fl),
både så tidigt som 20/4. När säsongen var över
kunde sammanlagt 279 spelande summeras för
rapportområdet. En fördelning av dessa på kommuner ger följande: Uppsala 99, Norrtälje 48,
Enköping 28, Östhammar 28, Tierp 27, Knivsta
27, Heby 13, Älvkarleby 5 och Håbo 4. Antalet
konstaterade häckningar som har rapporterats är
18, d v s i paritet med föregående år (=16).
Årets resultat är något bättre än fjolårets
(=258), men klart sämre än 2010 och 2011 då
antalen översteg 300 spelande.
AJ
Gråspett Picus canus
För första gången sedan 2007 har en häckning
rapporterats, från Kvarnmossen, Hållnäs, där ett
par med två ungar sågs 23/6 (Anders Haglund,
Rickard Flodin m fl). Även den förra häckningen
påträffades på Hållnäshalvön. Övriga fynd under
häckningstid (april–juli): 1 ex Konoret, Knutby
14/4 (Susanne Malm); 2 ex Skogsbokojan, Östervåla 21/4 (Martin Tjernberg, Michael Tydén m fl);
1 ex Ingbo källor NR, Nora 21/4 (Ulf Gärdenfors);
1 ex Börje sjö, Jumkil 25/4 (Yngve Hareland); 2
ex Knypplan, Skyttorp 1/5 (Micke Johansson
m fl); 2 ex Båtforsområdet 1–2/6 (Jens Johansen m fl); 1 ex Marma skjutfält 2/6 (Tommy
Löfgren); 1 ex Gruvberget, Tämnaren 23/6 (Ulf
Blom); 1 ex Stigkojan, Älvkarleby 7/7 (Per Johan
Ulfendahl) samt 1 ex Djupsjön, Älvkarleby 20/7
(Tommy Löfgren). Utöver häckningen observerades således minst 13 ex på tio lokaler under
häckningstid, vilket är klart bättre än föregående
år. Som vanligt är fynden koncentrerade till rapportområdets norra och västra delar.
Därtill har ytterligare ett 30-tal individer iakttagits på ett 25-tal lokaler utanför häckningstid,
fördelade kommunvis enligt följande: Heby 9,
Uppsala 8, Älvkarleby 5, Tierp 3, Enköping 3,
Norrtälje 1 och Östhammar 1. Kan det vara så att
arten är tillbaka på samma nivå som kring 2006,
d v s med 15–20 häckande par i rapportområdet?
AJ
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos CR
Under våren observerades fem olika individer i
Uppland. Dessa fanns i samma område och utgjordes av tidigare års utplanteringar. Tre släpp-

tes ut i samma trakt 2012 och en 2010. Dessutom återfanns en fågel som sattes ut år 2011 i
ett område drygt 3 mil bort i ett annat län. Av
dessa fåglar bildades under året ett par och av de
andra fåglarna sågs hane och hona tillsammans åtminstone tillfälligt. Vissa indikationer på att paret
gjort häckningsförsök fanns, men ingen häckning
förefaller ha genomförts. Åtminstone tre fåglar
var kvar i området i slutet av året. Under sommaren planterades nio vitryggar ut i regionen, varav
tre i Uppsala län.
Kristoffer Stighäll
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT
Fyra konstaterade häckningar har rapporterats, vilket är något färre än de närmast föregående åren.
Därtill finns det iakttagelser från ytterligare minst
109 unika lokaler från häckningstid (april–juni),
fördelade på kommuner enligt följande: Uppsala
41, Norrtälje 16, Enköping 13, Tierp 13, Östhammar 7, Heby 7, Knivsta 6 samt Håbo 6. Föregående år var motsvarande antal 141. Det lägre antalet
2013 förklaras i första hand av färre rapporterade
lokaler i Uppsala och Norrtälje kommuner. AJ
Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT
Två konstaterade häckningar har rapporterats:
1 par Vigelsbo, Altuna 31/5 (Göran Hagerfors)
och 1 par (1 ad matande flygg ungfågel) Getryggen, Fiby 20/6 (Lars Leonardsson). Häckningen
i Altuna är den första konstaterade i Enköpings
kommun! Ytterligare en rapport är värd ett särskilt omnämnande i detta sammanhang. Under
perioden 16/3–3/5 registrerades 5 olika individer,
sannolikt tillhörande tre revir, i ett område vid
Hornbäcken, Toften (Jelmer Poelstra m fl).
Utöver dessa iakttagelser observerades ytterligare drygt 20 individer i rapportområdet under
häckningstid, bl a 1 par Lunsen, Uppsala 1/4 (Tomas Kjelsson) och 1 par Orsbo, Österlövsta 31/5
(Per Johan Ulfendahl). Trots ovanligt många indikationer på häckning, är det totala antalet observerade individer under året lägre än tidigare, 33
jämfört med 40 år 2012. Dessa 33 fördelas kommunvis enligt följande: Heby 12, Uppsala 9, Tierp
4, Enköping 2, Norrtälje 2, Östhammar 2 samt
Älvkarleby 2.
AJ
Korttålärka Calandrella brachydactyla [0; 12;
2]
Två godkända fynd föreligger: 1 ex Örskär 12/5
(Martin Irestedt, Mikael Malmaeus) samt 1 ex
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Ett av landskapets tidigare fynd av arten, som dock har kvar att hittas på våren. Sibirisk piplärka,
Anthus hodgsoni, Örskär 22 september 2013. FOTO: MARTIN IRESTEDT

Ledskärsavfarten 14–16/5 (Stefan Persson, Robert Bünsow m fl).
Årets fynd är nummer nio och tio (totalt elva
individer) i rapportområdet och passar väl in i
rådande fyndbild. Ytterligare två fynd finns från
Upplandsdelen av Stockholmstraktens rapportområde, båda från Horssten. Mitten av maj är den
hetaste tidpunkten för att hitta korttålärka hos
oss.
ML
Trädlärka Lullula arborea
Rapporterade iakttagelser finns från perioden
31/3-6/10. Den kommunvisa fördelningen av
sjungande individer ser ut enligt följande: Uppsala
50, Knivsta 12, Enköping 11, Norrtälje 9, Heby 7,
Älvkarleby 7, Tierp 3, Östhammar 3 samt Håbo
1. Det innebär sammantaget 103 revirhävdande,
vilket är betydligt färre jämfört med de senaste
årens antal. Det är självklart stora brister i materialet och en rättvis jämförelse låter sig knappast
göras.
Antalet utsträckande trädlärkor vid Falsterbo
under hösten 2013 uppgick till 1 697 ex, vilket
är betydligt färre än 2012 (=2 194), men betydligt fler än 2010 och 2011 då antalet utsträckande
uppgick till vardera dryga tusentalet individer.
Hittills under 2000-talet har antalet utsträckande
vid Falsterbo under höstarna varierat mellan 900
och drygt 2 500 ex
ML

50
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Sånglärka Alauda arvensis
Inga vinterfynd att redovisa, men ett stort antal
rastande, cirka 400 ex Hederviken, Närtuna 8/4
(Anders Eriksson), kan nämnas.
ML
Berglärka Eremophila alpestris VU
Under året gjordes fem fynd av berglärka: 1 ex
förbiflygande Simpnäs, Björkö-Arholma 20/1
(Niklas Hjort); 1 ex Hesta torp, Gryta 21/1 (Johan Falk); 1 ex mot N Örsten, Singö 1/4 (Fredrik Bondestam); 1 ex förbiflygande Bergby, Riala
27/10 (Anders & Tommy Eriksson) samt 1 ex
Björn 3/11 (Per Andersson m fl).
Även om fyndet i april sticker ut, finns det flera
fynd genom åren från denna månad. Från tidigare,
då arten var betydligt vanligare, finns det även
några iakttagelser i början av maj. Sammantaget
kan sägas att årets iakttagelser passar datummässigt väl in i rådande fyndbild.
ML
Backsvala Riparia riparia NT
Uppgifter om antalet aktiva bon eller andra angivelser som åskådliggör häckningsförekomster finns
från följande lokaler: cirka 30 aktiva bon Skommarsbo grustäkt, Björklinge (Thomas Österlind);
cirka 185 (60+125) aktiva bon Ledinge grustäkt,
Skederid (Helge Röttorp, Eva Ekman Eriksson);
cirka 30 aktiva bon Nydals grustäkt, Rimbo (Helge Röttorp) och minst 20 aktiva bon i grustäkt
SV Korsbacken, Sparrsätra (Karl-Göran Andersson). Därtill finns uppgifter från andra lokaler om

