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Rördrommen i Upplands
rapportområde 2012
Inför 2012 utsåg SOF:s forskningskommitté rördrom till riksinventeringsart
för detta år. Arten har vid tre tidigare tillfällen – 1969, 1979 och 2000
– varit föremål för denna typ av inventering. Få andra arter torde vara
mer lämpade för detta, om målsättningen är att ta reda på hur många
revirhävdande hanar som finns. Den tutande hanen hörs mycket långt, och
kan under optimala förhållanden registreras på åtminstone en halvmils
avstånd. Eftersom hanen därtill tutar flitigt, vill det mycket till för att den
inte skall bli bokförd på lokaler som besöks av oss fågelintresserade. Det
är således normalt lätt att konstatera om det finns rördrom i en sjö, men
det kan vara problematiskt att reda ut hur många som finns i större sjöar
där flera hanar hävdar revir. Alla låter inte samtidigt, och dessutom kan en
individ sannolikt flytta mellan olika delar av en sjö (likaså mellan närliggande sjöar). Lägger man ned lite möda på uppgiften, är det dock möjligt
att komma fram till ett sannolikt resultat. Det är sålunda görligt att ta reda
på hur många hanar som hävdar revir även i stora sjöar, men att sedan
klara ut om de även häckar är mycket svårt. Man får normalt nöja sig med
att samla in indicier, t ex konstatera födotransporter till en och samma
plats, för att komma fram till att häckning sannolikt förekommer.

Rördrom Botaurus stellaris.
FOTO: OVE FERLING
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Målsättningen med årets inventering var
således inte att ta reda på hur många par
som häckade, utan att registrera så många
som möjligt av de revirhävdande hanar som
fanns. För Upplands del vet vi förhållandevis
väl vilka Mälarvikar och sjöar som brukar
kunna hysa rördrom, men rrk Uppland har
denna gång inte lagt ned någon möda på
att försöka få rapportområdets skådare att
systematiskt besöka alla dessa lokaler för att
konstatera om där fanns rördrom eller inte.
Den presentation av årets resultat som följer
nedan skall därför inte ses som verket av en
inventering, utan som resultatet av den spontana rapporteringen i Artportalen.
Kort historik fram till 1969
Rördrommen är känd från Uppland sedan
åtminstone slutet av 1700-talet, då Fischerström (1785) anger att ”den häckar på
flera ställen vid Mälaren” (vilket rimligtvis
inbegriper även Uppland). Enligt Kolthoff
(1907) försvann arten från landet vid mitten
av 1800-talet, men kanske fanns det kvar
enstaka sporadiskt häckande par. Den unga
hona, som sköts vid Vik (Lårstaviken) den 5
december 1868, skulle ha kunnat vara resultatet av en sådan häckning.
I början av 1900-talet återinvandrade
rördrommen till Sverige, och det första fyndet
från Uppland under detta århundrade var
en individ som fångades i en ryssja i Kärven
1919. Spridda rapporter om rördrom finns
från åren därefter, och från och med 1940talet har arten varit regelbundet förekommande. Från Hjälstaviken har arten rapporterats
årligen sedan 1944, och säkerställd häckning
konstaterades första gången 1948. Tutande
rördrommar rapporterades från allt fler sjöar
och Mälarvikar under 1940-talet. Detta var
av allt att döma ett årtionde då arten expanderade rejält i Uppland.
Säsongen 2012
Vinterfynd är mycket ovanliga och från 2012
finns inget rapporterat. Först ut var istället en
tutande hane i Vendelsjön den 24 mars och
den följdes snart av revirhävdande i såväl
andra sjöar som i Mälarvikar. Efter det att

