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Av mer ovanliga fåglar kan följande nämnas: amerikansk kricka (1), rödhuvad 

dykand (1), vitnackad svärta (1), vitnäbbad islom (8), svartvingad glada  

(1 – första fyndet i Uppland), stäpphök (3), jaktfalk (1), wilsonsimsnäppa  

(1 – första fyndet i Uppland), turturduva (2), fjälluggla (1), större piplärka (1), svartstru-

pig järnsparv (1 – första fyndet i Uppland), nunnestenskvätta (1), kungsfågelsångare 

(4), brunsångare (1), svartpannad törnskata (1) och rosenstare (1).

 Positiva händelser i Upplands fågelvärld var bland annat att ett relativt stort antal 

röda glador anlände (en effekt av fjolårets ”invasion”), minst tre par ängshök häckade, 

bredstjärtad labb uppträdde i stor mängd, populationen av turkduva ökade, ett stort 

antal lundsångare (22) och tajgasångare (43 – rekord) noterades, varfågel häckade 

och att ett stort antal bändelkorsnäbbar anlände österifrån under eftersommaren/

hösten. 

 Negativa händelser är desto fler. Nämnas kan att ejdern minskar kraftigt, att 

vattenrall, sothöna och skäggmes fortfarande inte återtagit sina tidigare popula-

tionsstorlekar efter de hårda vintrarna 2009/10 och 2010/11, att skrattmås minskar, 

att det för storspov, berguv och slaguggla ser allt mer bekymmersamt ut, att tretåig 

hackspett är på tydlig reträtt, att det numera endast finns kvar drygt 200 par råkor i 

landskapet och att lappsparv blir allt ovanligare.

 Positiva händelser nationellt sett är bland annat att följande arter fått beteck-

ningen ”Livskraftig” (LC) i 2015 års rödlista: svarthakedopping (stabiliserad/ökande 

population), drillsnäppa (stabiliserad population), turkduva (ökning), nattskärra 

(ökning), göktyta (ökning), gräshoppsångare (stabiliserad population) och hämpling 

(ökning).
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 Ser vi till negativa händelser ur nationellt perspektiv kan bland annat följande 

nya arter uppmärksammas i den senaste rödlistan (2015): duvhök (NT), kustlabb 

(NT), gröngöling (NT), spillkråka (NT), hussvala (VU), ängspiplärka (NT), buskskvätta 

(NT), kungsfågel (VU), skäggmes (NT), stare (VU), lappsparv (VU), gulsparv (VU) och 

sävsparv (VU). För fältsparvarnas del är det dystert att samtliga arter, utom snösparv, 

nu är rödlistade. 

 Nattsångarrundorna gav följande antal sjungande/spelande: rördrom 66, vaktel 

212, småfläckig sumphöna 24, kornknarr 408, gräshoppsångare 391, flodsångare 

98, vassångare 8, busksångare 38 och trastsångare 26.

Laggaslätten bjöd på repris av svartpannad törnskata, Lanius minor, första 

besöket skedde 2003. FoTo: JaN WärNbäCk
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Härmed presenteras den 47:e samlade fågelrap-
porten för Upplands rapportområde.

årsrapporten för 2014 bygger på inte mindre än 
272 428 datalagda observationer från 1 379 per-
soner. rrk Uppland använder sig fullt ut av art-
portalen.se för allt som har med fågelrapportering 
och årliga sammanställningar att göra. Vi uppma-
nar 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 kommentar-
fältet om lokal saknas (t ex riktning och avstånd 
från tidigare använd lokal), alternativt lägg in en 
ny lokal! 
 Observationer som larmas i BirdAlarm, över-
förs inte till Artportalen! de som använder sig av 
detta larmsystem måste skriva in fyndet i artpor-
talen om observatören anser det vara av sådant 
intresse att det bör publiceras.
 Fågelrapporten avser som vanligt fåglar ob-
serverade i Upplands rapportområde. när Uppland 
nämns i löpande text avses emellertid landskapet 
i sin helhet, det vill säga inklusive Upplandsdelen 
av Stockholms rapportområde. rapportområdets 
gränser framgår av kartan nedan. 
 i anslutning till artnamnet för mer ovanliga 
arter uppges fyra antal, t ex [1; 2H+≥92; 14; 2]. 
de två första anger antalet observerade exemplar 
i landskapet Uppland före 1970 respektive un-
der perioden 1970−1999. därpå följande antal 

anger antal observerade exemplar i landskapet 
2000−2013, och slutligen den sista siffran som an-
ger antalet i Upplands rapportområde (=Uppland 
exklusive Stockholmsdelen av landskapet) 2014. 
antalet säkra häckningar redovisas med (H). Till 
höger om artnamnet finns för vissa arter en bok-
stavskombination 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 rap-
portörsnamn betyder upptäckare. det kan i detta 
sammanhang framföras att vi i rrk ofta har stora 
svårigheter att identifiera upptäckaren. Vi upp-
manar därför den/de som har upptäckt en mer 
ovanlig art att i samband med rapporteringen av 
fyndet nämna i kommentaren vem som först såg 
fågeln.

Nyheter 
Ett välbehövligt tillskott i rapportkommittén är 
nina Janelm som härmed hälsas välkommen. 

Bill Douhan är ordförande i rrk-Uppland och 
den som ”finslipar” den slutgiltiga rapportsam-
manställningen. Han är också ansvarig för land-
skapsinventeringar. bill.douhan@telia.com 

Något om vädret 2014
det nya året började milt och regnigt, och det 
tog tio dagar innan januari gick från barmark till 
snötäcke. Kraftiga snöbyar nära kusten medförde 
två decimeter snö men efter några dagar vred vin-
den bort från havet och byarna upphörde. Sedan 
följde ett normalt vinterväder i två veckor, dock 
med mer moln än sol. Februari inleddes med 
snötäcke men allt var borta den 10. den milda 
luften medförde vårens ankomst den 21, fyra 
veckor tidigare än normalt. den 24 uppmättes i 
Uppsala +10,4°, tredje högsta temperaturen se-
dan 1880. Månadens minimitemperatur på -6,2° 
är den blygsammaste sedan 1839. Även denna 
månad blev solfattig. Mars bjöd på både sol och 
snöfall och blev den mildaste sedan 1779! Baksla-
gen var kortvariga, snön töade snabbt bort och ett 
högtryck med sol avslutade månaden.
 April kallstartade med -7° i Film den 4. 
påskveckan, 14−20 april, inleddes ostadigt men 
från påskafton steg dagstemperaturerna upp mot 
+20°, men nattetid förekom lokal frost. den 28 
svettades vi i +24° men dygnet senare rasade 

Upplands rapportområde

Stockholms rapportområde
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kall luft ned över oss. regn började falla på val-
borgsmässoafton och övergick i snö under natten 
med lokalt två decimeter nysnö. Just till detta 
vaknade många upplänningar den 1 maj, men 
bara en dag senare hade allt smält. Första månads-
halvan förblev kylig, sedan kom sommaren den 
22 till 25 och med +29,2° den 24 uppnåddes den 
högsta majtemperaturen sedan 1841. Under sista 
veckan återkom kyligare luft. Blott enstaka da-
gar i juni nådde högsommarstatus och perioden 
från midsommar till månadens slut gladde ingen. 
regnskurar och låg medeltemperatur får oss att 
snabbt avsluta månaden.
 Knappt en vecka in i juli vände allt och den 
25 uppmättes +32,2° i Uppsala, en av sju da-
gar med över +30°. några åskoväder passerade 
men det som översvämmade Stockholm den 27 
undvek övriga delar av Uppland. Månaden blev 
fyra grader varmare än normalt men 2010 var 
”värre”. Värmen kulminerade den 4 augusti med 
+33,3°, varmast sedan 1975. Örskär fick njuta av 
en tropisk natt. därpå gick det sakta men säkert 
utför och andra halvan blev kallare än normalt 
men som helhet blev månaden varmare än me-
delvärdet. regnskurar gav 126 mm, blötast sedan 
2001. Sensommarvärme härskade en bra bit in i 
september, men den 21 passerade ett omfattande 
regnområde med hård vind. på Örskär noterades 
den 22 stormstyrka i medelvinden, mycket ovan-
ligt i september. därpå kom kylan ner norrifrån 
och vips var hösten här.
 Oktober blev molnig och solfattig men 
därmed också mestadels mild. den 19 och 20 
åskade det, ovanligt men inte unikt. En portion 
varm luft fick Uppsalatemperaturen att stiga till 
+15,6°, varmare än på midsommarafton! En tred-
jedel av hela novembers nederbörd föll den första 
dagen. Mild och fuktig luft orsakade ett tjockt 
molntäcke och soltimmarna var så få att Stock-
holm satte bottenrekord med fem. Ett tillfälligt 
blötsnöfall medförde dock ingen ljusning. den 
2 var det +13,4° i Uppsala, fjärde varmaste som 
uppmätts. December körde vidare i de milda 
hjulspåren och inte förrän under julaftonskvällen 
passerade vinterns första ordentliga snöfall. En 
knapp veckas kyla följde, men på nyårsafton var 
det åter plusgrader efter en temperaturstegring på 
15 grader under  drygt ett dygn. 
 Mats Edholm

Knölsvan   Cygnus olor 
Från året har det inkommit 27 rapporter om större 
ansamlingar (≥ 100) och alla, utom en, är från om-
rådet runt lövstabukten. ledskärsviken kan bjuda 
på höga antal, framför allt under eftersommar och 
höst, men ger man sig ut i lövstabukten stiger 
antalen än mer. det första tresiffriga antalet som 
rapporterats härifrån var 124 ex Skötgrund 13/7 
(Tore dahlberg), men därefter finns det många 
rapporter väl spridda i tiden fram till början av no-
vember. Som mest inräknades 530 ex i lövstabuk-
ten 23/7 (per Johan & Kerstin Ulfendahl). den 
enda noteringen från någon annan lokal, för övrigt 
även den sista stora ansamlingen för året, var 160 
ex Kallrigafjärden 18/12 (Martin amcoff).
 Stora antal har tidigare registrerats i Biotest-
sjön under vintern, men vi har numera dålig kun-
skap om vad som finns här i fågelväg på grund av 
utökade säkerhetsarrangemang vid kärnkraftver-
ket. YH

[Svart svan   Cygnus atratus]
1 ex Karlholmsviken 21–24/3 (percy Fredriksson, 
Björn lindkvist m fl). Fynd av denna parkrymling 
finns tidigare från 1998, 2000, 2001 och 2007.
  YH

Mindre sångsvan   Cygnus columbianus 
Vårsträcket kom igång redan i slutet av februari 
med 1 ad mot n Stenhagen, Uppsala 23/2 (åke 
Berg) och dagen därpå  följde 3 ad + 3 2K mot 

Mindre sångsvan, Cygnus columbianus, de lite 
solkiga inslagen på hals och huvud indikerar en 

fiolårsunge.FoTo: GöraN HaGLUNd 
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nO åkerby, Uppsala (niklas Hjort), där säkerli-
gen samma individer passerade Husbydammarna 
en kvart senare (patrick Fritzson). 6 ex, 4 ad+2 
2K, vårens högsta noterade antal, sågs 6/3 i södra 
Vendelsjön (anders arnell, Karin gerhardt). Vå-
rens sista iakttagelse var 2 ad Kundbysjön, rimbo 
11/5 (Kristoffer Stighäll). Sammantaget rapport-
eras från vårsträcket ca 45 ex, mestadels en eller 
två individer åt gången, ofta tillsammans med 
sångsvanar.
 Höstpassagen inleddes med 1 ad mot S Skatud-
den 17/10 (patrick Fritzson) och avslutades med 
2 ex överflygande gränby Backe, Uppsala 5/11 
(nils-Olof Jerling) och 2 ad + 1 1K Edsbro kyrk-
sjö, Edsbro samma dag (robert Bünsow, Sören 
Franceen). Det högsta antalet som rapporterats är 
14 ex mot SV Vårdsätra, Uppsala 22/10 (Jan-Erik 
Wahlroos). Totalsumman för hösten stannade på 
26 individer. YH

Sångsvan   Cygnus cygnus 
Även detta år noterades mindre sträckrörelse mot 
SV under januari. En annan följd av den milda 
vintern var att det övervintrade småflockar på 
flera lokaler. Det högsta antalet som rapporterats 
från januari är minst 60 ex Finsta gärde, Skederid 
2/1 (roine Karlsson). Nordsträcket började redan 
i slutet av februari och kulminerade under mars 
månad, ett betydligt tidigare förlopp jämfört med 
2013 som bjöd på en ovanligt långvarig vinter. 
Det största antal som bokförts på sträck var 208 ex 
mot nO Fågelsundet så tidigt som 13/3 (lennart 
Söderlund).
 Relativt stora antal rastande (≥ 200) har inrap-
porterats från två lokaler, dels ledskärsområdet 

med som mest ca 550 ex 8/3 (Joakim & Elisabeth 
djerf), dels Hånstaslätten med som mest ca 350 
ex 28/3 (raoul Wexius). i motsats till föregående 
år fanns det inga stora flockar kvar in i maj.
 Från häckningstid har 43 säkerställda häck-
ningar (= ruvande fågel eller ungar) registrerats. 
Mörkertalet är dock stort och det råder inga tvivel 
om att det verkliga antalet häckande par i rappor-
tområdet är betydligt större.
 Höstflyttningen kulminerade likt fjolåret un-
der andra halvan av oktober och första veckan av 
november. Följande större antal (≥ 200), på sträck 
eller rastande, har rapporterats: ca 200 ex led-
skärsviken 26/10 (anssi laurila); som mest ca 300 
ex Yttersävne, Västerlövsta 1/11 (Björn Jerner); 
210 ex gimo damm 2/11 (Wilhelm dietrichson) 
samt 204 ex mot SV ledskär 5/11 (Timo Jan-
honen) och 234 ex mot SV Hjälstaviken samma 
dag (pekka Westin). YH

Sädgås   Anser fabalis   nT
Strax efter det att snön försvunnit omkring 20/2, 
började sädgässen anlända till rapportområdet, 
vilket är ovanligt tidigt. Minst tusentalet noterades 
som rastande 24/2–14/4. detta innebär en rastpe-
riod på ca 50 dagar, vilket är mer än medelvärdet 
för perioden 1990–2013 (=39 dagar), men är mer 
normalt om gässen anländer tidigt till rastplatser-
na. Även om perioden med minst ett fyrsiffrigt 
antal rastande var relativt lång, fanns det som flest 
sädgäss redan i början av mars. Maximum bedöms 
ha nåtts 7/3 då det bör ha funnits ca 18 650 ras-
tande i rapportområdet, en tidpunkt som även den 
är ovanligt tidig (medel = omkring 30/3 för pe-
rioden 1990–2013). Toppen är relativt hög och 

Sädgäss – Maxantal rastande vid Hjälstaviken höstarna 1982–2014
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klart över genomsnittet för de senaste tio åren 
(=ca 15 100), men noteringen har en bra bit kvar 
till rekordet (=ca 25 200 våren 2007).
 de mest frekventerade rastplatserna är 
välkända från tidigare år och den största ansamling 
som rapporterats på respektive lokal är: ca 7 300 
ex Hjälstaviken 4/3 (pekka Westin); ca 3  300 
ex alundaområdet 7/3 (lars Bern); ca 3 000 ex 
landsberga 8/3 (Margareta ljungdahl); ca 3 450 
ex Vendelsjön 10/3 (patrick Fritzson) samt ca 
2 100 ex ledskärsområdet 22/3 (lars Bern).
 Hjälstaviken drog under hösten till sig mäng-
der av rastande och som mest noterades här ca 
23 500 ex 30/9 (pekka Westin), i nivå med gäl-
lande rekord (= ca 23  600 år 2011). Även da-
tumet för toppen är normalt. de största antal 
som rapporterats från några andra lokaler är: ca 
2 800 ex Fjärdhundraslätten 19/10 (Ulf Broberg); 
ca 2  100 ex Vendelsjön 21/10 (anders arnell) 
och ca 3  000 ex Vappeby, Torstuna 21/10 (Ulf 
Broberg). Höstmaximum rastande för hela rappor-
tområdet bedöms till ca 24 600 ex 30/9.
 Trenden med ett stort antal rastande vid Hjäl-
staviken under hösten håller i sig, även om varia-
tionen mellan åren är stor (se figur). det finns 
säkerligen flera orsaker till skillnaderna mellan 
åren, men sannolikt är de inte i första hand häck-
ningsframgång eller beståndets storlek. räkningar 
på nationell nivå har visat att sädgåsbeståndet 
varit oförändrat, eller snarare har minskat, under 
den aktuella perioden. Ett ökande antal rastande 
vid Hjälstaviken förklaras bäst genom ändrade 
vanor hos sädgässen. LB

Tundrasädgås   Anser fabalis rossicus 
En flock innehållande ca 300 individer rastade vid 
Vendelsjön 16/3 (Thomas pless). därtill rapport-
erades oftast enstaka individer spridda i större 
flockar av skogssädgäss, vid några tillfällen även 
smärre grupper: 15 ex Husbydammarna, lena 
12/3 (lars Bern) och 13 ex ledskär 2/4 (Kalle 
Brinell m fl). Totalt har 320–335 individer rapport-
erats denna vår.
 Från hösten rapporteras totalt ca 40 ex ras-
tande rossicus och särskilt följande iakttagelser 
kan nämnas: 5 ex Vendelsjön 12/9 (per anders-
son); 10 ex Hjälstaviken 5/10 (daniel green) och 
20 ex Överkålsta, Torstuna 21/10 (Johan Måns-
son).
 den stora flocken vid Vendelsjön överträffar 
med god marginal den tidigare största ansamlin-
gen, ca 150 ex Hjälstaviken 2/10 år 2011. andra 
stora antal (≥ 50) från tidigare år är: 60 ex ledskär 
6/5 år 2011; minst 60 ex Vendelsjön 6/10 år 2011 
och 50 ex Fjärdhundraslätten 10/3 år 2012. Tun-
drasädgäss har rapporterats från rapportområdet 
sedan 1990. Som framgår av figuren är det först 
under senare år som stora antal, inklusive rasrena 
flockar, har setts. det finns förvisso skäl att tro på 
en trendmässig förändring i uppträdandet, men 
detta beror även på en större medvetenhet om 
rasens närvaro och fältkaraktärer. LB

Spetsbergsgås   Anser brachyrhynchus 
Som vanligt fanns det spetsbergsgäss med när 
sädgässen började anlända i slutet av februari, men 
det högsta antalet rastande registrerades först 22/3 
då 223 ex noterades i rapportområdet. Större 
flockar (≥ 25 ex) observerades på flera lokaler: 130 

Tundrasädgås – största ansamling per år av tundrasädgås 1990–2014
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ex ledskär 29/3 (Kalle Brinell); 74 ex Stenängen, 
Tämnaren 23/3 (Kalle Brinell); 51 ex Vendelsjön 
30/3 (Thomas pless); 35 ex nyväga, Tämnaren 
3/4 (göran & Kristina Frisk); 25 ex Vårhäll, Täm-
naren 4/4 (göran & Kristina Frisk) samt minst 35 
ex Hjälstaområdet 8/4 (pekka Westin).
 Tas hänsyn till observerade individer under 
angränsande dagar på platser som inte besöktes 
just 22/3, erhålls en bedömd topp på ca 270 ex 
29/3 vilket är rekord för vårperioden. den tidi-
gare toppnoteringen är från 2012 då ca 250 ex 
noterades. den uppåtgående trenden under våren 
håller i sig.
 Sedan många år tillbaka är det så att rastande 
gäss under hösten i första hand finns på några få 
platser där stora mängder uppehåller sig. Spets-
bergsgåsen är inget undantag och de högsta anta-
let rastande rapporteras således enligt följande: 
90 ex Vendelsjön 30/9 (Thomas pless), 335 ex 
Hjälstaviken 14/10 (Martin Tjernberg) och 162 
ex gästre, Fjärdhundraslätten 29/10 (Kalle Käl-
lebrink, Eva Johansson).
 Den högsta dagssumman blev 335 ex 14/10, 
samtliga rapporterade från Hjälstaviken. Den 
bedömda toppen är från 29/10 då ca 450 ex beräk-
nas ha funnits i rapportområdet. denna summa 
tangerar så när det tidigare rekordet från hösten 
2012 (=ca 470 ex). den positiva utvecklingen 
håller i sig även under hösten, såväl nationellt som 
hos oss i Uppland. LB 

Bläsgås   Anser albifrons 
Bläsgåsen uppträdde ovanligt talrikt under våren 
med stora antal rapporterade i första hand från 
Hjälstaviken där som mest 235 ex inräknades 5/4 
(Martin Tjernberg). Andra lokaler med relativt 

många rastande, var 33 ex landsberga 1/3 (Tor-
björn Ebenhard) och 25 ex ledskär 22/3 (Thom-
as pless). Den högsta dagssumman, 242 ex, är från 
5/4, men toppen i uppträdande bedöms ha ägt 
rum 23/3 då ca 270 ex beräknas ha funnits i rap-
portområdet. detta är det högsta antal som hit-
tills har registrerats under våren de senaste sju 
åren. den tidigare högstanoteringen är från 2012 
(=ca 200 ex).
 Uppträdandet under hösten blev än mer re-
kordartat. rastande bläsgäss rapporteras från 
många lokaler och de högsta antalen på de främ-
sta lokalerna var följande: 107 ex ledskär 13/10 
(Yngve Meijer); 70 ex Hjälstaviken 15/10 (Bo 
Bengtsson m fl); 185 ex Tierpslätten 19/10 (Johan 
Södercrantz m fl); 50 ex Yttersävne, Västerlövsta 
27/10 (Björn Jerner) och 55 ex Fjärdhundraslät-
ten 29/10 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). 
Den högsta dagssumman, ca 240 ex, inräknades 
17–19/10 medan toppen, ca 325 ex, bedöms ha 
ägt rum 16/10. detta maximum är högt över 
den tidigare toppnoteringen för hösten under de 
senaste sju åren (= 72 ex år 2012).
 Utöver många rastande registrerades även sto-
ra antal på sträck vid kusten under hösten, bland 
annat: 85 ex mot SV Svenska Högarna 5/10 (an-
ders Eriksson, Bill douhan); 82 ex mot SV Björn 
13/10 (Ulrik lötberg m fl); 50 ex mot V Hargs-
viken 13/10 (Wilhelm dietrichson) och 71 ex 
mot SSV Karlholmsviken 15/10 (Kalle Brinell). 
Stora antal är ovanligt under hösten, men var san-
nolikt en följd av rådande sydostvindar, som pres-
sade gässen längre mot nordväst än normalt under 
färden över, alternativt söder om, Östersjön. Hös-
tens förekomst överträffar till och med vårens, 
vilket hör till undantagen. LB

 Grågäs – maxantal rastande i Upplands rapportområde (exkl Tämnaren) höstarna 2000–2014
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Bläsgås, rasen flavirostris 
Ett fynd av denna för rapportområdet ovanliga ras, 
1 ex Hjälstaviken 25–28/9 (Martin Tjernberg m 
fl). Ett äldre, tidigare opublicerat, fynd finns från 
2012 då 1 ex uppehöll sig vid Hjälstaviken 13–
21/4 (Jonas Melin m fl). därutöver finns endast 
en iakttagelse från tidigare år, 3 ex Hjälstaviken 
1990. LB

Fjällgås   Anser erythropus   Cr
Året inleddes med 1 ex på sträck vid röder, Blidö 
29/3 (Johan Södercrantz m fl). Det enda fyndet 
därutöver var 2 ad Hjälstaviken 18–21/4 (Mar-
tin Tjernberg m fl). Vårens totalsumma (3) ligger 
långt under medelvärdet för vårarna 1997–2013 
(=15).
 Enligt mönstret från tidigare år sågs det betyd- 
ligt fler individer under hösten och dessa fanns 
således, nästan utan undantag, vid Hjälstaviken. 
Härifrån rapporteras ett 20-tal rastande från mit-
ten av september till mitten av oktober, som mest 
25 ex 13/10 (Hasse ivarsson). det stora flertalet 
var gamla fåglar, men några årsungar har noterats, 
som mest 3 ex 23/9 (Ulf norberg) och 2 ex 14/10 
(Tomas Carlberg). det kan nämnas att 3 adulta 
hybrider mellan vitkindad gås och fjällgås not-
erades här 24/9 (Thomas Jansson m fl). den enda 
iakttagelsen av fjällgås på annan lokal än Hjälsta-
viken var 1 ex Övre Föret 30/9 (Jelmer poelstra  
m fl).
 Även totalsumman för Hjälstaviken var låg 
denna höst (minst 25), medel för åren 1997–2013 
är 34 ex. LB

Grågås   Anser anser 
i samband med vårsträcket fanns det stora ansam-

lingar av rastande grågäss på ett flertal lokaler 
med högstanoteringar på ca 600 ex Tåsjön, 
alunda 21/3 (leif Ekbom); ca 700 ex Vendelsjön 
22/3 (Thomas pless); ca 1  050 ex ledskärsom-
rådet 22/3 (lars Bern) och ca 1 500 ex Hjälsta-
viken 30/3 (ingemar Johansson). En summering 
av alla rapporter för respektive dag ger en högsta 
dagssumma på 4 063 ex för 22/3 och ett beräknat 
högstavärde på ca 5300 ex dagarna omkring detta 
datum. nivån på den bedömda vårtoppen är jäm-
förbar med de närmast föregående årens.
 Minst 218 konstaterade häckningar (vanligt-
vis observerade ungkullar) har rapporterats från 
närmare 40 lokaler, belägna såväl i inlandet som 
vid kusten. de största antalen är 74 par Hjälsta-
viken (pekka Westin); 24 par Kundbysjön, rimbo 
(Bill douhan); 21 par i Björns skärgård (Ulrik 
lötberg); 12 par Kärven (Tomas Kjelsson); 9 par 
i Ekoln vid Morga hage (Johan Södercrantz); 9 
par Björkarn, Skederid (Bill douhan); 8 par Ven-
delsjön (anssi laurila) och 8 par Oxen (Mälar-
en), Kulla (Fredrik Friberg). Från Björns skärgård 
berättas om dåligt häckningsresultat p g a ”här-
jande minkar”. Endast 4 ungkullar producerades 
av 21häckande par (Ulrik lötberg). 
 Stora antal grågäss har under hösten rapport-
erats från i första hand redan tidigare kända up-
pehållsplatser för arten med följande toppnoter-
ingar: ca 1 280 ex Skedviken 17/8 (Bill douhan); 
ca 1  500 ex Kallrigafjärden 30/8 (Claes Hans-
son); summa ca 5 500 ex flera platser kring Täm-
naren 14–20/9 (lars Bern); ca 2 000 ex Hjulsta, 
Enköpings-näs 18/9 (leif Carlsson); ca 4 100 ex 
ledskär 23/9 (Martin Tjernberg); ca 1  100 ex 
Tomtasjön, Knivsta (Eskil & Fredrik Friberg); ca 
1 000 ex gimo damm 30/9 (Wilhelm dietrich-

Vitkindad gås – maxantal rastande vid Hjälstaviken vårarna 1997–2014
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son); ca 4 000 ex Vendelsjön 30/9 (Thomas pless); 
ca 10 600 ex Hjälstaviken 1/10 (pekka Westin) 
samt ca 1 000 ex åsby, Knutby 18/10 (Sören an-
dersson).
 Höstmaximum inträffade dagarna kring 5/9 
då ca 20 450 ex beräknas ha uppehållit sig i rap-
portområdet (26 000 om man räknar med de ca 
5 500 individer som uppehöll sig kring Tämnaren 
först senare i september). detta kan jämföras med 
medelvärdet (exklusive Tämnaren) för de senaste 
fem höstarna på  ca 20 800 ex. LB

[Stripgås   Anser indicus]
Ensamma individer har under året rapporterats 
från tre områden: Kungshamn–Morga 24/5 (peter 
nason); Hjälstaviken 25/5–16/6 (Johan Ericsson 
m fl); ledskärsområdet 20/6–9/8 (Kalle Brinell 
m fl); Hjälstaviken 9–12/8 (ronny Melbéus m 
fl); ledskärsområdet 23/8 (peter Ekelund, Joa-
kim Ekman) samt Hjälstaviken 2/9–12/10 (per-
Erik Holmlund m fl). det kan förstås röra sig om  
en och samma individ som förflyttat sig mellan 
lokalerna, men den 9/8 sågs stripgås både morgon 
och kväll vid ledskär och mitt på dagen i Hjälsta-
viken, om än inte på överlappande klockslag. LB

[Snögås   Anser caerulescens]
årets enda fynd (vit morf) uppehöll sig 31/8−10/9 
i Vendelsjön, ofta tillsammans med grå- och 
sädgäss (Torbjörn Ebenhard m fl).  LB 

Kanadagås   Branta canadensis 
De största ansamlingarna under våren rapporteras 
från traditionella gåsmarker: ca 150 ex Vendelsjön 

9/3 (raoul Wexius, gunnar Ehrenroth); ca 180 
ex Hjälstaviken 15/3 (Martin & Vilhelm amcoff); 
ca 300 ex ledskär 22/3 (lars Bern) och ca 200 ex 
gimo 22/3 (gunnel Forsström, Jan-Erik Eklund). 
Den bedömda vårtoppen av räknade individer 
stannar vid ca 1 200 ex dagarna kring 22/3, san-
nolikt i underkant, eftersom arten ofta uppträder 
i mindre flockar väl spridda över rapportområdet 
och dessa inte rapporteras i samma utsträckning 
som större antal. den presenterade summan är 
dock resultatet av en relativt noggrann genom-
gång av inkomna rapporter och betydligt högre 
än föregående års motsvarande bedömt antal (ca 
550 ex).
 Under sensommaren och hösten samlas det 
normalt betydligt fler kanadagäss än under våren. 
Stora ansamlingar (≥ 500): ca 550 ex Övre Föret 
21/8 (åke Berg); ca 500 ex Enköping 5/9 (Bengt 
Ottosson); ca 500 ex ledskär 12/10 (Torbjörn 
Ebenhard) och ca 1 000 ex Vassunda kyrka 21/10 
(Margareta ljungdahl). nivån på hösttoppen 
bedöms, efter en detaljerad summering av inkom-
na rapporter, ha varit ca 2 630 ex dagarna kring 
24/9, vilket är i nivå med närmast föregående år 
(ca 2 850 ex). Man kan dock misstänka att även 
maxantalet för hösten är underskattat, då arten 
också under denna årstid är väl spridd med ett 
flertal mindre orapporterade ansamlingar. LB

Vitkindad gås   Branta leucopsis 
Vårens rastande vitkindade gäss var som vanligt 
starkt koncentrerade till Hjälstaviken med som 
mest ca 800 ex 14–17/4 (pekka Westin). Andra 
ansamlingar värda att nämna var: 30 ex Ven-

Vitkindad gås – maxantal rastande vid Hjälstaviken höstarna 1997–2014
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delsjön 26/4 (nina & anita Janelm); 80 ex led-
skär 1/5 (rolf Sandberg) och 50 ex Bysholmen, 
Väddö 9/5 (ronny Carlsson). Vårmaximum för 
observerade individer har bedömts till ca 870 
ex 14/4, därav ca 800 ex i Hjälstaviken. Under 
senare år har antalet rastande fåglar ökat kraftigt 
även under våren, dock med en utplanande trend 
om man stöder sig på maxantalet rastande vid 
Hjälstaviken (se figur).
 Det häckande beståndet har tveklöst ökat under 
senare år, men omfattningen är svår att följa upp, 
då flertalet par häckar i svårövervakade miljöer 
längs kusten och i skärgården. i lövstabukten 
och Björns skärgård har dock uppföljningen varit 
god i samband med återkommande inventeringar. 
Här registrerades sammanlagt 13 häckande par, 
men mycket talar för att samtliga misslyckades på 
grund av minkpredation (Ulrik lötberg). Obser-
vationer av par med ungar är svårbedömda, efter-
som familjerna kan förflytta sig långt från den 
plats där de hade sitt bo, men i slutet av juli sågs 
dock två par med ungar i lövstabukten (per Jo-
han Ulfendahl). Utöver detta finns det rapporter 
om ytterligare fem häckande par (ruvande eller 
observerade kullar). 
 Hjälstaviken var som vanligt den stora mag-
neten för vitkindad gås även under hösten. Som 
mest fanns här ca 7 000 ex 9–30/9 (pekka Wes-
tin). gässen vid Hjälstaviken var ibland på utflykt 
i omgivningarna med rapporter om ca 2 500 ex 
grillbyslätten 25/8 (Thomas Johansson) och 500 
ex litslena 26/9 (anders lindholm) som följd. 
Även större rastande flockar finns rapporterade 
från lokaler där det rimligtvis inte var fåglar från 
Hjälstaviken som var inblandade: ca 275 ex Ven-
delsjön 17/10 (anders arnell); 242 ex Skedviken 
19/10 (Kjell-arne larsson); ca 700 ex ledskär 
25–26/10 (Eva Johansson, per-Erik Holmlund) 
samt 347 ex revelstasjön 29/10 (Kalle Källebrink, 
Eva Johansson).
 Höstmaximum noterades 9–30/9 med ca 
7 000 ex rastande (samtliga vid Hjälstaviken). det 
är klart högre än fjolårets ca 5 000 ex, men ändå 
lägre än rekordnoteringen från 2012 (= ca 8 700 
ex). Sett till de senaste åren kan man  skönja en 
stabilisering av antalet rastande vid denna höga 
nivå (se figur). LB