antal bohål, dock utan angivelser om hur många
som var bebodda: cirka 20 bohål Stallmons grustäkt, Älvkarleby (Tommy Löfgren); cirka 80 par
Klockarbo grustäkt, Västerlövsta (Ulrik Lötberg)
samt 10 bohål i grustäkt vid Bro, Kalmarsand, Bålsta (Tom Sandström). Adderar vi dessa uppgifter
hamnar vi på 375 aktiva bohål och par, men rimligtvis är detta antal något för högt då det ofta
finns gamla bohål kvar från tidigare år som nu inte
används. Därtill finns det iakttagelser från ytterligare en tänkbar häckningslokal som skulle kunna
indikera häckningsförekomst: 15 ex Wij grustäkt,
Yttergran (Julius & Mikael Grantén).
Årets rapportering indikerar ett något större
antal häckande par än tidigare år, men rapporteringen är fortfarande bristfällig. Det är inför kommande år önskvärt att rapportörer som besöker
häcklokaler så noggrant som möjligt anger antalet
fåglar och försöker skaffa sig en uppfattning om
hur många av befintliga bon som är, alternativt
har varit, aktiva under säsongen. Det vore givetvis
värdefullt om vi fick in uppgifter om förekomst
även från andra lokaler som besöks. Även negativa
uppgifter är givetvis av betydelse!
ML
Ladusvala Hirundo rustica
En stor ansamling av födosökande ladusvalor måste redovisas, cirka 2 000 ex vid Gäddviken, Tämnaren 20/8 (Lars Bern, Jacob Angsten).
ML
Hussvala Delichon urbica
Inga riktigt stora ansamlingar har rapporterats,
men cirka 250 ex sträckande vid Granvik, Roslags-Bro den 1/9 kan vara värd att nämna (Joakim
& Gabriel Ekman).
ML
Större piplärka Anthus richardi [1; 71; 1]
Endast ett fynd föreligger, 1 ex rastande Hargsviken, Harg 18/10 (Wilhelm Dietrichson). Arten är
nära nog årligen rapporterad från rapportområdet,
men fynden har alltid varit få. ML
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni [0; 10; 1]
En sibirisk piplärka rastade på Örskär 22/9 (Martin Irestedt). Det är det första fyndet i rapportområdet sedan 2009, sammantaget det 8:e (Det
11:e i landskapet Uppland).
ML
Trädpiplärka Anthus trivialis
Trädpiplärkan är en av landets vanligaste häckfåglar, men stora antal sträckande rapporteras sällan

från vårt rapportområde. Följande iakttagelse kan
därför vara värd att nämna. Cirka 350 ex mot SV
Fågelsundet, Hållnäs 9/5 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund).
ML
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU
Med endast ett fynd under våren, 1 ex Björn 23/5
(Ulrik Lötberg), tangerades bottenrekordet från i
fjol, då likaledes endast ett fynd registrerades. Å
andra sidan uppträdde arten ovanligt talrikt under hösten jämfört med de närmast föregående
åren. Den första noterades vid Hjälstaviken 20/8
(Pekka Westin m fl) och här noterades arten sedan nästan dagligen fram t o m 29/9, som mest
5 ex den 5 (Anders Carlberg m fl) och 11/9 (Jan
Rosenfeld m fl). Hur många individer som totalt sett rapporterats från rapportområdet under
hösten är givetvis svårt att uttala sig om. Risken
för dubbelräkning är uppenbar, då många fåglar
säkert rastar flera dagar på samma lokal. En försiktig sammanställning av fynden ger drygt 100
individer på 25 lokaler, mer än dubbelt så många
som förra året. Kanske rörde det sig om så många
som upp mot 170 ex. Som mest noterades 8 ex vid
Lilla bron på Lövstaslätten 8–9/9 (Pekka Westin,
Björn Svensson).
Höstens sista fynd rapporteras från Ledskär
23/10 (Oskar Löfgren). Observationer av rödstrupig piplärka i oktober är ovanliga, och fyndet
är med bred marginal det senaste som rapporterats från rapportområdet. De senaste från tidigare
år är från 10/10 år 2004 och 11/10 år 2012. ML
Skärpiplärka Anthus petrosus
Observationer har rapporterats från perioden
10/4–18/11. Arten häckar numera fåtaligt i ytterskärgården och påträffas i övrigt som rastande
och sträckande längs kusten under sträcktid. Ett
inlandsfynd har rapporterats, 1 ex rastande Hjälstaviken 15–16/4 (Pekka Westin m fl).
ML
Gulärla Motacilla flava
Häckningsfynd föreligger från Hjälstaviken, Funbosjön, Övre Föret samt Fröviboda (vid Mälaren),
Balingsta. Bortsett från Hjälstaviken har endast
enstaka häckande par registrerats. Från Hjälstaviken rapporteras även årets senaste gulärla, 1 ex
vid Hårbykullarna 4–5/10 (Arvid Landgren, Nina
Janelm). Oktoberfynd är ovanliga, från 2000talet finns endast åtta kända. Det senaste är från
14/10.
ML
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Citronärla Motacilla citreola [0; 23; 2]
En citronärla, bedömd som 2K hane, höll till vid
Övre Föret 16–24/5 (Anders Norberg, Christina
Ask m fl), där den gladde många besökande skådare. Därefter upptäcktes den på nytt den 7/6 i
samma område och sågs åter 8, 14 och 18–20/6
(Jocce Ekström, Ragnar Hall, Bengt-Olov Stolt
m fl). Med största sannolikhet utgjordes samtliga
dessa fynd av samma individ. Även från hösten
finns det en iakttagelse, 1 ex Svenska Högarna
17/9 (Helge Röttorp, Bill Douhan).
ML
Forsärla Motacilla cinerea
Endast fem konstaterade häckningar (vardera ett
par) har inrapporterats: från Strömsberg (Tolfta),
Gullsmyra (Nora), Tobo, Västland samt Ulva
kvarn (Uppsala). Därtill har troliga häckningar
rapporterats från fyra lokaler: 2 par vid Starfors
(Västerlövsta) samt vardera ett par vid Arnebobäcken (Heby), Ullfors (Tierp) och Fjärdhundra.
Även om rapporteringen återigen tyvärr är
bristfällig, rapporter saknas helt från många kända
häcklokaler, råder det inga tvivel om att forsärlan har minskat kraftigt som häckfågel. Orsaken
är oklar, även om de senaste årens stränga vintrar
säkerligen har inverkat.
ML
Sädesärla Motacilla alba
Ett vinterfynd har rapporterats, 1 ex Ekolskrog,
Övergran 3/12 (Ove Pettersson, Gunnar Siljestrand). Decemberfynd är mycket ovanliga. Förutom en långstannare i Norrtälje hela december
2002, finns endast tre tidigare fynd.
ML
Sidensvans Bombycilla garrulus
Arten var ovanligt fåtalig under årets inledande
månader, som mest sågs cirka 110 ex Gamla Uppsala 2/1 (Susanne Malm). Det sista fyndet under
våren var 1 ex Fågelsundet 18/5 (Per Johan Ulfendahl m fl). Huruvida 1 ex Berthåga, Uppsala 20/8
(Arvid Landgren) var ett sommarfynd eller ett tidigt höstdito, låter vi vara osagt. Det dröjde dock
nästan en månad innan nästa iakttagelse, cirka 60
ex Årsta, Uppsala 21/9 (Hans Svensson). Fortsättningen av hösten bjöd även den på svag förekomst
av sidensvansar. Årets största flock blev cirka 500
ex Norrtälje 20/11 (Bill Douhan).
ML
Strömstare Cinclus cinclus
Första halvårets sista observation var 1 ex Vattholma, Lena 19/4 (Petter Haldén) och andra halv-
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årets två första 1 ex Ulva kvarn 19/10 (Anders
Helander) och 1 ex mitt i Uppsala samma dag
(Peter Samuelsson). Från perioden där emellan
finns inga iakttagelser rapporterade, d v s inga
sommarfynd detta år heller.
ML
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Arten är rapporterad i princip dagligen under januari–februari samt december. Även om en del av
rapporterna avser samma individer, de är i varje
fall sedda på samma lokaler, kan vi nog dra slutsatsen att gärdsmygen återigen är en regelbunden
övervintrare i rapportområdet.
ML
Järnsparv Prunella modularis
Ett vinterfynd har noterats, 1 ex Engelska parken,
Uppsala 9/1 (Arvid Löf). Arten ses inte årligen
under vintern.
ML
Rödhake Erithacus rubecula
Även rödhaken har registrerats regelbundet på
ett flertal lokaler under såväl januari–februari
som december. I likhet med gärdsmygen är den
för närvarande en årlig övervintrare i rapportområdet.
ML
Blåhake Luscinia svecica
Från våren finns fynd av enstaka fåglar rapporterade under perioden 9–19/5, totalt cirka 20 individer. Det är klart färre än föregående år, men
hur många som blir sedda, beror mycket på om
skådare varit på plats vid kusten under optimal
sträcktid.
Hösten inleddes med ett mycket tidigt fynd, 1 ex
Skolsta, Litslena 3/8 (Gustav Nordfors). Från och
med den 16/8 observerades arten mer regelbundet och i lite större antal på lämpliga rastlokaler.
Sträcket genom rapportområdet brukar ha sin
topp i skiftet av augusti–september eller början av
september. Som mest har 10 ex rapporterats från
flera lokaler, tidigast på Björn 18/8 (Ulrik Lötberg
m fl) och senast Tierps flygplats 4/9 (Kalle Brinell). Blåhaken har minskat kraftigt som rastare i
Uppland under hösten.
ML
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Inga vinterfynd detta år. Årets första var istället
även detsamma som vårens med 1 sjungande
hane Stadsparken, Uppsala 17/4 (Olof Sjöberg)
och 1 honfärgad Örsten, Singö samma dag (Fredrik Bondestam). Säkerställda häckningar har no-

vållade inledningsvis en del bestämningsbekymmer och det diskuterades om det kunde röra sig
om en sliten vitgumpad buskskvätta. Den kunde
dock slutligen bestämmas till en svarthakad buskskvätta.
ML