den sista hördes i Hjälstaviken den 26 juli, var
året över för tutande drommar, och nu kan vi
summera ihop totalt 54 revirhävdande i rapportområdet under året (se Tabell 1). Detta
antal har vi uppnått efter viss möda, eftersom
det finns flera problem med rapporteringen
i Artportalen. Ett sådant är att avgöra hur
många individer det har varit på lokaler med
flera tutande, men det brukar gå att lösa
genom att kontakta personer som har dessa
som hemmalokaler. Ett annat problem med
rapporteringen är att vissa rapportörer har en
benägenhet att som lokal ange den plats där
de själva befinner sig, och inte den lokal där
den aktuella fågeln, i detta fall rördrommen,
finns. I och för sig brukar det gå att klara ut
om det finns tillräckligt utförlig information
i kommentarsfältet, men det är sällan det
förekommer. Står det, vilket har hänt, ”hörs
på avstånd”, utan uppgift om riktning, kan
det vara omöjligt att ens gissa vilken lokal
som kan vara aktuell.
Nåväl, årets resultat blev således 54 revirhävdande hanar. Även om det ligger en
hel del tankemöda bakom denna slutsats, är
den sannolikt belastad med fel. Vi har från
och med ofta inte en aning om hur länge en
tutande hane har hörts på en lokal. Från ett
flertal sjöar finns bara någon enstaka rapport
om förekomst. Vi vet inte om detta beror
på att den bara hördes en natt, eller om den
kanske fanns kvar men förblev ohörd, därför
att ingen besökte platsen senare. Detta är
inte något unikt för 2012, utan har alltid
varit en faktor att beakta vid summering av
totalsumman för respektive år. Vi har därför
alltid räknat maxantalet tutande på respektive lokal, oavsett hur länge varje individ har
rapporterats hörd. Det är bara i undantagsfall
som vi räknat bort någon, därför att det i just
detta fall varit uppenbart att samma individ
har flyttat mellan närbelägna lokaler. Vi får
därför räkna med att det verkliga antalet
rapporterade individer kan ha varit färre,
men å andra sidan har det sannolikt funnits
individer på lokaler som inte har kommit till
vår kännedom.
I Tabell 1 redovisas den rapporterade
förekomsten av tutande rördrommar i rapFÅGLAR I UPPLAND 2 2013
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portområdet under 2012. Av de totalt 54
individerna fördelas 40 på sjöar (28 lokaler),
13 i Mälarvikar (8) och en (Gränsöfjärden) i
den inre delen av en grund och vegetationsrik
havsvik (se även Karta 1). Tre lokaler – Tämnaren, Vendelsjön och Hjälstaviken – hade fler
än två tutande hanar. Flest hade Tämnaren
med sju, medan de andra hade vardera fyra.
Dessa tre är sedan länge välkända tillhåll
för arten. Det gäller även de fem som hade
vardera två tutande hanar: tre sjöar – Brosjön, Dannemorasjön och Kärven – och två
Mälarvikar – Grystaviken och Lårstaviken.
Resterande 29 lokaler hade således vardera
en individ.

Tabell 1. Antalet revirhävdande rördrommar på
lokaler med rapporterad förekomst under 2012.
Sjö

Antal

Alstasjön (Enköping kommun)
Bottenfjärden (Norrtälje)
Brosjön (Norrtälje)
Bruksdammen (Östhammar)
Byrsjön (Uppsala)
Dannemorasjön (Östhammar)
Ekasjön (Norrtälje)
Erken (Norrtälje)
Filmsjön (Östhammar)
Fladen (Uppsala)
Funbosjön (Uppsala)
Grissjön (Uppsala)
Hosjön (Uppsala)
Ingsjön (Heby)
Kärven (Uppsala)
Långsjön, Björklinge (Uppsala)
Rastsjön (Uppsala/Östhammar)
Rådasjön (Norrtälje)
Skälsjön (Tierp)
Sottern (Uppsala)
Strandsjön (Uppsala)
Söder-Giningen (Uppsala)
Tegelsmora kyrksjö (Tierp)
Tämnaren
Vansjön (Heby)
Vendelsjön (Tierp)
Ösmaren (Norrtälje)
Övre Föret (Uppsala)

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
4
1
1

Summa sjöar:

40
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Mälarvik

Antal

Bastängen (Enköping)
Bondkroken (Håbo)
Grystaviken (Enköping)
Hjälstaviken (Enköping/Håbo)
Hummelstaviken (Enköping)
Kyrkviken, Alsike (Knivsta)
Lårstaviken (Uppsala/Enköping)
Svinnegarnsviken (Enköping)

1
1
2
4
1
1
2
1

Summa Mälaren:

13

Kustlokal

Antal

Gränsöfjärden (Östhammar)

1

Totalsumma:

54

Rördrommen i Upplands rapportområde
1969–2012
Den första riksinventeringen av rördrom
genomfördes redan 1969. Information om
inventeringen publicerades i Vår Fågelvärld,
men också i andra tidskrifter, i dagspressen samt i radio. Därtill spreds upprop till
lokala fågelföreningar, SOF:s lokalombud
och till enskilda fågelintresserade. Även om
förutsättningarna då inte på långa vägar var
lika goda som idag att sprida dylika budskap,
torde uppropet 1969 ha fått en relativt god
spridning. Andra aspekter att beakta vid en
jämförelse mellan denna och efterföljande inventeringar är att antalet skådare var avsevärt
färre då, och att dessa inte alls på samma sätt
som idag hade bil. Dagens fågelskådare har
således helt andra möjligheter att röra sig i
landskapet, men å andra sidan var det kanske
så att allmänt naturintresserade, bosatta i
bygden, då i högre utsträckning än idag uppmärksammade olika upprop och rapporterade
om de hörde en rördrom.
Säkerligen var det även då så att inte alla
rördrommar kom Lars Broberg, som sammanställde resultatet av 1969 års inventering,
till kännedom, men mycket talar ändå för
att flertalet av dem som fanns i Uppland
gjorde det. Resultatet av denna inventering

blev 27 revirhävdande hanar i landskapet,
därav 20 i Mälaren, och totalt för hela landet
uppskattningsvis 150 individer. Sjöar i rapportområdet, vid sidan av Mälaren, där det
fanns tutande hanar var Skedviken, Syningen,
Kundbysjön, Brosjön, Bottenfjärden och Ösmaren. Dessa sjöar är alla belägna i Norrtälje
kommun. Inga rördrommar rapporterades
från andra delar av rapportområdet. Negativa
rapporter fanns dock från Tämnaren och
Hosjön (Broberg 1971).
Redan tio år senare, 1979, påbjöds nästa
riksinventering av rördrom. Denna inventering genomfördes året efter en kall och snörik
vinter, som hade föregåtts av en rad milda
och för artens överlevnad fördelaktiga vintrar. Efter en räcka av år med allt fler tutande
rördrommar i landet, inte minst i Uppland,
minskade antalet i rapportområdet, från 59 år
1978 till endast 36 under inventeringsåret. Av
dessa 36 registrerades 20 i Mälaren.
Om vi jämför riksinventeringsåret 1979
med hur det var året innan, finner vi att
den stora nedgången i första hand drabbade
drommar i andra sjöar än Mälaren, från 34 till
16, det vill säga mer än en halvering, medan
minskningen i Mälaren inskränkte sig till endast fyra, från 24 till 20. Exempel på lokaler
med kraftig reducering av antalet tutande är
Vendelsjön (4 → 2), Dannemorasjön (2 → 0),
Funbosjön (2 → 0), Kärven (2 → 0), Alasjön
(4 → 2), Brosjön (3 → 1) samt Skedviken (5
→ 2). Bortsett från de två sistnämnda, är de
alla sjöar som inte hade någon rapporterad
förekomst av arten 1969.
Det dröjde sedan fram till 2001 innan
nästa riksinventering av arten genomfördes, men för Upplands del har vi även från
mellanliggande år bra kunskap om antalet
tutande hanar i rapportområdet. Skälet är att
fågelskådare i Uppland sedan länge haft för
vana att göra utflykter i sommarnatten för att
lyssna efter mer eller mindre ovanliga arter
nattsångare. Även om rördrommen kanske
inte tillhör dessa, är det ändå så att också
tutande hanar hörs under dessa utfärder och
arten alltid har ingått bland dem som skall
rapporteras. Rrk Uppland har därför kunnat samla på sig mängder av fynd och har