Prutgås   Branta bernicla 
Två vårfynd föreligger: 2 ex Örsten, Singö 17/5 (Rag-
nar Hall m fl) och ca 170 ex mot NO Röder, Blidö 

24/5 (Johan Södercrantz). Det finns även ett sommar-
fynd, 1 ex Hjälstaviken 11/6–13/7 (Johan Ericsson 
m fl).
 Från hösten finns observationer rapporterade 
från mitten av september till mitten av oktober, 
vilket är artens normala sträckperiod. inga riktigt 
höga sträcksummor har inkommit, men följande 
kan nämnas (≥ 150): 240 ex Svenska Högarna 
13/9 (Bill douhan) och 150 ex 8/10 (anders 
Eriksson, Bill douhan); 320 ex Simpnäs 5/10 
(niklas Hjort); 176 ex Billudden 11/10 (Johan 
Södercrantz); 200 ex rödhäll, Hållnäs 12/10 
(Frank Johansson) samt 321 ex Skvallerhamnsud-
den, arholma 13/10 (Teet Sirotkin). prutgåsens 
uppträdande i rapportområdet under hösten får 
sammanfattningsvis betraktas som ordinärt.     LB

Rödhalsad gås   Branta ruficollis   [0; 3; 4; 1]
En individ rastade vid Hjälstaviken 14/9–3/10 
(Christer Forsberg m fl). Fågeln var omärkt (Mar-
tin Tjernberg). detta är det sjätte fyndet i rappor-
tområdet. LB

Gravand   Tadorna tadorna 
Årets första observationer var 2 ex ledskär 9/3 
(Jan-åke Blomstrand) och 1 ex mot SO Simp-
näs 15/3 (niklas Hjort). arten rapporterades 
mer regelbundet efter 22/3 och fynd i slutet av 
mars finns från gräsö, Blidö och Väddö. i början 
av april finns det iakttagelser också från inlandet: 
Ekoln, Tämnaren och Övre Föret. därefter domi-
nerade fynd från kustlokalerna Väddö, gräsö, 
Kallrigafjärden, ledskärsområdet och Björn in i 
maj. Det högsta antalet som noterades under våren 
var 6 ex överflygande Örskärssundet, gräsö 6/5 
(lars-gunnar Bråvander).
 En lyckad häckning konstaterades i Björns 
skärgård (den första på flera år), ett par sågs 
tillsammans med 11 pulli 7/7 (Ulrik lötberg m 
fl). i övrigt noterades närmare tio par längs kus-
ten och i skärgården under omständigheter som 
kunde tyda på häckning. Under sommaren och 
hösten fanns det enstaka individer, såväl adulta 
som juvenila, i framför allt ledskärsviken. Här 
sågs även 4 årsungar 7/9 (per-Erik Holmlund m 
fl). Årets sista rapporterade, som inte blev så sen, 
var 1 1K Hjälstaviken 10/9 (nils-Olof Jerling).
  YH

[Mandarinand   Aix galericulata]
Samtliga årets rapporter kommer från Enköping 
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med omgivningar med den första observationen 
av 1hane dyarna 23/4 (Veronika åsman m fl) och 
den sista av 2 hanar och 1 hona Enköpings hamn 
26/12 (Bengt Ottosson m fl). Till skillnad från 
fjolåret konstaterades en häckning, 1 hona sågs 
med 5 pull dyarna och Enköpingsån 23/5–16/7 
(anders lindholm m fl). den 2/9 sågs 1 par med 
3 ungar (Ulf Broberg), sannolikt samma familj.
  YH

Bläsand   Anas penelope 
Först ut var 1 hane Ekoln 23/2 (Johan Söder-
crantz, Zacke Svensson), därefter rapporterades 
arten dagligen från ett flertal lokaler. Vårsträcket 
kom således igång ungefär sex veckor tidigare än 
i fjol. Stora antal rastande under våren (≥ 100) 
har bokförts på två lokaler: dels vid Hjälstaviken 
22/3–26/4, som mest ca 300 ex 8/4 (Kermith 
illerbrand m fl) och ca 270 ex 13/4 (Martin Tjern-
berg m fl), dels ca 100 ex ledskär 23/3 (niklas 
andersson m fl).
 Ingen känd häckning detta år, men översom-
rande bläsänder har som vanligt rapporterats från 
flera lokaler, som mest ca 60 ex ledskärsviken 1/7 
(anders Johansson m fl).
 inga fyrsiffriga antal på sträck har rapporterats 
från hösten, men 565 ex drog mot S Singö 13/9 
(Tomas pärt) och 860 ex mot S Sennebyhaken 
1/10 (Jan andersson, 07:15–10:00). i samband 
med höstpassagen registrerades också stora antal 
rastande (≥ 300) på två lokaler: ca 300 ex Kall-
rigafjärden 27/9 (Teet Sirotkin) samt vid Karl-
holmsviken ca 350 ex 5/10 (ragnar Hall, Martin 
Tjernberg) och ca 300 ex 25/10 (patrick Fritz-
son). Årets två sista bläsänder sågs i Vendelsjön 
26/11 (annika rastén). YH

Snatterand   Anas strepera 
årets första blev en vinterobservation, 1 hona 
grisslehamn, Väddö 19/1 (Bill douhan). Först 
ut under våren var 1 par Hjälstaviken redan 7/3 
(pekka Westin m fl), vilket är mer än en månad 
tidigare än i fjol, varpå följde så gott som da-
gliga observationer från allehanda lokaler. Lite 
större antal (≥ 10) har noterats vid Hjälstaviken, 
Tämnaren, Klardammen (dannemora), Filmsjön, 
Värnbergssjön (roslags-Bro) samt ledskär. De 
två största ansamlingarna var 29 ex Tämnaren 6/4 
(Ulf Blom) och 30 ex Värnbergssjön 22/4 (Krist-
offer Stighäll).
 Säkra och troliga häckningar har rapporterats 

från ett flertal lokaler, totalt ca 105 par. det är 
en nedgång jämfört med 2013 (=minst 160), men 
sannolikt mest en följd av en sämre rapportering. 
En grov bedömning av det häckande beståndets 
storlek är fortfarande ca 300 par. de två lokaler 
som detta år hade flest häckande par var 27 par i 
Björns skärgård (Ulrik lötberg m fl) och 20 par 
Hjälstaviken (pekka Westin). Från sommaren finns 
ett par större ansamlingar som också kan vara vär-
da att nämna, 62 ex gruvberget, Tämnaren 15/6 
(Ulf Blom) och ca 50 ex Hjälstaviken 29/6 (åke 
Berg).
 Från hösten har åter riktigt stora antal (≥ 100) 
registrerats i Tämnaren, ca 200 ex vid aspnäs 
14/9 (lars Bern). platsen för årets sista snatterand 
var samma som för årets första, grisslehamn, där 
1 ex fanns bland gräsänder 7/12 (Tomas pärt).
  YH

Amerikansk kricka  Anas carolinensis [0; 7; 16; 1]
1 hane ledskär 27/4 (Olle Thyrestam m fl) är det 
fjärde fyndet i ledskär. Sammantaget finns nu 15 
fynd från rapportområdet. YH

Kricka   Anas crecca 
årets första iakttagelse var ett vinterfynd, 1 ex 
norrby, Häverö 9/1 (Bill douhan). Vårsträcket 
kom igång redan 24/2 (sex veckor tidigare än  
2013) med observationer vid Hjälstaviken (Ulf 
Broberg m fl), Övre Föret (per andersson m fl) och 
landsbergaslätten (Thomas Johansson). därefter 
rapporterades arten dagligen. Stora antal rastande 
(≥ 200) denna vår inräknades vid Hjälstaviken, 
landsbergaslätten, Vendelsjön, ledskärsviken 
och Kundbysjön. Flest noterades i Hjälstaviken: ca 
520 ex 8/4 (Tom Sandström m fl) och ca 600 ex 
10/4 (Martin Tjernberg).
 Sju häckande par registrerades i Björns 
skärgård, men häckningsutfallet var dåligt (Ulrik 
lötberg m fl). i övrigt har häckningar även kon-
staterats på följande lokaler: Tegelsmora kyrksjö 
(Johan Södercrantz m fl); nyländadammen, Harg 
(Håkan Sahlin); Österbybruk, Film (Stefan Kyrk-
lund m fl); Jontedammen, Hökhuvud (Wilhelm 
dietrichson); Jönsbolssjön, almunge (Tomas 
Kjelsson); dalkarlskärret, Uppsala-näs (nina 
& anita Janelm); Hjälstaviken (Karl-gustav 
Sjölund) samt axsjön, Vittinge (anders lind-
holm).
 Utöver häckningar finns även flera rapporter 
om stora antal (≥ 200) under sommarmånaderna 
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från Hjälstaviken och ledskärsviken med som 
mest ca 600 ex på båda lokalerna. Stora antal 
fanns på dessa lokaler även under hösten, men 
då också i Karlholmsviken. Den högsta noteringen 
under hösten var ca 1  600 ex Hjälstaviken 4/9 
(pekka Westin m fl). relativt stora antal på syd-
sträck inräknades vid rönnskärs udde mot slutet 
av augusti, som mest 277 ex 25/8 (Bill douhan). 
Årets sista krickor som finns bokförda är 4 ex 
Björköören, rådmansö 7/12 (Tryggve Engdahl).
  YH

Gräsand   Anas platyrhynchos 
årets första rapporterade större ansamling är från 
norrtälje där 528 ex inräknades i samband med 
vinterns sedvanliga inventering av änder i landet 
(Magnus Bladlund). Föregående år rapporterades 
stora ansamlingar vid årets inledning från flera 
rena kustlokaler, men så inte detta år.
 därefter har höga antal registrerats på tre 
lokaler: i Hjälstaviken, som mest ca 1  000 ex 
19/8 (pekka Westin); i ledskärsviken, som mest 
ca 800 ex 23/8 (Joakim Ekman) och i Tämnaren, 
som mest ca 1 100 ex från gruvberget 30/11 (Ulf 
Blom). YH

Stjärtand   Anas acuta   nT 
Årets, tillika vårens, första var ovanligt tidig, 1 hane 
darsgärde, Skederid 28/2 (Tommy Eriksson/Jär-
fälla). Vårsträcket kom igång på allvar knappt två 
veckor senare och inleddes med 1 hane + 3 honor 
ledskär 10/3 (Yngve Meijer). detta är mer än en 
månad tidigare än 2013. Vårens största antal ras-
tande noterades i Hjälstaviken där som mest 15 
par sågs 22–26/4 (Frank Johansson m fl).
 En lyckad häckning genomfördes i Björns 
skärgård (Ulrik lötberg m fl). därtill sågs en hona 
i lämplig häckningsbiotop i lygna skärgård, Blidö 
8/6 (anders Haglund, Fingal gyllang).
 Från början av hösten finns några rapporter 
om relativt stora antal på sträck vid kusten: 123 
ex mot S rönnskärs udde 30/8 (Bill douhan) och 
143 ex mot S Sennebyhaken 10/9 (Bo granberg, 
Jan andersson). Under hösten inräknades också 
ganska stora antal rastande på kustlokaler: 70 
ex ledskärsviken 29/8 (Olof Holmberg); 65 ex 
Kallrigafjärden 29/8 (Martin amcoff) samt 70 
ex Karlholmsviken 28/9 (raul Vicente, Magnus 
liljefors). året avslutades med ett decemberfynd, 
1 hane gräddö, rådmansö 7/12 (anders Eriks-
son). YH

Årta   Anas querquedula   VU
Den första årtan för året, 1 hane, observerades i 
södra Vendelsjön 6/4 (Mats Wilhelm). Ytterligare 
noteringar dröjde ungefär en vecka , men nu på 
ett flertal lokaler. Jämfört med 2013 kom sträcket 
igång tidigare denna milda vår, men då årtorna 
tillbringar vintern söder om Sahara var effekten 
inte lika påtaglig som  för de andra simänderna.
 Ett misslyckat häckningsförsök noterades i 
Björns skärgård 20/6 (Ulrik lötberg, lars gustavs-
son). Enstaka par observeras under häckningstid 
vid kusten, men häckningar konstateras sällan 
i denna miljö. i Hjälstaviken bedömdes antalet 
häckande par ha varit 6–8 (pekka Westin m fl). 
Häckningsindicier finns också från Vendelsjön 
och Tegelsmora kyrksjö. En grov uppskattning av 
antalet häckande par ger 15–25.
 Från hösten föreligger några observationer var-
av två relativt sena: 1 hane Harudden, Forsmark 
27/9–6/10 (Teet Sirotkin m fl) och 1 hane sträck-
ande Billudden 11/10 (Johan Södercrantz). YH

Skedand   Anas clypeata 
Vårsträcket inleddes med 2 hanar rastande i Övre 
Föret 22/3 och dagliga rapporter därefter, drygt 
tre veckor tidigare än 2013 (niklas Hjort m fl). 
Från häckningstid har ett hundratal säkra eller 
troliga häckningar rapporterats. Två lokaler, som 
utmärker sig framför andra vad gäller antalet 
häckande par, är som vanligt Björns skärgård med 
40 par (Ulrik lötberg m fl) och Hjälstaviken med 
minst 35 par (pekka Westin). För övrigt kan näm-

Årta, Anas querquedula, omisskännlig som 

utfärgad hane. FoTo: GöraN HaGLUNd
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nas att ungkullar har rapporterats från lövstabuk-
ten, Tämnaren, Jontedammen (Hökhuvud), samt 
Svenska Högarna. Från sommaren kan även en 
stor ansamling av skedänder nämnas, nämligen 
55 ex Karlholmsviken 26/6 (Torbjörn Ebenhard). 
dåligt häckningsresultat i Björns skärgård p g a 
minkproblem.
 det högsta antal som noterades på sträck un-
der hösten var i en flock på 20 ex mot S rönnskärs 
udde 25/8 (Bill douhan). den sista observationen 
för året var 1 ex Hjälstaviken 5/11 (Christer Ols-
son). YH

Rödhuvad dykand   Netta rufina   [1; 4; 1; 1]
En hona rastade vid Boholmen, ledskär 21–29/4 
(Jelmer poelstra m fl). Fågeln var samarbetsvillig 
och gladde många landskapskryssare! Endast det 
fjärde fyndet i rapportområdet. Övriga tre är: 1 
hane norrtäljeviken 1–11/10 1992; 1 honfärgad 
ledskärsviken 14/10 1998 samt 1 hona Hjälsta-
viken 19/5 1999. Ytterligare observationer finns 
från Upplandsdelen av Stockholmstraktens rap-
portområde. ML

Brunand   Aythya ferina   VU
Säkra häckningar (bofynd eller observationer av 
ruvande fågel och kullar) föreligger från följande 
lokaler: tre kullar västra delen av Kärven (Tomas 
Kjelsson m fl); en kull Jönsbolssjön (Tomas Kjels-
son); två kullar Sörsjön, Tämnaren (Ulrik lötberg 
m fl); en kull Ösmaren, roslags-Bro (Joakim Ek-
man); plundrat bo på rättarharet, Tämnaren (Ul-
rik lötberg) och en kull i rotholmaviken, Häverö 
(rolf Vestberg). ML

Vigg   Aythya fuligula 
Från årets inledning rapporteras i sedvanlig ord-
ning de största vinterflockarna från rådmansö där 
högstanoteringarna var ca 2 500 ex Uppnäs 26/1 
(åke Berg) och ca 2 000 ex gräddö 12/2 (roine 
Karlsson). därutöver noterades fyrsiffriga antal 
från rådmansö återkommande under januari och 
februari.
 Under våren seglade Kallrigafjärden upp som 
en bra rastplats med en toppnotering på ca 600 ex 
29/4 (Martin amcoff), men även ca 400 ex 4/5 
(raul Vicente m fl). därtill inräknades som mest 
400 ex Karlholmsviken 8/3 (Joakim & Elisabeth 
djerf). Den största rapporterade ansamlingen i in-
landet var ca 270 ex Ösmaren, roslags-Bro 20/4 
(Joakim Ekman). Enligt rapportören är det första 
gången ett så stort antal noterats i sjön.
 Konstaterade häckningar i våra sötvatten före-
faller vara anmärkningsvärt fåtaliga. Tre är kända 
från detta år: två kullar i Hjälstaviken (ingemar 
Johansson m fl) och en i Trunsta träsk, Knivsta 
(Marcus Eriksson). Från Björns skärgård och 
lövstabukten rapporterar Ulrik lötberg att i stort 
sett alla häckningar misslyckades p g a mink. Här 
har viggen minskat kraftigt under senare år.
 Även under hösten står ledskärsområdet och 
Kallrigafjärden för de högsta antalen rastande vid 
kusten, ca 700 ex 13/10 (Yngve Meijer) respek-
tive ca 500 ex 13/9 (Teet Sirotkin). Även i Kull-
bo-insjön på Björkö-arholma, en ny lokal i detta 
sammanhang, inräknades ett stort antal, 620 ex 
9/11 (niklas Hjort). ML

Vigg x bergand   Aythya fuligula x marila 
En hybridhane mellan vigg och bergand sågs i 
dalbyviken 29/4 (Yngve Hareland). ML

Bergand   Aythya marila   VU
Bland alla viggar, som uppehöll sig kring råd-
mansölandet under januari och februari, fanns 
även en del bergänder, som mest 6 hanar och 8 
honor 28/1 (nils-Olof Jerling, robert Bünsow) 
respektive 9 hanar och 5 honor 8/2 (Curt Johns-
son, annika rastén). därtill rapporteras mindre 
antal från flera lokaler längs kusten. Sammanfatt-
ningsvis något fler observationer än de närmast 
föregående vintrarna.
 Bara enstaka bergänder ses numera knappt 
årligen i våra insjöar under vårsträcket, vilket gör 
rapporten om hela 23 rastande i Vendelsjön 9/5 
(Bernt Thorssell) anmärkningsvärd.

Hona brunand, Aythya ferina.

 FoTo: GöraN HaGLUNd
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 Fyra sommarfynd har rapporterats från juli 
och även en konstaterad häckning. den senare 
ägde rum i rotholmaviken, Häverö där en hona 
sågs med 3 pulli 29/6 (rolf Vestberg). Häcknin-
gar av bergand är ovanliga, men det finns en viss 
tendens till en ökning av rapporterna.
 Som mest inräknades under hösten 159 ex 
sträckande vid Fågelsundet 7/10 (Kalle Brinell), 
men ytterligare tre sträcksummor är värda att 
nämna: 50 ex Simpnäs samma dag (niklas Hjort); 
50 ex Måssten, Singö 13/10 (Tomas pärt, åke 
Berg m fl) samt 93 ex roksörsviken, gräsö 21/10 
(Claes Hansson). därtill finns det ytterligare fem 
dagar under oktober med fler än 15 sträckande 
fåglar.
 Sträcksumman från Fågelsundet är den näst 
högsta som noterats sedan 1980. den högsta, 250 
ex, är från samma lokal 30/9 år 2007. Samma dag 
registrerades tresiffriga antal på sträck såväl vid 
Björn som vid Billudden, troligen delvis samma 
fåglar. ML

Ejder   Somateria mollissima   VU
Totalt har 22 rapporter inkommit avseende fyrsif-
friga antal ejdrar på sträck eller som rastande. Den 
högsta sträcksumman som noterats under våren 
är ca 1 250 ex mot n röder, Blidö 12/4 (Johan 
Södercrantz m fl), medan det största antalet ras-
tande, ca 1 125 ex (ca 75 % hanar), rapporteras 
från Örsten, Singö 15/4 (Fredrik Bondestam m 
fl). i samband med vårsträcket gjordes även årets 
enda inlandsfynd, 1 hane Ekoln, Mälaren 12/4 
(Martin Fransson m fl).
 Frånvaron av häckande ejder i ytterskärgården 
blir alltmer påtaglig. rapporter från Fredlarna, 
röder och Söderarms skärgårdar berättar om att 
ungkullar saknas totalt. Ett fåtal kullar sågs vid 
Svenska Högarna, men de tycktes inte bli långli-
vade (Bill douhan). Från Väddökusten har dock 
kullar noterats på flera lokaler och det gäller även 
andra platser i innerskärgården, exempelvis kring 
gräddö, lidö och Tjockö. rapporter från Björn 
samt Singö skärgård säger att antalet häckningar 
är få och ofta misslyckas.
 att det trots allt finns en del ejdrar kvar visar 
rapporter från Svenska Högarna, en skärgård som 
sedan lång tid tillbaka varit en bra lokal för rug-
gande gudingar. Här fanns ett fyrsiffrigt antal åt-
minstone i slutet av maj och in i juni, som mest 
ca 2 500 hanar 8/6 (anders Haglund, Fingal gyl-
lang). detta ska dock jämföras med de antal som 

bara för några år sedan inräknades här, t ex minst 
20 000 ex 2002, minst 35 000 ex 2008 och ca 
7 000 ex så pass nyligen som 2011. Även Skarvs 
skärgård, Blidö brukar hysa ansamlingar av ra-
stande och ruggande ejdrar. Säsongens största 
antal, ca 5 000 ex, noterades härifrån 23/7 (Her-
bert & Kerstin Baumann).
 Från sensommaren och hösten rapporteras fyr-
siffriga antal rastande ejdrar även från röder, där 
ca 1 500 ex inräknades såväl 17/8 som 19/9, där-
till så många som ca 2 000 ex 10/9 (Magnus lilje-
fors m fl). dessutom noterades ca1 800 rastande 
vid långskär, Söderarm, Blidö 15–17/9 (Björn 
Wester m fl).
 Höstens högsta sträcksumma är från Skvaller-
hamnsudden, arholma där ca 5 000 ex sträckte 
mot S 14/10 (Teet Sirotkin). ML

Alfågel   Clangula hyemalis   En
Från januari–februari rapporteras fyrsiffriga antal 
rastande endast från Sennebyhaken/rönnskärs 
udde där som mest 1 650 ex räknades 9/1 (Torb-
jörn Ebenhard). Det högsta antal som rapporteras 
från våren är ca 2  000 ex i norrpada skärgård, 
Blidö 27/4 (Christina Brendin m fl), innan flytt-
ningen började på allvar.
 Från våren finns två avvikande inlandsfynd,dels 
en hane, troligen 2K, som uppehöll sig i nylän-
dadammen, Harg 16/4–23/5 (Wilhelm dietrich-
son m fl), dels hela 43 ex rastande i den lilla sjön 
Björkarn, Skederid 10/5 (Krister Håkansson). Up-
penbarligen var det en hel del alfåglar på sträck 
just den 10/5 med fynd även i Ekoln samma dag. 
 Ett sommarfynd föreligger, en hane norrpada 
skärgård, röder 25/7 (Mats Fredriksson).
 Även under hösten sågs enstaka alfåglar rasta 
i våra insjöar Hjälstaviken, Övre Föret, Kyrkviken 
(Vassunda) samt Ekoln med fynd 25/9−27/11.
 i vanlig ordning noterades stora ansamlingar 
även under hösten, som mest ca 7 000 ex Sven-
ska Högarna 13/10 (Bill douhan). Även från 
rönnskärs udde och Sennebyhaken rapporterades 
regelbundet fyrsiffriga antal in i december, som 
mest ca 3 700 ex 12/11 (Bill douhan). ML

Sjöorre   Melanitta nigra 
Det högsta antalet som rapporterats från våren är 
ca 450 ex rastande gräsö 6/5 (lars-gunnar Brå-
vander). Som vanligt finns det även flera iaktta-
gelser av rastare även i inlandet. Flera relativt stora 
flockar har noterats av vilka följande kan nämnas: 
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135 ex Tämnaren 26/4 (Ulf Blom); 112 ex Erken, 
Estuna 27/4 (Bill douhan) och ca 100 ex Ekoln, 
Mälaren 9/5 (Johan nilsson). därutöver not-
erades nämnvärda antal mellan 50 och 85 ex från 
framför allt Ekoln under perioden 28/4–10/5.
 Mitt i sommaren sågs 1 hona i Tämnaren 23/6 
(Bill douhan), ett fynd som får anses som udda. 
Under hösten noterades fyrsiffriga antal på sträck 
vid tre tillfällen: 1 096 ex mot S Sennebyhaken 
29/8 (Jan andersson, Bo granberg); 1 300 ex mot 
S rönnskärs udde 30/8 (Bill douhan) samt 1 300 
ex Björn 7/9 (Ulrik lötberg, lennart Söderlund 
m fl). ML

Vitnackad svärta   Melanitta perspicillata   [1; 3; 
1; 1]
En adult hane rastade vid rödhäll, Hållnäs 19–
23/5 (Jelmer poelstra m fl). Fjärde fyndet i rapport- 
området. Tidigare finns 1 hane Svartlögafjärden 
26/5 1969; 1 sträckande hane Örskär 1/5 1995 
samt 1 hane sträckande Örskär 27/4 1997 (även 
rastande senare samma dag vid Biotestsjön). där-
till finns två fynd i Upplandsdelen av Stockholms-
traktens rapportområde. ML

Svärta   Melanitta fusca   nT
Vårens, tillika årets, högsta sträcksumma var 756 
ex mot n förbi röder, Blidö 27/4 (Johan Söder-
crantz, Magnus liljefors). detta är det i särklass 
högsta antal som registrerats på sträck i rappor-
tområdet under denna årstid. den näst högsta 
summan (enligt artportalen), inräknades sex da-
gar senare 3/5 på samma lokal då 289 sträckte 
mot nO (peder Winding m fl). rekordantalet 
från röder 27/4 bleknar dock vid en jämförelse 
med de otroliga 5 540 som inräknades vid Hors-
sten (Stockholms rapportområde) samma dag. 
Sannolikt vek de flesta svärtorna som passerade 
där av mot nO och flög således utom synhåll 
från röder. Fyrsiffriga sträcksummor rapporteras 
regelbundet från Stockholms södra skärgård, men 
merparten av dessa når av samma orsak aldrig den 
norra delen.
 Häckningar har rapporterats från Björn, röder 
och Svenska Högarna. i det sistnämnda skärgårds-
området var häckningsframgången någorlunda 
god med som mest 145 observerade ungar 25/7 
(anders Haglund). Från Björn rapporteras däre-
mot  ett uselt häckningsresultat, endast två lyck-
ade häckningar bland knappt 50 par (Ulrik löt-
berg m fl). Enligt rapportören föreföll det som om 

många par inte ens skred till häckning.
 Den högsta sträcksumma från hösten var ca 
700 ex mot S Skvallerhamnsudden, arholma 
14/10 (Teet Sirotkin). ML

Salskrake   Mergus albellus 
Ett par stora ansamlingar har rapporterats under 
januari, ca 150 ex gisslingö, rådmansö 24/1 
(åke lindelöw) och 84 ex gräddö, rådmansö 
30/1 (anders Eriksson). det kan delvis vara sam-
ma fåglar som setts på båda lokalerna. Flocken vid 
gisslingö är den i särklass största som observerats 
i rapportområdet under vintern.
 Salskrakar sågs på ett flertal lokaler under 
våren, som mest 50 ex Karlholmsviken 8/3 (Joa-
kim & Elisabeth djerf). Från Skedviken och lim-
maren, som tidigare år kunnat erbjuda större vår-
flockar finns inga nämnvärda rapporter. 
 Bland de tre sommarfynden bör särskilt ett 
par vid Harudden, gårdskärshalvön (per-Johan & 
Kerstin Ulfendahl) framhållas. därtill finns det tre 
fynd från sista veckan av augusti.
 Under hösten sågs som brukligt är större 
flockar på flera lokaler. Tresiffriga antal rastande 
vid Skedviken 202 ex 19/10 (Kjell-arne larsson, 
Börje Hals), 130 ex 2/11 (Magnus liljefors) och 
188 ex 30/11 (Bill douhan); 127 ex Ösmaren, 
roslags-Bro 20/10 (Joakim Ekman); 110 ex 
Tämnaren 1/11 (Ulf Blom) samt 110 ex Karl-
holmsviken 25/11 (patrick Fritzson). Flocken i 
Ösmaren är den största som är känd från denna 
sjö, medan siffran från Skedviken är i linje med ti-
digare höstar. Endast undantagsvis finns salskrakar 
kvar till slutet av november, säkerligen en följd av 
den milda hösten detta år. ML

Småskrake   Mergus serrator 
Från 14/10 rapporteras ovanligt stora antal på 
sträck från två lokaler vid kusten, dels 1 381 ex 
mot S rönnskärs udde (Bo Hellberg m fl), dels 
871 ex Fågelsundet (Kalle Brinell). Summan från 
rönnskärs udde är möjligen den högsta som är 
känd från rapportområdet. ML

Storskrake   Mergus merganser 
rapporter om stora ansamlingar har inkommit 
från såväl vår, sommar som höst. Den största un-
der våren var ca 800 ex Snatralöt, Västland 28/3 
(ingrid åkerberg) och under sommaren ca 800 ex 
röder, Blidö 17/8 (anders Eriksson m fl). Hösten 
är den årstid som brukar bjuda på de allra högsta 
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antalen, men under de senaste åren har ansam-
lingarna vid välkända lokaler för arten som Täm-
naren, Skedviken och limmaren av allt att döma 
minskat i storlek. De största flockarna denna höst 
var ca 1 200 ex Skedviken 19/10 (Kjell-arne lar-
sson, Börje Hals) och ca 750 ex Tämnaren 30/11 
(Ulf Blom). ML

[Rödhöna   Alectoris rufa]
Två fynd av utsläppta fåglar: 2 ex asplund, rim-
bo 10/1 (roland Sjölander) och 12 ex vid flera 
tillfällen nära Kungs-Husby kyrka i oktober (Tom 
norling). MT

[Rapphöna   Perdix perdix] 
Här nedan följer en kortfattad sammanställning 
som ger en uppfattning om vidden av utsättnin-
gen av rapphöns i rapportområdets kommuner. 
Håbo: En nyligen utsläppt flock innehållande 
≥ 52 ex nära rölunda gård, Häggeby 16–17/10 
(Bo granberg, Tora Byström). Tierp: 1 ex Karby, 
Vendelsjön 10/5 (Bosse danielsson, Ulrika le-
hmann). Uppsala: 2 ex Sundbromark, Bälinge 
3/3 (Curt Johnsson); 1 spelande Solvallamos-
sen, Kärven 20/4 (Tomas Kjelsson); 1 ex Vänge, 
Vänge sn 16/5 (Torbjörn Ebenhard); 3 ex Sund-
bromark 6/8 (lars Bern); 5 ex Hagby kyrka 19/9 
(inger gustavsson) och 12 ex Stamsjön, Faringe 
16/10 (Mats Edholm, Brita Tibell). Enköping: 
Med undantag av som mest 5 ex Hårby, Hjäl-
staviken 6/8–6/9 (Thomas Jansson m fl) gjordes 
övriga fynd under året på ryda-, långtora- och 
landsbergaslätten. Under januari–februari sågs 
minst åtta kullar i detta område och under hösten 
fram till nyår minst sju kullar (≥ 47 ex). Från pe-

rioden 19/4–2/8 finns därtill åtta rapporter med 
uppgifter om enstaka individer eller par. Som 
nämnts i tidigare årsrapporter släpps det årligen 
ut stora antal rapphöns (och fasaner) på rydaslät-
ten för träning av fågelhundar. MT

Vaktel   Coturnix coturnix   nT
Årets första vaktel hördes vid Säby på lövstaslät-
ten 12/5 (annika rastén), men det dröjde sedan 
åtta dagar innan arten började rapporteras i stort 
sett dagligen. Den sista spelande för året hördes 
vid Överkålsta, Torstuna 25/8 (Johan Månsson). 
Totalsumman för året stannade vid 212 spelande 
(bedömt antal). De största ansamlingarna, totalt 
28 spelande, hördes på slätterna från alstasjön till 
och med Fjärdhundra (Enköpings kommun). på 
lövstaslätten hördes som mest 5 spelande.
 Den kommunvisa fördelningen av hörda vaktlar 
var: Enköping 72, Uppsala 55, Tierp 36, Knivsta 
13, Heby 12, Sala (del av) 9, norrtälje 8, Östham-
mar 6 och Håbo 1. Utöver spelande fåglar stöttes 
2 ex Husbydammarna 16/8 (Håkan Sandin) och 
2 ex sågs flyga vid Sundbromark, Bälinge 26/8 
(Hans nissen).
 årets resultat, 212, är en ordentlig uppryckn-
ing jämfört med fjolårets mycket dåliga resultat 
på 28 spelande. årets antal är för övrigt det tredje 
högsta sedan 1984, endast slaget av 325 spelande 
2011 och 286 spelande 2007. MT