Svarthakad buskskvätta, Saxicola rubicola. Salsta
slott 14 maj 2013. FOTO: PATRICK FRITZSON

terats på två lokaler med vardera 1 par: Hallsta
pappersbruk, Hallstavik (Joakim Johansson) samt
vid Gruvtornet, Dannemora (flera observatörer).
I övrigt sågs även detta år som mest två årsungar
på Örskär i början och mitten av augusti, vilket
rimligtvis indikerar häckning på ön eller dess
omedelbara närhet. Årets sista individ av denna
art rapporterades från Hargshamn 27/10 (Wilhelm Dietrichson).
Årets fynd är av normal, möjligen något sämre
än normal, omfattning jämfört med de närmast
föregående åren.
ML
Buskskvätta Saxicola rubetra
Ett anmärkningsvärt sent fynd gjordes vid Hjälstaviken, där en ungfågel höll till söder om fågeltornet under perioden 4–13/11 (Anders Sennmalm
m fl). Det senaste fyndet i rapportområdet som
finns rapporterat till Svalan var tidigare 4/10 år
2012. Från tiden före Svalan finns dock åtminstone ett senare fynd än detta, 1 ex Svenska Högarna 20/10 år 1980 (Bill Douhan). En sökning
i Svalans arkiv ger att det endast finns totalt tio
novemberfynd i Sverige under perioden 1960–
2014.
ML
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
En hona svarthakad buskskvätta höll till vid Salsta
slott, Lena 15–18/5 (Mats Wilhelm m fl). Fågeln

Ringtrast Turdus torquatus
Observationer från våren har rapporterats under
perioden 16/4–9/5, totalt 26 fynd av sammanlagt
minst 33 individer. Av dessa uppges 15 som hanar,
8 som honor, 5 som honfärgade och 5 som till kön
obestämda. Sammantaget ett normalt våruppträdande.
Höstens första fynd gjordes redan den 14/9 då 1
ex sågs på Understen, Singö (Fredrik Bondestam).
Därefter gjordes ytterligare sex iakttagelser, sju
individer, under perioden 8–18/10. Observationer av ringtrast i september är inte vanliga och
årets är det näst tidigaste som har noterats i rapportområdet. Sju höstfynd är ovanligt många.ML
Koltrast Turdus merula
Några rapporter som redovisar större antal (≥ 100)
sträckande eller rastande har inkommit, ett från
våren, 125 ex mot V Fågelsundet 15/4 (Tommy
Eriksson, Tommy Lindell), samt två från hösten,
cirka 100 ex Billudden 12/10 (Adrian & Joakim
Djerf) och cirka 100 ex Svenska Högarna 17 och
18/10 (Bill Douhan).
ML
Björktrast Turdus pilaris
Arten uppträdde i relativt blygsam omfattning
under årets två inledande vintermånader. Det har
inkommit endast två fynd av ett tresiffrigt antal,
som mest 155 ex Hjälstaviken 2/2 (Ingrid Åkerberg). Inte heller efteråret kunde bjuda på några
riktigt stora antal. Endast en rapport berättar om
ett fyrsiffrigt antal, cirka 1 500 ex sträckte in över
Björn under morgonen den 3/11 (Ulrik Lötberg
m fl). Bara tresiffriga antal, som mest 300–600
ex, har i övrigt noterats från senhösten fram till
årsskiftet, dock så pass många som cirka 500 ex
Alasjön, Vassunda så sent som 29/12 (Anders
Eriksson).
ML
Taltrast Turdus philomelos
Ett vinterfynd finns från årets början, 1 ex Korsängens vattenpark, Enköping 14/2 (Bodil Bernström). Från årets slut finns inget decemberfynd,
men tre iakttagelser under november. På Svenska
Högarna rastade cirka 1 000 ex 22/9. FlertaFÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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inneburit en försämrad överlevnad hos ungkullarna och att nyrekryteringen till 2013 därmed
blev lidande. Anmärkningsvärt är att det på den
klassiska nattsångarsträckan Sunnerstabacken till
Kungsängsbron (längs Fyrisån) endast hördes fyra
hanar innevarande år, att jämföra med tio föregående år.
Å andra sidan fanns det områden med många
revirhävdande hanar: 28 ex Skeppsängens energiskog, Landsberga 11–12/6 (Pekka Westin), 22 ex
Marma skjutfält 20–21/6 (Oskar Löfgren m fl),
som mest 16 ex Gamla Bälingemossar 15/5–1/7
(Thomas Pless m fl) samt 10 ex Sjölundaområdet,
Tämnaren 1/7 (Kalle Brinell).
PH

let lämnade dock ön under förmiddagen för att
sträcka vidare in mot fastlandet (Bill Douhan).
Det är ovanligt med så stora ansamlingar, men de
förekommer då och då på öar i ytterskärgården.
ML
Rödvingetrast Turdus iliacus
Endast två egentliga vinterfynd har registrerats:
1 ex Kungsängen, Uppsala 2/1 (Barbara & Ingo
Leibiger) och 1 ex Genetiska trädgården, Uppsala
2/12 (Ragnar Hall). Sammantaget relativt fåtalig rastande under hösten, som mest cirka 300 ex
Svenska Högarna 17/10 (Bill Douhan). Numera
en relativt bra notering, tidigare ganska medioker.
ML

Flodsångare Locustella fluviatilis NT
Sammanlagt 120 sjungande flodsångare i rapportområdet innebär åter igen ett nytt utomordentligt rekord för rapportområdet. Särskilt höga koncentrationer noterades på Gamla Bälingemossar
med 12 sjungande hanar 21/5–25/7 (Kenneth &
Thomas Pless m fl), på Marma skjutfält med 10
hanar 2–25/6 (Oskar Löfgren m fl) samt i utkanten av Tierp tätort med 10 hanar 31/5–1/7 (Kalle
Brinell m fl). Den kommunvisa fördelningen var
följande: Uppsala 34, Tierp 31, Norrtälje 12, Älvkarleby 11, Östhammar 10, Enköping 10, Heby
9, Knivsta 2 och Håbo 1. Som vanligt märkligt få
fynd i Knivsta kommun. Bristande kontroll förefaller vara åtminstone en bidragande orsak.
Häckning konstaterades vid Oxängen, Vendelsjön där fåglar med ruvfläck fångades i mitten av
juni. En sjungande hördes på platsen 20/5–15/7
(Bernt Thorssell m fl). Framgångsrik häckning bekräftades genom fångst av en nyss utflugen unge

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Ett vinterfynd från årets början, 1 ex Sumpen,
Gräsö 3–4/2 (Elisabeth & Åke Karlsén) och ett
från årets slut, 1 ex Korsnäset, Singö 26/12 (Tomas Pärt). Därtill kan en stor ansamling från hösten nämnas, hela 200 ex Billudden 12/10 (Adrian
& Joakim Djerf).
ML
Gräshoppsångare Locustella naevia NT
Totalt harnattskärra
293 sjungande gräshoppsångare rapporterats
från
2013. Fördelningen av dessa på kom60
muner blir enligt följande (fjolårets antal inom pa50
rentes):
Enköping 105 (124), Uppsala 68 (105),
Tierp 57 (105), Älvkarleby 23 (15), Norrtälje 12
40
(28), Östhammar 11 (27), Heby 8 (22), Knivsta
6 (12)
30 och Håbo 3 (8).
Årets resultat är cirka 150 ex lägre än 2012.
Det20är en dramatisk nedgång som är svår att förklara. Möjligen kan den blöta sommaren 2012
10
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25/7 (Leo Larsson, Åsa Steinholtz m fl). Efter
två år med mycket höga antal, vore det närmast
förvånande om arten inte etablerar sig på allvar
under kommande år.
I Upplandsdelen av Stockholmstraktens rapportområde registrerades ytterligare 14 sjungande
flodsångare, d v s totalt 134 i landskapet Uppland.
PH
Vassångare Locustella luscinioides [2; 1H+116;
6] NT
nattskärra
Sex sjungande
hanar har hörts under året. Som
60 tre sjungande nära det nya gömslet i den
mest
södra delen Hjälstaviken, och ytterligare en i den
50
norra
delen av viken, 26/4–2/8. Troligen ägde åtminstone
en häckning rum i söder där fåglar hör40
des varna och senare sågs i september. Därtill 1
sjungande
Norrbystranden, Vendelsjön 9/5 (Ken30
neth Pless) och 1 sjungande Lårstaviken 13–16/6
20
(Thomas
Johansson, Pekka Westin).
PH
10