också varje år försökt sammanställa antalet
tutande hanar i rapportområdet. I Figur 1
redovisas förekomsten under den gångna
40-årsperioden 1973−2012. Även om antalet
fågelintresserade har ökat under perioden,
torde kurvan väl spegla förekomsten av rördrom under dessa år.
Den kraftiga nedgången mellan 1978 och
1979 följdes av några år, fram till och med
1984, med en relativt stabil förekomst kring
ett 40-tal hanar i rapportområdet. Sedan
följde ånyo en kall och snörik vinter med
stor dödlighet bland övervintrande rördrommar. Antalet revirhävdande halverades, och
från 1985 rapporterades endast 19. Efter
ytterligare två stränga vintrar i rad noterades
rekordlåga 15 hanar 1987, en förhållandevis
liten nedgång sett till hur dessa vintrar var.
Från denna, den klart lägsta nivån under den
aktuella perioden, ökade antalet stadigt till 54
år 1995, men sjönk sedan, efter en kall vinter,
rejält till 34 sommaren 1996. Därefter följde
ytterligare två år med endast drygt 30 tutande
hanar, men sedan mer än fördubblades antalet
på bara två år, från 31 till 70, mellan 1998
och riksinventeringsåret 2000. Det är den
kraftigaste uppgången som registrerats under
40-årsperioden. Orsaken till denna snabba
stegring är dock okänd. Mellanliggande vintrar var i och för sig milda, men uppgången
var ändå anmärkningsvärt kraftig.
Om vi studerar var i rapportområdet rördrommarna registrerades 2000 jämfört med
1979, finner vi en påtaglig skillnad. Trots att
det totala antalet tutande hanar hade ökat,
från 36 till 70, hade antalet i Mälaren istället
stagnerat kring 20. Av detta följer att det var
i andra sjöar, inte i Mälaren, som nyetableringen hade skett efter 1979. Antalet sjöar
med rapporterad förekomst var 35 år 2000,
men bara 13 vid inventeringen 1979. Även
om det fanns rördrom i Tämnaren redan
1979, två tutande, registrerades så många
som tio år 2000.
Den kraftiga uppgången mellan 1998 och
2000 planade snabbt ut och följdes av en svag,
men kontinuerlig, uppgång för att nå en topp
med drygt 80 tutande 2005 samt 2007−2009.
Efter en mycket kall och snörik vinter
FÅGLAR I UPPLAND 2 2013
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r;rdrom
Figur 1. Antalet tutande rördrommar i Upplands rapportområde 1973–2012
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Skillnader i förekomst inom rapportområdet
under perioden.
Antalet tutande rördrommar har således
fluktuerat kraftigt i rapportområdet under
den senaste 40-årsperioden (se Figur 1), men
det har också varit avsevärda skillnader mellan
olika regioner. I början av perioden var det
Mälaren samt de centrala och östra delarna
som hyste merparten av alla hanar, men
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dessa har sedan haft en långsiktigt minskande
betydelse, särskilt då Mälaren, för arten i
Uppland. I andra delar har utvecklingen istället varit delvis den motsatta med långsiktigt
allt fler revirhävdande hanar och därav även
en växande andel av totalantalet. Eftersom
det kanske kan vara av intresse att titta lite
närmare på skillnader mellan olika delar av
Uppland, följer här nedan en beskrivning av
utvecklingen i rapportområdet efter 1973.
Tämnaren
Frågan är om det någonsin tidigare har funnits
så många rördrommar i den norra delen av
Uppland som i början av 2000-talet. Även om

r;rdrom
2
Figur 2. Rördrom
i Tämnaren 1973–2012. Grön = Antal tutande hanar respektive år,
orange = rullande femårsmedelvärde i % av totala antalet i rapportområdet
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det numera finns ett flertal sjöar här som hyser arten, är det i första hand Tämnaren som
bidragit till detta. Tämnaren är, efter Mälaren,
landskapets största sjö och har numera rejäla
arealer med vass och därmed förutsättningar
att kunna hysa ett flertal revir. Även om arten varit årlig i sjön under hela perioden,
rapporterades det aldrig fler än fyra tutande
fram till och med 1989. Året därpå hördes
sex individer och antalet låg sedan på drygt
denna nivå flertalet år fram till 1999 då ett
tvåsiffrigt antal, tolv tutande, för första gången
noterades. En topp nåddes åren 2003−2004
med 19 respektive 20 revirhävdande, men så
många som 18 registrerades även 2009 (se
Figur 2).
Tämnaren var den sjö som drabbades
hårdast av den stränga vintern 2009/10. Antalet hörda hanar minskade från 18 till endast
sex. Att nedgången blev så stor berodde dock
delvis på att tillgången på gammal, stående
bladvass var nästan obefintlig 2010. Ytterligare två år har passerat, och även om vassen
till stor del har hämtat sig, har rördrommen
ännu inte gjort det. Endast sju tutande hördes
såväl 2011 som 2012.
Toppåren 2003−2004 hade Tämnaren
drygt en fjärdedel av rapportområdets alla
rapporterade rördrommar (se Figur 2). Även
om variationerna mellan åren varit stora,
har det rullande femårsmedelvärdet dock