Smålom   Gavia stellata   nT
Endast en rapport om ett stort antal på sträck 
har inkommit från våren, men denna notering är 
istället mycket imponerande. Hela 217 ex mot n 
röder, Blidö 3/5 (peder Winding m fl). i övrigt 
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mer normala antal denna vår, vanligtvis 1–18 in-
divider.
 Från hösten föreligger flera rapporter som 
berättar om stora antal (≥ 50) på sträck vid kus-
ten: 65 ex Skvallerhamnsudden, arholma 21/9 
(Fredrik & Eskil Friberg); vid Fågelsundet 141 
ex 22/9 (Kalle Brinell m fl), 68 ex 23/9 (lennart 
Söderlund) och 80 ex 14/10 (Kalle Brinell); vid 
Simpnäs 195 ex 23/9 (niklas Hjort), 255 ex 6/10 
(niklas Hjort) och 205 ex 5/11 (robert Bünsow 
m fl); 70 ex Björn 6/10 (Ulrik lötberg m fl) samt 
168 ex rönnskärs udde 14/10 (Bo Hellberg m 
fl).
 Sammanfattningsvis ett ovanligt gott år med 
osedvanligt många rapporter om bra sträck längs 
kusten. NJ

Storlom   Gavia arctica 
Från våren kan de två största sträcksummorna näm-
nas: 50 ex mot n Simpnäs 22/4 (niklas Hjort) 
och 61 ex mot n röder, Blidö 3/5 (peter Wind-
ing). Säkerställda häckningar har rapporterats från 
endast sex lokaler enligt följande: 1 par Jägarmos-
sen (viltvatten), rimbo (Bill douhan); 1 par med 
1 unge Erken, Estuna (Bill douhan); 1 par med 
2 stora ungar Storträsket, Singö (Bill douhan); 1 
par med 1 unge Vällen, Bladåker (ragnar Hall); 1 
par med 2 ungar Storsjön, riala (per Unger) och 1 
par med 1 unge Blåkaren, Häverö (Bertil Brånin). 
därtill har troliga häckningar rapporterats med 
vardera 1 par i fem sjöar. Med hänsyn till att stor-
lom häckar i ett tresiffrigt antal sjöar i landskapet, 
får rapporteringen, som vanligt, anses som klart 
undermålig.
 Lite större antal på sydsträck (≥ 50) regis-
trerades vid flera tillfällen under hösten, från 
slutet av september till mitten av oktober: vid 

Skvallerhamnsudden, arholma 67 ex 21/9 (Fre-
drik & Eskil Friberg) och 260 ex 14/10 (Teet 
Sirotkin); 102 ex Simpnäs 23/9 (niklas Hjort); 
50 ex Fluttuskären, gräsö 4/10 (Eskil Friberg m 
fl); 53 ex Fågelsundet 14/10 (Kalle Brinell); 96 ex 
rönnskärs udde 14/10 (Bo Hellberg) samt 60 ex 
Måssten, Singö 14/10 (åke Berg). den 14/10 var 
uppenbarligen en bra sträckdag för lommar, då 
även 168 smålommar drog förbi rönnskärs udde 
denna dag! NJ

Vitnäbbad islom   Gavia adamsii   [3; 55; 51; 8]
inga vårfynd detta år, men istället åtta individer 
rapporterade från hösten: 1 1K+ mot S Simpnäs 
7/9 (niklas Hjort); 1 3K+ mot SO Björn 3/10 
(Ulrik lötberg m fl); 1 2K+ mot O Björn 4/10 
(Jan rosenfeld m fl); 2 ad i sommardräkt mot S 
Skatudden och Sennebyhaken 12/10 (Mats Ed-
holm m fl); ytterligare 1 ad i sommardräkt mot S 
Skatudden 12/10 (Tomas Kjelsson, Benny åhr); 
1 2K+ mot O Billudden 16/11 (petter Haldén m 
fl) samt 1 1K+ mot S rönnskärs udde 21/11 (Bill 
douhan).
 årets resultat, åtta individer, är många och 
slås endast av år 2002 då antalet var nio. arten 
har, bortsett från år 2010, rapporterats årligen 
från landskapet sedan 1988. NJ

Smådopping   Tachybaptus ruficollis 
året inleddes med ett vinterfynd, 2 ex Ulva kvarn 
(kvar sedan december) 16/1–10/2 (david Ham-
marberg m fl). det dröjde sedan fram till 4/4 då 
vårens första sågs i Hjälstaviken (Bengt Ottosson). 
därefter kom rapporter om arten från i första 
hand redan tidigare kända lokaler för arten inklu-
sive tre säkerställda häckningar: 1 par med 4 ungar 
nyländadammen, Harg (Wilhelm dietrichson m 
fl); 1 par med 1 unge Stor-Kärret, dalby (petter 
nordvander m fl) samt 1 par lillsjön, gryta (in-
grid åkerberg m fl). För övrigt sågs 1 1K i dag-
vattendammen, årike Fyris redan 17/7 (petter 
nordvander m fl) och man kan undra var den 
hade kläckts, eftersom tidigare observationer från 
denna relativt välbesökta lokal saknas.
 dessutom har mer eller mindre tillfälliga iak-
ttagelser av spelande smådopping noterats på föl-
jande lokaler: Hjälstaviken (gustav Knall m fl); 
Tämnarån, Tierp (Kalle Brinell); Stamsjön (Mats 
Edholm, Brita Tibell) samt dalbyviken (Bengt-
Olov Stolt, Yngve Hareland). året avslutades 
med smådopping rapporterad från två lokaler i 

Storlom, Gavia arctica, i sommardräkt.

FoTo: GöraN HaGLUNd
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december, 1 ex Övre Föret 6–30/12 (ragnar Hall 
m fl) och åter som mest 2 ex Ulva kvarn 23–31/12 
(anders Helander m fl). NJ

Skäggdopping   Podiceps cristatus 
Tre vinterfynd finns från januari: 1 ex Kalvskäret, 
Singö 19/1 (Bill douhan); 1 ex Östernäs, rådman-
sö 26/1 (åke Berg) och 1 ex rävsnäs, rådmansö 
26/1 (åke Berg). Följande rapporter som berättar 
om lite större antal häckande par kan nämnas: 18 
par Hjälstaviken – minst 11 1K sågs senare (Carl 
axel Svensson m fl); minst 60 par Vretfladen, 
rådmansö (Bill douhan); 14 par Backbyfjärden, 
Singö (Fredrik Bondestam) och 39 par rotholma-
viken, Häverö (rolf Vestberg). därtill bokfördes 
minst 20 ex under omständigheter som kan tyda 
på häckning på ytterligare åtta lokaler. NJ

Gråhakedopping   Podiceps grisegena 
Enstaka vinterfynd görs nästan varje vinter, så 
denna, 1 ex rödhäll, Hållnäs 6/1 (Barbara & ingo 
leibiger) och 1 ex Sennebyhaken 10/2 (Bernt 
axelsson).
 Från häckningstid har totalt 15 säkra och 22 
troliga häckningar rapporterats från fem kommu-
ner. Heby: lisselmossen, Västerlövsta 1+0 par 
(Bengt Ottosson). Uppsala: dalkarlskärret 1+0 
par (Henrik lundström m fl); Kärven 2+0 par 
(Tomas Kjelsson); grissjön, Järlåsa 1+0 par (an-
ders Jansson); viltvatten vid Eriksberg, almunge 
1+0 par (Tomas Kjelsson); Husbydammarna, lena 
0+2 par (Mats Wilhelm); Kolsjön, Knutby 0+1 
par (Bill douhan) och Klubbarna, Björns skärgård 
0+1 par (Ulrik lötberg). Östhammar: nyländada-
mmen, Harg 3+0 par (Wilhelm dietrichson m fl); 
Klardammen, dannemora 2+minst 2 par (annika 
rastén m fl); lillbyasjön, Film 1+2 par (Bengt 
Boström m fl); Slagsmyren, Morkarla 0+12 par 
(lars Bern); Karmdammen, dannemora 0+1 par 
(lars Bern) samt dannemorasjön 0+1 par (ro-
bert Bünsow). norrtälje: viltvatten vid Värnberg, 
roslags-Bro 1+0 par (Bill douhan) och viltvatten 
OSO Karby, Estuna 1+0 par (Bill douhan). En-
köping: larsbokärret, Österunda 1+0 par (Bengt 
Ottosson). NJ

Svarthakedopping   Podiceps auritus 
Vinterfynd är ovanliga och rapporteras inte varje 
år, men från inledningen av detta år finns två: 1 
ex Sennebyhaken 12/2 (Jan andersson, Hasse 
ivarsson) och 1 ex rödhäll, Hållnäs 26/2 (robert 

Bünsow, Christina Karlsson).
 Sammantaget har sedan 18 säkerställda och 
28 troliga häckningar rapporterats från i första 
hand viltvatten, men även från några få sjöar samt 
från kusten och skärgården. den kommun-visa 
fördelningen av dessa blir följande: Tierp (Ʃ 0+1 
par): larsbodammen, Österlövsta 0+1 par (Kalle 
Brinell). Uppsala (Ʃ 5+5 par): Jönsbolssjön, al-
munge 3+0 par (Tomas Kjelsson m fl); Storkär-
ret, dalby 2+0 par (petter nordvander); Sun-
nerstaviken, Uppsala 0+1 par (niklas Hjort); 
Ekebydammen, Uppsala 0+1 par (Bo g Svens-
son); golfbanedamm Skärfälten, Uppsala-näs 
0+1 par (åke Berg) och viltvatten vid Körlinge, 
rasbokil 0+2 par (Mats Edholm). Östhammar 
(Ʃ 3+1 par): viltvatten vid Hargsviken 1+0 par 
(Wilhelm dietrichson); Jontedammen, Hökhu-
vud 2+0 par (Wilhelm dietrichson) och park-
dammarna, Harg 0+1 par (Wilhelm dietrichson). 
norrtälje (Ʃ 7+19 par): Stora Vånskär, Ut-Fredel, 
Blidö 1+0 par (åsa Hyberg); viltvatten vid Skogs-
torp, roslags-Bro 1+3 par (Joakim Ekman m fl); 
gamla sötvattendammen grisslehamn 2+0 par 
(ronny Carlsson); lillsjön, grisslehamn 1+0 par 
(ronny Carlsson); röder, Blidö 1+0 par (Magnus 
liljefors); viltvatten O Mälby, Väddö 1+0 par (Bo 
granberg); viltvatten vid Värnberg, roslags-Bro 
0+5 par (Bill douhan); Jägarmossen, rimbo 0+1 
par (roland Sjölander); Smultrongrund, Marum, 
Björkö-arholma 0+4 par (niklas Hjort); Öster-
hamn, arholma 0+1 par (Bill douhan); viltvat-
ten vid Sundsta, Husby-Sjuhundra 0+2 par (Bill 
douhan) och liten havsvik vid Västernäs, råd-
mansö 0+3 par (Bill douhan). Enköping (Ʃ 3+2 
par): Billerstena viltvatten, altuna 1+1 par (gun-
nar Steinholtz m fl); viltvatten vid ingermossen 
1+0 par (Eva Johansson); Korsängens vattenpark, 
Enköping 1+0 par (pekka Westin) och lillsjön, 
gryta 0+1 par (Bengt Säfström).
 årets 46 säkra eller troliga häckningar är en 
återgång till mer normala antal efter fjolårets 102, 
som till stor del berodde på en riktad inventering 
av häckande sjöfåglar i anlagda vattensamlingar.
  NJ

Storskarv   Phalacrocorax carbo 
Från kusten rapporteras totalt 1 832 par fördelade 
på fyra kolonier: lövstabukten ca 850 par Själön, 
180 par Skrakhällen och 38 par Skvalphällen (Ul-
rik lötberg m fl) samt 764 par Skälgrundsskallen, 
Singö (enligt ”levande skärgårdsnatur 2015”, ut-
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given av Skärgårdsstiftelsen). på Skälgrundsskallen 
fanns det 815 par 2013 (”levande skärgårdsnatur 
2014”) vilket innebär att den tidigare totalsum-
man för rapportområdet detta år skall adderas 
med detta antal vilket innebär ca1800 par längs 
kusten 2013. de två stora kolonierna fanns båda 
föregående år och storleken på dem var därtill 
snarlika mellan åren. Kolonierna på Skrakhällen 
respektive Skvalphällen var återetableringar efter 
att ha varit övergivna ett antal år. Från en koloni, 
innehållande 85 par 2013, saknar vi uppgifter 
2014. Sammantaget inga stora förändringar vid 
kusten mellan dessa två år.
 Inlandshäckningar har endast rapporterats 
från en lokal, Stenholmen i gorran, Mälaren där 
25 ex sågs vid boplatser 18/4 (peter Samuelsson). 
Hur många par som häckade på ön är dock okänt. 
det finns för övrigt inga som helst rapporter från 
andra tidigare använda häckningsöar i Mälaren, 
men sannolikt fanns det kolonier även 2014 på 
några öar utöver Stenholmen. YH

Rördrom   Botaurus stellaris   nT
Vårens första hördes från Vendelsjön 11/3 (anders 
arnell) och nästa sjö med arten var Hosjön 13/3 
(Sören andersson). detta är mer än en månad 
tidigare än  den sena våren 2013. Totalt registre-
rades 66 tutande hanar 11/3–6/7. Flest hade som 
vanligt Tämnaren med 8, följt av Vendelsjön med 
5 och Hjälstaviken med 4. Två tutande noterades 
i Brosjön, dannemorasjön, långsjön (Björklinge) 
och Tegelsmora kyrksjö samt i Mälaren i Kulla-
viken och lårstaviken. Övriga hanar fanns med 
vardera en i 26 sjöar och 11 Mälarvikar.
 årets resultat är en klar uppgång jämfört med 

de senaste fyra åren och ett närmande till 2000–
2009 års nivåer (medelvärde 77). Bra överlevnad 
den milda vintern 2013/2014 är en trolig orsak.
 årets sista rapporterade rördrom var den som 
hördes yttra ”trutlätet” vid Bälsundaviken 2/10 
(pekka Westin). YH

Ägretthäger   Ardea alba   [0; 14; 47; 2]
Två fynd detta år: 1 ex Väsbysjön, länna 12–14/5 
(*Kristoffer Stighäll, Bo granberg m fl) och 1 ex 
Hjälstaviken 18–26/5  (*petter andersson m fl).
  YH

Gråhäger   Ardea cinerea 
Slutet av 2013 var mycket milt och den gråhäger 
som firade nyår i diket vid dagvattendammen, 
Uppsala var kvar på lokalen, tillsammans med en 
artfrände, in på det nya året. Enstaka individer 
sågs även på andra lokaler under januari och feb-
ruari medan det började fylla på från söder redan 
i början av mars.
 Sammantaget ca 65 häckande par har rapport-
erats från nio lokaler, belägna såväl i inlandet som 
vid kusten. de två största kolonierna var desamma 
som föregående år, d v s 18 par Snesslingeberg, 
Börstil (lars-Eric roxin) och ca 15 par lötahol-
men, rådmansö (Joakim Ekman m fl). Vid löta-
holmen sågs 21 årsungar 8/7 (Tryggve Engdahl).
 Även slutet av 2014 var betydligt varmare än 
normalt och det finns ett flertal observationer av 
gråhäger rapporterade från december. YH

Vit stork   Ciconia ciconia   Cr
Fyra fynd av totalt fem individer, som bedöms ha 
varit olika: 1 ex Vettsta, alunda 24/4 (ingrid Sten-
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ström); 1 ex Singö 2–3/6 (gnm Fredrik Bonde-
stam); 1 ex Östra Syninge, Husby-Sjuhundra 6 
och 9/6 (Yolanda Karlsson m fl) samt 2 ex över-
flygande Flottskär, Väddö 7/6 (lennart larsson).
  YH

Bivråk   Pernis apivorus   nT
Först för året var 1 ex Vik, Balingsta 10/5 (Ulf 
Karlsson, anna paulsson). därefter rapporterades 
arten dagligen. Årets sista var 1 ex Hjälstaviken 
5/10 (Joel granath) och 1 1K mot SV Örsunds-
bro så sent som 11/10 (Ulf Karlsson, anna pauls-
son). Oktoberfynd är ovanliga. Från perioden 
2000−2013 finns endast sju (9 ex) rapporterade 
i artportalen.
 Det totala antalet individdagar (summan av 

antalet rapporterade individer per dag under året) 
stannade på 335, varav 23 på insträck från nordost 
över ålands hav 27/7–21/9. årsmedelvärdet för 
perioden 2004–2013 är 361 individdagar. Sum-
morna under perioden 2006–2014 har visserligen 
varierat en del, men som helhet indikerar de nu-
mera en förhållandevis stabil population. Om vi 
jämför med hur det var kring 1980 råder det inga 
tvivel om att bivråken har minskat kraftigt.    MT

Svartvingad glada   Elanus caeruleus   [0; 0; 0; 1]
En svartvingad glada upptäcktes av Martin am-
coff vid fälten strax nordväst om Films kyrka kl 
15.00 den 29/4. Trots att den drog västerut på 
allt högre höjd och försvann redan kl 17.55 var 
det förmodligen hundratals skådare som hann se 
denna för landskapet nya art. Måhända var det 
samma individ som gjorde sträckförsök vid Fal-
sterbo 26/5. MT

Brun glada   Milvus migrans   En
Femton fynd föreligger från perioden 12/4–24/9. 
det är ett bra resultat som ligger klart över me-
delvärdet för åren 2000–2013 (drygt sju fynd) 
och det näst högsta under perioden (som flest 
17 fynd 2011). Hur många olika individer som 
ingår i fyndbilden är omöjligt att säga, men det 
är säkerligen färre än antalet fynd. En intressant 
observation var den ungfågel som sågs komma in 
över Svenska Högarna från öster 16/9 för att se-
dan sträcka vidare mot sydväst (Bill douhan).
 det ökande antalet fynd som rapporteras från 
Uppland, och från landet som helhet, återspeglar 
artens etablering som årlig svensk häckfågel. de 
flesta paren finns i övre norrland. MT
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Röd glada   Milvus milvus 
Efter fjolårets exempellösa uppträdande i modern 
tid, hela 57 fynd, var det med intresse som vi såg 
fram mot vad som skulle hända detta år. det bör-
jade med en individ vid Hjälstaviken redan 15/3 
(Martin & Vilhelm amcoff) och slutade med en 
vid Fjärdhundraslätten 21/8 (Ola Jörnstedt). Det 
totala antalet rapporterade fynd under året, 19, 
kom därmed inte i närheten av fjolårets resultat, 
men är ändå betydligt fler än under samtliga år 
perioden 2002–2012 (i genomsnitt knappt fem 
fynd, variation 1−8). Hur många olika individer 
som var involverade i 2014 års fynd är omöjligt 
att säga, som mest sågs tre individer under en och 
samma dag (13/6).
 Tydligen hade fjolårets invasion, vilken i hu-
vudsak bestod av yngre ej könsmogna individer 
med ursprung i Tyskland, en positiv effekt och 
man kan misstänka att flera av förra årets fåglar 
återvände till Uppland 2014.
 den svenska populationen, för närvarande 
drygt 2  500 par, ökar kraftigt och utbrednings-
gränsen förskjuts långsamt norrut. Fronten ligger 
för närvarande genom centrala Östergötland och 
norra Västergötland till södra Bohuslän. Om den 
positiva utvecklingen fortsätter, lär det inte dröja 
alltför länge innan vi åter har arten som häckande 
i landskapet. gladan var en allmän häckfågel 
i Uppland i början av 1800-talet med åtskilliga 
hundra par. MT

Havsörn   Haliaeetus albicilla   nT
återigen blev det ett skutt uppåt vad gäller anta-
let rapporterade fynd, från 3 767 år 2013 till årets 
4 140. däremot rapporterades färre ansamlingar/
dagssummor uppgående till tvåsiffriga antal, näm-

ligen 24 mot fjolårets 49. Flest, även nytt rekord, 
var minst 50 ex vid röder, Blidö 23/3 (Magnus 
liljefors m fl). Under perioden 17/2–16/3 ob-
serverades 35 ex på nordsträck förbi Hjälstaviken 
(pekka Westin m fl), vilket är i nivå med fjolårets 
antal (=32).
 Enligt uppgifter från Björn Helander häckade 
det ca 110 par i Uppland 2005 och ca 120 par 
2008. Om tillväxten har fortsatt i samma takt lär 
det för närvarande finnas i storleksordningen 140 
etablerade par i landskapet.
 Kuriosa: Havsörn har alltid varit en av de fliti-
gast rapporterade arterna. i år fick den dock se sig 
slagen av såväl gräsand (=4 245 fynd) som talgoxe 
(=4 591 fynd). MT

Brun kärrhök   Circus aeruginosus 
Två ovanligt tidiga fynd har inkommit, vardera 1 
ex Hjälstaviken 7/3 (anders Söderlund) respek-
tive Sävasta, Viksta 13/3 (Bo Hellberg). Från och 
med 22/3 rapporterades arten sedan dagligen, 
vilket är två veckor tidigare än 2013, fram till 
1/10. Eftersläntrare registrerades 3/10, 10/10, 
13/10 samt 14/10, den senaste vid Vendelsjön 
(Hasse Berglind). MT

Blå kärrhök   Circus cyaneus   nT
Från januari–februari har det inkommit vinter-
fynd från tre lokaler: som mest 3 honfärgade 
Hjälstaviken 1–16/1 (Christer Forsberg m fl), 1 
honfärgad danmark 9/1–8/2 (Timo Janhonen 
m fl) samt 1 hane Berga, Tämnaren 20/2 (lars 
gustavsson).
 Fynd finns sedan från och med 22/3, en gan-
ska normal tidpunkt för starten av vårflyttningen, 
och sträcktoppen varade från andra veckan i april 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Havsörn – antalet inkomna rapporter/år
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fram till och med första veckan i maj. Det totala 
antalet individdagar under våren, fram till och 
med 26/5, blev 76. det är avsevärt mycket sämre 
än föregående år (128) och hela 71 lägre än me-
deltalet för 2003−2013 (147).
 Från sommaren (här juni–juli) finns fyra fynd 
rapporterade: 1 honfärgad långtora kyrka 3/6 
(patrick Fritzson); 1 ad hane Ytternäs, Uppsala-
näs 17/7 (daniel roos) och 1 ad hane + 1 honfär-
gad Fjärdhundraslätten 28–31/7  (anette Westin 
m fl). Huruvida dessa är anse som översomrande 
eller sen respektive tidiga flyttare kan diskuteras.
 Höstflyttningen startade på allvar under första 
veckan i september och pågick fram till första 
veckan av november. individer sågs även fortsätt-
ningsvis under november, men det var nästan 
uteslutande de som sedan påbörjade övervintring 
vid Hjälstaviken. Antalet individdagar under hös-
ten (här 1/8–30/11) uppgick till 378, därav 40 ex 
noterade på insträck från öster över ålands hav. 
antalet är större än de 305 som registrerades 
föregående höst, men fortfarande lägre än medel-
talet för 2003–2013 (412). Om man skall försöka 
dra någon slutsats utifrån beräknat antal individ-
dagar för perioden 2006–2014 så indikerar det ett 
påtagligt minskat antal på flyttning genom rap-
portområdet under hösten.
 Även från december finns det ett flertal vinter-
fynd rapporterade: som mest 4 honfärgade och 1 
hane kring Hjälstaviken 2–31/12 (Kermith iller-
brand m fl); 1 ad hona Kungsängen 2/12 (peter 
nason m fl); 1 1K Funbosjön 7–17/12 (Hans nis-
sen, Timo Janhonen) och 1 honfärgad rydaslät-
ten 28/12 (anders norberg, Christina ask). Sam-
manlagt åtta individer under december är ovanligt 

många, faktiskt det högsta antal som rapporterats 
åren 2003–2013. MT

Stäpphök   Circus macrourus   [17; 9; 73; 3]
Tre godkända fynd finns: 1 2K hane södra Ven-
delsjön 3/5 (lars-Erik larsson, Bosse danielsson 
m fl); 1 3K hane Fjärdhundraslätten 29/7–19/8 
(Martin Tjernberg m fl) och 1 1K mot SV Väsby, 
Stavby 17/9 (Mats Edholm). Ett äldre fynd som 
inte har publicerats tidigare i årsrapporten, 1 
adult hane Broby, Funbo 16/5 år 2011 (Håkan 
lagerqvist).
 Med årets observationer har vi nu ett tresif-
frigt antal fynd i landskapet. det första gjordes 
redan 1873 och fram till och med 1969 är to-
talt 17 kända. Under 1970- och 1980-talen var 
stäpphöken en första klassens raritet i Uppland 
med bara två fynd/årtionde. Under åren 1990−99 
gjordes ytterligare fem iakttagelser, men sedan 
börjar kurvan peka uppåt på allvar. arten har rap-
porterats årligen från och med 2003 och under 
åren 2000–2009 registrerades 28 fynd. det bästa 
året under denna dekad var 2005 med sju iakt-
tagelser. detta innebär totalt 54 fynd fram till och 
med 2009.
 nästa årtionde, det nuvarande, inleddes blyg-
samt med två respektive fyra fynd, men sedan 
hände det något. Under våren 2012 registrerades 
hela 17 fynd, därav flera gamla hanar och många 
fjolårsfåglar. Efter denna remarkabla vår gjordes 
även tre observationer under juni och juli. Un-
der hösten följde sedan nio fynd under perioden 
15/8–27/10.
 Man kan undra varför det blev så många stäpp- 
hökar våren 2012, men en ledtråd finns troligen 
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att söka året innan. Även om antalet fynd i Up-
pland detta år inte var fler än fyra, gjordes många 
fynd i främst Skåne (82, därav 43 vid Falsterbo) 
och Halland (40), särskilt under hösten. Flerta-
let andra landskap hade flera iakttagelser vardera, 
men inget av dem hade dock i närheten av antalen 
i Skåne och Halland. Hur togs sig alla stäpphökar 
till dessa landskap utan att registreras på andra 
håll i södra och mellersta Sverige? Och varför så 
många denna höst?
 Svaret kan troligen delvis sökas i artens upp-
trädande i två av våra närmaste grannländer. i 
danmark sågs osedvanligt många stäpphökar 
under våren 2011. Vid Skagen, nordspetsen på 
Jylland, inräknades minst 25 individer på sträck 
under våren och även i Finland var vårfynden 
många, ca ett hundratal. därtill hittades fyra 
häckningar av stäpphök i Finland denna sommar. 
de många fynden i Sverige under hösten 2011 
kan kanske vara resultatet av osedvanligt många 
häckande par i nordvästeuropa denna sommar 
(arten har under senare år spridit sig mot nordväst 
och börjat häcka på myrar) och dessa stäpphökar 
passerade senare mot sydväst genom Sverige. det 
finns dock ingen bra förklaring till varför fynden 
i Uppland denna höst var så få, samtidigt som de 
var så många i södra Sverige. det förefaller inte 
troligt att de tog vägen över ålands hav, genom 
Uppland och vidare åt söder. Man kan spekulera 
om att de kanske passerade norr om Bottenviken 
och in i norrland och sedan vidare mot söder 
genom norrland och söderut längs västkusten. å 
andra sidan var fynden på Öland också betydligt 
fler än en normalhöst. Slutsatsen blir ändå att det 
inte finns någon bra förklaring till artens plötsliga 
anstormning 2011.

 däremot kan de många fynden av stäpphök 
i södra Sverige hösten 2011 vara förklaringen 
till de många observationerna i Uppland under 
våren 2012. Efter att på något sätt ha passerat 
genom landet hösten innan, var det uppenbarli-
gen många som tog ungefär samma väg tillbaka 
våren 2012. Huruvida dessa även kom fram till 
samma områden som de hade häckat i 2011 är 
obekant. Var det så att de gjorde det, var resulta-
tet av häckningssäsongen 2012 av allt att döma 
inte lika framgångsrikt som året innan. av de nio 
fynd som gjordes i landskapet Uppland hösten 
2012 var bara en årsunge. resterande var gamla 
fåglar eller fjolårsungar. Mönstret var detsamma 
i Falsterbo. det totala antalet individer här denna 
höst var lägre, 29 jämfört med 43 året innan, och 
endast åtta var 1K-fåglar. Hösten innan var 38 av 
43 individer årsungar!
 En dålig häckningssäsong 2012 borde ha in-
neburit färre iakttagelser våren 2013 och mycket 
riktigt minskade antalet fynd i Uppland till ”en-
dast” elva. av sex vårfåglar var tre fjolårsungar och 
tre äldre individer. av de fem höstfynden var dock 
fyra årsungar vilket skulle kunna tyda på en bättre 
häckningsframgång detta år än året innan. antalet 
sträckande vid Falsterbo minskade även här, till 
15, men ungfågelandelen var ändå klart högre än 
året innan (åtta årsungar). MT

Ängshök   Circus pygargus   En
En god häckningssäsong med tre lyckade häck-
ningar. Ett par i Vissjön, Björklinge sågs med två 
flygga ungar (Thomas Johansson, ragnar Hall m 
fl). Här sågs ytterligare ett par tillfälligt med spel 
och uppvaktning 6/5 (Thomas Johansson). likaså 
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hösten 16 ex av dessa ringmärktes 15 (Tommy & 
anders Eriksson). MT

Sparvhök   Accipiter nisus 
Från våren rapporteras sammanlagt minst 175 ex 
på sträck mot n−nO vid kusten och i skärgården 
(6/4–30/5). de två största dagssummorna var 36 
ex Örskär 18/4 (Eskil Friberg m fl) och 35 ex 
Björn 20/4 (Ulrik lötberg m fl).
 Höstflyttningen över Ålands hav resulterade i 
totalt 1 359 bokförda 7/8–5/11. detta är i paritet 
med fjolårets summa (1 456) och klart över me-
delvärdet för tioårsperioden 2004 – 2013 (984). 
Den högsta dagssumman, 138 ex, noterades vid 
Måssten, Singö 4/10 (Fredrik Bondestam, Micke 
Johansson). MT

Ormvråk   Buteo buteo 
Antalet övervintrande (januari–februari) tycks för 
närvarande öka och detta år bedöms de ha varit 
70. det innebär att antalet närmar sig genom-
snittsvärdet för perioden 2003−2013 (82). Ob-
servationer gjorda senare än 18/2 har inte tagits 
med, eftersom det är helt uppenbart att orm-
vråkarna numera nästan varje år börjar anlända 
från söder omkring 20/2. Den kommunvisa fördel-
ningen av vinterfynden blir: Uppsala 24, norrtälje 
15, Enköping 14, Heby 5, Knivsta 4, Östhammar 
4, Håbo 2, Tierp 1 och Sala (del av) 1.
 Ormvråken hade av allt att döma en bra häck-
ningssäsong i roslagen, där totalt 30 ungar ring-
märktes i elva bon. Hela nio bon innehöll vardera 
3 ungar medan ett bo hyste 1 unge och ett bo 2 
ungar (Bill douhan).
 Totalsumman ormvråkar som noterades på in-
sträck över ålands hav blev 133 ex (31/8–23/10). 
Flest, 25 ex, passerade över rådmansö 6/9 (roine 
Karlsson). Höstens högsta sträcksumma i rapport-
området rapporteras från Solvallamossen, Kärven 
där 53 ex inräknades på sydsträck 11/10 (Tomas 
Kjelsson m fl) MT

Fjällvråk   Buteo lagopus   nT
Antalet övervintrande (januari–februari) bedöms 
ha varit 62, vilket är tio fler än föregående vinter, 
men fortfarande under medeltalet för perioden 
2003–2013 (70, variation 43–112). Den kommu-
nvisa fördelningen var: Enköping 22, Uppsala 18, 
norrtälje 8, Heby 6, Knivsta 2, Håbo 2, Tierp 2, 
Sala (del av) 1 och Östhammar 1. rapportering-
en visar att det är få av de övervintrande som är 

vid norr-giningen, Faringe/Bladåker blev det två 
flygga ungar (Bill douhan). därtill en häckning 
med två flygga ungar vid Siggestaslätten, Simtuna 
(Kalle Källebrink, Tommy Eriksson/Järfälla m fl). 
det sistnämnda paret häckade vid ett dike, alter-
nativt i ett intilliggande sädesfält.
 Förutom nämnda häckningar kan det ha 
funnits ytterligare några par som gjorde häck-
ningsförsök. Vid Fjärdhundraslätten (7 km O Sig-
gestaslätten) sågs regelbundet jagande individer, 
vid några tillfällen två hanar och två honor. par 
sågs dessutom tillfälligt vid Överkålsta, Torstuna 
(10 km nO Siggestaslätten) och vid Söderby, 
Sparrsätra (7 km S Siggestaslätten) 18/6. Vid 
Vendelsjön sågs regelbundet jagande individer 
22/4–22/8, mestadels en hane men även en hona 
vid fem tillfällen. dessutom sågs här ett par 1/6 
och 8/6 där hanen spelflög vid det senare tillfället. 
Kan det ha varit paret som observerades tillfälligt 
vid Vissjön 6/5 som flyttade till Vendelsjön?
 Årets första ängshökar, sannolikt samma 2 
ex, observerades vid ganska normal tidpunkt 
på närliggande lokaler 21/4,  dels vid Skälsjön, 
Österlövsta, dels vid norra åsjön, Hållnäs (Jo-
han Kjetselberg). den sista ängshöken för året, 
en årsunge, sågs på rydaslätten 7/9 (Barbara & 
ingo leibiger). det totala antalet individdagar, 
summan av antalet observerade individer per dag 
(exklusive observationer gjorda vid eller i direkt 
anslutning till kända häckningar), blev 84 vilket 
är nästan exakt lika många som 2013 (86). MT

Duvhök   Accipiter gentilis   nT
 Antalet individdagar blev denna gång 758, 
återigen nära genomsnittet för åren 2005–2013 
(767, variation 644–958). av denna totalsumma 
för året är 117 från januari–februari, vilket är 
något färre än genomsnittet (=142, variation 71–
189), och 62 från december, d v s mycket nära 
medeltalet (=64, variation 44–108).
 Från hösten rapporteras sex duvhökar på in-
sträck över ålands hav. det är betydligt under 
snittet för perioden 2005–2013 (13,5, variation 
3–24). Vid Wij, Övergran hade man även detta år 
länsstyrelsens tillstånd att fånga duvhökar i fällor 
i anslutning till den uppfödning av fasaner som 
pågår här. Förutsättningen för detta är dock att 
hökarna transporteras iväg och släpps på behörigt 
avstånd från gården. i samband med denna fångst 
har hökarna försetts med ring innan de återfick 
friheten. Under våren fångades 1 ex och under 
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juvenila. Majoriteten är 1,5 år eller äldre. För-
modligen är det många fjällvråkar som år efter år 
återvänder till sina tidigare vinterrevir.
 Vårsträcket passerade som vanligt ganska 
obemärkt förbi och den sista för våren passerade 
Kungsängen, Uppsala 15/5 (Jonas andersson). 
Flest sträckande, 5 ex, flög mot V vid ledskär 
17/4 (Martin & Vilhelm amcoff) och lika många 
mot nV Storskäret, röder, Blidö 20/4 (Martin 
Tjernberg, Magnus liljefors, Björn andersson). 
En intressant kommentar till den senare observa-
tionen lyder som följer; ”2 ex kl 08.30 + 1 ex kl 
08.40 + 1 ex 09.35 + 1 ex kl 10.35. rimligtvis 
kommer de från Ösel/dagö (18 mil bort), där de 
måste ha startat flyttningen ungefär vid solupp-
gången”.
 Inga sommarfynd gjordes detta år och höstens 
första passerade rotholma, Häverö 17/8 (rolf 
Vestberg). Från och med 28/8 sågs arten mer 
regelbundet. De två högsta sträcksummorna som 
rapporterats från hösten var 46 ex Kasberget, 
Väddö 28/9 (Magnus Bladlund) och 47 ex Yvre, 
Tierpslätten 19/10 (Martin Tjernberg m fl). i 
övrigt finns det endast tre sträcksummor som når 
tvåsiffriga antal. MT

Kungsörn   Aquila chrysaetos   nT
Från första halvåret finns fynd rapporterade till 
och med 3/5 och antalet individdagar uppgick till 
105. det är något färre än föregående år (119) 
och under genomsnittet för perioden 2003–2013 
(129). Fyndens fördelning på kommuner var föl-
jande: Enköping 58, Uppsala 21, Tierp 8, Öst-
hammar 8, Knivsta 4, Heby 3, norrtälje 2 och 
Älvkarleby 1.