Busksångare
Acrocephalus dumetorum
[2;
2H+284;
38] NT
0
Årets resultat blev 38 sjungande hanar vilket är
nytt flod
rekord, elva fler än det tidigare från 2011
150
(fjolårets tolv var således kanske en tillfällig nedgång). Den kommunvisa fördelningen var: Tierp 9,
120
Norrtälje 7, Uppsala 6, Östhammar 5, Enköping
5, Heby 3 och Knivsta 3.
90
En konstaterad häckning har rapporterats från
Björn där som mest 2 hanar hördes sjunga 2–12/6
60
(Jelmer Poelstra m fl). Den 12/7 observerades ett
varnande par (Ulrik Lötberg) på ön och den 18/8
30
sågs en flygg ungfågel (Adrian Djerf m fl). PH

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Sjungande kärrsångare har som vanligt rapporterats från ett stort antal lokaler runt om i rapportområdets slättbygder och i anslutning till vegetationsrika sjöar. Det finns ingenting från årets rapportering som indikerar någon påtaglig förändring
och vi nöjer oss med att här konstatera att arten
finns väl spridd i lämpliga biotoper. För övrigt kan
årets första sjungande nämnas, en vid Övre Föret
redan 14/5 (Calle Lönnberg). Trots sin relativa
vanlighet rapporteras sällan konstaterade häckningar, men det finns en från detta år, två gamla
fåglar matade ungar vid Korsnäset, Singö 2/8 (Tomas Pärt).
PH
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT
Dystert för trastsångaren i Upplands rapportområde. Totalt har endast 19 sjungande hanar rapporterats från 13 lokaler. Lokaler med fler än en
hane var: som mest 3 hanar Vendelsjön 3/5–8/6
(Thomas Pless m fl); 4 hanar Sörsjön, Tämnaren
11/5–28/6. Ytterligare två–tre kan ha funnits då
lokalen blev bristfälligt genomsökt (Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg) samt 2 hanar västra delen av
Kärven 16/5–20/6 (Tomas Kjelsson m fl). För
övrigt således vardera en hane på resterande tio
lokaler. Förutom en hane Hjälstaviken 19/6–14/7
(Kjell Sahlberg m fl), finns inga rapporter från
andra delar av Mälaren.
I övriga Sverige håller trastsångaren ställningarna, men hos oss har det varit en markant
minskning jämfört med början på 2000-talet. Då
noterades flera årssummor i storleksordningen 50
hanar. En tänkbar förklaring till detta skulle möj-
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En av rapportområdets fotodokumenterade “vingband” detta år. I det här fallet en tajgasångare,
Phylloscopus inornatus, fångad på bild 22 september på Västerskär, Söderskärgården, Blidö.
FOTO: CLAS CRONLUND

ligen kunna vara att den gamla vassen farit illa under senare års stränga vintrar.
PH
Höksångare Sylvia nisoria VU
Fyndmönstret från 2013 känns igen från närmast
föregående år, d v s fynd från för arten tidigare
välkända öar i ytterskärgården i Norrtälje kommun. Starka häckningsindicier har erhållits från
två öar: 2 sjungande hanar, varav en sågs mata
ungar, på Vidinge, Rådmansö 9–16/6 (Bo Hallman, Herbert & Kerstin Baumann) och ett varnande par på Yttra Hamnskär, Rådmansö 7/7
(Magnus Liljefors). Därtill finns följande iakttagelser under häckningstid: 1 ex Svenska Högarna
1/6 (Jean-Paul Lösing m fl); 1 ex Rödlöga, Blidö
9–16/6 (Micke Johanson m fl) samt 1 1K rastande
Röder, Blidö 18/8 (Björn Andersson, Magnus Liljefors, Mikael Tydén).
PH
Trädgårdssångare Sylvia borin
Ett sent fynd finns från hösten, 1 ex Svenska Högarna 15/10 (Bill Douhan).
PH
Svarthätta Sylvia atricapilla
Ett vinterfynd har inkommit från januari, 1 ex på
fågelmatning i Bålsta 11–21/1 (Kalle Löfberg gm
Göran Anderson). Svarthättorna anländer normalt med början i slutet av april vilket gör att
1 sjungande vid Vikasjön, Flororna redan 14/4
(Weine Erlandsson, Martin Molin) bör uppmärksammas.
PH
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Lundsångare
Phylloscopus trochiloides
[4;
247/7H; 38/2H] VU
Ett sällan (aldrig?) tidigare skådat inflöde av lundsångare ägde rum i slutet av maj och början av
juni. Totalt registrerades 38 individer under perioden 23/5–20/7. En fingervisning om hur omfattande inflödet var, är att fem sjungande påträffades vid en skogsinventering vid Storskäret, Forsmark 27/5 (Petter Ohlson). Därtill observerades
5 ex på Storskäret, Röder, Blidö 30/5 (Magnus
Liljefors). Den kommunvisa fördelningen av dessa
38 individer var: Norrtälje 22, Östhammar 10,
Uppsala 2, Älvkarleby 2, Tierp 1 och Knivsta 1.
Två säkerställda häckningar har rapporterats: 1
par och som mest 3 1K sågs och hördes Korsnäset, Singö 2–7/8 (Tomas Pärt) samt 1 par vid Örskärssundet där 1 hane hördes sjunga 19/5–19/6
och senare paret sågs tillsammans med 2 1K 10/8
(Martin Irestedt m fl). Man kan undra hur många
häckningar som ägde rum i rapportområdet detta
år! Häckningarna är de åttonde och nionde som
rapporterats från rapportområdet. Häckningen på
Örskär var den sjätte på ön!
Även ett “höstfynd” har noterats i Svalan, 1 ex
Tippen, Stenhagen, Uppsala 24/8 (Åke Berg).PH
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus [1;
222; 2]
Åter endast två ex under hösten: 1 ex Svenska
Högarna 28–29/9 (Anders Eriksson m fl) samt 1
ex Björn 6/10 (Arne Lundberg m fl).

Septemberfynd är ovanliga. De flesta, såväl i
Uppland som i hela landet, är från den andra oktoberveckan.
PH
Tajgasångare Phylloscopus inornatus [1; 350;
41]
Nytt rekord i antal fynd även detta år. Sammanlagt har 41 exemplar rapporterats från perioden
11/9–4/10, en fler än föregående höst. Trots ett
stort inflöde finns inga fynd från inlandet. Flest,
5 ex, noterades på Örskär 21/9 (Martin Irestedt,
Mikael Malmaeus).
Antalet fynd har, i motsats till för kungsfågelsångare, ökat stadigt under den senaste tioårsperioden, såväl i Uppland som i hela landet. Om det
sedan beror på att arten verkligen har ökat, eller
om vi skådare nu bättre känner till lätet av den
ofta ljudliga tajgasångaren, är frågan. Kungsfågelsångaren är ju som bekant allt som oftast mer
tystlåten under hösten. En bidragande orsak till
att inte även fynden av denna art har ökat, kan
vara att skådaraktiviteten i kustbandet avtar under andra halvan av oktober, d v s då kungsfågelsångare är mer frekvent än tajgasångaren.
PH
Gransångare Phylloscopus collybita
Rapporteringen visar att omkring 127 hanar har
hörts hävda revir mer eller mindre stadigvarande
i lämpliga häckningsmiljöer under häckningstid. Den kommunvisa fördelningen var som följer:
Norrtälje 33, Östhammar 26, Uppsala 26, Tierp
25, Enköping 7, Älvkarleby 3, Heby 3, Håbo 2
och Knivsta 2.
Som vanligt rapporterades de flesta från lövblandade barrskogar i de östra och norra delarna
av rapportområdet. Biotopvalet indikerar att det
var fåglar av den nordliga rasen abietinus. I Enköping, Håbo och Knivsta kommuner förefaller det
i första hand vara lövskog som favoriseras, vilket
antyder att det i dessa områden rör sig om den
sydliga rasen collybita.
PH
Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis
Ett av Rk godkänt fynd föreligger från året, 1 ex
Röder, Blidö 12/10 (Magnus Liljefors). Dessutom
finns några rapporter, även från tidigare år, som vi
inte har tagit ställning till då vi väntar på beskrivningar.
PH
Mindre flugsnappare Ficedula parva NT
Från våren finns rapporter om totalt 18 rastande