aldrig nått högre än drygt 20 procent. Trots
markanta skillnader i antal hanar mellan
åren ökade medelvärdet stadigt från början
av 1980-talet fram till 1999. Fortsatt stora
variationer i antal hanar mellan åren, och
genomgående färre än 2003−2004, gjorde att
medelvärdet för sjön gick ned några år, nådde
en ny topp 2007 för att sedan stadigt minska.
Det skall bli intressant att se vad som händer
kommande år. En ökning från tre 2010 till sju
hanar 2012 talar för att antalet kanske kan
nå samma nivå som vid artens storhetstid i
början av 2000-talet.
Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner
Den kraftiga minskningen i Tämnaren efter vintern 2009/2010 har inte haft någon
motsvarighet i andra sjöar i norra Uppland.
Nedgången var här måttlig, från tolv till tio,
och antalet har sedan legat kvar på denna nivå
även påföljande två år (se Figur 3). Det finns
i övrigt inte heller några uppenbara likheter i
utveckling mellan å ena sidan Tämnaren och
å andra sidan övriga sjöar i norra Uppland
under perioden. En ökning, eller minskning,
av antalet tutande i Tämnaren har således sällan haft någon motsvarighet i övriga sjöar. Det
finns istället exempel på att en kraftig ökning
i Tämnaren mellan två år ägt rum samtidigt
som antalet reducerats rejält i övriga sjöar.
Studerar vi det rullande femårsmedel-

Figur 3. Rördrom i Älvkarleby, Tierp och Östhammar 1973–2012. Grön = Antal tutande hanar
respektive år, orange = rullande femårsmedelvärde i % av totala antalet i rapportområdet
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Figur 4. Rördrom i Norrtälje 1973–2012. Grön = Antal tutande hanar respektive år, orange = rullande
femårsmedelvärde i % av totala antalet i rapportområdet
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värdet skiljer det sig från motsvarande för
Tämnaren. Uppgången började i och för sig
ungefär samtidigt, det vill säga i början av
1980-talet, men en topp för sjöarna i norra
Uppland, exklusive Tämnaren, nåddes redan
1989, och medelvärdet låg sedan kvar på
ungefär samma nivå i femton år. Därefter gick
värdet stadigt ned under några år, följt av en
utplaning under de allra senaste åren.
Frågan är vad som skulle kunna bli följden
av en rad hårda vintrar här vid nordgränsen av
artens utbredningsområde. Antalet rördrommar skulle rimligtvis minska, men det finns
ingenting som talar för att rördrommen helt
skulle kunna försvinna från områdets sjöar,
då tillgången på lämpliga vassar hela tiden
ökar. Arten har för övrigt stadigt ökat även i
Gästrikland under senare tid.
Norrtälje kommun
Norrtälje är den kommun i rapportområdet
som har flest sjöar. Flertalet är små och vegetationsfattiga, men det finns också mer eller
mindre vassrika sjöar belägna i jordbruksbygd,
som är lämpliga/möjliga för rördrom. Förekomsten av arten i kommunen efter 1973
skiljer sig en hel del från resten av rapportområdet (se Figur 4). Rördrommen hade en
markerad topp redan i slutet av 1970-talet,
som mest 24 hanar 1977 (44 % av samtliga),
men antalet sjönk sedan kraftigt och nådde
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en bottennivå redan tio år senare med endast
en rapporterad. Den kraftiga uppgången
under andra halvan av 1970-talet berodde
delvis på en rad milda vintrar, medan den
stora nedgången under första halvan av 1980talet orsakades av i första hand flera stränga
och snörika vintrar. Eftersom utvecklingen i
Norrtälje kommun under dessa år skiljer sig
avsevärt från övriga delar av rapportområdet,
måste det också ha funnits andra skäl till
denna skillnad. En sådan var att det i slutet av
1970-talet fanns som flest åtta revirhävdande
(1977) i Skedviken, kommunens näst största
sjö. Men därefter var det bara under åren
1975−78 som det fanns fler än två individer
där, och sedan har antalet aldrig kommit i
närheten av tidigare nivåer. Samtidigt som
det fanns flera i Skedviken, var det ovanligt
många andra sjöar i kommunen som också
hade åtminstone någon tutande. Vad som var
orsaken till den goda tillgången i kommunen
under dessa år vet vi inte.
Efter det att botten nåddes 1987, låg
antalet revirhävdande i kommunen kvar på
denna låga nivå i ytterligare ett par år, innan
det steg till en handfull under några år i början
av 1990-talet. En ny bottennivå med endast
en tutande i hela kommunen registrerades
åren 1996−97, innan antalet åter började
stiga för att nå en topp med 16 hanar 2008.
Därefter har antalet åter gått ned rejält, som