 Efter fyra år med lyckade häckningar i det enda 
kända boet i landskapet fanns det inga livstecken 
här detta år. inga kvistar var pålagda, vilket är nor-
malt även om paret skulle ha ett alternativbo på 
annan plats. Vidare är det bekymmersamt att en-
dast en observation gjordes i området under hela 
året (1 ad 12/4). Vad har hänt, frågan är öppen. 
Har paret ett alternativbo långt från det kända 
eller har en, i värsta fall båda, i paret avlidit? Vi 
skall dock inte kasta in handduken redan nu. Vi 
hoppas att paret åter är på plats nästa år. ingen 
häckning således, men det finns ett sommarfynd 
rapporterat från en annan lokal, 1 ex Vendelsjön 
6/6 (Håkan S O Johansson).
 För andra halvåret (20/9–31/12) beräknas 
antalet individdagar till 79, vilket överstiger 
genomsnittet för åren 2003–2013 (60). Den kom-
munvisa fördelningen av dessa fynd var: Enköping 
45, Uppsala 14, Tierp 8, Heby 4, Östhammar 4, 
Knivsta 3 och norrtälje 1.
 Om vi studerar den säsongsvisa fördelning-
en av antalet individdagar 2003/04 till 2013/14 
så varierar den mellan 129 (2004/05) och 249 
(2008/09). Sett över hela perioden ligger me-
delvärdet på 190 individdagar och det går inte att 
utläsa någon trend i detta material.
 avslutningsvis kan det vara värt att nämna 
att den adulta fågel som under en följd av år har 
övervintrat på Kilbyslätten (alunda) återvände 
även detta år för att nu genomföra sin åttonde 
övervintring (Mats Edholm, Brita Tibell). MT

Fiskgjuse   Pandion haliaetus 
gjusarna håller sitt tidsschema troget år efter år 
och det första vårfyndet gjordes vid Hjälstaviken 
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25/3 (lars-gunnar Bråvander). det dröjde dock 
fram till 5/4 innan nästa noterades, men därefter 
rapporterades arten dagligen från rapportområ-
det.
 i motsats till ormvråk hade fiskgjuse en dålig 
häckningssäsong i roslagen. åtta av 18 kon-
trollerade häckningar misslyckades, medan totalt 
19 ungar märktes i resterande tio bon. Tre bon 
innehöll vardera 3 ungar, tre bon vardera 2 un-
gar och fyra bon vardera 1 unge. det förefaller 
som om häckningsutfallet har blivit sämre under 
senare år (Bill douhan).
 Enstaka fiskgjusar ses fortfarande i septem-
ber och den sista observationen denna månad 
gjordes vid Hjälstaviken 24/9 (Jelmer poelstra, 
ingela Källén). Även från oktober finns det en iakt-
tagelse, 1 ex Uppsala 5/10 (alf Forsblom) vilket 
är det 20:e oktoberfyndet i rapportområdet under 
2000-talet. MT

Tornfalk   Falco tinnunculus 
Tio individer övervintrade i rapportområdet denna 
vinter (fynd under januari–februari), tre i En-
köping kommun, sex i Uppsala kommun och en i 
Tierp kommun. Jämfört med perioden 2003–2009 
(medeltal 21), har antalet legat ganska konstant 
lågt under de senaste fem åren (medeltal 8 ex 
2010–2014), gissningsvis en effekt av de stränga  
vintrarna 2009/10 och 2010/11.
 antalet säkerställda häckningar som har 
rapporterats uppgår till 36 (29 föregående år). 
Blickar vi bakåt i tiden så långt det är möjligt i 
artportalen (2003) är detta ett rejält rekord. i 
stort sett alla årets häckningar ägde rum i holkar. 
Utöver häckningar tillkommer 14 troliga/möjliga 

häckningar (17 år 2013). Summerar vi säkra och 
troliga/möjliga häckningar blir det trots allt inte 
så stor skillnad mellan 2013 och 2014, 46 res-
pektive 50 säkra/troliga/möjliga häckningar. det 
indikerar att inte bara 2014, utan även 2013 var 
en bra häckningssäsong.
 Den kommunvisa fördelningen av säkra + troli-
ga/möjliga häckningar var: Heby 10+1, Enköping 
9+6, Uppsala 7+2, Tierp 5+0, Sala (del av) 3+0, 
Knivsta 1+2, Håbo 1+0, Östhammar 0+2 samt 
Älvkarleby 0+1. MT

Aftonfalk   Falco vespertinus   [30; 86; 71; 1]
Endast en iakttagelse detta år, 1 1K födosökande 
tillsammans med svalor över hamnen vid Tärn-
udden på Örskär 6/8 (Martin & lars irestedt). 
Under perioden 2002–2013 gjordes i genomsnitt 
3,7 fynd/år, som mest 12 ex 2003. Enda året utan 
observationer var 2006. MT

Stenfalk   Falco columbarius 
Två fynd finns från årets två inledande vinter-
månader,1 ex Hjälstaviken 29/1 (gunnar Stein-
holtz, leif godin) och 1 ex Örskärssundet 17/2 
(Elisabeth & åke Karlsén). Observationer i sam-
band med vårflyttningen resulterade i totalt 55 
individdagar under perioden 8/3–25/5. detta är 
långt under medelvärdet för åren 2003–2013 (80, 
variation 42–140). Flertalet flyttade under de tre 
sista veckorna av april och första veckan i maj.
 Även från detta år finns det några iakttagelser 
under sommaren (här 1/6–31/7): 1 ex litslena 
kyrka 13/7 (Hans nissen); 1 ex Söderängen, 
Björkö-arholma 20/7 (Björn lindkvist) och 1 ex 
gudingefjärden, Hållnäs 22/7 (Jan rosenfeld).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

blå kärr

höst 17 52 81

vår 50 12 50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

jan 75  78 30

duvhök

0

50

100

150

200

250

kungsörn

0

5

10

15

20

25

30

tornfalkTornfalk – antalet individer under januari–februari 1990–2014

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14



32  Fåglar i Uppland  2  2015

 Höstflyttningen resulterade i 100 individdagar 
från perioden 7/8–31/10, inklusive en efterslän-
trare 25/11. Här ingår de 15 ex som sågs komma 
in från öster över ålands hav under hösten (ett 
förhållandevis lågt antal). årets antal individda-
gar är nytt rekord. Under perioden 2003–2013 
var antalet i genomsnitt 78, variation 43–97. inga 
observationer finns från december. MT

Lärkfalk   Falco subbuteo 
Årets första sågs vid Sennebyhaken 19/4 (Jan an-
dersson) och det är samma datum som föregående 
år. Den sista för året var 1 ex Hjälstaviken 28/9 
(nils Forsselius). Med andra ord, helt normala 
fenologidata.
 Det största antal som rapporterats är 7 ex vid 
Kungshamn–Morga nr 9/5 (Eskil & Fredrik Fri-

berg). Särskilt intressant med denna observation 
är att det var sträckande fåglar (mot norr). den 
högsta dagssumman som noterats i rapportområ-
det?
 För tredje året i följd har nu fler än ett tus-
en rapporter förts in i artportalen, i år blev det 
1 023. Under åren 2007–2011 varierade antalet 
mellan 819 och 914. MT

Jaktfalk   Falco rusticolus   [≥18; 63; 12; 1]   VU
En 1K jaktfalk sträckte mot SV förbi Svenska Hö-
garna 23/9 (Bill douhan), tolfte fyndet i rappor-
tområdet under 2000-talet.
 arten ses inte årligen i rapportområdet, och 
under perioden 2000–2014 saknas fynd även från 
2002, 2006, 2007 och 2012. MT

Pilgrimsfalk   Falco peregrinus   nT
den övervintrande falken i Uppsala, med dom-
kyrkan som residens, lämnade staden 12/4 för 
häckning på okänd plats. Ytterligare tre vinterfynd 
gjordes: 1 ex Hjälstaviken 23/1 (Kermith iller-
brand); 1 ex rydaslätten 1/2 (Jean-paul lösing, 
p-g larén) och (samma individ?) 1 ad Hjäl-
staviken samma dag (Marianne & anders Sun-
dqvist). Vardera en observerad pilgrimsfalk vid 
Vendelsjön 22/2 (per gustafsson m fl) respektive 
laggaslätten–Östuna 24–25/2 (niklas Hjort m fl) 
bedöms vara tidiga nordsträckare.
 Vårflyttningen bedöms ha pågått under peri-
oden 1/3–31/5. Antalet individdagar under våren 
var 56, vilket är 16 fler än föregående år. Me-
delvärdet för vårarna 2004–2013 är 39 (variation 
22–60).
 Sommarfynden ökar och 15 observationer har 
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Efter några års inkognito-tillvaro i domkyrko-
tornet kunde ursprunget fastställas på den 
pilgrimsfalk, Falco peregrinus, som övervintrat i 

Uppsala sedan hösten 2008. FoTo: GöraN HaGLUNd
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rapporterats. åtta av dessa gjordes kring Uppsala, 
övriga var väl spridda inom rapportområdet. det 
finns dock fortfarande ingenting som indikerar att 
arten häckar.
 Under höstflyttningen, observationer finns från 
perioden 2/8–31/10, uppgick antalet individdagar 
till 145 vilket är över genomsnittet för perioden 
2004–2013 (= 115, variation 85–163). antalet 
pilgrimsfalkar som sågs komma in över ålands 
hav var 18, ett ganska normalt antal.
 domkyrkofalken anlände till Uppsala för att 
påbörja sin sjunde övervintring redan 2/9 och var 
på plats över nyår. Under året kunde man, genom 
avläsning av falkens ringar, konstatera att den var 
född på Omberg 2008. Efter att ha blivit flygg 
flyttade hon, för det är en hona, 25 mil mot nO 
för övervintring i Uppsala – en märklig strategi 
kan tyckas. En ingående beskrivning av detekti-
varbetet för att utröna hennes födelseplats finns 
i FiU 2014/4. Ytterligare två fynd gjordes utan-
för Uppsala under december; 1 ex lövstaslätten 
24/12 (nils-Olof Jerling) och 1 ad samma om-
råde 27/12 (göran Frisk). det förefaller rimligt 
att tro att det är domkyrkofalken som har varit på 
utflykt, men observationen på julaftonen gjordes 
samtidigt som den rapporteras från Uppsala (om 
nu klockslagen är rätt angivna). MT

Vattenrall   Rallus aquaticus 
Två fynd finns från januari–februari: 1 ex renings-
verket Enköping 28/1 (Winand Synnerfalk) och 1 
ex Hjälstaviken 6/2 (Bodil Bernström). den vat-
tenrall som hördes vid Hjälstaviken 13/3 (Bo g 
Svensson) bedöms som nyligen anländ från söder, 
och totalt hördes sedan ca 80 spelande individer 

vid 44 lokaler. detta är klart sämre än föregående 
år då 95 spelande på 58 lokaler rapporterades. Det 
största antalet spelande rallar noterades som van-
ligt vid Hjälstaviken där det bedöms ha funnits ca 
15 par (pekka Westin). på samma sätt som för sot-
höna kan vi, märkligt nog, inte se någon tillväxt i 
beståndet efter de stränga vintrarna 2009/10 och 
2010/11.
 En iakttagelse finns även från december, 1 ex 
Svannäs, Hjälstaviken 28/12 (Bodil Bernström).
  MT

Småfläckig sumphöna   Porzana porzana   VU
 Först ut var en spelande vid lugnet, årike Fyris 
15/4 (Johan Södercrantz) och den sista för året 
hördes vid Fågelsundet 19/7 (William Velmala). 
inklusive dessa två hördes totalt 24 individer un-
der året. de två lokaler som hade flest spelande 
var Hjälstaviken (5) och dannemorasjön (3). Den 
kommunvisa fördelningen var Enköping 6, Uppsala 
6, norrtälje 4, Tierp 4, Östhammar 3 och Knivsta 
1. detta är ett mer normalt antal efter två rekord-
säsonger med 73 respektive 66 spelande. Medel-
talet för åren 1984–2013 är 29 spelande. MT

Kornknarr   Crex crex   nT
Årets första raspade vid Kungsängen, Uppsala 
14/5 (Jonas Knape, petter nordvander) och de 
två sista hördes vid Söderängen, Västerlövsta 
23/7 (Björn Jerner). Totalsumman, 408 spelande, 
var i och för sig sämre än fjolårets 460, men trots 
det en mycket imponerande summa och den näst 
högsta under perioden 1984–2014. Medelantalet 
per år för följande tidsperioder speglar den gläd-
jande utvecklingen: 41 spelande 1984–1989, 77 
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spelande 1990–1999, 194 spelande 2000–2009 
och 319 spelande 2010–2014.
    En fördelning av årets spelande individer på res-
pektive kommun resulterar i följande: Uppsala 114, 
Tierp 82, Enköping 73, norrtälje 40, Östhammar 
33, Älvkarleby 29, Heby 26, Knivsta 9 och Sala 
(del av) 2.
 De två i särklass största ansamlingarna av spe-
lande var 35 ex gamla Bälingemossar (Thomas 
pless m fl) och 23 ex Marma skjutfält (Tommy 
löfgren, Tomas Carlberg m fl), men följande fyra 
är också värda att nämna: 12 ex landsbergaslät-
ten (Thomas Johansson, pekka Westin m fl); 8 ex 
revelstasjön (Martin Tjernberg m fl); 8 ex Kung-
sängen/Övre Föret, Uppsala (pekka Westin m fl) 
och 7 ex gräsmatteodlingen vid Månkarbo (Kalle 
Brinell m fl).
 Årets sista kornknarr ringmärktes på lång-
sandsörarna så sent som 13/9 (Björn lundgren, 
per Johan Ulfendahl m fl), men ytterligare en 
iakttagelse har rapporterats från denna månad; 
1 ex stöttes läbyträsk, Vänge 4/9 (åke Berg). 
avslutningsvis kan nämnas att ännu en kornknarr 
ringmärktes − vid Källvik, Tämnaren 20/5 (lars 
gustavsson). MT

Rörhöna   Gallinula chloropus 
rörhönan vid reningsverket i Knivsta var kvar 
in på det nya året och sågs här under perioden 
6/1–25/2 (Martin Fransson m fl). Från och med 
månadsskiftet mars/april började arten anlän-
da till rapportområdets häckningslokaler. Vid 
beräkningen av antalet revir betraktas som vanligt 
inte bara observerade par utan även enstaka ob-
serverade eller hörda individer under häcknings-

tid i/vid lämpliga vatten som etablerade par. Detta 
ger för år 2014 totalt 39 par på 34 lokaler. det 
är klart färre än föregående år då en inventering 
av viltvatten genomfördes (56 par på 43 lokaler), 
men helt i linje med hur det var tidigare år under 
2000-talet (genomsnittet för åren 2003–2012 var 
37 par fördelade på 31 lokaler). 
 Den kommunvisa fördelningen av årets par var 
som följer: Uppsala 20, Enköping 8, norrtälje 4, 
Östhammar 3, Tierp 2, Heby 1 och Knivsta 1.
 En rörhöna sågs vid Övre Föret 14/11 (Hans 
nissen), men därefter noterades bara den som 
åter fanns vid reningsverket i Knivsta, från 30/10 
fram till åtminstone 22/12 (Martin Fransson). MT

Sothöna   Fulica atra 
Från januari–februari finns observationer rapport-
erade från tre lokaler: 1 ex gräddö, rådmansö 
2/2 (raoul Wexius, gunnar Ehrenroth); 1 ex 
Öregrund 8–19/2 (Stefan andersson m fl) och 1 
ex Kapellskär 25/2 (roland Sjölander). Sothönan 
tycks ha anmärkningsvärt svårt att återhämta 
sig efter de två stränga vintrarna 2009/10 och 
2010/11. istället för en ökning är utvecklingen 
snarare negativ.
 Sett i ett historiskt perspektiv är de ansamlin-
gar som har setts under året klart modesta, men 
de tre största bör ändå nämnas: ca 200 ex Hjäl-
staviken 26–30/3 (pekka Westin m fl); ca 100 ex 
Klardammen, dannemora 13/4 (raoul Wexius, 
Sylve gustavsson) och ca 90 ex Karlholmsviken 
11/10 (Johan Södercrantz m fl).
 Ett vinterfynd finns från december, 11 ex Kul-
laviken 19/12 (pekka Westin). MT
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Trana   Grus grus 
Årets första trana sågs över årsta, Uppsala redan 
24/2 (Hans Svensson). det dröjde sedan sex dagar 
innan större antal började anlända till flera lokaler 
i rapportområdet. Vårens tre högsta sträcksummor 
som noterats är dock förhållandevis blygsamma: 
256 ex Hjälstaviken 21/3 och 140 ex 31/3 (pekka 
Westin) samt 209 ex ledskär 14/4 (Zacke Svens-
son m fl).
 Översomrande tranor fanns som vanligt lite 
här och var i rapportområdet och det totala anta-
let uppskattas, liksom föregående år, till ett tusen-
tal individer. De största antalen fanns, som vanligt, 
vid Hjälstaviken och ledskär.
 I samband med höstflyttningen kulminerade 
antalet rastande som vanligt i september. De maxi-
mala antalen på de största lokalerna var: 5 010 ex 
Hjälstaviken 7/9 (pekka Westin); ca 250 ex Ven-
delsjön 10/9 (åke Berg, ingela Frost); ca 1 700 
ex anlände från VnV till Sörsjön för övernattning 
20/9 (lars Bern); 1 088 ex ledskär 21/9 (Johan 
Södercrantz m fl); ca 350 ex Översävne, Heby 
22/9 (Björn Jerner); ≥ 2 500 ex anlände från nO 
(Tierpslätten) till aspnäs, Tämnaren i skymnin-
gen för övernattning 29/9 (lars Bern) samt 220 
ex gimo damm 30/9 (Wilhelm dietrichson). 
Huruvida tranorna vid Sörsjön och de vid aspnäs 
delvis var samma fåglar är oklart. det totala anta-
let rastande i rapportområdet i september upp-
skattas till 10 000−11 000 individer. det är i nivå 
med föregående höst.
 Höstens högsta sträcksummor noterades i första 
hand 30/9 som tydligen var den stora sträckdagen. 
denna dag fanns ca 900 ex lövstaslätten (Hans 
nissen); ca 800 ex Hjälstaviken (pekka Westin) 
och ca 250 ex Stavby (Mats Edholm, Brita Ti-
bell). En annan bra sträckdag var kanske 11/10 då 
245 ex sågs passera Kärven (Tomas Kjelsson m fl) 
och 150 ex Vänge (Torbjörn Ebenhard). Slutligen 
kan även ca 250 ex sträckande nämnas från Skatt-
mansöådalen 14/10 (Bengt Ottosson).
 Från november finns en observation, 1 ex asp-
näs, Tämnaren 14/11 (Magnus Klingse), och det 
sista fyndet för året var 1 ex (jagad av en kungs-
örn!) Hönsgärde, Husby-långhundra 21/12 (Jo-
nas Myrenås). MT

Strandskata   Haematopus ostralegus 
Årets första strandskata var ovanligt tidig, 1 ex Bil-
ludden redan 8/3 (Tore dahlberg). arten häckar 
fåtaligt i några av rapportområdets insjöar och två 

säkerställda häckningar (par upprörd/varnande) 
har noterats i Mälaren: på Flässjan, Ekoln (peter 
Samuelsson m fl) och på norra Oxstensögat, 
Kungs-Husby (patrik rhönnstad). därtill har 
iakt-tagelser under häckningstid rapporterats från 
ytterligare fyra troliga/tänkbara häckningslokaler: 
1 par Saltsjön, alasjön (Johan Södercrantz); 1 ex 
Solviken (Mälaren), Hacksta (gustaf Floderus); 1 
ex Friberg (Mälaren), Kulla (Fredrik Friberg) samt 
1 par Uggelnäs, Skedviken (Bo granberg m fl). JS

Skärfläcka   Recurvirostra avosetta 
Från våren finns fem fynd: Harudden, Kallri-
gafjärden 1 ex 13/4 (Elisabeth & åke Karlsén) 
och 1 ex 26–27/4 (Martin amcoff m fl); ledskär 
1 ex 27–28/4 (Stefan Karlsson m fl) och 1 ex 9/5 
(Bengt Boström) samt 1 ex mot S Sennebyhaken 
25/5 (Jan andersson). det går inte att utesluta 
möjligheten att det kan vara en och samma in-
divid som alternerat mellan Kallrigafjärden och 
ledskär.
 En rapport finns även från eftersommaren, 1 
ex ledskär 15 – 16/7 (Jörgen rydenius m fl).  JS

Mindre strandpipare   Charadrius dubius 
Säkra eller troliga häckningar har rapporterats från 
18 lokaler väl spridda över rapportområdet och 
sammantaget rörde det sig om 22 par. årets resul-
tat är i nivå med den spontana rapporteringen från 
senare år. Flertalet par påträffades i olika typer av 
störda miljöer, d v s grustag, jordtippar, slamplat-
tor etc. i Uppland är därmed häckningsmiljön 
ofta väl skild från den större strandpiparens, men 
båda arterna kan förekomma på samma lokal. Vid 
Jägarmossen, rimbo sågs både större och mindre 
strandpipare under häckningstid 2014 (Bo gran-
berg m fl). Även på Örskär, där större strandpipare 
häckar med flera par, spelade mindre strandpipare 
under maj. PH

Större strandpipare   Charadrius hiaticula 
Fynd från inlandet som eventuellt skulle kunna 
tyda på häckning är 1 ex Jägarmossen, rimbo 27/3–
5/4 (Sören andersson m fl) och 1 ex Hållvastby 
grustag (förre detta), riala 2/6 (roland Sjöland-
er). anledningen till att, trots tidpunkten,nämna 
fynden från Jägarmossen under denna rubrik, är 
att arten tidigare har häckat där.  
 i samband med höstflyttningen har stora 
ansamlingar (≥ 100) rapporterats från två lokaler 
under eftersommaren; som mest 152 ex ledskär 
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11/8 (Kalle Brinell) och som mest ca 100 ex Hjäl-
staviken 10/8 (Stefan & iréne Kyrklund). JS

Fjällpipare   Charadrius morinellus 
Vårflyttningen gick relativt obemärkt förbi. Fynd 
finns endast från fyra lokaler: 1 ex Tomtasjön, 
Knivsta 4/5 (Eskil & Fredrik Friberg); 5 ex ledskär 
11/5 (Timo Janhonen); 6 ex lövsta, lövstaslätten 
15–16/5 (nils-Olof Jerling m fl) samt 5 ex Vil-
linge, danmark 16/5 (Jean-paul lösing m fl).
 Från hösten finns en iakttagelse, 6 ex 1K rog-
arna, Tierp 30/8 (Ulf Blom). JS

Amerikansk tundrapipare   Pluvialis dominica   
[0; 1; 1; 0]
Ett fynd av denna för landet ovanliga art togs av 
misstag inte med i den föregående årsrapporten: 1 
ad ledskär 12–16/5 2013 (Joakim djerf m fl).
 detta är det andra fyndet för rapportområdet 
och landskapet. Förra gången det begav sig var 
hösten 1989 även då vid ledskär.  JS

Ljungpipare   Pluvialis apricaria 
Vårens första var 2 ex landsbergaslätten redan 9/3 
(nils-Erik Ewers, per Edenius). Vårflyttningen var 
som vanligt utdragen med de största antalen rap-
porterade rastande från slutet av april och början 
av maj. Följande stora ansamlingar (≥ 500) har 
noterats: vid Vendelsjön ca 500 ex 26/4 (pekka 
Westin) och 590 ex 30/4 (david Hammarberg); 
ca 600 ex Uppsala flygplats 1/5 (pekka Westin); 
på Fjärdhundraslätten som mest 1 550 ex 1–2/5 
(Martin Tjernberg m fl) och ca 500 ex 10/5 (Ulf 
Broberg); ca 700 ex n Vendelsjön 8/5 (Torbjörn 
Ebenhard, Kenneth pless) samt ca 700 ex Hån-
staslätten, lena 8/5 (petter Haldén). JS

Kustpipare   Pluvialis squatarola 

åtta vårfynd finns från perioden 12/5–30/6, som 
mest 2 ex Hosjön 12–15/5 (leif U gustavsson m 
fl) och 2 ex rödhäll, Hållnäs 31/5 (Bosse dani-
elsson). Fler, ”en större flock”, hördes passera på 
sträck i dimman vid röder, Blidö 5/6 (Magnus 
liljefors).
 några större flyttningsrörelser noterades inte 
under eftersommaren och hösten. Flest, 38 ex, rap-
porteras på sydsträck förbi Sennebyhaken 10/8 
(Jan andersson). JS

Tofsvipa   Vanellus vanellus 
Ett tydligt tecken på att vintrarna blir allt kor-
tare är tofsvipans närvaro i rapportområdet under 
året. De första tofsviporna denna vår anlände redan 
16/2 och följdes snart av fler under andra halvan 
av februari. i slutet av året dröjde sig många tofs-
vipor kvar långt in i november och nämnas kan 
150 ex Kilbyslätten, alunda 19/11 (Mats Ed-
holm, Brita Tibell). Från senare delen av novem-
ber finns rapporter om tofsvipa från åtta lokaler 
och sammantaget rörde det sig om mer än 350 
individer. Det sista fyndet för året var 2 ex gästre, 
Fjärdhundraslätten 12/12 (Kalle Källebrink, Eva 
Johansson). PH

Sandlöpare   Calidris alba 
Fynd finns från perioden 18/7–13/10, samtliga 
rapporterade från kustlokaler. Antalet individda-
gar blev rekordhögt, 697 (181 föregående höst), 
och fördelningen av dem på månader blir: juli 38, 
augusti 578, september 71 och oktober 10. att 
det blev så många beror i första hand på de talrika 
besöken av skådare i Björns skärgård vid kulmen 
av flyttningen i början av augusti, där som mest 
120 ex noterades 1–2/8 (lennart Söderlund). an-
dra lite större antal (≥ 10) på andra lokaler var: 10 
ex mot SO Simpnäs 30/7 (niklas Hjort); 15 ad 
Flisan, Väddö 31/7 (Bo granberg); 12 ex mot SO 
Simpnäs 30/8 (niklas Hjort) samt 21 ex Måssten, 
Singö 17/9 (Fredrik Bondestam). JS

Småsnäppa   Calidris minuta 
Ett vårfynd, 1 ex rastande södra Vendelsjön 27/5 
(anders arnell m fl). nästa rapport är 2 ex Hjäl-
staviken 18–21/6 (Karl-gustaf Sjölund m fl).
 Under höstflyttning noterades arten från peri-
oden 13/7–20/10. Sträcket brukar kulminera i 
månadsskiftet augusti–september, då det i första 
hand är ungfåglar som ses. i år noterades regelmäs-
sigt 10–20 småsnäppor vid de klassiska rastlokal-

Ljungpipare, Pluvialis apricaria. FoTo: GöraN HaGLUNd 
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erna Hjälstaviken och ledskär 30/8–14/9, som 
mest 30 1K vid Hjälstaviken 3/9 (Magnus lilje-
fors). Sist denna höst var 2 ex förbiflygande Få-
gelsundet 20/10 (lennart Söderlund). Fynd av 
småsnäppa efter mitten av oktober är ovanliga i 
rapportområdet, och denna observation är den 
senaste.
 Sammantaget måste uppträdandet under hös-
ten bektraktas som gott. ML

Mosnäppa   Calidris temminckii 
Vårens första noterades vid södra Vendelsjön 9/5 
(Bosse danielsson m fl) och säsongens sista sågs 
på samma lokal 31/5 (patrick Fritzson). det hög-
sta antalet rastande som rapporterats från maj är 
15 ex ledskär 20/5 (Mats Edholm, Brita Tibell). 
Sammanfattningsvis blev vårsträcket relativt 
svagt.
 Efter ett uppehåll på knappt tre veckor utan 
observationer sågs åter enstaka individer från 
och med 18/6, som mest 7 ex Hjälstaviken och 
6 ex Övre Föret i slutet av månaden. rimligtvis 
var detta fåglar som redan påbörjat sydsträcket. 
Mosnäppor rapporteras sedan dagligen fram till 
och med 2/9. de högsta antalen noterades från 
Hjälstaviken, där mer än 10 ex sågs 9–14/8, som 
mest 19 ex 14/8 (Yngve Hareland, lotta Hed-
kvist). Från perioden efter 2/9 finns sedan endast 
två fynd: 1 ex Harudden, Kallrigafjärden 7/9 (per-
cy Fredriksson) och 1 ex förbiflygande Örskär så 
sent som 28/9 (Johan Karlsson m fl). ML

Tuvsnäppa   Calidris melanotos   [1; 7; 25; 1]
En ovanligt sen tuvsnäppa sågs i sällskap med 

enkelbeckasiner på en sank åker vid Edshammar, 
lena 30/10 (petter Haldén). Från tidigare år finns 
bara två fynd i landet som, med några få dagars 
marginal, är från senare datum. JS

Spovsnäppa   Calidris ferruginea 
Ett vårfynd, 1 ad ledskär 17/5 (robert Ekblom m 
fl). Huruvida observationer från andra halvan av 
juni skall benämnas vårfynd av nordsträckare är 
osäkert  men vid Hjälstaviken fanns hur som helst 
1 ex 16–21/6 (anders pettersson m fl) och even-
tuellt samma individ 29–30/6 (åke Berg m fl).
 den första spovsnäppan som kan föras till 
kategorin höstflyttare är från 13/7 då vardera 1 
ad sågs vid Vendelsjön (lars-Erik larsson m fl) 
respektive Hjälstaviken (Yngve Hareland m fl). 
det högsta antal som rapporterats från hösten är 
20 ex ledskär 1–2/8 (Magnus Helen andersson). 
Den sista noteringen för hösten är från 4/10 då 2 
ex sågs sträcka mot S förbi Sennebyhaken (aron 
norrby m fl). JS

Skärsnäppa   Calidris maritima 
Året började med ett fynd på årets första dag, 1 
ex Bokobbshällorna, Björkö-arholma 1/1 (niklas 
Hjort). Under våren finns tre iakttagelser: ca 75 
ex Svenska Högarna 19/4 (anders Haglund, Fin-
gal gyllang); 2 ex Bokobbshällorna 12/5 (niklas 
Hjort) och ca 20 ex sträckande lygna, Blidö 18/5 
(anders Haglund, Fingal gyllang).
 därefter finns hela 27 höstfynd, totalt 219 ex, 
rapporterade från perioden 22/9–20/10. Mer-
parten av dessa är från Fågelsundet och Björn, bl 
a 48 sträckande Fågelsundet 13/10 och ytterligare 
56 sträckande dagen därpå (Kalle Brinell). Från 
mitten av november till årets sista dag gjordes yt-
terligare fyra fynd: 1 ex rödhäll, Hållnäs 15/11 
(Barbara & ingo leibiger); 5 ex Själgrund, Älvkar-
leby 22/11 (per Johan Ulfendahl m fl); 1 ex Sköt-
grund, lövstabukten 13/12 (Tore dahlberg) samt 
4 ex Bokobbshällorna 31/12 (niklas Hjort).
 Sammanfattningsvis hade skärsnäppa ett re-
kordartat uppträdande under 2014. Summan för 
året är 325 ex, att jämföra med 270 ex det tidig-
are rekordåret 2002. FF

Kärrsnäppa   Calidris alpina 
Fynd finns från perioden 25/4–30/10, som mest 
noterades ca 850 ex i Björns skärgård 1/8 (Ulrik 
lötberg). JS

Årets enda tuvsnäppa, Calidris melanotos, sågs 
på en lite udda såväl lokal som tidpunkt på året. 