individer under perioden 9/5–19/6, den första var
1 ex på Örskär 9/5 (Martin Irestedt m fl). Från
häckningstid har 24 revirhävdande hanar noterats
i lämplig häckningsmiljö under perioden 19/5–
30/6. Sannolikt mest som en följd av bristande
uppföljning, har endast en häckning konstaterats,
1 varnande par Långsjön, Estuna 1/7 (Bill Douhan).
Som vanligt finns det iakttagelser även från
hösten, ofta på öar i skärgården. Fynd har rapporterats från perioden 24/8–12/10. Sist ut var 1 ex
Röder, Blidö 12/10 (Magnus Liljefors).
Ett normalt antal fynd och en fyndbild som
i övrigt får anses som likaledes normal, bortsett
från att inga rapporter finns från vare sig Enköping, Heby, Håbo eller Knivsta kommuner. I Artportalen finns för övrigt bara fem fynd av arten
registrerade i Knivsta kommun, av dessa är fyra
från Kungshamn-Morga.
PH
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis [1;
46; 3]
Tre fynd har rapporterats: 1 2K+ hona Röder, Blidö
11/5 (Björn Andersson, Stig-Uno Svensson); 1 ad
hane Yttre Hamnskär, Rådmansö 12/5 (Magnus
Liljefors) samt 1 hane Röder, Blidö 19/5 (Johan
Södercrantz m fl).
Det är åttonde året i följd med åtminstone något fynd i rapportområdet. Det är rimligtvis det
ökade intresset för ö-skådning i ytterskärgården
under maj månad som har resulterat i detta. Vart
tar de vägen?
PH
Skäggmes Panurus biarmicus
Situationen är fortsatt mycket dyster för skäggmesen i Upplands rapportområde. Arten har nästan uteslutande rapporterats från Hjälstaviken
och Vendelsjön. Från Hjälstaviken finns åtskilliga
hundra rapporter under året. Det är endast härifrån som det finns iakttagelser som visar på genomförda häckningar, t ex 15 1K 28/6 (Hans Nissen). I Vendelsjön gjordes enstaka observationer
under perioden 14/4–14/10, som mest 4 ex 14/4
(Bernt Thorssell). Även om inga häckningsindicier finns rapporterade från Vendelsjön, förefaller
det troligt att häckning kan ha genomförts.
Bortsett från observationer i Hjälstaviken och
Vendelsjön, finns endast en iakttagelse rapporterad från övriga delar av rapportområdet, 2 ex
hördes Sörsjön, Tämnaren 11/5 (Owe Rosengren,
Tor Jonzon).
PH
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Lappmes Parus cinctus [?; 18; 1]
Ett fynd finns från kusten, 1 ex Skatudden 1/10
(Per-Anders Edin). Fyndet är det enda i Svealand,
utanför Idre och Älvdalens kommuner, under
året, men bör ses i ljuset av de smärre invasionsrörelser som registrerades i Norrlands kustland
under september–oktober.
PH
Pungmes
Remiz pendulinus
[0; 9H+51; 1]
EN
1 ex rastade i Röder, Blidö 31/8 (Björn Andersson,
Magnus Liljefors, Johan Södercrantz). Arten rapporteras inte längre årligen från rapportområdet.
Fynd på kustlokaler har dock alltid varit ytterst få,
sammantaget finns bara en handfull observationer
härifrån genom åren.
PH
Sommargylling Oriolus oriolus EN
Fyra tillfälligt flöjtande sommargyllingar under slutet av maj och början av juni är ett normalt uppträdande. De hördes enligt följande: 1 ex Gläntan,
Rimbo 24/5 (Roland Sjölander); 1 ex Herräng,
Häverö 1/6 (Joakim Johansson); 1 ex Ekbacken,
Svinnegarn 6/6 (Bengt Ottosson) samt 1 ex Stora
Parnassen, Hjälstaviken 7/6 (Mats Brisegård, Anders Grönvall).
PH
Varfågel Lanius excubitor
Utifrån rapporteringen bedöms det totala antalet
individer som rapporterats från rapportområdet
under vintersäsongen 1/12 2012 – 28/2 2013 ha
varit 81 med följande fördelning på kommuner:
Uppsala 26, Enköping 16, Heby 9, Norrtälje 9,
Tierp 8, Östhammar 8, Håbo 2, Knivsta 2 samt
Älvkarleby 1. Resultatet från denna vinter är betydligt lägre än från den föregående (=118), men
är normalt sett till den senaste tioårsperioden.
Så många som tre sommarfynd har noterats:
1 ex Själkubben, Gräsö skärgård 2/6 (Kersti &
Leif Östman); 1 ex Ekedal, Tärnsjö 14/7 (Maud
& Owe Andersson) och 1 ex Bredänge, Tierp 2/8
(Kalle Brinell). Därtill en iakttagelse av en gammal och en ungfågel vid Vickeby, Knivsta 25/8
(Göran Storensten). Var har den häckningen ägt
rum?!
PH
Rödhuvad törnskata Lanius senator [0; 3; 1]
En ungfågel, sannolikt av rasen senator, sågs vid
Hårbykullarna, Hjälstaviken 2–9/10 (Kalle Källebrink m fl). Rasen hör hemma i sydvästra Medelhavsområdet. Rasbestämningen grundades på
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att den hade övervägande juvenil dräkt samt på
handbasfläckens utseende.
Fyndet är det fjärde av denna art i Uppland,
det tredje i rapportområdet och det andra i Hjälstaviken, där landskapets första sågs 20/5 1990. PH
Nötkråka Nucifraga caryocatactes caryocatactes
NT
Arten är rapporterad från årets alla månader. Det
stora flertalet av fynden är gjorda i rapportområdets barrskogsdominerade delar, d v s NV, N, NO
och O om Uppsala, inklusive kustnära områden,
men iakttagelser finns även annorstädes. Flertalet
rapporter avser enstaka individer eller små sällskap bestående av 2–4 ex. Flest fåglar vid ett och
samma tillfälle var 10 ex vid Kallerö, Kallrigafjärden 14/9 (Teet Sirotkin) och 6 ex Lunsentorpet,
Uppsala 10/4 (David van Der Spoel).
Som nämnts i tidigare årsrapporter har arten
under de senaste tjugo åren minskat kraftigt på
grund av det moderna, rationellt skötta skogsbruket.
PW
Smalnäbbad nötkråka Nucifraga caryocatactes
macrorhynchos
I en liten park vid Sankt Ilian i Enköping observerades två nötkråkor bearbeta och äta nötfrukter från
turkisk trädhassel under perioden 4–28/2. Fåglarna, som var mycket orädda, kunde detaljstuderas
och en klar skillnad mellan dem i näbbtjocklek
kunde konstateras. Den ena bestämdes därför med
säkerhet till den smalnäbbade rasen. Annars är de
båda raserna mycket lika varandra. De överlappar
i mått både vad gäller näbbtjocklek, näbblängd
och utbredningen av det vita på stjärtspetsen.
Enstaka fåglar med den smalnäbbades karaktärer
och beteende har under året rapporterats även
från några andra lokaler i rapportområdet. PW
Kaja Corvus monedula
Ansamlingar bestående av minst 2 000 ex har
rapporterats från en dryg handfull lokaler. Bland
annat sågs minst 3 000 ex vid Ekholmen, Veckholm 14/1 (Martin Amcoff) och uppskattningsvis
lika många över Gottsunda centrum 21/3 (Martin Tjernberg). Därtill noterades cirka 3 000 ex
på insträck från öster vid Måssten, Singö 12/10
(Claes Hansson, Fredrik Bondestam m fl). Även
vid andra lokaler längs Väddökusten sågs ett intensivt insträck av kajor denna dag. Det var nog
åtskilliga tusen kajor som då var i rörelse. Enligt

Rödhuvad törnskata, Lanius senator senator, Hjälstaviken oktober 2013. Lokalens andra fynd av
arten stannade en hel vecka och kunde ses av många tillresta fågelskådare. FOTO: LARS FRIBERG

” Svensk häckfågeltaxering” är kajan den enda av
kråkfåglarna i Sverige som har ökat rejält under
det senaste decenniet.
PW
Råka Corvus frugilegus
Sammanlagt beräknas ungefär 180 par, fördelade
på ett tiotal kolonier, skridit till häckning i rapportområdet. Det är nästan en halvering jämfört med
2012. Betänker man att kanske så många som 80
av dessa par häckade i kolonin i Björklinge, för
övrigt landets nordligaste koloni, förstår man hur
allvarlig situationen är för Uppsalas råkor. Så här
illa ställt har det inte varit för stadens symbolfågel
sedan kvicksilverkatastrofen på 1960-talet. Vill
man se något positivt i den rådande så kallade
råkproblematiken, är det väl att UOF idag har en
dialog med kommunen om framtiden för arten
och dess, i vårt tycke, självklara rätt att finnas till i
Uppsala.
PW
Kråka Corvus corone cornix
Den högsta sträcksumman från kusten under hösten var 1200 ex mot V Västerskäret, Singö 14/10
(Joakim Johansson). För övrigt kan 850 ex mot
NO Örsten, Singö 1/4 och 600 ex mot O samma
lokal 17/4 (Fredrik Bondestam) nämnas. Sträcksummorna är således fortsatt blygsamma om vi
jämför med 1970-talet.
PW

Svartkråka Corvus corone corone
Ett fynd även detta år, 1 ex tillsammans med
gråkråkor vid Riddersholm, Rådmansö 5/7–9/8
(Tryggve Engdahl m fl). Fyndet är det sjunde i
rapportområdet under 2000-talet.
PW
Korp Corvus corax
Årets i särklass största ansamling var 150 ex vid
Långvindsängarna, Färnebofjärdens nationalpark
21/1 (Percy Fredriksson). Därtill har rapporter
om flockar på 60–75 ex inkommit från ytterligare
en handfull lokaler. Åtlar, trafikdödat vilt samt
kvarlämnade kadaver i samband med jakt drar,
som bekant, snabbt till sig korpar från när och
fjärran.
PW
Stare Sturnus vulgaris
Stora ansamlingar har rapporterats från en handfull lokaler bestående av stora fält och/eller vassrika sjöar under högsommaren (andra halvan av
juli och början av augusti). De tre största var ≥
10 000 (kanske 15 000) ex Hjälstaviken 24/7–7/8
(Hasse Ivarsson, Pekka Westin m fl); ≥ 10 000 ex
Fjärdhundraslätten 13/8 (Thomas Johansson)
och cirka 7 000 ex Vaksaladammen, Vaksala 26/7
(Kjell-Arne Larsson).
Tydligen har arten haft en god häckningssäsong.
Flockar av den här storleksordningen har inte reFÅGLAR I UPPLAND 3 2014
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gistrerats i rapportområdet på drygt 15 år.