Figur 5. Rördrom i Uppsala och Knivsta 1973–2012. Grön = Antal tutande hanar respektive år, orange
= rullande femårsmedelvärde i % av totala antalet i rapportområdet
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i övriga delar av rapportområdet, och ligger
fortfarande kvar på en låg nivå. Under den
senaste tioårsperioden har det rullande femårsmedelvärdet stadigt legat kring 15 %, en
nivå som aldrig understegs förrän efter 1988.
Sammanfattningsvis har Norrtälje kommunens betydelse för arten i Uppland reducerats
under perioden.
Uppsala och Knivsta kommuner
Även i den centrala delen av rapportområdet,
det vill säga i Uppsala och Knivsta kommuner
(Mälaren undantaget), har antalet tutande
varierat kraftigt mellan på varandra följande
år, men om vi ser till det rullande femårsmedelvärdet har detta, med enstaka undantag,
legat stadigt i intervallet 15−20 % (se Figur 5).
Under den senare fjärdedelen av den aktuella
40-årsperioden har dock sjöarna i denna del
av rapportområdet fått en ökad betydelse,
vilket har resulterat i att medelvärdet har stigit till i storleksordningen 25 % av alla hörda
drommar. Detta skedde samtidigt som antalet
rapporterade från hela rapportområdet nådde
en topp under några år. I samband med den
senaste generella nedgången har även Uppsala
och Knivsta drabbats, men femårsmedelvärdet har inte påverkats.
Mälaren
Grunda och vassrika Mälarvikar har sedan
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urminnes tider (nåja, men i varje fall sedan
1700-talet) varit säkra tillhåll för rördrom.
Det var här, innan arten på allvar började
etablera sig i andra sjöar, den tidigare i första
hand påträffades i Uppland. Fortfarande är
det så att många av dessa gamla hemvisten
hyser rördrommar. Under den aktuella 40årsperioden har antalet individer dock legat
på en relativt jämn nivå utan vare sig stora
upp- eller nedgångar (se Figur 6). Eftersom
det totala antalet i rapportområdet stadigt har
ökat under dessa år, innebär det att Mälarens
betydelse för arten har minskat, vilket det
rullande femårsmedelvärdet också visar.
Orsaken till att antalet revirhävdande
hanar i Mälaren inte har ökat under perioden är okänd. Vassarna har brett ut sig även i
Mälarvikarna, men detta har av allt att döma
inte resulterat i något positivt för arten här.
Kanske är det så att flertalet av alla för arten
i nuläget passande revir var besatta redan för
40 år sedan, och att det inte har tillkommit
så många fler lämpliga.
Enköping och Heby (exklusive Tämnaren och
Mälaren) kommuner
När det gäller förekomsten av rördrom i dessa
två kommuner bör det sägas att tillgången
på för arten lämpliga sjöar är klen. Arten var
före 1997 inte ens årligen noterad i dessa
sjöar, men antalet rapporterade ökade sedan
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även om det totalt inte alls har kommit upp
i samma nivå, som mest sju tutande (se Figur
7), som i andra delar av Uppland. Man kan
kanske misstänka att flera av de sjöar, som har
haft rördrom under senare år, inte har varit
optimala för arten. Att inte en enda hördes
2011 kan vara en indikation på detta.
Hur många ”par” rördrom häckade i rapportområdet 2012?
Medan det är förhållandevis lätt att konstatera om det finns revirhävdande rördrom i
en sjö, är det istället mycket svårt att ta reda
på om hanen har sällskap av en hona. Hon
håller sig vanligtvis väl dold i vassen och har
inte för vana att ge sig till känna med läten
(åtminstone inte några som hörs på något
större avstånd). Det är för övrigt svårt att tala
om ”par” då arten är polygam, och hanen kan
ha flera honor. Eftersom det är honan, som
ensam tar hand om häckningen, är det också
ytterst svårt att säkerställa den genom fynd av
bo. Vill man, utan att leta reda på boet, ändå
försöka avgöra om rördrommen häckar i en
sjö får man nöja sig med att hitta indikationer
på att det förhåller sig så. En stationär revirhävdande hane kan betyda häckning, men det
är inte säkert att han har lyckats locka till sig
en partner. Ett sätt att ta reda på om det finns
en hona med bo där häckning pågår, är att
kontrollera om hon flyger med föda mellan
boet och olika fiskeplatser. För att detta skall