FoTo: PeTTer HaLdéN
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Myrsnäppa   Calidris falcinellus 
Vårens uppträdande började med vardera 1 ex vid 
ledskär 25/5 (Jan Wärnbäck) respektive södra 
Vendelsjön samma dag (Bernt Thorssell). ledskär 
var den lokal som hade flest myrsnäppor med ett 
flertal rastande individer 27/5–1/6, som mest 18 
ex 31/5 (Mats Edholm m fl). Vid Hjälstaviken 
rastade 30–31/5, som mest 9 ex 31/5 (Kermith 
illerbrand). Även från södra Vendelsjön rapport-
erades åter myrsnäppor 31/5–3/6, som mest 3 ex 
31/5 (Bernt Thorssell m fl). Utöver på dessa va-
darlokaler noterades 6 ex rastande vid Harudden, 
Kallrigafjärden 30/5 (petter Haldén).
 antalet rastande individer var ovanligt många 
denna vår, men i övrigt är det ingenting i upp-
trädandet som förvånar. lokalerna är kända från 
tidigare år och den koncentrerade förekomsten 
till månadsskiftet maj–juni är typisk.
 innan höstflyttningen började sågs en antingen 
nord- eller sydsträckande myrsnäppa vid Hjälsta-
viken 20/6 (Fredrik lysell). därefter finns åtta 
fynd från perioden 18/7–21/8: vid Hjälstaviken 
1 ex 18/7 (Bodil Bernström), 1 ad 7/8 (pekka 
Westin, Bill douhan) och 1 ex 11–14/8 (Hans 
Terelius m fl); 1 ex gillöga, Blidö 25/7 (anders 
Haglund); 1 ex ledskär 7–10/8 (ragnar Hall m 
fl); på Björn 1 ex 11/8 och 15/8 (lennart Söder-
lund) samt 1 ex sträckande Kniven, lövstabukten 
21/8 (per Johan Ulfendahl).
 Sammanfattningsvis ett bra år med förhål-
landevis många individer på för arten välända 
lokaler. BD

Brushane   Calidris pugnax   VU
Månadsskiftet augusti/september innebär vanli-
gen kulmen på antalet rastande brushanar. Som 
mest noterades ca 650 ex Hjälstaviken 8/9 (pekka 
Westin m fl) och 232 ex ledskärsviken 4/9 (Yng-
ve Meijer). PH

Dvärgbeckasin   Lymnocryptes minimus 
Årets första stöttes vid Hjälstaviken 5/4 (Mag-
nus renmyr) och den första spelande hördes 
vid norrsundet, rådmansö 12/4 (Zacke Svens-
son m fl). därefter, fram till och med 13/5, rap-
porteras vardera en spelande fågel från ytterlig-
are 13 lokaler. Vid Vissjön, där arten tidigare har 
häckat, hördes spel 3–6/5. Fynd av 4 ex vid södra 
Vendelsjön 3–12/5 (Kenneth pless m fl) visar 
att sträcket pågår fram mot mitten av maj. Från 
hösten rapporteras totalt 34 ex under perioden 
31/8–23/11. PH

Enkelbeckasin   Gallinago gallinago 
året inleddes med ett fynd 8/2, 1 ex Vindbron, 
Kungsängen 8/2 (Maria alsterlund). Som en 
följd av den milda avslutningen på året gjordes 
ett flertal fynd även under december. Särskilt 
anmärkningsvärt är de som mest ca 30 ex som 
inräknades vid Hjälstaviken 3–6/12 (pekka Wes-
tin m fl). Övriga decemberfynd: 2 ex Hargsviken 
12/12 (Wilhelm dietrichson); 1 ex läbyträsk, 
Vänge 14–21/12 (Ulf gärdenfors m fl) och 1 ex 
Vendelsjöns utlopp 15/12 (anders arnell).   PH

Dubbelbeckasin   Gallinago media   nT
Endast fyra spelande på tre lokaler: som mest 2 ex 
Hjälstaviken 10–22/5 (anton nytén m fl); 1 ex 
Kungsängen, Uppsala 11–13/5 (pekka Westin m 
fl) samt 1 ex norrbystranden, Vendelsjön 15/5 
(Kenneth pless). Vårens resultat är det sämsta un-
der de senaste tio åren. 
 Under hösten observerades istället fler dub-
belbeckasiner än vad som är brukligt, nämligen 
fyra ex: 1 ex läbyträsk, Vänge 2–3/9 (Bo Söder-
ström, Torbjörn Ebenhard); 1 ex Skåpkubben, 
gräsö 16/9 (göran Ormestad m fl); 1 ex Ma-
lorna, gräsö 30/9 (robert Bünsow, nils-Olof Jer-
ling) samt 1 (sent) ex ”Stora bron”, lövstaslätten 
12/10 (niklas Hjort). PH

Morkulla   Scolopax rusticola 
Vinterfynd har inkommit från såväl årets inledning 
(tre fynd) som årets slut (ett fynd): 1 ex giss-
lingö, rådmansö 24/1 (åke lindelöw); 1 ex Ulva 
kvarn 25/1 (Hans ringstam); 1 ex Järnberget, 
Björköören, rådmansö 18/2 (Bo granberg) samt 
1 ex Maran, Väddö 27/12 (Bo granberg). PH

Rödspov   Limosa limosa   Cr
Under våren gjordes flera iakttagelser av rödspov. 
Mest spännande var ett par vid Vendelsjön 7–9/5 
(anders arnell m fl). Övriga observationer var 
följande: ledskär 1 ex 11/5 (Timo Janhonen), 2 
ex 26/5 (göran nordlander) och 1 ex 4/6 (lars 
Strandberg m fl) samt 1 ex mot nO rävskär, 
gräsö 16/5 (lars imby). ingen av dessa bestäm-
des till ras, men gissningsvis var de av rasen limosa. 
Möjligen är åtminstone några av dem finska fåglar 
på väg till häckplatser i vårt grannland. i motsats 
till i Sverige, ökar rödspoven i Finland och det 
häckande beståndet uppgår för närvarande till 
mellan 70 och 90 par.
 Från hösten finns observationer från två lokal-
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er. Vid Hjälstaviken sågs 1 ex 5/9 (Kermith iller-
brand) och 1 ex 17/9 (Krister Håkansson). inte 
heller någon av dessa två blev bestämd till ras, 
men det blev istället de två 1K-fåglar av rasen 
islandica som uppehöll sig vid ledskärs- och Kar-
lholmsviken 5/9–11/10 (robert Bünsow, nils-
Olof Jerling m fl).
 denna ras är nätt och jämnt årlig i rappor-
tområdet. Typiskt är att de uppträder under sep-
tember, då de svenska (och finska) häckfåglarna 
redan har lämnat norden. rasen islandica häckar 
inte bara på island utan även i de tre nordligaste 
norska länen med drygt 50 par. Även ett 20-tal 
par av rasen limosa häckar i norge, men bara på 
Jæren i den västra delen av landet. PH

Myrspov   Limosa lapponica   VU
Tretton vårfynd av mestadels enstaka individer 
föreligger från perioden 16/4–27/5. Ett undantag 
är de ca 35 ex som passerade mot n vid Hjälsta-
viken kl 08:45 den 8/5 (Kermith illerbrand) och 
som (troligen samma flock) 26 minuter senare 
sågs flyga förbi Trunsta träsk, Knivsta (Martin 
Fransson). PH

Småspov   Numenius phaeopus 
Småspovar har rapporterats från perioden 18/4–
14/9. Det högsta antalet under våren var 14 ex 
mot n Faxan, Uppsala 10/5 (Mats Wilhelm, lars 
Sund) och under hösten 45 ex mot S Örsten, Singö 
17/7 (Fredrik Bondestam). PH

Storspov   Numenius arquata   nT
Störst antal rastande som rapporterats från våren 
är 129 ex ledskärsviken 16/4 (Martin amcoff 
m fl). när det gäller konstaterade häckningar är 
antalet som vanligt få, endast ett 30-tal revir har 
registrerats. FF

Svartsnäppa   Tringa erythropus 
årets högsta antal rastande som rapporterats är 
påfallande lågt, nämligen 35 ex Hjälstaviken 16/6 
(Magnus liljefors). Från hösten finns ett sent fynd, 
det enda efter 25/9, och det var 1 ex ledskärs-
viken 15/10 (anders Eriksson m fl). FF

Gluttsnäppa   Tringa nebularia 
Från Stortegarna, Färnebofjärdens nationalpark 
rapporteras 1 lockande ex i lämplig häckningsbio-
top 4/5 (Yngve Hareland). det är andra året i 
följd med lockande gluttsnäppa på samma plats, 
men tidpunkten är för tidig för att vi utan ytter-
ligare information skall kunna dra några slutsatser 
om eventuell häckning. gluttsnäppa har aldrig 
konstaterats häcka i Uppland, men den häckar så 
pass nära som i norra gästrikland och i mellersta 
dalarna, d v s ca tio mil från landskapsgränsen.
 Från sensommaren kan ett par relativt stora 
antal rastande vid ledskärsviken nämnas (≥ 50): 
54 ex 9/8 (Kalle Brinell) och 53 ex 14/8 (Yngve 
Meijer, Kalle Brinell). FF

Grönbena   Tringa glareola 
generellt klen spontanrapportering vad gäller 
häckningsindicier, men arten häckar årligen i rap-
portområdet med sannolikt flera tiotal par. Föl-
jande rapporter ger dock indikationer på häck-
ning: vid Tegelsmora kyrksjö 1 spelande ex 1/6 
(anssi laurila), 1 varnande ex 6/6 (Mats Edholm, 
Brita Tibell) och 1 spelande ex 19/6 (Kjell-arne 
larsson); 1 spelande Fillsartrusket, Florarna 6/6 
(Mats Edholm, Brita Tibell) samt 3 ex i lämplig 
häckningsbiotop Florarna 6/6 (Jan Wärnbäck).
 Stora antal rastande har nästan uteslutande 
rapporterats från Hjälstaviken där som mest ca 
490 ex inräknades 5/8 (Martin Tjernberg). Tid-
punkten för toppen är relativt sen och mängden 
inte särskilt stor jämfört med andra år. FF

Drillsnäppa   Actitis hypoleucos 
Totalt har 139 revir rapporterats med följande 
kommunfördelning: norrtälje 42, Tierp 34, Öst-
hammar 21, Älvkarleby 13, Uppsala 13, Enköping 
7, Knivsta 6, Heby 2 och Håbo 1. Under de år 
på 2000-talet som rrk har följt upp antalet spon-
tanrapporterade revir har antalet legat mellan 93 
och 146. i boken ”Fåglarna i Sverige – antal och 
förekomst” skattas antalet häckande par i Uppland 
till ca 2 100. FF

Rödspov av rasen islandica, september–oktober 

vid Ledskär. FoTo: PeTTer HaLdéN
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Roskarl   Arenaria interpres   VU
Sju fynd har rapporterats från inlandet (fem från 
våren och två från sensommaren): vid södra Ven-
delsjön 1 ex 9/5 (Bosse danielsson, Staffan lin-
dén) och 1 ex 30–31/5 (anders arnell m fl); vid 
Hjälstaviken 2 ex 10/5 (anton nytén) och 1 ex 
12/5 (Johan Ericsson); som mest 4 ex Blackan, 
Ekoln 12–13/5 (Owe rosengren m fl) samt vid 
Hjälstaviken 1 1K 24/8 (Håkan Markstedt m fl) 
och 1 ex 30/9 (Magnus Benedictsson). FF

Wilsonsimsnäppa   Phalaropus tricolor   [0; 0; 0; 1]
Ett av årets mest oväntade fynd var den wilson-
simsnäppa som upptäcktes av Timo Janhonen 
och riikka Kaartinen i ledskärsviken 4/10. En 
hel del fågelskådare hann fram och fick se den, 
men dagen efter var den borta.
 Fyndet är det första för Uppland, det andra i 
Svealand och rikets tionde. läs mer om fyndet i 
Fåglar i Uppland nr 4/2014. PH

Smalnäbbad simsnäppa   Phalaropus lobatus 
Från våren finns endast två fynd, båda från de sista 
dagarna av maj: som mest 3 ex Karlholmsviken 
28–29/5 (Kalle Brinell m fl) och 1 ex Hjälstavik-
en 30–31/5 (Herbert Baumann m fl). Från andra 
halvan av juni har ytterligare fem fynd inkommit: 
vid ledskär 1 ex 15/6 (Olle Thyrestam m fl) och 
1 ex 26/6 (Tomas Widholm); vid Hjälstaviken 1 
ex 15–16/6 (Tom Sandström m fl) och 1 ex 26/6 
(Bodil Bernström m fl) samt 1 ex södra Ven-
delsjön 27/6 (Kenneth pless). Som för många an-
dra arktiska vadare kan man undra om fåglar från 
juni utgör vårfynd, tidiga höstfynd eller rent av 
sommarfynd? Hur som helst, totalt 9 individer är 
rapporterade från slutet av maj till slutet av juni.
 Under det egentliga återsträcket mot vinterk-
varteren sågs uppskattningsvis sex individer, 
samtliga rastande vid Hjälstaviken: 1 ex 29–31/7 
(Hasse Berglund m fl), 1 ex 10–11/8 (rolf nor-

din m fl), 2 1K 13–14/8 (Martin Tjernberg m fl), 
1 ex 20/8 (Bo nordström) och slutligen 1 ex 24/8 
(anton nytén).
 detta innebär sammantaget 15 observerade 
individer under året och att 2014 därmed var ett 
relativt dåligt år för arten. ML

Bredstjärtad labb   Stercorarius pomarinus 
Vårfynd är ovanliga, men det finns två detta år, 
båda rapporterade från röder, Blidö: 1 ad mot n 
27/4 (Johan Södercrantz m fl) och 2 ad av (ljus 
morf) mot n 3/5 (peder Winding m fl).
 Uppenbarligen var häckningssäsongen myc-
ket lyckad detta år vilket är åtminstone en orsak 
till de många fynden av ungfåglar denna höst. Från 
den huvudsakliga sträckperioden (september till 
mitten av november) har det inkommit ca 175 
rapporter om totalt ca 675 ungfåglar. Den högsta 
dagssumman noterades på Björn där 61 1K-fåglar 
inräknades 12/10 (Ulrik lötberg m fl). Stora antal 
har även rapporterats från andra lokaler: vid Få-
gelsundet 30 1K-fåglar 8/10, 36 1K-fåglar 14/10 
(Kalle Brinell) och 34 1K-fåglar 20/10 (lennart 
Söderlund, Kalle Brinell); vid Simpnäs 21 1K-
fåglar 23/9 (niklas Hjort) samt från Billudden 21 
1K-fåglar 15/10 och 19 1K-fåglar 8/11 (andreas 
press). Vid ytterligare sju tillfällen under peri-
oden 21/9–15/10 har tvåsiffriga antal rapporter-
ats från Björn och Billudden. Ett inlandsfynd finns 
i artportalen, 1 1K mot SV Stavby, alunda 14/10 
(Mats Edholm, Brita Tibell).
 Iakttagelser har även rapporterats från andra 
halvan av november, samtliga i norduppland: vid 
Billudden 7 1K-fåglar 17/11 (robert Bünsow, 
andreas press) och 1 ex 22/1 (nils-Olof Jerling 
m fl) samt 2 1K-fåglar Skötgrund, lövstabukten 
26/11 (andreas press). Vid den norra kusten sågs 
2 1K-fåglar vid ett par tillfällen även i december 
(samma individer som 26/11?), dels Skötgrund 
13/12 (Tore dahlberg), dels Billudden 17/12 
(andreas press).
 Höstens resultat är inte fullt i nivå med re-
kordåret 1999 (ca 900 individer), men helt klart 
det näst bästa hittills. RH

Kustlabb   Stercorarius parasiticus   nT
Vårens första: 1 ad mot n röder, Blidö 29/3 (Jo-
han Södercrantz m fl), var ovanligt tidig och det 
dröjde således två veckor fram till nästa fynd (två 
lokaler). Från våren finns även ett inlandsfynd, 1 ex 
ljus morf överflygande Hjälstaviken 24/5 (Fred- 
rik lysell).

En av förra årets två nya arter för landskapet,  
wilsonsimsnäppa, Phalaropus tricolor.

FoTo: kriSTer HåkaNSSoN
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 Från häckningstid har det inkommit rap-
porter om totalt minst 35 häckande par fördelade 
på kommuner enligt följande; Älvkarleby 1 par, 
Tierp 7 par (samtliga Björn), Östhammar 12 par 
samt norrtälje 15 par. Vad gäller ungproduktion-
en kan sägas att fem av sju par i Björns skärgård 
misslyckades med häckningarna (Ulrik lötberg).
 Den 22/9 noterades relativt stora antal på tre 
lokaler vid kusten i norr: 40 1K-fåglar förbifly-
gande Svarthamn, Skutskär (Michael Tydén), 25 
ex sträckande Billudden (Tore dahlberg, Oskar 
löfgren) och 14 ex mot nO Fågelsundet (Kalle 
Brinell). det bör delvis handla om samma fåglar 
på de tre lokalerna. Från slutet av oktober finns två 
sena iakttagelser: 1 1K-fågel Fågelsundet 22/10 
(Kalle Brinell) och 2 ex Fågelsundet 26/10 (Her-
bert Baumann m fl). Ett än senare fynd har dock 
rapporterats, nämligen 1 ex Billudden 16/11 
(Janne Svedberg, göran Bridén). avslutningsvis 
kan sägas att det finns ett inlandsfynd även från 
hösten, 1 1K mot S Stenhagen, Uppsala 23/9 
(åke Berg). RH

Fjällabb   Stercorarius longicaudus   [?; 59; 46; 8]
Åtta observationer av fjällabb har beskrivits och 
godkänts av rrk: 2 1K mot O Fågelsundet 30/8 
(Kalle Brinell); 1 1K mot SO Billudden 30/8 
(Martin amcoff); 1 ex mot SV Örskär 2/9 (Jan 
rosenfeld, peder Waern); 1 1K sträckande Kniv-
en, lövstabukten 6/9 (per Johan Ulfendahl, Tore 
dahlberg); 2 1K mot S Måssten, Singö 17/9 (Fred- 
rik Bondestam); 1 1K mot S Björn 20/9 (percy 
Fredriksson m fl); 1 1K Svarthamn, Älvkarleby 
22/9 (Michael Tydén) samt 1 1K sträckande Bill-
udden 11/10 (Johan Södercrantz m fl). Samman-
fattningsvis ett bra år för arten. RH

Storlabb   Stercorarius skua   [0; 14; 12; 1]
Ett fynd, mitt i sommaren, 1 2K+ mot S Senneby-
haken 30/7 (Björn lindkvist). den första obser-
vationen från denna månad. RH

Dvärgmås   Hydrocoloeus minutus 
Årets första var 1 ad Blåudden, gräsö redan 21/3 
(robert Bünsow), sannolikt en nordlig övervint-
rare och inte ett regelrätt vårfynd. Först ut under 
våren var 1 ad Klardammen, dannemora mer 
normala 15/4 (annika rastén, Curt Johnsson) 
följd av1 ad Vendelsjön dagen därpå (anders 
arnell). Vårsträcket var kanske som intensivast i 
början av maj då stora antal rastade i Ekoln; som 

mest 113 ad 8/5 (Johan Södercrantz) och 102 ex 
påföljande dag (Johan nilsson m fl).
 Häckningar har rapporterats från såväl inlandet 
som vid kusten. Vid Vendelsjön, rapportområdets 
för närvarande främsta häckningslokal för arten, 
inräknades som mest 98 ex 18/5 och minst 37 par 
skred till häckning (ruvande 5/6). i motsats till 
föregående år blev häckningsutfallet dock uselt, 
endast en flygg unge sågs (david Hammarberg 
m fl). Vad det dåliga resultatet beror på är okänt. 
Häckningar påbörjades även detta år i Tegelsmora 
kyrksjö; som mest 7 ruvande 1/6 (Johan Söder-
crantz), men det är okänt om dessa par lyckades 
producera några ungar. Från kusten rapporteras 
häckningsförekomst på två öar i lövstabukten; 3 
par på Vitgrundsörarna och 1 par på Sillnätgrun-
det, samt på Stenarna i Björns skärgård med 2 par 
(Ulrik lötberg).
 Från andra, tidigare kända häckningslokaler, 
har trots besök inga häckningar noterats. Vid 
Hjälstaviken sågs arten regelbundet, som mest 
81 ex 3/5 (pekka Westin), utan tecken på häck-
ningsförsök. inte heller från Kärven eller Tämnar-
en finns några sådana indikationer. Vid ambricka 
(Storfjärden i dalälven) sågs 24 ad vid ett tillfälle, 
utan något som tydde på häckning (Tommy löf-
gren).
 i augusti sågs som vanligt stora antal (främst 1 
K) vid kusten i norr. i Björns skärgård fanns som 
mest ca 275 1K-fåglar 10–12/8 (lennart Söder-
lund) och från närliggande rödhäll rapporteras 
ca 250 sträckande 1K-fåglar 10/8 (per anders-
son, lo lennartsson). antalet årsungar som ob-
serverades vid ledskär vid denna tid var betydligt 
lägre än föregående år, som mest förhållandevis 
blygsamma 35 ex 14/8 (Yngve Meijer).
 Från hösten finns inga stora antal rapporterade. 
De två sista observationerna för året var 2 1K-fåglar 
mot O Fågelsundet 20/10 (lennart Söderlund) 
och 2 1K-fåglar mot O Billudden 13/11 (andreas 
press). RH

Skrattmås   Chroicocephalus ridibundus 
Vinterfynd görs i stort sett årligen, men så många 
som 14 ex, i Kapellskär 21/1 (åke Berg), är myc-
ket ovanligt, för att inte säga unikt. i samband 
med vårsträcket noterades fyrsiffriga antal ras-
tande på några lokaler: Ekoln ca 3 000 ex 7/4 och 
ca 5 000 ex 10/4 (Johan Södercrantz); ca 2 000 
ex Kungsängen/Övre Föret 13/4 (ragnar Hall); 
vid Hjälstaviken ca 6 000 ex 14/4 (pekka Westin), 
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ca 5 000 ex 18/4 (Martin Tjernberg) och ca 4 000 
ex 19/4 (åke Berg) samt ca 1 500 ex Vendelsjön 
19/4 (Martin & Vilhelm amcoff).
 Sammantaget har ungefär 6 500 häckande par 
rapporterats från 38 lokaler, därav ca 4  950 par 
från 19 lokaler i inlandet och ca 1 550 par från 19 
lokaler vid kusten och i skärgården. Flest häckande 
par, ≥ 1  500, registrerades i Sörsjön, Tämnaren 
(Ulrik lötberg m fl), men även andra lokaler i in-
landet hade relativt många par: i första hand södra 
Vendelsjön, ca 900 par (david Hammarberg m 
fl); Hjälstaviken ca 550 par (pekka Westin) och 
Husbydammarna, lena ca 400 par (patrick Fritz-
son). andra lokaler i inlandet med ≥ 50 par var: 
ca 225 par Blackan, Ekoln (pekka Westin m fl); 
ca 200 par alstasjön, Örsundsbro (Martin am-
coff); ca 150 par Klardammen, dannemora (Mats 
Edholm m fl); ca 120 par Kärven, almunge (Bill 
douhan m fl); ca 100 par larsbokärret, Öster-
unda (Bengt Ottosson m fl); ca 75 par liten ö S 
näsviken, Uppsala-näs (pekka Westin); ca 75 par 
rättarharet, Tämnaren (Ulrik lötberg) samt ca 
50 par Trunsta träsk, Knivsta (Martin Fransson  
m fl).
 Från kusten i norr rapporteras om en fortsatt 
minskning av beståndet i lövstabukten, totalt 
457 par (därav 350 på Sillnätsgrundet) jämfört 
med 531 år 2013, men en marginell ökning i 
Björns skärgård, totalt 875 par (minst 500 par på 
Stenarna) jämfört med 859 år 2013. på Stenarna 
lyckades häckningarna väl, medan mink orsakade 
stor skada i flera andra kolonier (Ulrik lötberg  
m fl).
 predation med inriktning på i första hand un-
gar och ägg rapporteras från flera inlandslokaler 
och förutom  
mink tar räv, trana, korp, kråka och gråtrut chan-

sen när tillfälle bjuds. Eventuella andra orsaker till 
det minskande skrattmåsbeståndet under senare 
år är okända. år 2008 rapporterades 13 500 häck-
ande par från 28 lokaler. det häckande bestån-
det har således halverats på bara sju år och det är 
främst de tidigare riktigt stora kolonierna som har 
reducerats, i första hand Hjälstaviken, Vendelsjön 
och vid kusten i norr.
 avslutningsvis kan sägas att det finns några 
fynd även från december och att året avslutades 
med som mest 2 1K-fåglar vid Svannäs, Hjälsta-
viken 26–28/12 (ragnar lagerkvist m fl). RH

Fiskmås   Larus canus 
Även om inga riktigt stora antal har rapporterats 
i samband med vårflyttningen, kan följande ändå 
nämnas: ca 600 ex gårdskär 18/4 (per Johan 
Ulfendahl); ca 500 ex norrskedika, Börstil 4/5 
(niklas Westermark m fl) samt ca 350 ex Sjukar-
by, Tolfta och ca 250 ex ledskärsviken 8/5 (per 
Johan Ulfendahl, Björn lundgren).
 Följande uppgifter om antalet häckande par, 
som bygger på inventeringar, kan vara värda att 
nämna: 124 par i lövstabukten och 277 par i 
Björns skärgård. En mycket kraftig minskning 
jämfört med föregående år då 453 respektive 369 
par registrerades här. därtill var häckningsresul-
tatet ofta dåligt till följd av i första hand mink-
predation (Ulrik lötberg). Från gräsö skärgård 
rapporteras 250 häckande par och från Singö 
skärgård summa 155 par (Ulrik lötberg m fl).
 Under hösten registrerades fiskmåsar på sträck 
vid flera lokaler och följande kan nämnas (≥ 500): 
vid Fågelsundet ca 1 350 ex mot SO 13/9 (lennart 
Söderlund), ca 1 100 ex 14/10 (Kalle Brinell) och 
ca 1 000 ex 20/10 (lennart Söderlund); ca 600 
ex mot S Måssten, Singö 10/10 (Fredrik Bonde-
stam); ca 500 ex rödhäll, Hållnäs 12/10 (Frank 
Johansson); ca 600 ex mot S rönnskärs udde 
18/10 (Teet Sirotkin) samt ca 600 ex Simpnäs 
5/11 (robert Bünsow). därtill rapporteras stora 
antal rastande nästan dagligen från Svenska Hö-
garna 14/9–17/10, som mest ca 2 200 ex 13/10 
(Bill douhan). det största antal som noterades i 
inlandet var ca 200 ex Hjälstaviken (raoul Wex-
ius). RH

Silltrut   Larus fuscus   nT
Vårens första noterades på tre lokaler redan 9/3: 1 
ex Harg (åke & Elisabeth Karlsén); 1 ad Havssko-
gen, Väddö (ronny Carlsson) samt 2 ex Kärven 

Fiskmås, Larus canus. FoTo: GöraN HaGLUNd
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(Tomas Kjelsson, lars Johansson).
 Följande angivelser (inventeringar) om antal 
häckande par  finns från kusten : totalt 148 
par i Björns skärgård och sammantaget 7 par i 
lövstabukten. det innebär en stabilisering kring 
de låga antal som registrerades föregående år (Ul-
rik lötberg m fl). rapportören berättar dessutom 
att nästan inga ungar blev flygga vare sig i Björns 
skärgård eller i lövstabukten och att ungarna dog 
även på öar där ingen predation förekom!
 Från skärgården på utsidan av gräsö rap-
porteras totalt minst 210 häckande par och även 
här beskrivs häckningsutfallet som mycket dåligt 
(Ulrik lötberg). på Hundbådan, väster om gräsö, 
häckade så många som 70 par, men nästan inga 
ungar kom på vingarna (Ulrik lötberg). därtill 
noterades 42 häckande par i Singö skärgård (Joa-
kim Johansson m fl). Från kusten längre söderut 
i norrtälje kommun rapporteras om häcknings-
förekomst på totalt 13 lokaler: som mest 25 par 
Björkholmsgrundet, Frötuna (Bill douhan) och 
15 par Svenska Högarna (anders Haglund). i 
Uppsala sågs som mest 4 ad under häckningstid 
(anssi laurila m fl), men observationer av ung-
fåglar saknas. Sannolikt finns enstaka  takhäck-
ande par i staden.
 Från hösten finns två iakttagelser av stora antal 
på sträck rapporterade, båda från kusten och 
den 12/9: 110 ex sträckande Fågelsundet (Kalle 
Brinell) och 85 ex mot S Understen, Singö (Fred-
rik Bondestam). Två fynd finns från november; 1 
1K mot O ledskär 5/11 (Timo Janhonen) och 1 
1K Skvallerhamnsudden, arholma 8/11 (Zacke 
Svensson m fl). dessa var de sista för året.
 avslutningsvis några iakttagelser av individer 
som i dräkten rapporterats avvika från nominatra-
sen: 1 ljusmantlad (tillsammans med fyra mörka) 
Svandammen, Uppsala 23/4 (per gustafsson); 
1 ad graellsii/heuglini lövstaslätten 11/5 (Yng-
ve Hareland); 1 ad L f intermedius Skomakaren, 
grönsö, Mälaren 24/5 (patrik rhönnstad) samt 1 
ljusmantlad Örskär 4/10 (Johan Södercrantz). RH

Gråtrut   Larus argentatus   VU
Från årets inledning rapporteras stora antal från 
några lokaler och som mest (≥ 1 000) räknades: 
ca 6  000 ex Kalmarsand, Bålsta 14/2 (Tommy 
& anders Eriksson); ca 1  600 ex Skarholmen, 
Uppsala 24/2 (Yngve Hareland) samt 1 779 ex 
flygande mot S Kungsängen, Uppsala 3/3 (Zacke 
Svensson). alla dessa trutar fanns i anslutning 

till, eller var sannolikt på väg till, alternativt från, 
avfallsanläggningar (Högbytorpstippen och Hov-
gårdstippen).
 Från häckningstid finns det några uppgifter 
om antalet häckande par som bygger på inventer-
ingsinsatser vid kusten: totalt 199 par i lövstabuk-
ten och 148 par i Björns skärgård. det innebär 
en fortsatt minskning jämfört med tidigare år. 
Utgången av påbörjade häckningar var dock även 
detta år mycket bra med många flygga ungar. det 
kan tyckas märkligt att beståndet minskar, trots 
ofta bra häckningsresultat. Vad är det som händer 
med gråtruten (Ulrik lötberg m fl)? Från gräsö 
skärgård rapporteras summa 75 häckande par på 
fem lokaler (Ulrik lötberg). inga häckningsupp-
gifter har inkommit från våra insjöar.
 Från senhösten finns några noteringar om sto-
ra antal (≥ 1  000) enligt följande: minst 1  200 
ex förbiflygande Kungshamn-Morga 16/10 (Jo-
han Södercrantz); ca 1 500 ex Kalmarsand 3/11 
(Tommy & anders Eriksson) samt ca 1  000 ex 
Ekoln 30/11 (Hans nissen). RH

Vittrut   Larus hyperboreus 
Ett fynd, 1 2K Kalmarsand, Bålsta 14/2 (anders 
& Tommy Eriksson) och 22/2 (adrian & Joakim 
djerf). Vittruten har minskat i uppträdande och 
är numera knappt årligen rapporterad. RH