PW

Bofink Fringilla coelebs
Från vårsträcket har en ovanligt hög sträcksumma
rapporterats, nämligen ≥ 35 000 ex mot SV vid
Fågelsundet 19/4 (Lennart Söderlund). Sträcket
var fortfarande bra när observatören lämnade
lokalen 09:35 och man kan undra hur många
bofinkar som passerade denna dag? I övrigt kan
nämnas ≥ 6 000 ex sträckande samma lokal 17/4
(Jelmer Poelstra) och ≥ 7 500 ex sträckande Arholma 21/4 (Eskil Friberg). Från hösten har inga
nämnvärda sträcksummor rapporterats.
PW
Bergfink Fringilla montifringilla
Den stora flock som upptäcktes i ett oskördat
rapsfält vid Hesta torp, Gryta i slutet av december föregående år, fanns kvar en bra bit in i januari
2013. Som mest registrerades här ≥ 2 000 ex 1/1
(Martin Tjernberg) och 17/1 (Pekka Westin).
Från vårsträcket bör de 18 250 ex som sträckte
SV förbi Fågelsundet 26/4 (Lennart Söderlund)
särskilt uppmärksammas. I övrigt finns från våren
några sträcksummor på 500–1 300 ex rapporterade från främst denna lokal. Från höstsäsongen
finns en noterbar sträcksumma, 3 500 ex mot V
Västerskäret, Singö 8/10 (Joakim Johansson).PW
Gulhämpling Serinus serinus [1; 31; 1] VU
1 ex Örskär 11/5 (Martin Irestedt). I och med
årets fynd har nu totalt 33 ex observerats i rapportområdet. Av dessa är elva noterade under
2000-talet.
PW
Grönfink Carduelis chloris
Den i särklass största flock som har rapporterats
under året är cirka 700 ex Stångby, Vaksala 9/11
(Zacke Svensson). Flockar bestående av 100–300
ex har observerats vid ytterligare ett 15-tal lokaler under höst–vinter.
Enligt ”Svensk häckfågeltaxering” har arten under det senaste decenniet minskad med 5–9 % per
år, från att tidigare ha haft en positiv trend under
flera årtionden. Säkerligen är parasiten gulknopp
huvudorsaken till att arten har minskat. Läget
är detsamma i Finland och Norge, medan man i
Danmark och övriga Europa inte alls har sett någon tendens till minskning.
PW
Steglits Carduelis carduelis
I ett oskördat rapsfält vid Hesta torp, Gryta fanns
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en gigantisk steglitsflock under januari–februari.
Utifrån ett fotografi som togs av flocken 20/1
beräknades den innehålla cirka 2 000 ex (Martin Tjernberg). Andra rapporter från januari som
berättar om stora ansamlingar (≥ 100) redovisar
cirka 400 ex i rapsfält Kälsta, Österunda 2 (Raoul Wexius) och 12/1 (Martin Tjernberg), cirka
140 ex Sör-Hårsbäck, Västerlövsta 5/1 (Kalle Källebrink) och cirka 150 ex i rapsfält Myrkarby, Vittinge 12/1 (Bengt Ottosson).
Under hösten (rapporter finns från slutet av
augusti–slutet av november) har tresiffriga antal
registrerats vid knappt ett 20-tal lokaler. Flest,
cirka 250 ex, sågs vid Skörbyhöjden, Bålsta 3/9
(Petter Andersson) och vid Hårby, Hjälstaviken
5/10 (Eva Edmert). Därtill kan cirka 210 ex
Kungsängen, Uppsala 29/9 (Tomas Pärt) nämnas.
De tre största ansamlingarna under december var
≥ 600 ex Åkra, Vendel 9/12 (Fredrik Bondestam),
≥ 180 ex Domta vad, Österunda 14/12 (Martin
Tjernberg) och cirka 120 ex Stamsjön 3/12 (Mats
Edholm, Brita Tibell).
Flocken vid Hesta torp är den i särklass största
som, enligt Artportalen, registrerats i landet. Den
slår med råge det tidigare rekordet på 1 030 ex vid
Stora Skärna/Trekanten, Storvreta i november–
december 2010. Artens positiva trend i Uppland
håller i sig och steglitsen är en av få fröätande arter i landet som det går riktigt bra för.
PW
Grönsiska Carduelis spinus
Sträcksummor på 200 ex eller fler har rapporterats
vid sex tillfällen från Fågelsundet under andra
halvan av april. Som mest registrerades 2 140 ex
mot SV 18/4 och 1 750 ex mot SV 19/4 (Lennart
Söderlund). På Örskär inräknades 210 ex mot V
21/4 (Martin Irestedt). Från hösten kan en flock
innehållande cirka 300 ex Granbacken, SöderbyKarl 26/10 (Gabriel Ekman) nämnas.
PW
Hämpling Carduelis cannabina VU
I det av fröätande tättingar så uppskattade rapsfältet vid Hesta torp, Gryta fanns även ett stort
antal hämplingar fram till början av mars. Som
mest observerades minst 200 ex 17–18/2 (Martin
Tjernberg, Leif Godin). Vid ytterligare ett tiotal lokaler registrerades arten under årets inledande vintermånader, men aldrig med fler än 6 ex
Under våren finns inga särskilt stora antal rapporterade, men från hösten kan cirka 200 ex Berga, Danmark 26/9 (Bo Thyselius) och lika många

Stamsjön 26/9–2/10 (Mats Edholm, Brita Tibell)
nämnas. Från december föreligger endast fynd av
enstaka individer, från Vendelsjön och Uppsala.
Enligt Artportalen är ansamlingen vid Hesta
torp den största vinterflock som noterats i landet
under perioden 1980–2012. Enligt ”Svensk häckfågeltaxering” förefaller trenden för hämpling under de allra senaste åren vara någorlunda stabil.
Den är dock fortfarande rödlistad under kategorin ”Sårbar”.
PW
Vinterhämpling Carduelis flavirostris EN
Under januari–mars är arten rapporterad från
cirka 35 lokaler, flertalet belägna i jordbrukslandskapet kring Uppsala, Örsundsbro och Enköping.
Flest, som mest cirka 145 ex, observerades vid
Stabby backe, Uppsala 13/2 (Patrick Fritzon). På
de vidsträckta fälten mellan Stabby backe och
Bärbyleden fanns det mängder med vinterståndare som lockade till sig både vinterhämplingar
och andra arter, därtill många skådare som kunde
glädja sig åt att beskåda dessa under en stor del
av vintern. Även vid det oskördade rapsfältet vid
Hesta torp, Gryta fanns det flera tiotal av denna
art, som mest registrerades cirka 70 ex 1/1 (Johan
Falk). Från ytterligare ett 20-tal lokaler har det inkommit rapporter om flockar i storleksordningen
cirka 20–50 ex
I samband med vårflyttningen noterades arten
på några lokaler, bl a cirka 25 ex Läby träsk, Vänge
9/4 (Åke Berg); ≥ 50 ex Fulleröbackar, Gamla
Uppsala 20/4 (Anders Helander) och cirka 40 ex
Kyrkbyn, Tierpslätten 21/4 (Kalle Brinell).
Från höstflyttningen föreligger fynd från drygt
30 lokaler, både i inlandet och vid kusten. Överlägset flest, cirka 80 ex, sågs vid Häverö kyrka 28/9
(Jim Sundberg) och cirka 50 ex Hjälstaviken 5/10
(Ronny Melbeus). På ingen av de övriga lokaler
sågs fler än 25 ex
I december noterades bl a som mest cirka 50
ex Åkra, Vendelsjön 9/12 (Fredrik Bondestam);
27 ex Stabby prästgård, Uppsala 8/12 (Åke Berg)
samt 20 ex Börje kyrka 12/12 (Mattis Jansson).
PW
Gråsiska Carduelis flammea
Inga rapporter om stora flockar har inkommit från
årets två inledande månader, inte heller i samband
med vårsträcket. Från hösten rapporteras dock om
stora flyttningar förbi Svenska Högarna i skiftet
september–oktober. Under perioden 14/9–19/10