Havstrut   Larus marinus 
Från årets inledning kan en större ansamling näm-
nas, 58 ex Kalmarsand, Bålsta 17/3 (Tommy Er-
iksson/Järfälla). Även havstrut har inventerats vid 
kusten i norr där 31 par hittades som häckande i 
lövstabukten och 22 par i Björns skärgård (Ul-
rik lötberg). Jämfört med föregående år innebär 
det en klar återhämtning i lövstabukten (15 par 
2013), men en fortsatt minskning i Björns skärgård 
(30 par 2013). Även havstruten lyckades bra med 
sina häckningar (Ulrik lötberg). Utöver dessa har 
förhållandevis många andra enstaka häckningar 
rapporterats från ett flertal öar.
 att häckningarna lyckades bra även på an-
dra lokaler indikeras av att så många som 56 av 
de totalt 104 havstrutarna som inräknades vid 
en laxodling vid Singö 6/8 var årsungar (Fredrik 
Bondestam). De två största antalen som rapporter-
ats från slutet av året är 30 ex Hargsviken 23/11 
(Wilhelm dietrichson) och 30 ex Kalmarsand 
2/12 (Tommy Eriksson/Järfälla). RH
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Tretåig mås   Rissa tridactyla   En
Fyra fynd föreligger från våren (fler än normalt): 1 
ad Håkanskär, Vätö 28/3 och 1 2K 29/3 (lars Ty-
dén); 1 ad Simpnäs, Björkö-arholma 14/4 (lars 
Tydén) samt 1 2K rödhäll, Hållnäs 30/5 (Kalle 
Brinell).
 Hösten, med betoning på november, gav som 
brukligt är flest fynd. 1 ex gräsö skärgård redan 1/9 
(Elisabeth Karlsén m fl) följdes av 1 ex Skatudden 
15/9 (Bodil Bernström m fl) och 1 2K djursten, 
gräsö 27/9 (Claes Hansson). i oktober gjordes två 
iakttagelser; 1 1K mot SO Björn 11/10 (anton 
nytén m fl) och 1 1K mot SO Billudden 15/10 
(andreas press m fl). i november sågs: 1 1K mot 
S Måssten, Singö 3/11 (Fredrik Bondestam); vid 
Billudden 2 1K mot O 5/11 (andreas press), 2 
1K mot O 16/11 (petter Haldén m fl), 2 1K mot 
O 17/11 (robert Bünsow m fl) och 1 1K mot O 
19/11 (andreas press); 1 ex mot S Havsskogen, 
Väddö 21/11 (ronny Carlsson) samt 1 1K ras-
tande Sennebyhaken 29/11 (Bo granberg).
 Ett fynd förefigger från inlandet, 1 1K mot S 
Hjälstaviken och senare under dagen i Ekolsunds-
viken 16/10 (Timo Janhonen m fl). inlandsfynd är 
långt från årliga. Sammantaget 20 tretåiga måsar 
under året ligger över genomsnittet. RH

Småtärna   Sternula albifrons   [>28; 55; 74; 4]   
VU
Sju fynd av 8 individer, alla från sommaren: Karl-
holmsviken/ledskär 1 ex 9–11/6 (Kalle Brinell 
m fl), 1 ex 1/7 (Carl-axel Forslund) och 2 ad 30–
31/7 (Eva Mattsson m fl); 1 ex mot S Simpnäs 
18/7 (niklas Hjort); 1 ex nygrund, rådmansö 
23/7 (roland Sjölander); 1 ex mot S Senneby-
haken, Väddö 30/7 (Bo granberg) samt 1 ex mot 
S rönnskärs udde 1/8 (Jocce Ekström).
 något fler fynd än normalt, men tidpunkterna 
följer mönstret från tidigare år. RH

Skräntärna   Hydroprogne caspia   VU
Redan 5/4 sågs årets första på två lokaler: 1 ad 
ledskär (adrian & Joakim djerf) och 1 ex Hargs-
viken (Håkan Sahlin). Som vanligt samlades det 
sedan skräntärnor vid ledskär innan häckning-
arna kom igång på allvar i Björns skärgård, som 
mest räknades 64 ex 26/4 (Martin Molin).
 Häckningsuppgifter har inkommit från drygt 
ett 20-tal lokaler och dessa kan sammanfattas 
kommunvis så här: Tierp: ca 110 par (ca 90 par 
lade ägg och ca 20 gjorde bara bogropar) i Björns 

skärgård. Minst 110 ungar kom på vingarna. Bästa 
häckningsåret på tio år! det kunde ha blivit fler 
ungar om inte några par hade avbrutit häckning-
en i samband med en kallperiod i mitten/slutet 
av juni (Ulrik lötberg m fl). Östhammar: Endast 
fyra öar med vardera 1 par, en på västra sidan av 
gräsö och resterande på den östra sidan (Ulrik 
lötberg). norrtälje: Sammanfattningsvis 36 par 
på 17 lokaler. Bortsett från 19 par på Tisslan, 
Svartlöga, var resterande par solitärt häckande. i 
motsats till föregående år, då 21 ungar ringmärk-
tes på Tisslan, misslyckades samtliga häckningar 
detta år till följd av predation (Claes Kyrk, Ulrik 
lötberg m fl).
 Sammanfattningsvis 150 häckande par detta 
år. det innebär att Upplands rapportområde hade 
en fjärdedel av landets alla häckande par (Ulrik 
lötberg).
 Efter häckningssäsongen samlades åter många 
skräntärnor vid ledskär och som mest rapport-
eras 59 ex 18/7 (Staffan Ekelund). det var här 
som årets sista observationer av arten gjordes: 1–2 
ex 4–5/9 (Yngve Meijer m fl). RH

Kentsk tärna   Sterna sandvicensis   [5; 65; 80; 
9]   En
inga vårfynd, men sju observationer (summa 
9 individer) från kusten under sommaren: 2 ad 
Örsten, Singö 28/6 (Fredrik Bondestam); 1 ad 
Billudden 5/7 (Torbjörn Jansson); 1 ex mot SO 
rödhäll, Hållnäs 24/7 (percy Fredriksson) och 1 
ex förbiflygande 29/7 (ragnar Hall); 1 ex mot S 
Sennebyhaken 30/7 (Jan andersson m fl); 2 ex 
mot S Korsnäset, Singö 4/8 (Tomas pärt) samt 1 
ex Örskär 23/8 (leif & Kersti Östman).
 Fyndbilden är i stort densamma som under de 
närmast föregående åren, men antalet individer är 
något över det normala. Viss dubbelräkning går 
inte att utesluta  men vi har här valt att se samt-
liga fynd som olika individer. RH

Fisktärna   Sterna hirundo 
De första fisktärnorna för året var 2 ex Söderboda, 
gräsö 5/4 (Ulf Eriksson) vilket är elva dagar tidi-
gare än fjolårets första.
 Uppgifter om antal häckande par från kusten 
i norr: totalt 62 par i lövstabukten och 349 par 
i Björns skärgård. Ungefär i nivå med föregående 
år, men häckningsutfallet var genomgående dåligt 
(Ulrik lötberg m fl).
 Häckningsrapporter finns därutöver från ca 
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25 lokaler i inlandet. Flest par, ca 100, rapporteras 
från Hjälstaviken (pekka Westin m fl). i Tämnaren 
häckade ca 10 par på rättarharet (Ulrik lötberg) 
och i Vendelsjön ca15 par (anders arnell, Stefan 
Kyrklund m fl).
 Den sista fisktärnan som rapporterats detta år 
var 1 1K mot SO Simpnäs, Björkö-arholma 6/10 
(niklas Hjort). RH

Silvertärna   Sterna paradisaea 
Årets första silvertärna var 1 ex ledskär 14/4 
(Zacke Svensson m fl). Det största antal som har 
rapporterats på sträck under våren var ca 300 ex 
mot nO rödhäll, Hållnäs 1/5 (Herbert Baumann 
m fl). 
 Ovanligt många iakttagelser av silvertärnor 
gjordes i inlandet i samband med vårsträcket mot 
häckningsplatserna i norr och nordost. rapporter 
finns från perioden 29/4–12/5 i första hand från 
Ekoln, där som mest 25 ex noterades 9–10/5 
(Eskil & Fredrik Friberg). i Vendelsjön sågs 1 ex 
så sent som 1/6 (anssi laurila), men från Hjäl-
staviken rapporteras även ett sommarfynd (om 
det nu inte var silvertärnor på tidigt sträck mot 
vinterkvarteren); 2 ex 5/7 (Carl Johan Ståhlgren, 
leif Edberg).
 Som vanligt har förekomsten av häckande sil-
vertärnor inventerats i lövstabukten och i Björns 
skärgård. Här registrerades sammantaget 176 re-
spektive 537 par vilket jämfört med föregående 
år innebär exakt samma antal i lövstabukten, 
men en klar förbättring i Björns skärgård (390 par 
2013).  Häckningsutfallet var även för denna art 
dåligt i båda områdena.
 Förhållandevis många rapporter om häck-
ande par har inkommit även från Östhammar 
och norrtälje, sammanlagt ca 450 (därav 255 i 
gräsö skärgård) respektive ca 300 par. De sista 
silvertärnorna för året var 1 ad Billudden 14/10 
(Tore dahlberg, Johan Södercrantz) och 1 1K Få-
gelsundet samma dag (Kalle Brinell). RH

Svarttärna   Chlidonias niger   VU
Vårens första svarttärnor rapporteras från två lokal-
er 27/4, 1 ex Hjälstaviken (nina Janelm m fl) och 
4 ex Tegelsmora kyrksjö (Margareta ljungdahl). 
Under maj noterades iakttagelser av sträckande 
eller rastande fåglar på sex lokaler såväl i inlandet 
som vid kusten.
 Årets häckningssäsong var allt annat än lyckad. 
Ca 90 par skred till häckning i Sörsjön och 24 

ungar ringmärktes, men i slutändan kom troligen 
endast en unge på vingarna (Ulrik lötberg m fl). 
liksom i fjol är Sörsjön den enda kända häck-
lokalen för svarttärna detta år. Vid Vendelsjön sågs 
som mest 7 ex i maj, den 15/5 (Bernt Thorssell), 
men inget par påbörjade häckning. Efter en dryg 
månad utan några observationer rapporterade från 
lokalen, fanns här plötsligt 42 ad 27/6 (Kenneth 
pless). det ligger nära till hands att tro att detta 
var fåglar som hade misslyckats med häckningen i 
Sörsjön. Även från juli finns flera iakttagelser rap-
porterade härifrån, som mest 12 ex, därav minst 4 
1K, förbiflygande 13/7 (lars-Erik larsson). givet 
rapporterna från Sörsjön, kan  ungfåglarna vid 
Vendelsjön ha kläckts på annat håll.
 Från Tegelsmora kyrksjö finns inga häck-
ningsindicier, men väl ett 15-tal rapporter om 
observationer från slutet av april till mitten av 
juli. Som mest sågs här 8 ad och 2 1K 8/7 (Bengt 
Boström). Ungfåglarnas ursprung är okänt. Vid 
Hjälstaviken observerades mestadels enstaka in-
divider fram till och med 23/5, som mest 8 ex 
29/4 (Bo Bengtsson) och 16 ex 15/5 (Kermith 
illerbrandt m fl). därefter noterades 1 ex 15/6 
(Herbert Baumann) och några iakttagelser från 
juli. den sista här var 1 ad 30/7 (Jocce Ekström).
 Från perioden 18/5–12/6 har 1–5 ex rapport-
erats flera dagar vid dannemorasjön och senare 
sågs som mest 11 ad 28/7 (Curt Johnsson). inga  
häckningar är kända härifrån men arten har ob-
serverats regelbundet under senare år. Sjön är 
svåröverskådlig och sällan besökt men åtminstone 
de gamla fåglarna den 28/7 kom rimligen på vand- 
ring från en annan häckplats.
 Från augusti finns avslutningsvis tre fynd, alla 
från kusten: 1 ex rödhäll, Hållnäs 1/8 (Bosse 
danielsson); 5 ex alnön, Börstil 2/8 (Bo Thyse-
lius) och 1 ad mot S rönnskärs udde 25/8 (Bill 
douhan). RH

Sillgrissla   Uria aalge 
Vid den sedvanliga ringmärkningen av boungar 
på kända häcköar försågs hela 145 ungar med ring 
på Svenska Högarna (Skärgårdsstiftelsens årsrap-
port) medan 19 ungar märktes på abborren och 
17 på Stridsbådan, båda öar belägna nO Singö 
(Ulrik lötberg m fl). BD

Tordmule   Alca torda 
Stora antal (≥ 100) har rapporterats från följande 
öar i skärgården, med tidigare känd häcknings-
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förekomst: 480 ex Understen, Singö 3/5 (Fredrik 
Bondestam); ca 500 ex Svenska Högarna 26/5 
(Bill douhan); 770 ex Stridsbådan, Singö 30/6 
(Ulrik lötberg m fl); 235 ex abborren, Singö 
30/6 (Ulrik lötberg m fl) samt 120 ex Bodskäret, 
Singö 30/6 (Ulrik lötberg m fl). Siffrorna bör 
tolkas med försiktighet då det förefaller råda 
bostadsbrist vilket gör att många par inte har 
möjlighet att häcka. BD

Tobisgrissla   Cepphus grylle   nT
Tobisgrisslan häckar företrädesvis på de allra yt-
tersta öarna och rapporteringen är därför myc-
ket bristfällig. de tre högsta noteringarna som 
rapporterats är: 121 ex Bysholmen, Väddö 6/4 
(ronny Carlsson), 60 ex Simpnäsklubb, Björkö-
arholma 14/4 (niklas Hjort) samt hela 585 ex 
Understen, Singö 3/5 (Fredrik Bondestam). Om 
vi antar att mängden individer motsvarar halva 
antalet par, skulle det i så fall innebära ca 300 par 
på Understen.
 Från hösten finns ett par sträcksummor värda 
att nämna: 33 ex mot SO Simpnäs 5/10 (niklas 
Hjort) och 41 ex mot SO Björn 6/10 (Ulrik löt-
berg m fl). BD

Skogsduva   Columba oenas 
inga vinterfynd inleder årets rapportering utan 
först 17/2 noteras arten på flera lokaler: 6 ex Hå-
gadalen, Uppsala (Olof Tydén); 5 ex Kilbyslätten, 
alunda (Mats Edholm, Brita Tibell); 1 ex Kronås-
en, Uppsala (Jan-Erik Wahlroos) samt 1 ex Broby, 
Funbo (Håkan lagerqvist).
 Från häckningstid har spelande individer rap-
porterats från knappt 150 lokaler, vilket är i nivå 

med föregående år. Som vanligt säger detta antal 
inte så mycket om artens utbredning i rappor-
tområdet, men den tas ändå med då den förhop-
pningsvis säger något om trenden över tid.
 Årets sista var 1 ex Hjälstaviken 28/11 (Timo 
Janhonen). AJ

Ringduva   Columba palumbus 
En följd av det milda vintervädret, såväl under 
2013/2014 som under slutet av 2014, är att 
ringduvor har rapporterats årets alla dagar. på 
nyårsaftonen noterades så många som 22 ex i En-
gelska parken, Uppsala (ragnar Hall). AJ

Turkduva   Streptopelia decaocto 
Ovanligt många observationer detta år och 
även antalet lokaler är klart fler än de närmast 
föregående åren. Flertalet är gjorda i tätorter, men 
det finns även iakttagelser gjorda i ren landsbygd, 
t ex 1 ex vid fågelmatning Finsta, Fröslunda 1/2 
(Martin Tjernberg).
 En häckning har konstaterats, Östervåla 29/5 
(lars gustavsson). Därutöver finns rapporter om 
ca 45 revir och den kommunvisa fördelningen av 
dessa följande: Uppsala 15, Heby 13, Enköping 7, 
norrtälje 5, Tierp 5 och Östhammar 1. Samman-
taget nära en dubblering av antalet revir jämför 
med 2013 (=24). AJ

Turturduva   Streptopelia turtur   [9; 137; 51; 2]
årets båda observationer gjordes på Svenska 
Högarna: 1 ex 26/5 (Bill douhan) och 1 ex 8/6 
(anders Haglund, Fingal gyllang). Tidpunkten är 
typisk. AJ
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Gök   Cuculus canorus 
Den första göken för året hördes i Örkälla, Ten-
sta 30/4 (Bosse danielsson). drygt två månader 
senare avslutades spelsäsongen med en galande i 
Eriksberg, Uppsala 7/7 (Johan Södercrantz). Från 
perioden mellan dessa ytterlighetsdatum rapport-
erades spelande gök från totalt 443 lokaler vilket 
är i linje med de senaste åren.
 att höra göken i april är förvånansvärt ovan-
ligt med tanke på att den bara en vecka in i maj 
blir relativt vanlig. Utöver årets fynd har spelande 
gök rapporterats i april vid endast fem tidigare 
tillfällen sedan år 2000: Järlåsa 30/4 år 2001; 
Hårnacka, Estuna 30/4 år 2009; ledskär 25/4 år 
2011 samt dysjön, Heby och Vendelsjön 30/4 år 
2012. av nu totalt sex iakttagelser är således fem 
från 2009–2014. i diagrammet nedan redovisas 
datum för den första hörda göken i rapportom-
rådet 1968–2014 och kurvan visar klart att arten 
numera förefaller anlända tidigare än vid slutet 
av 1960-talet. Huruvida kurvan speglar en verk-
lig trend eller om ökad skådaraktivitet påverkar 
bilden, kan man spekulera kring. AJ

Berguv   Bubo bubo   VU
En vikande trend kan noteras för berguven. Från 
häckningstid har det inkommit rapporter från 
bara nio lokaler och på dessa har lyckad häckn-
ing registrerats (hörda ungar) på endast två. Från 
tiden efter häckningsperioden finns ytterligare 9 
observationer, flertalet rapporterade från andra 
lokaler. AJ

Fjälluggla   Bubo scandiacus   [?; 72; 10; 1]    Cr
En tillfällig observation föreligger, 1 ex Snatra-
bodarna, Karlholmsbruk 7/11 (Bertil Winroth). 

arten är numera en ytterst ovanlig gäst i rapport-
området. detta är det första fyndet sedan 2010 
och endast det åttonde efter millenniumskiftet.
  AJ

Hökuggla   Surnia ulula 
Från första halvåret finns det fynd av sex hökugglor 
under perioden 1/1–25/3, flertalet rapporterade 
från de östra och norra delarna av rapportområ-
det: 1 ex gubbo, Valö 1/1–8/3 (Martin Tjernberg 
m fl); 1 ex Stor-Fjällen, Faringe 1/1–24/2 (leif U 
gustavsson m fl); 1 ex djupsjön, Skutskär 11–
19/2 (Tommy löfgren m fl); 1 ex Torkan, Söder-
by-Karl 13/2 (Bill douhan); 1 ex Mehedeby 18/3 
(ronnie lindqvist) samt 1 ex Mörkdal, Söderfors 
24–25/3 (lars-Erik larsson m fl).
 Från andra halvåret finns inga observationer 
rapporterade. En återgång till mera normala 
förhållanden efter invasionen vintern 2012/2013 
och efterdyningarna vintern 2013/2014. AJ

Sparvuggla   Glaucidium passerinum 
Årets resultat, totalt 148 spelande hanar, är klart 
bättre än fjolårets resultat (115), men ändå av-
sevärt färre än året innan (=182). Fördelningen på 
kommuner var: Uppsala 60, Heby 29, Östham-
mar 14, norrtälje 12, Älvkarleby 11, Enköping 
10, Tierp 10, Knivsta 1 samt Sala (del av) 1. AJ

Kattuggla   Strix aluco 
i år har det inkommit rapporter om sammanlagt 
94 konstaterade häckningar, fördelade på kommu-
ner sålunda: Uppsala 20, Enköping 19, Östham-
mar 14, norrtälje 15, Tierp 10, Heby 7, Knivsta 
5 samt Håbo 4. årets resultat är klart bättre än 
de två föregående åren (50 respektive 42 häck-
ningar) och det bästa sedan rekordåret 2008 (122 
häckningar). AJ

Slaguggla   Strix uralensis 
liksom 2013 blev det ett betydligt bättre häck-
ningsår för arten än de magra åren 2011 och 
2012. Totalt konstaterades 17 häckningar (minst 
52 ungar), vilket är i nivå med 2013 (21 häck-
ningar). lars gustavsson ringmärkte 28 ungar 
och kullarna var ofta stora, en kull innehöll sex 
ungar.
 Sammanlagt registrerades slaguggla i 132 re-
vir och fördelas dessa på kommuner erhåller vi 
följande: Uppsala 34, Östhammar 33, Heby 27, 
Tierp 22, Enköping 8, norrtälje 7 samt Älvkar-
leby 1. AJ

Gök, Cuculus canorus. FoTo: GöraN HaGLUNd
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Lappuggla   Strix nebulosa   nT
Endast två observationer har rapporterats, båda 
från häckningstid. 1 spelande paris, Vänge 29/3 
(Ulrik lötberg) och 1 spelande Bäck, Västland 
20/4 (per Johan Ulfendahl). Efter invasionen 
2012 och efterdyningarna av denna under 2013, 
är årets resultat en återgång till ett mer normalt 
uppträdande med färre än fem fynd i de västra 
och norra delarna av rapportområdet. AJ

Hornuggla   Asio otus 
Ett flertal vinterfynd har registrerats under janu-
ari och februari, merparten i området gamla Bä- 
lingemossar: 1 ex Edenhof 22/1, 1 ex Ängshol-
men 23/1, 1 ex Söderäng 2/2, 2 ex Svarvarbo 
8–28/2 (Thomas pless) samt 1 ex norrmyra 16–
18/2 (Thomas pless m fl). därutöver hördes 1 ex 
åhl, Skattmansöådalen 10–12/2 (Bengt Ottos-
son) och 2 ex Söderängen, Västerlövsta 12–25/2 
(Björn Jerner).
 redan 12/5 hördes de första tiggande ungar-
na, vilket är ovanligt tidigt, dels vid Hjälstaviken 
(Martin amcoff), dels vid Strandsjön, Järlåsa (an-
ders Jansson). några dagar senare ringmärktes en 
stor unge vid Horsskog, Östervåla (lars gustavs-
son). Det totala antalet konstaterade häckningar 
(= hörda ungkullar) uppgår till 110, fördelade på 
kommuner som följer: Uppsala 28, Enköping 27, 
Östhammar 14, Tierp 12, norrtälje 11, Heby 9, 
Älvkarleby 5, Håbo 2 och Knivsta 2. Föregående 
år bokfördes 56 häckningar.
 Från december finns ett vinterfynd,1 ex Äng-
holmen, gamla Bälingemossar 30/12 (Thomas 
pless). Totalt sett ett mycket bra år för arten. AJ

Jorduggla   Asio flammeus 
Årets enda vinterfynd gjordes vid Hjälstaviken, 1 
ex 23/2 (åke Berg). Under perioden mars–maj 
rapporteras vardera 1 ex från 17 lokaler. Mest in-
tressant är observationen av en spelande gamla 
Bälingemossar 12/3 (Magnus & ivan glennstål). 
Från sommarmånaderna finns iakttagelser vid fem 
lokaler. Sammantaget har det observerats ca 40 
individer under året, varav tre ex på vårsträck och 
ca 10 ex på insträck från öster under hösten. Årets 
sista fynd var 1 ex Hederviken, närtuna 23/12 
(gunnar dolk). En i stort normal förekomst. AJ

Pärluggla   Aegolius funereus 
i föregående årsrapport förutspåddes att 2014 
skulle kunna bli ett bra år med många spelande 
pärlugglor och mycket riktigt uppfylldes den-
na spådom. Den första för året hördes vid Stora 
Hålsjön, Järlåsa 29/1 (Bengt Thalin, Bengt Ot-
tosson). när spelsäsongen var över summerades 
88 spelande, fördelade på kommuner som följer: 
Uppsala 32, Tierp 17, Heby 17, Östhammar 10, 
norrtälje 8, Enköping 3 och Älvkarleby 1. anta-
let spelande fåglar är vanskligt att summera. det 
händer ofta att samma individ rapporteras från 
olika lokaler, beroende på observatör.
 Figuren över antalet spelande fåglar 
1979−2014 visar att pärlugglan har haft en nega-
tiv trend sedan 1980-talet, men att utvecklingen 
möjligen har vänt under de senaste två åren. Un-
der perioden 1980–1989 rapporterades i genom-
snitt 67 spelande/år, 1990–1999 i genomsnitt 
spelande 40/år, 2000–2009 i genomsnitt 35/år 
och 2010–2014 i genomsnitt 46 spelande/år.
 Från hösten finns tre iakttagelser av arten och 
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den sista för året sågs födosöka vid arnebo, Heby 
2/11 (Björn Jerner). AJ

Nattskärra   Caprimulgus europaeus 
Årets första observation var 2 ex rastande röder, 
Blidö 10/5 (Björn andersson m fl). Den första 
spelande hördes vid Hov, rasbo 12/5 (robert Ek-
man) medan den sista spelande rapporteras från 
Hjortronmossen, Järlåsa 22/7 (Tomas Kjelsson, 
Benny åhr). Totalt 71 spelande individer med 
kommunvis fördelning som följer: Tierp 39, Öst-
hammar 17, Uppsala 6, Älvkarleby 5, norrtälje 
3 samt Heby 1. årets resultat är betydligt bättre 
än föregående år (43) och beror i första hand på 
inventeringsinsatser i Tierps kommun, där antalet 
rapporterade 2013 var blygsamma 6 individer! 
Helt klart finns det fler nattskärror än vad spon-
tanrapporteringen visar, men frågan är om det i 
samma utsträckning gäller även andra kommuner 
i rapportområdet.
 Efter spelsäsongen gjordes endast en observa-
tion av arten. det var en nattskärra som studsade 
i ett slöjnät på Svenska Högarna 13/9 (Bill dou-
han). BD

Kungsfiskare   Alcedo atthis   VU
Först ut detta år var 1 ex Hjälstaviken 30/3 (in-
gemar Johansson, Christina normark). därefter 
finns det ytterligare sex vårfynd av tillfällig karak-
tär: 1 ex Sjöängen, Ekoln 5/4 (Johan Södercrantz, 
Owe rosengren) och kanske samma individ Vre-
ta udde, Ekoln 6/4 (niklas Hjort); 1 ex Braxen-
berget, Ekoln 10/5 (Martin Fransson) och troligen 
samma individ Flottsund 10/5 (Jonas andersson); 
1 ex förbiflygande prästgatan, Skutskär 16/5 (an-
dreas press) och 1 ex (samma?) rotskär, Skutskär 
21/5 (Tore dahlberg).
 Vid rotskär ägde även en häckning rum, den 
första kända i rapportområdet sedan 2009. Här 
sågs 3 ex besöka bebott bo 1/7 (per Johan Ulfen-
dahl). Från häckningstid föreligger många iaktta-
gelser av 2 ex vid Fyrisån, Övre Föret 10/5–23/8 , 
men inga indikationer på häckning finns rapport-
erade.
 Från eftersommaren och hösten finns följande 
fynd bokförda (utöver de som kan härledas till de 
ovan nämnda lokalerna med obsar under häck-
ningstid): 1 ex Billudden 9/8 (Martin amcoff); 
1 ex Kalmarnäs, Kalmar 4/9 (Martin amcoff); 1 
ex Svannäs, Hjälstaviken 8–13/9 (Harald Ehren-
borg m fl); 1 ex gillfjärden, Estuna/roslags-/Bro 

14/9 (Magnus Bladlund); 1 ex långsandsörarna, 
Älvkarleby 20/9 (per Johan Ulfendahl m fl) samt 
1 ex Svarthamn, Älvkarleby 28/9 (raul Vicente, 
Magnus liljefors).
 året avslutades med decemberfynd på tre 
lokaler: 1 ex Hjälstaviken 3/11–26/12 (Christer 
Forsberg m fl); 1 ex Skutskärs hamn 22/11–3/12 
(anita Janelm m fl) samt 1 ex värmeverket, En-
köping 25/12 (Bodil Bernström m fl).
 Sammanfattningsvis ett betydligt bättre år än 
2013, rimligtvis mest som följd av en mild och 
isfattig vinter. BD

Härfågel   Upupa epops   rE   [tidigare häckfågel; 
95; 65; 4]
Fyra fynd är kända från 2014, två från våren och 
två från hösten: 1 ex Hjälstaviken 28/4 (Kermith 
illerbrand); 1 ex Örskär 24/5 (Mikael Malmaeus); 
1 ex norrboda, gräsö 13/9 (gnm Björn lund-
gren) samt 1 ex Vikstaby, Viksta 27/11 (gnm pet-
ter Haldén). arten har rapporterats årligen från 
landskapet sedan 1973, dock aldrig med fler än 
nio fynd (år 1993 och 2003). BD

Göktyta   Jynx torquilla   
De första för året hördes 16/4 på tre lokaler: löv-
sta, Funbo (Tomas pärt); Säby, lagga (annika 
rastén) och Hosjön (leif U gustavsson). däreft-
er har sjungande rapporterats från många lokaler, 
totalt 284 hanar (279 år 2013), och dessa fanns 
fördelade på kommuner enligt följande: Uppsala 
91, Enköping 45, norrtälje 41, Östhammar 30, 
Tierp 23, Knivsta 22, Heby 18, Älvkarleby 11 
samt Håbo 3. Sammanlagt har minst 14 säker-
ställda häckningar noterats. Året avslutades med 
ett anmärkningsvärt sent fynd: 1 ex Hjälstaviken 
31/10 (Magnus renmyr, Christina & Håkan lil-
ja).  AJ

Gråspett   Picus canus 
Från häckningstid (april–juli) föreligger fynd av 
sammanlagt 11 ex på nio lokaler: 1 ex åhl, Skatt-
mansöådalen 20/4 (Bengt Ottosson); 1 ex näset, 
Hedesunda 26/4 (Håkan dimmer); 2 ex Kvarn-
mossen, Hållnäs 1–31/5 (Herbert Baumann m 
fl); 1 ex prästkojan, Toften 1/5 (Mats axbrink); 
1 ex Börje sjö 4/5–28/6 (nils andersson); 2 ex 
Fulmyran och långmyren, Vendel 15–20/6 (rag-
nar Hall); 1 ex V Munga, Tierp 9/7 (ronny Fred-
riksson); 1 ex Fårskär, Älvkarleby 11/7 (Tommy 
löfgren) samt 1 ex Häverö prästäng, Häverö 19/7 
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(Ulf Hamrin). Utanför häckningstid sågs och 
hördes arten på ett 30-tal lokaler under våren och 
på ca 15 lokaler under hösten. Sammanfattnings-
vis kan sägas att årets uppträdande i stort öve-
rensstämmer med fjolårets. Förmodligen häckar 
det för närvarande ca 15 par i rapportområdet, 
företrädesvis i norr och väster. AJ

Vitryggig hackspett   Dendrocopos leucotos   Cr
Under året fanns tre tidigare utplanterade indi-
vider inom ett begränsat område i norra Uppland. 
Under våren bildade två av dessa par, skred till 
häckning och fick ut två ungar. detta är den första 
kända lyckade häckningen i rapportområdet på 19 
år! Under sommarhalvåret planterades ytterligare 
13 fåglar ut i landskapet. Ännu vid årets slut fanns 
åtminstone två av dessa kvar i utsläppsområdet.
  Kristoffer Stighäll

Mindre hackspett   Dendrocopos minor   nT
Tio konstaterade häckningar, klart fler än fjolårets 
fyra, samt i övrigt rapporter från ytterligare 129 
lokaler under häckningstid (april–juni) vilket även 
det är fler än föregående år (= 109). detta innebär 
att ordningen i stort är återställd efter fjolårets 
jämförelsevis blygsamma resultat. Som vanligt är 
det dock omöjligt att försöka sig på en bedöming 
av det häckande beståndets verkliga storlek. AJ

Tretåig hackspett   Picoides tridactylus   nT
Ingen konstaterad häckning har kommit till vår 
kännedom under 2014. något som gör situation-
en än mer oroande är att det endast har rapport-
erats förekomst på tre lokaler (4 individer) under 
häckningstid: 2 ex plåsterhällsmossen, Östervåla 
3–10/4 (Jelmer poelstra); 1 ex Harudden, Kallri-
gafjärden 14/4 (Johan Södercrantz, Zacke Svens-
son) samt 1 ex Kalvsbo, Österlövsta 28/4 (Mats 
Edholm, Brita Tibell). Från tiden utanför häckn-
ingsperioden föreligger det observationer från ett 
20-tal lokaler. Sammantaget en fortsatt försäm-
ring jämfört med tidigare år. Såväl antal individer, 
antal lokaler som antal observationer pekar på en 
bekymmersam situation för arten. AJ

Trädlärka   Lullula arborea 
Fynd finns från perioden 8/3–17/10. Från häck-
ningstid finns det rapporter om sju konstaterade 
häckningar samt totalt 122 sjungande hanar 
(7+122) och dessa fördelas på kommuner enligt 
följande; Uppsala 2+56, Enköping 2+14, Heby 