ringmärktes här 954 ex, vilket är nytt rekord för
ögruppen (Bill Douhan).
Det var först i december som arten började röra
sig på allvar i inlandet. Flockar bestående av ≥ 100
ex har noterats på åtta lokaler under månaden,
bl a som mest ≥ 400 ex Åkra, Vendelsjön 20/12
(Ragnar Hall) och cirka 200 ex Liljekonvaljeholmen, Gottsunda 17/12 (Patrick Fritzson). Därtill
sågs vardera cirka 150 ex vid Rydaslätten, Långtora 2/12 (Thomas Johansson); Hånstaslätten, Lena
16/12 (Patrick Fritzson) och Kvarnbo, Uppsala
31/12 (Åke Berg).
PW
Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Fynd finns från fem lokaler under januari och februari, som mest 6 ex vid fågelmatningar i Örbyhus, Vendel 4/1 (Anssi Laurila). Från våren och
sommaren finns inga iakttagelser rapporterade.
Det var först i slutet av augusti som det finns en
observation, 1 ex Understen, Singö 25/8 (Fredrik
Bondestam).
Under perioden september–november iakttogs
brunsiskor på ett 15-tal lokaler, både vid kusten
och i inlandet. Vanligtvis rörde det sig om 1–3 ex,
men vid några tillfällen sågs lite större antal: som
mest ≥ 10 ex (några ringmärktes) Björn 20-21/9
(Ulrik Lötberg); 7 ex Kallerö, Kallrigafjärden 1/9
(Teet Sirotkin); 6 ex ringmärktes Långsandsörarna, Gårdskär 9/10 (Björn Lundgren) och ≥ 5
ex Hjälstaviken 11/10 (Thomas Johansson). Av
de 954 gråsiskor som ringmärktes på Svenska Högarna 14/9–19/10 var det 135 som bestämdes till
brunsiskor. Den högsta dagssumman var 35 märkta 30/9 (Bill Douhan). Från december föreligger
inga fynd.
PW
Snösiska Carduelis hornemanni
Under januari–mars finns iakttagelser rapporterade från åtta lokaler. Vid en fågelmatning i Gränbybacke, Uppsala sågs som mest 4 ex 2–14/2
(Kenth Kärsrud, Nils-Olof Jerling m fl), i övrigt
endast vardera 1 ex. Från våren finns inga fynd
rapporterade.
Höstens första snösiska, 1 1K-fågel som ringmärktes på Långsandsörarna 14/9 (Björn Lundgren), var ovanligt tidig. Under perioden september–november gjordes sedan ovanligt många observationer. Sammantaget registrerades 107 ex vid
ett 45-tal lokaler. Som mest iakttogs ≥8 ex Stångby, Vaksala 9/11 (Zacke Svensson). På Långsandsörarna och Svenska Högarna ringmärktes totalt
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13 ex under hösten. Från december finns slutligen
fynd från drygt ett 10-tal lokaler, sammanlagt 29
ex. Bland annat observerades ≥ 8 ex Lövstaslätten
(Lilla bron) 16/12 (Yngve Hareland).
Totalsumman för året blev 147 snösiskor. Så
många har inte rapporterats i rapportområdet
sedan 1995, då den högsta årssumman någonsin
noterats, 292 ex
PW
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Från första halvåret finns endast två iakttagelser
rapporterade: 3 ex Ulleråker 3/2 (Martin Lind)
och 1 ad Långsandsörarna, Älvkarleby 14/6 (Andreas Press). Bändelkorsnäbben var således ovanlig i rapportområdet under det första halvåret,
men det blev snart annorlunda. I juli inleddes
en mycket kraftig invasionsflyttning som skulle
komma att pågå långt in på senhösten. Under
perioden juli–november duggade observationerna
tätt och sammantaget har ≥ 2 080 ex rapporterats.
Summan är den näst högsta som registrerats och
överträffas endast av 2011 års invasion, då drygt
2 500 ex inrapporterades.
Rapporteringen visar att gamla fåglar dominerade i början av flyttningen, men att ungfåglar var förhärskande från slutet av juli. Det var
i första hand på kustnära lokaler som invasionen
uppmärksammades. På t ex Örskär och Björn, två
lokaler livligt frekventerade av skådare, noterades
stadigt flera tiotal, ibland hundratals, bändelkorsnäbbar. Man kan undra hur många individer som
i realiteten var i rörelse denna sommar och höst.
Rapportområdets kuststräcka är lång och endast
en bråkdel av den besöks regelbundet av fågelskådare.
Från december finns det inte en enda rapport
av arten rapporterad!
PW
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Arten var även detta år sparsamt förekommande under en stor del av första halvåret. Det var
först från och med slutet av maj som sträckrörelser
av märkbar omfattning ägde rum, i första hand
märkbara vid kusten. Några relativt höga antal på
sträck kan nämnas: 270 ex mot SV Fågelsundet
7/6 (Ulrik Lötberg); cirka 250 ex mot N Korsnäset, Singö 6/7 (Tomas Pärt); ≥ 400 ex Örskär 7/7
(Mikael Malmaeus) och cirka 275 ex mot NO
Örsten, Singö 15/7 (Fredrik Bondestam). Från
och med november var det åter ont om mindre
korsnäbbar i rapportområdet. Sammanfattnings-
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vis visar rapporteringen att arten var fåtalig i
Uppland detta år, framförallt i inlandet.
PW
Större korsnäbb Loxia pytiopsittacus
Även detta år finns det rapporter från samtliga
månader. I de flesta fall rör det sig om fynd av enstaka exemplar eller smärre flockar i större skogsområden. Några observationer sticker dock ut rejält,
t ex 220 ex mot N Korsnäset, Singö 6/10 (Tomas
Pärt). Den summan är för övrigt den näst högsta
som noterats i rapportområdet och överträffas endast av de cirka 830 ex som registrerades på sträck
på Örskär 27/9 invasionsåret 2003. Andra större
antal som noterats är 67 ex kring Börje sjö, Jumkil i samband med en fågeltaxering 8/10 (Yngve
Hareland) samt 44 ex mot S Fågelsundet samma
dag (Raoul Wexius). År 2013 var sammantaget
ett mycket bra år för arten i Upplandsskogarna.
Endast det stora invasionsåret 2003 kan ståta med
en högre årssumma.
PW
Rosenfink Carpodacus erythrinus VU
Från våren och försommaren finns det fynd av totalt
cirka 220 sjungande hanar. Detta är den högsta
summan sedan 2003 då cirka 250 registrerades.
Kustnära lokaler dominerar som vanligt fyndbilden, men det finns även många rapporter från de
norra och nordöstra delarna av rapportområdet.
Däremot är fynden påfallande få från Uppsalatrakten och Enköping med omnejd, trots att dessa
områden frekventeras ofta av ornitologer. För övrigt kan en rapport från höstflyttningen förtjäna ett
omnämnande, 20 ex Björn 7/8 (Thomas Pless).
Rosenfinken har efter en populationstopp
kring mitten av 1990-talet, minskat såväl i Uppland som i landet i stort och är för närvarande
rödlistad. Kanske inger årets positiva resultat ett
visst hopp om en ökning framgent?
PW
Tallbit Pinicola enucleator NT
Den invasion som föreföll att vara på gång under
senhösten 2012 stannade av mot slutet av året,
men ändå har sammanlagt minst 215 ex rapporterats från början av 2013 (januari– början av
april). I denna summa utmärker sig två lite större
flockar, nämligen cirka 50 ex Sjöskogen, Länna
15/2 (Bernt Axelsson) och 33 ex Västersjön,
Hållnäs 26/2 (Johan Frölinghaus). Hur många
tallbitar som sammanlagt fanns i den av fågelskådare mycket frekventerade staden Uppsala under
januari och februari är svårt av få en säker bild av,

men som flest sågs cirka 20 ex födosöka i lärkträden vid Ulleråker 21–22/1 (Raoul Wexius, Anders
Bengtsson m fl).
Hösten inleddes med en observation av 1 ex
sträckande mot V tillsammans med domherrar
Understen, Singö 27/10 (Fredrik Bondestam).
Fram till årets slut registrerades sedan omkring
108 ex. Fynd finns såväl från inlandet som från
kustlokaler. I flertalet fall rörde det sig om förbisträckande fåglar. De två största flockarna som
rapporterats är ≥ 20 ex Rödhäll, Hållnäs 13/11
(Thomas Pless) och 17 ex Orrmossarna, Harg
19/11 (Wilhelm Dietrichson).
Sammanlagt har minst 324 ex rapporterats från
rapportområdet under året. Detta kan jämföras
med fjolårets cirka 760 ex och 61 ex året dessförinnan.
PW
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Rapporter om sträckande fåglar har även denna
höst rapporterats från några kustlokaler, i särklass
flest ≥ 300 ex mot V Västerskäret, Singö 8/10
(Joakim Johansson). På Svenska Högarna iakttogs
under hösten som mest ≥ 100 ex rastande 11/10
(Bill Douhan). Därtill noterades hela 51 ex vid
en fågelmatning i Finsta, Fröslunda 17/1 (Martin
Tjernberg).
PW
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Ett 15-tal flockar innehållande tvåsiffriga antal
har registrerats under året. Överlägset störst var de
42 ex som sågs vid Bergsbrunna, Danmark 30/8
(Björn Lundgren). Denna flock är en av de största
som någonsin observerats i rapportområdet och
överträffas endast av en handfull tidigare fynd.
PW
Lappsparv Calcarius lapponicus
Årets första lappsparv var den individ som sågs
tillsammans med gulsparvar vid Sonkarby, Österunda 1/1 (Bengt Ottosson). Ytterligare vinterfynd finns från fälten mellan Stabbybacke och
Hällby i Uppsala där 1–3 ex noterades bland
många gulsparvar 19/1–5/3, som mest 3 ex 24/1
(Patrick Fritzson). Under våren sågs sammantaget
endast 9 ex på fem lokaler. Flest, 3 ex, på Fjärdhundraslätten 7/4 (Bengt Ottosson).
I samband med höstflyttningen registrerades totalt cirka 115 ex vid ett 35-tal lokaler, både i inlandet och vid kusten, under perioden september
till början av november. Vanligtvis rörde det sig