2+6, norrtälje 1+10, Knivsta 0+13, Älvkarleby 
0+11, Tierp 0+7, Östhammar 0+4 samt Håbo 
0+1. årets resultat innebär en förbättring jämfört 
med 2013, även om det är en bit kvar till antalet 
sjungande året innan (160). ML

Berglärka   Eremophila alpestris   VU
Två fynd: 1 ex Svarvarbo, gamla Bälingemossar 
29/3 (per Johan Ulfendahl m fl) samt 1 ex ”lilla 
bron”, lövstaslätten 16–17/12 (Timo Janhonen 
m fl). ML

Backsvala   Riparia riparia   nT
Uppgifter som visar på häckning har inkommit 
från följande lokaler; Wijs grustag, Yttergran – 
185 möjliga bohål och ca 60 häckande par (Mar-
tin Tjernberg); grustag vid Högstaåsen, Bälinge 
– ca 40 bohål och ca 10 observerade fåglar (lars 
Jansson m fl); Skommarbo grustäkt, Björklinge – 
ca 50 bohål, men bara som mest 8 fåglar (per-Erik 
Holmlund); Stallmons grustäkt, Älvkarleby – ca 
10 fåglar som besöker bebodda bon, med kom-
mentaren ”troligen fler” (Tore dahlberg); grustag 
SV Korsbacken, Sparrsätra – 26 fåglar besöker be-
bodda bon, 13 par? (Martin Tjernberg); Malmens 
grustäkt, Skederid – ”minst 100 bohål och minst 
15 av dem besöks av svalor” (Bo granberg) samt 
draget, Bålsta – okänt antal besöker ”bebott bo” 
(Börje Hals).
 Omöjligt att utifrån inkomna rapporter säga 
någonting om det totala antalet häckande par 
på dessa lokaler. Visst har arten minskat kraftigt 
under senare år och säkerligen är rapporteringen 
långt från fullständig, men är situationen för arten 
så allvarlig som rapporteringen indikerar? det be-
hövs en inventering! ML

Ladusvala   Hirundo rustica 
årets enda större ansamling (≥ 1000) sågs över 
Ekoln, Mälaren 9/5 i samband med ett bakslag i 
vädret (Martin Tjernberg). Ovanligt med så mån-
ga under våren. ML

Större piplärka   Anthus richardi   [1; 40; 32; 4]
Fyra fynd, samtliga från hösten: 1 ex överflygande 
Svenska Högarna 14/9 och 17/9 (Bill douhan); 1 
ex sträckande Hov, rasbo 21/9 (robert Ekman) 
samt 1 ex sträckande roksörsviken, gräsö 11/10 
(Claes Hansson). Bortsett från 2011 har arten 
rapporterats årligen sedan 2001 i rapportområ-
det, men vi får gå tillbaka till 2005 för att finna så 
många fynd som i år. ML
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Trädpiplärka   Anthus trivialis 
Fynd finns från flera lokaler redan från 10/4, me-
dan årets sista trädpiplärka noterades 12/10. ML

Ängspiplärka   Anthus pratensis   nT
årets enda större antal (≥ 1000) rapporteras 
från Örskär, ca 1  200 ex 18/4 (Eskil Friberg m 
fl). rapporten säger ingenting om huruvida det 
var rastande eller sträckande fåglar, men man kan 
misstänka det senare. Örskär är en bra lokal för 
ängspiplärkor och tidigare har som mest ca 5 000 
ex sträckande inräknats vid två tillfällen i slutet av 
april. Vid en sökning i artportalen finner vi emel-
lertid ett än högre antal, dock från hösten och 
vid Skatudden, ca 7 000 ex på insträck från öster 
30/9 år 1975. ML

Rödstrupig piplärka   Anthus cervinus   VU
Efter två år med endast ett vårfynd blev det nu 
tre: 1 ex Måssten, Singö 9/5 (Fredrik Bondestam); 
1 ex Kungsängen, Uppsala 14/5 (ragnar Hall, Ulf 
gärdenfors) samt 1 ex Örskär 17/5 (Magnus rig-
nell).
 Höstens första hördes vid ledskär 21/8 (per 
Johan Ulfendahl), men redan dagen därpå rap-
porteras arten från såväl Fjärdhundraslätten som 
Hjälstaviken.  Vid välbesökta Hjälstaviken not-
erades arten sedan dagligen med 1–3 ex under 
perioden 27/8–11/9, därtill 1 ex 15–17/9 respek-
tive 27–29/9. lövstaslätten har också relativt god 
bevakning. Här registrerades individer dagligen 
30/8–7/9, som mest 3 ex, och 1 ex såväl 11 som 
13/9 samt 4/10. därtill finns ytterligare drygt 50 
fynd från ett flertal lokaler. Sist ut var 1 ex Björn 

13/10 (Ulrik lötberg, Jelmer poelstra). detta 
torde vara det näst senaste fyndet som är känt 
från rapportområdet.
 Sammantaget torde det totalt ha rört sig om 
minst 100 ex under hösten, vilket är i nivå med 
föregående höst och det innebär ytterligare ett 
gott år för arten i rapportområdet. ML

Skärpiplärka   Anthus petrosus 
Från årets inledning föreligger ett vinterfynd av 1 
ex Sennebyhaken/rönnskärs udde 1–15/1 (Bo 
granberg m fl). i samband med vårflyttningen 
gjordes ett inlandsfynd; 1 ex vid Hjälstaviken 
7–10/4 (niklas Hjort m fl).
 Häckningar har rapporterats från fem lokaler 
i Singö skärgård, två i gräsö skärgård samt två i 
Skarvs skärgård, Blidö. därutöver föreligger fynd 
som kan indikera häckning från Björn, Söderarms 
skärgård samt lygna skärgård (Blidö). året sluta-
de som det började, med vinterfynd av skärpip-
lärka vid Sennebyhaken. Här sågs som mest 3 ex 
14–30/12 (Bo granberg m fl). ML

Forsärla   Motacilla cinerea 
Årets två första fanns på plats i Västland redan 
12/3 (Torbjörn Sjölin) och flera fynd finns från 
den därpå följande veckan. Från 22/3 finns dag-
liga rapporter.
 Säkerställda häckningar har rapporterats från 
elva lokaler med vardera ett par: Ytterkvarn, Skatt-
mansöådalen (Bengt Ottosson m fl); Strömsberg, 
Tolfta (åke Berg m fl); Västland (Bengt ahlberg 
m fl); Heby (Björn Jerner m fl); Starfors, Väster-
lövsta (Björn Jerner); Myran, Huddunge (Björn 
Jerner); Sågdammen, Harg (Wilhelm dietrichson 
m fl); Kartan, Östervåla (Björn Jerner m fl); Vatt-
holma, lena (Bengt neiss m fl); Hårsbäcksdalen, 
Västerlövsta (Vera noest m fl) samt Sågarbo, 
Hökhuvud (gnm rrk Upl). därtill har det inkom-
mit rapporter som indikerar att ytterligare åtta 
troliga häckningar har ägt rum. Sammanfattnings-
vis ett betydligt bättre år än 2013 då bara fem 
säkra och fyra troliga häckningar rapporterades. 
Årets sista forsärla sågs i Skebobruk, Ununge 6/10 
(leif U gustavsson). ML

Sidensvans   Bombycilla garrulus 
Förekomsten under vinter och vår var måttlig 
utan riktigt stora flockar; som mest noterades ca 
150 ex Stabby allé, Uppsala 10/2 (niklas Hjort). 
Vårens sista sidensvansar var 5 ex Örskär 10/5 

Ängspiplärka, Anthus pratensis. FoTo: NiNa JaNeLm



52  Fåglar i Uppland  2  2015

(petter Haldén). Ett sommarfynd (alternativt sent 
vårfynd) har inkommit, 2 ex Björn 7/6 (Ulrik 
lötberg m fl).
 Höstens första sidensvansar anlände i 
månadsskiftet september–oktober. Fynden ökade 
efterhand och även flockarna blev större. Från no-
vember och början av december rapporteras flera 
flockar innehållande mellan 300 och 600 indi-
vider. Den största ansamlingen, ca 700 ex, sågs vid 
Bärbyhage, Uppsala 30/11 (pekka Westin). Efter-
hand som december gick mot sitt slut, minskade 
flockarna i både antal och storlek. ML

Strömstare   Cinclus cinclus 
Efter fyra år utan någon känd häckning rapport-
erades plötsligt häckning på sex lokaler under 
2014: misslyckad häckning Sågarbo, Hökhuvud 
10/4 (gnm rrk Upl); 4 pull ringmärktes Harg 
redan 21/4 (gnm rrk Upl); 1 pull ringmärktes 
Snesslingeberg, Börstil 3/5 (per Jakobsson); 6 pull 
ringmärktes gåsvik, Väddö 7/5 (gnm rrk Upl), 
tyvärr misslyckades den i ett senare skede; 1 1K 
Harnäsbäcken, Älvkarleby 18/5 (andreas press) 
samt 1 par med 3 1K-fåglar Vattholma, lena 
skiftet maj–juni (göran Frisk m fl).
 antalet säkra häckningar som rapporterats 
under åren 2008–2014 är 7, 1, 0, 0, 0, 0 och 6! 
Svårt att dra några slutsatser men rapporteringen 
speglar knappast den verkliga häckningsförekom-
sten. Även om det ökande beståndet av forsärla 
har medfört bättre bevakning av åar och bäckar, 
är det fortfarande bara en liten andel av lämp-
liga vattendrag som kontrolleras. Vattenflöde 
under våren, tidig eller sen vår, födotillgång m m 
påverkar säkert antalet häckningsförsök ML

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes 
Trots en relativt kall vinter 2012/2013 är gärdsmy-
gen återigen en tämligen vanlig fågel i våra skogar 
och antalet vinterfynd under 2014 var många, 
såväl under januari–februari som december. En 
möjlig indikation på att arten ökar är de ovanligt 
stora antal rastande som rapporterades från Sven-
ska Högarna under hösten. antalet uppskattades 
till ca 150 ex 6 och 15/10 samt ca 100 ex 17/10 
(Bill douhan). Så stora numerär har inte rapport-
erats tidigare. ML

Järnsparv   Prunella modularis 
av denna art föreligger endast två vinterfynd, var-
dera ett från inledningen respektive slutet av året: 

1 ex Sennebyhaken 5/1 (Jocce Ekström) och 1 ex 
Kungsängen, Uppsala 29/12 (Yngve Hareland).
 Trots mildare vintrar ser vi (ännu) inga tecken 
på att vinterfynden ökar i rapportområdet (jäm-
för gärdsmyg och rödhake). ML

Svartstrupig järnsparv   Prunella atrogularis   [0; 
0; 0; 1]
Första upplandsfyndet och ett av årets stora 
dragplåster, 1 ex vid fågelbord norrboda, gräsö 
20–23/3 (Elisabeth & åke Karlsén m fl). Femte 
fyndet i landet. Se även FiU 2014/2. ML

Blåhake   Luscinia svecica 
Under våren noterades 27 individer under 11–
19/5, som mest 7 ex Storskäret, röder, Blidö 17/5 
(peder Winding m fl). Samtliga vårfynd gjordes 
vid kusten eller i skärgården.
 Höstens första var 1 ex Fjärdhundraslätten 
17/8 (Kjell Kroon m fl) och 1 ex Snatrabodarna, 
Västland samma dag (anders Johansson). Sist ut 
var 1 ex Kungsängen, Uppsala så sent som 11/10 
(Staffan lindén). Under perioden 23/8–29/9 sågs 
arten dagligen på lämpliga lokaler. Tillgången var 
som störst 31/8–14/9 då minst 10 ex rapporteras 
vid nio tillfällen, som mest hela 30 ex lövstaslät-
ten 1/9 (Hans nissen). Förekomsten av blåhake 
under hösten måste betraktas som god. ML

Svart rödstjärt   Phoenicurus ochruros   nT
Årets första rastade vid norrboda, gräsö 15/3 
(lars-gunnar Bråvander) och den sista för året 
var 1 ex Hjälstaviken 12/11 (Claes Cronlund m 
fl).

En till synes ung hane blåhake, Luscinia svecica, 

från hösten. FoTo: GöraN HaGLUNd
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 Endast ett med säkerhet häckande par, vid 
Tierps flygplats, med två utflugna kullar om två 
respektive tre ungar (Kalle Brinell). andra lokaler 
med häckningsindicier: kärnkraftverket Forsmark 
– sjungande hane 14/4 (Jan-Ola Helmersson) re-
spektive 5–6/5 (Joakim djerf) samt 1 honfärgad 
sedd 22/7 (Martin resare); Boländerna, Uppsala 
– 1 sjungande hane 6/5–20/6 (Sten ivarsson m fl); 
Hallsta pappersbruk, Häverö – 1 sjungande hane 
4–29/6 (Joakim Johansson) samt vid Haknäs, 
Vassunda – åtminstone 2 individer som kan ha 
varit årsungar 23/8–20/9 (inger gustafsson m 
fl). därutöver noterades sjungande hane tillfälligt 
under våren på ytterligare fem lokaler. ML

Buskskvätta   Saxicola rubetra   nT
En sen observation finns även detta år, 1 ex 
Sumpen, gräsö 20/10 (åke & Elisabeth Karlsén). 
Föregående år fanns en buskskvätta vid Hjälsta-
viken ända fram till 13/11, men i övrigt är inget 
lika sent fynd känt. ML

Nunnestenskvätta   Oenanthe pleschanka   [0; 0; 
1; 1]
En 1K hane rastade vid Yvre, Tierpslätten 17–
21/10 (göran Frisk m fl). detta är endast det an-
dra fyndet i rapportområdet. det första gjordes 
vid Hargshamn, där en likaledes 1K hane sågs 
2–3/11 år 2003. ML

Ringtrast   Turdus torquatus 
Vårsträcket inleddes med 2 ex sträckande Få-
gelsundet 12/4 (lennart Söderlund) och av-
slutades med minst 1 ex Örskär 18/5 (Magnus 
gelang). Totalt ca 80 ex på många lokaler under 
våren, vilket är ett mycket stort antal. Som mest 
noterades: 5 ex Börstil kyrka 13/4 (adrian djerf); 
7 ex norrboda, gräsö 26/4 (åke & Elisabeth 
Karlsén m fl) samt 5 ex Örskär 10/5 (Mikael Mal-

maeus). den 10/5 sågs 3 ex på sträck vid Tärnud-
den på Örskär (petter Haldén).
 Som vanligt betydligt färre höstfynd, endast 
två: 2 ex Måssten, Singö 5/10 (Tomas pärt) och 1 
ex Örskär 12/10 (Mikael Malmaeus, Martin ire-
stedt). ML

Björktrast   Turdus pilaris 
Ansamlingar bestående av fyrsiffriga antal har not-
erats vid nio tillfällen. alla utom ett är från slu-
tet av oktober och november. Som mest sågs ca 
2 000 ex Öster-Ensta, Tierp 22/10 (Kalle Brinell). 
Undantaget är från december, ca 2 000 ex Kungs-
ängen, Uppsala 19/12 (Ulf gärdenfors). ML

Taltrast   Turdus philomelos 
Ett vinterfynd finns från slutet av året, 2 ex Kåbo 
golfbana, Uppsala 25/12 (Tomas pärt). ML

Rödvingetrast   Turdus iliacus 
Från årets början finns endast ett vinterfynd, 1 ex 
Ekhamn, Vassunda 16/1 (inger gustafsson). Un-
der december var arten istället talrikare än normalt 
med fynd rapporterade från flertalet av månadens 
dagar. Sist ut var 1 ex Kronåsens livs, Ulleråker 
30/12 (ragnar Hall). Inga riktigt stora flockar har 
rapporterats, som mest noterades ca 350 ex led-
skär 14/4 (Zacke Svensson, Johan Södercrantz).
  ML

Dubbeltrast   Turdus viscivorus 
Endast ett vinterfynd finns från årets början, 1 ex 
Eknäs, Vallby 7–27/1 (Johan Jäderblom m fl). 
Höga sträcksummor rapporteras regelbundet från 
Örskär under våren, men antalet överstiger sällan 
75 ex. denna vår slog man dock, om än knappt, 
det gamla rekordet (217 ex 23/4 år 2006) i och 
med att 220 ex inräknades 18/4 (Martin irestedt 
m fl). Vinterfynden från december var fler än i bör-
jan av året, sju har rapporterats. ML

Gräshoppsångare   Locustella naevia 
En bedömning av samtliga rapporter av sjungande 
hanar resulterade i 391 olika individer. lokaler/
områden med flest sjungande var: 20 hanar 1/6 
mellan alstasjön och nysätra kyrka (mycket en-
ergiskog) samt 14 hanar 26/6 i energiskogarna vid 
Öndesta, Tillinge (pekka Westin, Thomas Johan-
sson). Kommunvis fördelningan sjungande hanar: 
Enköping 131, Tierp 116, Uppsala 82, Heby 16, 
norrtälje 14, Knivsta 11, Östhammar 10, Älvkar-

Buskskvätta, Saxicola rubetra. FoTo: GöraN HaGLUNd
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leby 10 samt Sala (del av) 1. det bör framhållas 
att ett fåtal observatörers systematiska lyssnande 
har resulterat i en stor andel av alla fynd. det 
gäller särskilt i Enköpings kommun (Thomas Jo-
hansson och pekka Westin) och i Tierps kommun 
(Kalle Brinell).
 årets resultat är en uppryckning jämfört med 
föregående år (293), men i ett längre perspektiv 
är det anmärkningsvärt likt resultaten från sam-
manställningar gjorda 1977 (=356) och 1993 
(=360). i motsats till då sitter många av nutidens 
gräshoppsångare i energiskogsodlingar (Salix), en 
miljö som nästan inte fanns för några årtionden 
sedan. PH

Flodsångare   Locustella fluviatilis   nT
återigen ett år med ovanligt många sjungande 
hanar. Totalt har 98 individer registrerats, vilket 
är något fler än 2012 (93) men lägre är fjolårets 
rekordantal (120). Kommunvis fördelning: Tierp 
28, Östhammar 16, Uppsala 15, norrtälje 12, 
Enköping 10, Heby 8, Älvkarleby 5, Knivsta 2, 
Håbo 1 och Sala (del av) 1. Oparade hanar flyttar 
säkerligen runt och riskerar dubbelräknas. å an-
dra sidan förblir många oupptäckta, t ex i Knivsta 
och Östhammars kommuner.
 Vanligtvis är det bara någon enstaka hane som 
hörs på en och samma lokal. Följande koncentra-
tioner kan därför vara värda att nämna: 5 sjungande 
hanar gamla Bälingemossar 31/5–17/7 (Thomas 
pless m fl) och 12 sjungande hanar i dannemora 
och Films socknar 21/5–21/7 (annika rastén 
m fl). Från gamla Bälingemossar rapporterades 
2013 12 hanar och från Marma skjutfält 10 ha-
nar. på den senare lokalen noterades ”bara” tre i år 
(Martin Tjernberg m fl).
 ingen säkerställd häckning, men ett troligt 
häckningsförsök. i rishögen söder om det stora 
tornet vid Övre Föret hävdade en hane revir 
21/5–19/6 (per-Erik Holmlund). Även om egent-
liga häckningsindicier saknades, observerades två 
individer under mycket goda förhållanden 8/6 
(ivan & Örjan Sjögren) och uppfattades som ett 
etablerat par. En årsunge ringmärktes vid Sjöbo, 
Tämnaren 30/8 (lars gustavsson), kanske kläckt 
i rapportområdet. att hitta häckning av flodsång-
are är svårt. Trots att totalt drygt 300 sjungande 
hanar har hörts under de tre senaste åren, har 
konstaterade häckningar inte rapporterats årli-
gen. PH

Vassångare   Locustella luscinioides  [2; 43; 76; 8]   
nT
Hjälstaviken var som vanligt den säkraste lokalen 
med tre sjungande hanar under perioden 22/4–
19/7, två i söder och en i nordväst. i närheten 
av gömslet hördes vassångare regelbundet även 
under eftersommaren och hösten fram till och 
med 18/9. detta gör att det, liksom 2013, finns 
god anledning att misstänka häckning där (pekka 
Westin, Martin Tjernberg).
 dessutom har sjungande hanar hörts på föl-
jande lokaler: minst 2 hanar alasjön, Vassunda 
14–29/5 (Martin Fransson m fl); 1 hane Ven-
delsjön 15/6–10/7, dock 2 hanar 2–3/7 (Oskar 
Jonsson m fl) samt 1 hane inre delen av lårsta-
viken 12–14/6 (Thomas Johansson, Martin Tjern-
berg).
 åtta sjungande innebär ett bra år för vassång-
are i rapportområdet. lokalerna känns igen från 
tidigare år. Jämfört med flodsångare är det påfal-
lande ofta som fler än en hörs sjunga på samma 
lokal. PH

Busksångare   Acrocephalus dumetorum   nT
Efter fjolårets rekordnotering (38 sjungande) var 
det väl få av oss som trodde att detta skulle över-
träffas redan under 2014, men så blev det. när sä-
songen var över kunde nämligen så många som 53 
sjungande hanar summeras. det tål att upprepas 
att inte en enda busksångare rapporterades från 
rapportområdet så pass nyligen som åren 2001 
och 2006.
 i takt med att busksångaren har ökat har det 
också blivit allt vanligare att flera hanar hörs på 
en och samma lokal. Mest anmärkningsvärt i detta 
avseende detta år var sex hanar i energiskogen vid 
Bjelkesta, lårstaviken 7–12/6 (Thomas Johans-
son, Martin Tjernberg), men tre hanar inom en 
sträcka av ett hundratal meter vid reningsverket, 
Kungsängen 31/5–2/6 (Martin Fransson m fl) bör 
också nämnas.
 Den kommunvisa fördelningen av årets 53 ha-
nar ger följande; Enköping 18, Tierp 16, Uppsala 
11, norrtälje 4 och Östhammar 4. på det hela 
taget är det Enköpings kommun som överraskar 
mest positivt jämfört med 2013 (5), men även 
Tierp och Uppsala hade klart fler i år (9 respek-
tive 6 år 2013). i botten hittar vi, som vanligt, 
Knivsta kommun som åter nollar i protokollet, 
men det gör detta år även Älvkarleby och Heby. 
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något märkligt är att den norra delen av Upp-
sala kommun och den södra delen av Östhammar 
kommun (inklusive dannemoraområdet), helt 
saknar fynd. inga rapporter som ger indikationer 
om häckning har inkommit.
 det är känt sedan tidigare att salixodlingar i 
anslutning till sjöar drar till sig busksångare (och 
flera andra nattaktiva arter sångare) och det vore 
intressant om en inventering av nattsångare i den-
na biotop kan göras framöver. PH

Trastsångare   Acrocephalus arundinaceus   nT
Sedan 2009 har vi fått vänja oss vid årssummor på  
20–25 sjungande hanar och så blev det även detta 
år, totalt 26 hanar. artens starkaste fäste var även 
detta år Sörsjön med dock relativt blygsamma sex 
individer (Ulrik lötberg, lars gustavsson), men 
här kan ha funnits fler då kontrollen inte var full-
ständig. i övrigt har 20 hanar rapporterats från 17 
lokaler under perioden 6/5–22/7.
 i vilken omfattning häckningar äger rum vet 
vi inte då sådana sällan konstateras, men från 
2014 finns en rapporterad. 2 vuxna sågs mata två 
nyligen flygga årsungar i södra Vendelsjön 12/7 
(anssi laurila) där en hane hade hörts sjunga un-
der våren. PH

Härmsångare   Hippolais icterina 
Ett extremt tidigt fynd har inkommit, en sjun-
gande hane i en snötäckt trädgård i Bodalund, 
Björklinge 2/5 (göran Frisk). PH

Höksångare   Sylvia nisoria   VU
Årets första var en hane som hördes tillfälligt på 
Storskäret, röder 23/5 (Magnus liljefors, Johan 
Södercrantz). därefter rapporterades arten från 
ytterligare tre lokaler i den södra delen av rap-
portområdets skärgård under inledningen av juni: 
2 hanar Svenska Högarna 7–8/6 (p–g larén, Ma-
thias Bergström m fl); 2 hanar Vidinge, rådmansö 
8/6 (Bo Hallman) samt 1 ex lygna, Blidö 8/6 
(Fingal gyllang, anders Haglund). Vid ett senare 
besök på Vidinge kunde häckning konstateras i 
och med att en adult fågel sågs med tre ungfåglar 
29/7 (robert Bünsow m fl).
 Under sensommaren och hösten gjordes ovan-
ligt många fynd (inflöde från öster och sydost) av 
höksångare i Mellansverige med flera fynd i bl a 
närke och dalarna. Även Upplands inland fick sin 
andel i och med att en ungfågel ringmärktes vid 
Oxängen, Vendelsjön 15/8 (anders Tengholm m 

fl). på en mer väntad lokal, röder, sågs 1 ex 17/8 
(Magnus liljefors). PH

Svarthätta   Sylvia atricapilla 
inga vinterfynd finns från årets inledning, men 
väl några tidiga vårfynd av hanar: 1 ex nåsten, 
Uppsala 16/4 (Johan Tengholm); 1 ex granvik, 
roslags-Bro 18/4 (Joakim Ekman); 2 ex Svenska 
Högarna 19/4 (anders Haglund); 1 ex långsands- 
örarna 19/4 (Oskar & Tommy löfgren): 1 ex 
Örskär 20/4 (Mikael Malmaeus m fl) samt 1 ex 
Hjälstaviken 20/4 (anders Helander).
 Ej heller några decemberfynd, men några sena 
eftersläntrare noterades under november: 1 hon-
färgad Märstagatan, Uppsala 3–12 /11 (Herbert 
Baumann m fl); 1 honfärgad Ultuna 9/11 (Bengt 
ahlberg & Eva Mattsson) samt 1 honfärgad Bill-
hamn 15/11 (Tore dahlberg). PH

Lundsångare   Phylloscopus trochiloides   nT
Året inleddes med en sjungande hane på Örskär 
21/5 (Mikael Malmaeus) och avslutades med 
en sjungande på Svenska Högarna 27/7 (rolf 
Vestberg). Under dessa drygt två månader regis-
trerades totalt 22 individer, flertalet som vanligt 
tillfälligt sjungande på skärgårdsöar. Flest, 5 ex 
(därav två som ringmärktes), på Svenska Högarna 
25/5 (Bill douhan). det enda inlandsfyndet var 1 
sjungande vid åhl, Vendelsjön 28/5 (anders ar-
nell m fl).
 ingen häckning har rapporterats, men en hane 
sjöng på en tidigare känd häckningslokal på Ör-
skär 30/5–7/6 där han sågs i sällskap med en för-
modad hona 7/6 (Mikael Malmaeus m fl). 
 på samma sätt som för t ex flod- och busk-
sångare var även 2014 ett bra år för lundsångare. 
gemensamt för dessa arter är att de anländer till 
oss från öster i slutet av maj och början av juni. PH

Kungsfågelsångare   Phylloscopus proregulus   [1; 
139; 87; 3]
Tre fynd finns från perioden 4–18/10; på Svenska 
Högarna 1 ex 4/10 och 1 ex ringmärktes 9–10/10 
(anders Eriksson, Bill douhan) samt 1 ex lång-
sandsörarna 18/10 (per Johan Ulfendahl m fl).
Hittills under 2010-talet har antalet fynd legat på 
en stabil men låg nivå med två till fyra individer 
per år. årets tre är därmed normalt.Efter en mar-
kant topp runt millennieskiftet, har antalet fynd 
minskat kontinuerligt i hela landet i kontrast till 
tajgasångaren, som istället har ökat rejält. PH



56  Fåglar i Uppland  2  2015

Tajgasångare   Phylloscopus inornatus   [0; 90; 
311; 43]
rekord! igen! Under perioden 9/9–13/10 not-
erades 43 individer, vilket är två fler än rekordet 
från förra året. Ett stort inflöde ägde rum under 
de första dagarna av oktober, då minst ett tjugotal 
sågs och hördes. Även om årets resultat är rekord, 
har fyndbilden under de fyra senaste åren varit 
särdeles stabil med 38, 40, 41 och nu 43 ex re-
spektive år. detta är ungefär tjugo gånger fler än 
antalet kungsfågelsångare under samma period.
 Som vanligt var fynden från inlandet ytterst 
få, men båda de två som finns är, vart och ett på 
sitt sätt, även i övrigt udda. det första är från 
en buske i ett dike på Tierpslätten 9/9 (Kalle 

Brinell), vilket är rekordtidigt. det andra fyndet 
är än mer märkligt. det var en död, och ganska 
platt, fågel som hittades 3/10 på parkeringen in-
till Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala (Erica 
& Hans Mejlon gnm Mats Eriksson). av allt att 
döma hade den flugit ihjäl sig mot en glasfasad.
 Observationer av fyra individer eller fler: 6 ex 
Björn 3/10 (Ulrik lötberg m fl); 4 ex Örskär 4/10 
(Martin irestedt m fl) samt 4 ex ringmärkta Sven-
ska Högarna 4/10 (Tommy Eriksson/Järfälla, Bill 
douhan). PH

Brunsångare   Phylloscopus fuscatus   [0; 4; 10; 1]
En individ sågs och hördes på Stora Vånskär, Ut-
Fredel, Blidö 4/10 (Herbert & Kerstin Baumann). 
detta är det 15:e fyndet för rapportområdet och 
landskapet Uppland. åtta av dessa fynd är gjorda 
under den första veckan av oktober. Extremda-
tum är 25/9 respektive 1/11. på Öland uppträder 
arten mer frekvent mellan andra och fjärde okto-
berveckan. PH

Gransångare   Phylloscopus collybita 
Årets första var ovanligt tidig, 1 ex Övre Föret 
redan 22/3 (åke Berg) och man kan undra var 
den hade tillbringat vintern. Från häckningstid 
(1/5–31/7) har 182 sjungande rapporterats från 
bedömt varaktiga och möjliga häckningsrevir och 
fördelas dessa på kommuner får vi följande: norr-
tälje 58, Tierp 39, Östhammar 30, Uppsala 27, 
Älvkarleby 13, Enköping 7, Heby 6 och Knivsta 
2. detta är klart fler än föregående år (127 sjung-
ande).
 Från december finns två vinterfynd registre-
rade: 1 ex Kungsängen, Uppsala 3/12 (niklas 
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Hjort) och 1 ex norby, Uppsala 8/12 (Tomas 
pärt). den senare lockade ”tristis- likt”. PH

Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis 
Ett tiotal rapporter av individer som ansetts vara 
av rasen tristis har inkommit, men den enda av rrk 
bedömda blev inte godkänd. PH

Kungsfågel   Regulus regulus   VU
det är inte mycket som har skrivits om kungsfå-

gel i rapporterna för de senaste åren. Vi har tagit 
arten för given, men det skall vi kanske inte göra 
längre. den är nämligen rödlistad från och med 
2015! En orsak till rödlistningen är att kungs-
fågeln, enligt svensk häckfågeltaxering, har min-
skat med mer än 30 % under de senaste tio åren. 
Vad som är orsaken till detta är i det närmaste 
okänt, men arten har minskat även i Baltikum och 
i Finland.
 Kungsfågeln är dock fortfarande en vanlig få-
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gel och det är inte meningsfullt att utifrån rappor-
teringen i artportalen försöka skaffa sig en bild av 
artens förekomst i rapportområdet. att den vissa 
dagar kan vara synnerligen vanlig som rastande på 
öar i det yttre havsbandet visar en rapport från 
Svenska Högarna denna höst. Minst 5 000 ex ras-
tande 5/10 (Bill douhan, anders Eriksson). av 
dessa ringmärktes 285. PH

Mindre flugsnappare   Ficedula parva 
Från våren och försommaren, perioden 17/5–21/6, 
rapporteras 25 sjungande hanar från lokaler runt 
om i rapportområdet. de var som vanligt mycket 
ojämnt fördelade med total frånvaro av fynd i 
Enköping, Heby och Uppsala kommuner (senast 
det saknas fynd i Uppsala kommun var 2006). å 
andra sidan var antalet sjungande i norrtälje och 
Östhammar kommuner desto fler, nio respektive 
tolv. därtill har häckningsindicier erhållits enligt 
följande: 1 par matade ungar i bo granhult, Fast-
erna 12/6 (Bill douhan); 1 sjungande hane Ör-
skär 17/5–1/6 och minst 1 1K 23/7–6/9 (Mikael 
Malmaeus, Martin irestedt m fl) samt 1 sjun-
gande hane Harudden, Kallrigafjärden i maj och 
varnande fågel i andra halvan av juni och början 
av juli (anna Helena lindahl m fl). i övrigt kan 
nämnas 20 fynd av tillfälligt rastande individer 
under perioden 11/5–4/6.
 Som vanligt har det även rapporterats mindre 
flugsnappare från hösten, denna gång perioden 
28/8–13/10. Totalt rör det sig om ca 74 individer, 
vilket är det högsta kända antalet i rapportområ-
det under en höst. av dessa sågs 28 ex på Björn 
(Ulrik lötberg m fl) och 26 ex (16 ringmärktes) 
på Svenska Högarna (Bill douhan m fl). Från 
Björn rapporteras 10 ex både 12/9 och 3/10.
  PH