om enstaka individer, men några iakttagelser av
lite större antal är värda att nämna: 8 ex Röder,
Blidö 8/9 (Mattias Bergström); 7 ex mot S Örsten
Singö 8/9 (Tomas Pärt) och ≥ 10 ex Björn 29/9
(Ulrik Lötberg). Från december finns inga vinterfynd detta år.
Slutsumman för året blev 128 ex, vilket är något
fler än de två föregående åren då 80 respektive 81
individer bokfördes. Sett i ett längre perspektiv är
årets summa dock blygsam. Enligt ”Svensk häckfågeltaxering” fortsätter lappsparven att minska,
både som häckfågel i den svenska fjällvärlden och
som rastande i södra Sverige vår och höst. PW
Snösparv Plectrophenax nivalis
Från föråret, fynd finns från perioden 4/1–21/4,
har rapporteras totalt 825 ex. Detta är det lägsta
antal som registrerats under motsvarande tidsperiod sedan 2003 (=761). De två största ansamlingarna var cirka 120 ex Lövstaslätten 12/1 (Martin
Molin, Håkan Markstedt) och ≥ 180 ex Landsbergaslätten, Biskops-Kulla 3/3 (Martin Tjernberg).
Under andra halvåret noterades sammanlagt
635 ex 20/9–23/12. Tresiffrigt antal sågs på endast en lokal, Fjärdhundraslätten med cirka 150
ex 30/11–13/12 (Martin Tjernberg m fl). I övrigt
kan följande lite större antal nämnas: 41 ex Ledskär 29/10 (Kalle Brinell, Bo Hellberg); cirka 40
ex mot S Understen, Singö 27/10 (Fredrik Bondestam); cirka 50 ex Tjocksta, Lövstaslätten 11/11
(Hans Nissen) och cirka 45 ex Grillbyslätten
29/11 (Thomas Johansson, Pekka Westin).
Totalsumman för året blev 1 460 ex, vilket är det
lägsta antalet på tio år. Enligt ”Svensk häckfågeltaxering” fortsätter det att gå dåligt för denna art
som hör kalfjället till, en trend som dock inte är
statistiskt säkerställd.
PW
Gulsparv Emberiza citrinella
Från vintermånaderna januari–februari har stora
ansamlingar (≥ 400) rapporterats från tre lokaler, som mest cirka 750 ex i ogräsfält NV Råby,
Biskops-Kulla 23/1 samt lika många bland ogräs
och oskördad raps och havre vid Stabby prästgård, Uppsala 27/1 (Martin Tjernberg). Därtill
har flockar innehållande 100–300 ex rapporterats
från drygt 25 lokaler. Även från december finns det
en rapport om en större ansamling, cirka 750 ex
Norrbacken, Lövstaslätten 9/12 (Herbert Baumann).
I ett längre tidsperspektiv är ovan redovisade
FÅGLAR I UPPLAND 3 2014

63

antal låga. ”Svensk häckfågeltaxering” visar också
att gulsparven minskar långsiktigt i landet, under
det senaste decenniet har den negativa utvecklingen därtill accelererat. En bidragande orsak
tros vara övergången från vår- till höstsådd. Effekten av detta är att de för gulsparvarna så viktiga
stubbåkrarna försvinner och med dem mycket av
födan under häckningstid.
PW
Ortolansparv Emberiza hortulana VU
Efter en genomgång av fynden av sjungande hanar, bedömer rrk att minst 31 sjungande hanar
har registrerats under året. Detta är klart färre än
2012 (=70) och det sämsta resultatet sedan 2008
(=27). Det stora flertalet revir fanns i Enköpings
kommun och vid Faxan, den senare lokalen för
övrigt den numera enda kända som finns kvar i
Uppsala kommun. I övrigt finns endast tillfälliga rapporter om två ensamma hanar i Norrtälje kommun. Positivt är dock att framgångsrika
häckningar har rapporterats från tre lokaler med
åtminstone ett par vardera: vid Faxan, Gamla
Uppsala; i Hyvlingeåsens grustag, Torstuna samt
vid Söderby, Sparrsätra. De två förstnämnda lokalerna består av ruderatmarker, en numera typisk
biotop för arten, medan den vid Söderby utgörs
av jordbruksmark, d v s den tidigare klassiska biotopen för ortolansparv.
Årets låga resultat kan åtminstone delvis bero
på dåligt eftersök på tidigare kända lokaler för
arten, inte minst på flera av senare års viktiga lokaler i Enköpings kommun. En förklaring till den
dåliga kontrollen av många lokaler är en kraftsamling från UOF:s sida genom att starta ett åtgärdsprojekt kring Söderby och vid Rönna/Rotbrunna.
Flera skådare med intresse för arten har här gjort
stora insatser och det har gått ut över kontrollen
av andra, tidigare kända lokaler för ortolansparv.
Ortolansparven står utan tvekan inför en
mycket oviss framtid som häckfågel i landskapet.
I början av 1980-talet beräknas det ha funnits
cirka 3 000 par enbart i Uppland! Enligt ”Svensk
häckfågeltaxering” har arten minskat stadigt i landet sedan mitten av 1970-talet. För närvarande
beräknas den totala svenska populationen uppgå
till högst 5 000 par. En majoritet av landets ortolansparvar finner man idag på kalhyggen längs
Norrlandskusten och på ruderatmarker (i anslutning till grustag etc). Tidigare var arten relativt
vanlig i jordbruksbygden i den södra delen av
landet, en biotop som numera nästan helt saknar
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häckande par. Att arten i stort sett har försvunnit härifrån, beror sannolikt på förändrade jordbruksmetoder och omläggningen till större, mer
enhetliga odlingsenheter. Troligen bidrar även förändrade förhållanden i övervintringsområdena till
senare tiders katastrofala minskning av arten.
Avslutningsvis kan nämnas att ortolansparv
observerades under vår- och höststräcket med
vanligtvis enstaka individer på drygt en handfull
lokaler, flertalet vid kusten, bl a 3 ex Örskär 12/5
(Mikael Malmaeus).
PW
Videsparv Emberiza rustica NT
Vårfynd är numera mycket ovanliga, men det finns
ett från 2013, 1 2K+ hane Storskäret, Röder, Blidö
11/5 (Björn Andersson). Fågel kom insträckande
från söder, lockade i flykten, landade på Storskäret och sjöng sedan någon minut. Från hösten föreligger fem fynd av enstaka individer: Långsandsörarna, Älvkarleby 7/9 (Per Johan Ulfendahl);
Björn 12–14/9 (Martin Amcoff, Peter Schmidt
m fl); Hjälstaviken 15/9 (Frank Johansson); Sunnerstabacken, Uppsala 15/9 (Björn Lundgren)
samt Långsandsörarna 21/9 (Björn Lundgren).
Enligt ”Svensk häckfågeltaxering” har videsparven minskat med i genomsnitt 12 % årligen under
det senaste decenniet. Standardrutterna visar att
det är få arter som har haft en så kraftigt negativ
utveckling. Troligen är det på övervintringsplatserna som arten har de största problemen.
PW
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Från januari–februari föreligger vinterfynd från
fem lokaler: 1 ex Kälsta, Österunda 1/1 (Ragnar Hall, Bengt Ottosson); 1 ex Fågelsundet 6/1
(Anssi Laurila); 1 ex Kungsängen, Uppsala 6/1
(Håkan Rune, Mats Andersson); som mest 3 ex
Hemsta, Gryta 13/1–26/2 (Johan Falk m fl) samt
1 ex Stabby backe, Uppsala 22/1 (Niklas Hjort,
Robert Bünsow). Även från december har det inkommit ett vinterfynd, 2 ex Kungsängen 4/12
(Hans Nissen).
Även sävsparven har, av okända orsaker, minskat under det senaste decenniet (källa: Svensk
häckfågeltaxering). Arten är kortdistansflyttare.
Man kan hoppas att nedgången är en övergående
konsekvens av de senaste årens kalla vintrar och
inte en följd av negativa miljöförändringar med
mer långsiktiga verkningar.
PW