Halsbandsflugsnappare   Ficedula albicollis 
Tre fynd även detta år: 1 ad hane Bofjärden, 
Björkö-arholma 1/5 (niklas Hjort); 1 sjungande 
2K hane Storskäret, röder, Blidö 24/5 (Magnus 
liljefors m fl) samt 1 hane Svenska Högarna 26/5 
(Bill douhan).
 Halsbandsflugsnappare rapporteras numera 
årligen från rapportområdet, typiskt är tillfälligt 
rastande hanar på öar i kustbandet under sista 
veckan av maj. Två av årets tre fynd följer väl 
detta mönster, medan det första är tidigare än 
normalt. PH

Svartvit flugsnappare   Ficedula hypoleuca 
Ett tidigt vårfynd (fenologirekord för rapportom-
rådet?) kan nämnas, 1 hane Hosjön 16/4 (leif U 
gustavsson, Sören anderson). PH

Skäggmes   Panurus biarmicus   nT
Skäggmesen tycks ha svårt att hämta sig efter 
de senaste kalla vintrarna. år 2009 fanns arten 
året runt i elva av rapportområdets sjöar, men 
för tillfället är det bara i Hjälstaviken. denna är 
därtill den enda för närvarande kända häcknings-
lokalen. Här sågs 10–20 ex, varav många årsungar, 
under sommaren och hösten, t ex 10 1K 10/6 
(per-Erik Holmlund) och 18 1K 3/7 (anders 
Hag-lund, Fingal gyllang). Som mest sågs här 40 
ex 21/9 (ragnar Hall). Även från Vendelsjön finns 
det flera iakttagelser (max 4 ex), men bara från 
perioden 13/9–14/12 (Bernt Thorssell m fl). 
 Från senhösten finns fynd även från andra 
lokaler såväl i inlandet som vid kusten: summa 15 
sträckande ex (två flockar) långsandsörarna 18/10 
(Björn lundgren m fl); 21 ex Bosjön, Älvkarleby 
30/10 (andreas press); 3 ex Storfjärden, Väddö 
2/11 (Jesper Saellström); 1 ex Ösmaren, roslags-
Bro 9/11 (Joakim Ekman); 2 hanar och 2 honor 
Tomtasjön, Knivsta 23/11 (Fredrik Friberg) samt 
1 ex lårstaviken 28/12 (pello Malm). Uppenbar-
ligen har vi fått ett visst tillskott av skäggmesar 
under hösten. PH

Blåmes   Cyanistes caeruleus 
Från den tidiga våren har en hög sträcksumma 
inkommit, ca 360 ex mot n Örsten, Singö (Fred-
rik Bondestam). PH

Pungmes   Remiz pendulinus   [0; 8H+22; H+29; 
3]   En
Tre fynd från våren: 1 hane Klardammen, dan-

Pungmes, Remiz pendulinus. FoTo: GöraN HaGLUNd
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nemora 14/4 (Curt Johnsson); 2 ex Fågelsundet 
3/5 (Kalle Brinell) samt 1 ex Vissjön 31/5 (åke 
Berg).
 de två pungmesarna i Fågelsundet upptäck-
tes i en trädgård, men förflyttade sig snabbt och 
sträckte förmodligen mot norr. Även förra året 
gjordes ett fynd vid kusten. normalt rapporteras 
arten från möjliga häckningslokaler. Efter tre år 
utan iakttagelser, 2007–2009, har arten nu rap-
porterats fem år i följd. årets tre fynd är det hög-
sta antalet sedan 2006. PH

Sommargylling   Oriolus oriolus   VU
Tre fynd är färre än genomsnittet, men arten 
fluktuerar rejält mellan åren: 1 hane Örskär 24/5 
(Mikael Malmaeus); 1 hane Bergshamra, länna 
7/6 (anneli Bonnier) och 1 hane Ubblixbo, Täm-
naren 22/6 (Ulrik lötberg, lars gustavsson).
  PH

Törnskata   Lanius collurio 
Ett sent höstfynd bör nämnas, 1 ex Måssten, Singö 
13/10 (Fredrik Bondestam, åke Berg). PH

Svartpannad törnskata   Lanius minor   [4; 6; 8; 1]
En långstannande individ fanns vid Marma, lagga 
20/6–5/7 (Henrik Bergendal m fl). Särskilt väl 
föreföll den att trivas i energiskogen. Fyndet är 
det tolfte i rapportområdet och det 19:e för land-
skapet. det enda fyndet i den norra delen av land-
skapet är 1 ex ringmärkt på Örskär 8/9 år 1966.
  PH

Varfågel   Lanius excubitor 
Ett försök att reda ut hur många olika varfåglar 
som rapporterats från januari och februari result-
erade i minst 79 individer med följande kommun- 
visa fördelning: Enköping 19 (inklusive 2 vid Hjäl-
staviken som även setts i Håbo), Uppsala 19, Öst-
hammar 11, Tierp 9, Knivsta 8, Heby 5, norrtälje 
4, Älvkarleby 3 och Sala (del av) 1. årets antal 
vinterfynd får anses ligga på en normal nivå.
 Äntligen har en helt säkerställd häckning 
rapporterats! Tore dahlberg hittade i mitten av 
juni ett par på ett hygge intill Stallmons grustag, 
Älvkarleby, senare i juni och under juli sågs paret 
mata tre ungar. Vi får gå tillbaka ända till 1990 
för att hitta något liknande. Man bör dock i detta 
sammanhang nämna observationen av en årsunge 
på norrskär, Singö 26/7 år 2007 vilket kan ha 
varit följden av en häckning i närområdet.

 Utöver häckningen har ytterligare två som-
marfynd rapporterats; 1 ex Strand, gräsö 19/6 
(Magnus Helen andersson) samt 1 ex Mickelsbo, 
Tierp 20/7 (Berndt godin). ML

Nötkråka   Nucifraga caryocatactes   nT
Fyndbilden överensstämmer väl med närmast 
föregående år med flertalet iakttagelser från barr-
skogsdominerade delar av rapportområdet, d v s 
nordväst, norr, nordost och öster om Uppsala 
(inklusive kustnära skogar). Flertalet rapporter 
berättar om 1−2 ex, men små sällskap bestående 
av 3−4 ex, i undantagsfall 5−6, förekommer också 
i rapporteringen. Klart flest vid ett och samma 
tillfälle var de minst 10 ex som sågs vid och kring 
norra Malma, Estuna (vid Erken) 15/9 (arvid 
löf, Joakim Wester).
 Förekomsten av hassellundar i anslutning till 
artens häckningsplatser i barrskog förefaller vik-
tig. att så många som ett tiotal nötkråkor sågs vid 
norra Malma är säkerligen en följd av den goda 
tillgången på hassel i omgivningarna. Febril pen-
deltrafik mellan hasseldominerade nåntunalunds 
och Hagalunds naturreservat och närliggande 
barrskogar rapporterades under hösten. PW

Kaja   Corvus monedula 
Rapporter om stora ansamlingar eller stora antal 
på sträck (≥2 000) har inkommit från en handfull 
lokaler, företrädesvis från hösten. Som mest not-
erades 8 800 ex mot V rönnskärs udde 16/10 kl. 
07.50−4.05 (per åsberg m fl) vilket är den största 
dagssumman som hittills noterats i landskapet. 

Nötkråka, Nucifraga caryocatactes. 
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sen i norra delen av Hjälstaviken i gryningen 8/4 
(pekka Westin), men ≥ 3  000 ex sågs här även 
15/4 då de svärmade över vassen under kväl-
len (Martin Tjernberg). Ca 3 000 ex noterades i 
gränby, Björklinge 10/10 (Timo Janhonen).
 av övrig rapportering att döma, med flera 
stora ungfågelflockar, tycks årets häckningssäsong 
(likt 2013) ha varit god. antal i den här storlek-
sordningen har inte rapporterats på nära 20 år.
 Starens minskningstakt de senaste 15 åren gör 
att den från och med 2015 är rödlistad i kategorin 
”Sårbar”. Beståndet har reducerats med omkring 
45 % i landet under de senaste 20 åren.  PW

Rosenstare   Pastor roseus   [0; 3; 2; 1]
En juvenil fågel observerades tillsammans med 
starar vid och kring ”Stora bron”, lövstaslätten 
under perioden 3–15/10 (Timo Janhonen m fl).
 detta är det fjärde fyndet av arten i rapport-
området (6:e i landskapet) och den individ som 
har stannat längst på en och samma lokal. Tidig-
are fynd är: 1 ad Uppsala 25/5 1981; 1 ad Älvsnäs, 
Östhammar 16–18/8 1994 samt 1 juv ledskärs-
området 28−30/9 år 2000.  PW

Bofink   Fringilla coelebs 
Från våren rapporteras större rastande flockar (≥ 
1000), alla från månadsskiftet mars–april: ≥ 2 000 
ex nygård, Tierp 25/3 (Kalle Brinell); ≥ 2 000 ex 
Västerdal, Tämnaren 30/3 (Kalle Brinell); ca1 000 
ex Järsta, Tensta 3/4 (lars-Erik larsson, Esbjörn 
Olofsson) och ca 2 000 ex Edshammar, lena 8/4 
(Owe rosengren, Tor Jonzon). Även flera sträck-
summor på ≥ 1 000 har registrerats på några kust-
lokaler under våren, som mest ca 9 000 ex sträck-
ande över Örskär 18/4 (Eskil Friberg m fl).
 Från hösten kan följande sträcksumma vara 
värd att nämna. Ca 3 000 ex mot V Trästabron, 
Väddö 1/10 (ronny Carlsson). PW

Bergfink   Fringilla montifringilla 
Bevakning av vårsträcket resulterade i två 
nämn-värda sträcksummor: ca 17 500 ex mot V 
(05.15−08.00) Fågelsundet 17/4 (lennart Söder-
lund) och ca 15  000 ex Örskär 18/4 (Martin 
irestedt m fl). För övrigt noterades en rastande 
flock innehållande ca 1  000 ex vid paris, Vänge 
19/4 (Ulrik lötberg).
 Häckningar av bergfink rapporteras numera 
sällan, men på Örskär sågs 23/7 en hane med föda 
åt ungar (Martin irestedt). PW

den tidigare toppnoteringen var 8 500 ex mot V 
Skatudden 15/10 år 2008. Andra antal som förtjä-
nar att nämnas är 2 150 ex mot S över och öster 
om Ekoln 14/10 (niklas Hjort) och 2 100 ex mot 
V Måssten, Singö 13/10 (Tomas pärt m fl). Mit-
ten av oktober är uppenbarligen den tidpunkt då 
många kajor lämnar sina sommartillhåll för att 
flytta mot vinterkvarteren. PW

Råka   Corvus frugilegus 
Under våren genomfördes en inventering av 
UOF och Uppsala kommun. Sammanlagt hittades 
215 bon där häckning påbörjats. av dessa fanns 
115 i Björklinge, 97 i Uppsala och 3 i Bälinge. 
Björklinge hyste således fler häckande par än 
Uppsala stad! årets resultat är i och för sig något 
bättre än fjolårets bottennotering (180 par), men 
ändå det näst sämsta sedan 1960-talet (se artikel 
i FiU 4/2014). Toppåren kring 1990 fanns 1 300 
par fördelade på fler än 20 kolonier. PW

Kråka   Corvus corone 
Endast två fyrsiffriga sträcksummor har rapporter-
ats: 1 380 ex mot V rönnskärs udde 16/10 (Fin-
gal gyllang m fl) och 1 100 ex mot V Korsnäset, 
Singö 1/11 (Tomas pärt). Ytterst blygsamma antal 
således, särskilt vid en jämförelse med hur det var 
på 1970-talet! PW

Svartkråka   Corvus corone corone 
Två fynd föreligger: 1 ex långskär, Söderarm 21/4 
(Herbert Baumann m fl) och 1 ex aspnäs, råd-
mansö 3/5 (peder Winding m fl). Eftersom asp-
näsfågeln sannolikt var samma individ som vid 
närbelägna riddersholm året innan, läggs bara ett 
fynd till de tidigare sju som hittills registrerats i 
Uppland under 2000-talet. PW

Korp   Corvus corax 
Den klart största ansamlingen, den enda tresiffriga, 
var ≥ 130 ex på ett hygge nV gåvastbo, Tierp 
18/7 (lars Bern, Jakob angsten). De tre största i 
övrigt som rapporterats är: 50 ex Sevedskvarn, nora 
23/2 (göran lenz); 90 ex Svarvarbo, Skuttunge 
27/9 (Thomas pless) och 52 ex förbiflygande 
dragmansbo, altuna 14/11 (Eva Johansson). PW

Stare   Sturnus vulgaris   VU
Stora ansamlingar (≥ 1000) har rapporterats från 
drygt ett tiotal lokaler. Den klart största var de ≥ 
7 000 ex som lämnade övernattningsplats i vas-
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Gulhämpling   Serinus serinus   [1; 15; 26; 1]   
VU
En iakttagelse även detta år, 1 ex överflygande 
Svarvarbo, Skuttunge 27/4 (Thomas pless). Ett äld-
re fynd: 1 ex Örskär 27/4 2012 (petter Haldén).
 detta är det 26:e fyndet i rapportområdet, 
från tidigare år finns ytterligare 17 från Stock-
holmstraktens del av landskapet. av dessa totalt 
43 ex har 27 noterats under 2000-talet. årets 
fynd är det 13:e i rapportområdet efter millen-
niumskiftet. dessa antal skiljer sig från dem som 
angavs i föregående årsrapport och är en följd av 
att fynden reviderats. PW

Grönfink   Carduelis chloris 
Årets största flock innehöll ca 500 ex och sågs 
vid librobäck, Uppsala 2/11 (pekka Westin). 
Näst störst var ca 300 ex lilla Ultuna, Uppsala 
17/9 (Bengt-Olov Stolt). därtill har flockar om 
100–250 ex rapporterats från ytterligare ett tiotal 
lokaler under året.
 arten fortsätter att minska, sannolikt en följd 
av parasiten gulknopp, som tycks drabba grön-
finken speciellt hårt.  PW

Steglits   Carduelis carduelis 
Stora ansamlingar med 100–250 ex har rapport-
eras från en handfull lokaler, och dessutom sågs 
minst 300 ex åkra, Vendelsjön 12/1 (ragnar 
Hall) och ca 400 ex Hårby, Hjälstaviken 7/10 
(Timo Janhonen).
 Många, men antalen bleknar ändå i jämförelse 
med den 2 000-flock som fanns vid Hesta torp, 
giresta i januari föregående år. denna extremt 
stora flock berodde på att raps-/spannmålsfält 
fanns kvar oskördade. Steglitsen är för övrigt en 
av få fröätande arter som det går riktigt bra för.  
  PW

Grönsiska   Carduelis spinus 
inget anmärkningsvärt, men de tre högsta antalen 
som noterats på sträck under våren kan ändå näm-
nas: ca 800 ex råstensudde, Singö (Tomas pärt); 
ca 1 400 ex Örskär 18/4 (Martin irestedt m fl) 
och minst 1  100 ex samma lokal 20/4 (Tobias 
Hammarberg m fl). PW

Hämpling   Carduelis cannabina
Efter det föregående årets ovanligt talrika uppträ-
dande under den inledande vintern gav januari–
februari 2014 mer normala antal med totalt sex 

individer från tre lokaler: som mest 3 ex Stabby 
prästgård/Hällby förskola, Uppsala i januari–bör-
jan februari (Jan-Erik Wahlroos m fl); 1 ex åkra, 
Vendelsjön 11/1 (nina Janelm m fl) och 2 ex 
Korsängen, Enköping 19 och 27/1 (Bodil Bern-
ström).
 Från hösten finns fyra tresiffriga flockar not-
erade, som mest ca 150 ex Månkarbo, Tierp 28/9 
(raul Vicente, Magnus liljefors). året avslutades 
med 1 ex Stabby prästgård 2/12 (niklas Hjort). 
Minskningstakten har planat ut och beståndet 
tycks vara stabilt och hämplingen är inte längre 
rödlistad.  rekordmånga hämplingar registrerades 
på sträck vid Falsterbo under hösten. PW

Vinterhämpling   Carduelis flavirostris   VU
arten är rapporterad från ett tjugotal lokaler un-
der januari–februari. Den största flocken, 65 ex, 
sågs på lövstaslätten 21/1 (inger gustafsson). 
Som mest 58 ex noterades vid Stabby–Hällby, 
Uppsala 26/1 (Johan Tengholm m fl). i övrigt kan 
ca 40 ex Håmsta, Biskopskulla 25/1 (Bo g Svens-
son) nämnas.
 Under återsträcket i april noterades arten vid 
några lokaler, bl a ca 70 ex norrbäck, norrby 
14/4 (Kalle Källebrink) och som mest ca 40 ex 
Hånstaslätten, lena 12–13/4 (Martin & Vilhelm 
amcoff m fl).
 Från höstflyttningen (september–november) 
föreligger fynd från ett 50-tal lokaler, både i in-
landet och vid kusten. De tre största flockarna var: 
ca 50 ex Södervägen, Västerlövsta 28/10 (Björn 
Jerner); ca 70 ex garnbackarna, Biskopskulla 
29/10 (Simon Jakobsson, Fingal gyllang) och ca 
50 ex Hargsviken 8/11 (Wilhelm dietrichson).
 iakttagelser finns även från december och två 
kan vara värda att nämna: som mest 35 ex Stab-
by-Hällby, Uppsala 2–31/12 (ragnar Hall m fl) 
samt 15 ex Stora Blomsberg, Bälinge 8/12 (petter 
Haldén).
 En allmän minskning av arten har under 
senare år registrerats i landet under flyttningstid 
och vinter. Vinterhämplingen är numera rödlis-
tad. Hur det går för arten i häckningsområdena 
vet vi inte så mycket om, men i norge, där arten 
är mycket vanligare som häckfågel, har en klar 
minskning noterats. att vi numera ser klart färre 
vinterhämplingar i rapportområdet beror kanske 
inte bara på att arten har haft en generellt neg-
ativ trend, utan också på att arealen av miljöer 
som passar som rast- och övervintringslokaler, 
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t ex ruderatmarker och jordbruksmark i träda 
med frörika vinterståndare, har reducerats. PW

Gråsiska   Carduelis flammea 
Från januari–februari har tresiffriga antal rapport-
erats från ett 15-tal lokaler. Den största ansam-
lingen innehöll minst 500 ex och sågs vid åkra, 
Vendelsjön 11–13/1 (patrick Fritzson m fl). Åter-
sträcket mot häckningsområdena var i full gång un-
der mars och ett par sträcksummor kan nämnas: 
ca 200 ex mot n Hjälstaviken 5/3 (pekka Westin) 
och ca 150 ex mot n Källskärsudden, gräsö 23/3 
(Zacke Svensson, arvid landgren).
 Under hösten (september–början av novem-
ber) iakttogs sträckrörelser vid i första hand några 
kustlokaler. nämnas kan ca 400 ex Måssten, Singö 
26/9 och 580 ex 10/10 (Fredrik Bondestam); 
370 ex Fågelsundet 26/10 (anssi laurila) samt 
ca 400 ex Skvallerhamnsudden, arholma 8/11 
(Eskil Friberg m fl). Årets största flock som rap-
porterats var ca 750 ex längs Vendelån, Vansta, 
Tensta 29/11 (Martin Tjernberg). Även i december 
registrerades stora flockar, som mest ca 600 ex vid 
Fyrisån, librobäck, Uppsala 8/12 (pekka Westin) 
och ca 400 ex Hävermossen, alunda 30/12 (Yn-
gve Hareland, lotta Hedkvist). PW

Brunsiska   Carduelis flammea cabaret 
Tre fynd finns från årets inledning: 1 ex Mumsarby, 
dannemora 11–12/1 (Curt Johnsson, annika 
rastén); 1 ex Björkskog, Fasterna 15/1 (Helge 
röttorp) och 1 ex Sumpen, gräsö 3/3 (Elisabeth 
& åke Karlsén).
 därefter dröjde det fram till hösten innan 
brunsiskor åter observerades. på långsandsörarna 
ringmärktes vardera 12 ex både 6/9 och 12/10 
samt 7 ex 18/10 (Björn lundgren m fl), det vill 
säga totalt 31 ex. på Svenska Högarna försågs 36 
ex med ring under perioden 14/9–18/10 (Bill 
douhan). i övrigt finns iakttagelser av samman-
lagt 5 individer på tre lokaler under hösten. inga 
fynd i december. PW

Snösiska   Carduelis hornemanni 
Från årets början, januari–mars, finns iakttagelser 
rapporterade från drygt ett 30-tal lokaler. Flest, 4 
ex, sågs vid åkra, Vendelsjön 13/1 (robert Bün-
sow). Efter ett längre uppehåll föreligger ett fåtal 
fynd av enstaka individer under oktober och no-
vember, bl a 2 ex rastande Måssten, Singö 3/11 
(Fredrik Bondestam). Från december finns inga 
kända observationer.
 En summering av alla rapporterade fynd ger 
totalt 64 ex under året, vilket är betydligt lägre än 
fjolårets 147 snösiskor. PW

Bändelkorsnäbb   Loxia leucoptera 
året började som fjolåret slutade, d v s fynd under 
januari–februari saknas helt. Från perioden mars 
till början av juni finns dock iakttagelser av 1−3 ex 
gjorda på åtta lokaler, både vid kusten och i inlan-
det. nämnas kan 3 ex mot n råstensudde, Singö 
13/4 (Tomas pärt) samt 1 hane som både sågs och 
hördes sjunga 7/6 på Örskär (petter Haldén).
 liksom 2013 inleddes även 2014 ett inva-
sionsartat uppträdande i juli och observationerna 
duggade stundom tätt fram till årsskiftet. 
 det var, som vanligt, vid kusten som flertalet 
bändelkorsnäbbar registrerades. Flest observerades 
på Örskär i början av augusti där minst 150 ex 
noterades 1/8 (Mikael Malmaeus m fl) och minst 
75 ex 6/8 (Martin irestedt). därtill har ca 50 ex 
rapporterats från Örskär även andra dagar, men 
lika många också från Singö och i Björns skärgård 
vid några tillfällen.
 Bändelkorsnäbbar har rapporterats från ett 
flertal lokaler i inlandet och vid  Kronåsens livs i 
Uppsala fanns fåglar stadigvarande från slutet av 
juli fram till årets slut. Som mest observerades här 
minst 15 ex 23/12 (Johan Widenberg).
 Sammantaget har ca 1 080 individer bokförts 
under året. det är betydligt färre än de ca 2 080 
ex som noterades föregående år, men i ett histo-
riskt perspektiv ändå en mycket hög totalsumma. 
Utöver fjolåret är det endast år 2002 (drygt 2 500 
ex) som överträffar årets resultat. PW

Mindre korsnäbb   Loxia curvirostra 
arten var relativt sparsamt förekommande under 
en stor del av året och observerades i lite större 
mängd först under högsommaren. Tresiffriga antal 
har bara noterats vid en handfull tillfällen, samt-
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liga vid kustenlokaler. Störst antal, ca 200 ex, rap-
porteras 22/7 sträckande mot O Örsten, Singö 
(Fredrik Bondestam) och på sträck vid Fågelsun-
det 9/8 (Kalle Brinell).
 Ulleråker i Uppsala erbjöd fina närobsar av 
mindre korsnäbbar, stundom tillsammans med 
bändelkorsnäbbar. Fåglar fanns på plats från slu-
tet av juli och året ut. Flest, 65 ex, noterades 26/8 
(Hans nissen).
 i övrigt var arten i stort ovanligt fåtalig i inlan-
det under året. Kustlokalerna dominerade, men 
erbjöd inte heller på några större antal. Senast 
arten uppträdde invasionsartat i rapportområdet 
var 2009. PW

Större korsnäbb   Loxia pytyopsittacus 
Rapporter finns från samtliga månader, men i de 
flesta fall har bara enstaka individer eller små säll-
skap observerats, företrädesvis i större skogsom-
råden. Flockar med ≥ 20 ex har bara noterats vid 
kustnära lokaler. De tre största är alla rapporterade 
som överflygande på Örskär: 57 ex 28/9 (Claes 
Hansson) samt ca 100 ex 4/10 och ca 75 ex 5/10 
(Johan Södercrantz, david Hammarberg m fl). 
Den största flocken i inlandet var 16 ex (flerta-
let ungfåglar) Mångelbo, Skuttunge 6/6 (david 
Hammarberg).
 årets rapportering ger vid handen att 2014, 
som föregående år, var ett bra år för arten. dessa 
två överträffas i antal endast av det stora invasion-
såret 2003. PW

Rosenfink   Carpodacus erythrinus   VU
Sammanlagt har ca155 sjungande hanar registre-
rats under våren och försommaren. detta är klart 
färre än 2013 (220), men ungefär i nivå med 
andra år under den senaste dekaden. Fyndbilden 
liknar dock den från 2013 med noteringar från 
kustnära lokaler men även från inlandet i nordost. 
Fortsatt fåtalig i välbesökta trakter kring Enköping 
och Uppsala.
 Även om rosenfinken minskat, har ändå några 
lite större antal rapporterats från kusten under 
sträcktid: 10 ex rastande Örskär 17/5 (Magnus 
rignell); 7 ex Svenska Högarna 18/5 (anders 
Hag-lund, Fingal gyllang) och 8 ex Storskäret, 
röder, Blidö 24/5 (Magnus liljefors m fl). PW

Tallbit   Pinicola enucleator
Från årets inledning (januari–mars) har samman-
lagt ca 90 ex rapporterats, flertalet från gård-

skärshalvön. De två största flockarna här var 16 
ex granskär, Karlholmsbruk 22/1 (ingela Källén) 
och 18 ex Sörfjärden 16/2 (Sven H Jansson, 
Tommy Eriksson). i övrigt mycket få fynd från 
inlandet under perioden, bl a 11 ex förbiflygande 
Karboda, Vendel 28/1 (Bernt Thorssell).
 Under efteråret registrerades sammanlagt en-
dast 23 ex från ett drygt tiotal lokaler vid kus-
ten och i inlandet, under perioden 18/10–15/11. 
Flest, 8 ex, sågs vid Skeppargatan i Öregrund 
7/11 (Olle pettersson). Totalsumman stannar på 
113 individer, att jämföra med minst 324 år 2013 
och ca 760 året innan. PW

Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes 
Flockar bestående av ≥ 10 ex har setts på ett 15-tal 
lokaler i rapportområdet, men Uppsala med sina 
parker och grönområden dominerar fyndbilden. 
Den största flocken, minst 59 ex, noterades vid 
rapphönsvägen, Sunnersta 8/3 (per Johan Ulfen-
dahl). Ett par förhållandevis stora antal har rap-
porterats även från lokaler utanför Uppsala: 22 ex 
Hummelsta, Tillinge 10/2 (Kermith illerbrand) 
och 19 ex lövsta, Funbo 12/10 (Martin Tjern-
berg). PW

Lappsparv   Calcarius lapponicus   VU
Inga vinterfynd har rapporterats från januari–feb-
ruari eller december. Under vårflyttningen (slutet 
av mars till början av maj) sågs magra 12 ex vid 
elva lokaler, som mest 2 ex Hånstaslätten, lena 
12/4 (Martin & Wilhelm amcoff).
 Som vanligt var arten talrikare under höstflytt-
ningen (slutet av augusti till mitten av oktober) 
och totalt registrerades 62 ex vid ca 25 lokaler, 
såväl i inlandet som vid kusten. Det största enskil-
da antal som rapporterats är 6 ex på Björn 25/9 
(Ulrik lötberg m fl). Även 4 ex både vid Kungs-
ängen, Uppsala 14/9 (per Eriksson) och Stenha-
gen, läby 30/9 (åke Berg) kan nämnas.
 Slutsumman, 74 ex, är en av de lägsta årssum-
morna någonsin. Tråkigt nog fortsätter lappspar-
ven att minska, en nedgång med 30 % på tio år, 
både som häckfågel i fjällvärlden och som ras-
tande längs flyttningsvägarna genom södra och 
mellersta Sverige. nedgången har varit så om-
fattande att lappsparven från och med 2015 är 
rödlistad i kategorin ”Sårbar”. PW

Snösparv   Plectrophenax nivalis 
Årets inledning gav 951 ex under perioden 11/1–
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25/4, något fler än fjolårets ca 825 ex. Den klart 
största ansamlingen var ca 175 ex Hånstaslätten, 
lena 22/3 (patrick Fritzson). Ca 70 ex lands-
bergslätten, Biskopskulla 16/3 (Martin Tjernberg) 
kan också nämnas.
 Slutsumman för andra halvåret, observation-
er finns från perioden 9/10–28/12, blev 307 ex 
vilket är knappt hälften jämfört med 2013 ( 635). 
Den överlägset största flocken sågs på lövstaslät-
ten, Funbo som mest ca 85 ex 26/12 (nils-Olof 
Jerling).
 Totalsumman för hela året blev 1 258 ex vilket 
är en minskning jämfört med fjolåret (1 460) och 
den lägsta summan på drygt tio år. Sannolikt en 
spegling av att det går dåligt för snösparven i den 
svenska fjällvärlden. PW

Gulsparv   Emberiza citrinella   VU
Från januari–februari har fyrsiffriga antal rapport-
erats från två lokaler med viltåkrar eller oskördade 
spannmålsfält. Den största ansamlingen var de 
2 500 ex som sågs n nybylunds nr, Kulla 22/1 
(pekka Westin) följd av ca 1 000 ex  V lygnesta, 
långtora 15–25/1 (Martin amcoff m fl). I övrigt 
har tresiffriga antal, maximalt ca 750 ex, rapport-
erats från ytterligare ett 20-tal lokaler under de 
två första vintermånaderna.
 Även från december finns det ett fynd av en 
fyrsiffrig flock, ca 1 000 ex, n nybylunds nr, Kul-
la 30/12 (pekka Westin). Flockar innehållande ca 
100–400 ex har noterats på ytterligare ett tiotal 
lokaler under december.
 Svensk Häckfågeltaxering visar att gulsparven 
har minskat med nästan 50 % under de senaste 
30 åren. Från 2015 är gulsparven rödlistad som 
”Sårbar”. PW

Ortolansparv   Emberiza hortulana   VU
En genomgång av inkomna rapporter ger samman-
taget ca 50 sjungande hanar,  betydligt fler än de 
31 som registrerades under fjolåret, men klart 
färre än 2012 års 70 revir. Fyndbilden domin-
eras totalt av det småbrutna jordbrukslandskapet 
beläget nord, nordväst och väst om Enköping. 
i Uppsala kommun är det numera bara Faxan i 
gamla Uppsala som fortfarande hyser något en-
staka par. Ensamma och oftast tillfälligt sjungande 
hanar har registrerats även i Knivsta kommun och 
på några andra platser i rapportområdet, men 
dessa är totalt sett försvinnande få.

 Endast ett fåtal individer observerades i sam-
band med vår- och höstflyttningen, bl a 2 ex Örskär 
10/5 (petter Haldén). PW

Videsparv   Emberiza rustica   VU
Vårfynd även detta år av denna i rapportområdet 
numera mycket ovanliga art: 1 sjungande hane 
Söderbykvarn, Funbo 30/4 (Jan rosenfeld) och 1 
ex mot nV Simpnäs, Björkö-arholma 2/5 (niklas 
Hjort).
 Från bortflyttningen mot vinterkvarteren har 
sammanlagt 14 ex rapporterats från knappt ett 
tiotal lokaler under perioden 30/8–4/10. Flest, 3 
ex, sågs rasta på Örskär 6/9 (Martin irestedt).
 Även om årets iakttagelser innebär en dryg 
fördubbling av antalet sedda individer jämfört 
med fjolåret, återspeglar det knappast artens ut-
veckling i landet. Minskningstakten bedöms upp-
gå till 40−60 % under de senaste 10 åren och se-
dan 1980 har arten minskat med 85−95 %. Från 
2015 flyttas videsparven från ”nära hotad” till 
”Sårbar” i rödlistan. PW

Dvärgsparv   Emberiza pusilla   nT   [3; 14; 21; 
1]
Årets enda fynd, det första i rapportområdet se-
dan 2011, var 1 ex som rastade på en liten ö vid 
getskärsudden, gräsö 17/5 (Claes Hansson). 
detta är det 26:e fyndet i rapportområdet och det 
39:e i landskapet genom tiderna. Endast fyra av 
dvärgsparvarna i rapportområdet är observerade 
under våren och bara ett fynd är från inlandet. 
de flesta har setts på öar utanför kusten eller på 
kustnära lokaler. PW

Sävsparv   Emberiza schoeniclus   VU
Från januari–februari föreligger vinterfynd av 
sammanlagt 7 ex från fem lokaler, bl a 2 ex i 
viltåker n nybylunds nr, Kulla 22/1 (pekka 
Westin). Även från december finns det några iak-
ttagelser: 1 ex Övre Föret, Uppsala 2/12 (peter 
nason); 1 ex Hjälstaviken 17/12 (åke Berg) och 
1 hona Stabby prästgård, Uppsala 23/12 (göran 
& Kristina Frisk).
 arten har minskat sedan 1980-talet med 
fortsatt påtaglig nedgång senaste tioårsperioden. 
Sävsparven är därför från 2015 rödlistad i kate-
gorin ”Sårbar”. PW