vara möjligt krävs dock att äggen har kläckts,
och att det finns hungriga ungar i boet. Är
man på sin vakt kan man även få se henne
lyfta från nämnda plats för att åter bege sig
ut på födosök. Med flera och stora ungar kan
trafiken till och från boet bli mer frekvent,
och därmed blir det lättare att konstatera hur
det förhåller sig.
Att systematiskt leta efter tecken på häckning är således en möjlighet, men veterligen
inte något som förekommer. Ett skäl till att
inte någon har tagit på sig denna tids- och
tålamodskrävande uppgift är således att man
måste ägna timmar under högsommaren åt
att idogt spana ut över ett vasshav utan att
låta sig distraheras av andra händelser runt
omkring. Honan flyger lågt och snabbt över
vassen under dessa transporter, vilket gör att
det är lätt att missa henne.
Det finns många rapporter om tutande
hanar i rapportområdet under 2012, men
ytterst få rapporter om sedda individer. Den
enda rapporten som lämnar sådan information att häckning kan misstänkas är från Brosjön i Norrtälje kommun. Här observerades
den 22 juli en rördrom vid tre tillfällen flyga
lågt över vassen och landa på samma plats
(observatör författaren). Den sågs även lätta
från ungefär samma ställe för att ånyo bege
sig ut för att söka föda. Mycket talar för att
detta var en hona som hade bo med ungar,
men det slutgiltiga beviset, att se det med

Figur 6. Rördrom i Mälaren 1973–2012. Grön = Antal tutande hanar respektive år, orange = rullande
femårsmedelvärde i % av totala antalet i rapportområdet
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egna ögon, saknas.
Detta är den enda kända indikationen på
häckning under 2012 och det är helt i linje
med tidigare år. Även om det inte är varje
år dylikt rapporteras, sker det dock då och
då, vanligtvis från lokaler som även under
högsommaren är mer välbesökta som t.ex.
Vendelsjön. Man skall dock komma ihåg
att skådandet ofta går på lågvarv, när det är
aktuellt för rördromshonan att transportera
föda till boet.
Eftersom rördrommen har ökat under
40-årsperioden, är det givetvis rimligt att anta
att det sker föryngringar, men att det stora
flertalet aldrig kommer till vår kännedom. Å
andra sidan finns det tecken på att det inte
är alla hanar som har en hona att häcka med.
Hjälstaviken, en av de allra säkraste lokalerna
för rördrom, har alltid tre−fyra tutande hanar,
men här tycks det numera inte bli tal om
några häckningar. Det tror vi oss veta tack
vare att Hjälstaviken är mycket välbesökt
under hela sommaren, och några av de mest
flitiga skådarna har haft rördrommen under
uppsikt. Tidigare år kunde de se drommar
flyga över vassen på ett sådant sätt att häckningar var sannolika, men födotransporter
har inte observerats under senare år. Mycket
talar således för att det inte har blivit några
häckningar, trots att flera hanar hävdat revir.
Varför det tycks vara så är okänt.

Framtiden
Vad skall vi då tro om framtiden för rördrommen i Uppland? Hittills, det vill säga i första
hand under den senaste 40-årsperioden, har
det varit så att även om arten har drabbats
av kraftiga nedgångar efter kalla och snörika
vintrar, har den ändå långsiktigt stadigt ökat
i antal. Mycket hänger på det framtida vädret
och vad klimatförändringarna resulterar i.
Mildare vintrar borde i och för sig gynna en
kortdistansflyttare som rördrommen, medan
mer nederbörd under sommaren istället kan
ställa till problem under häckningstid. Stora
regnmängder gör att vattenståndet i sjöarna
plötsligt kan stiga kraftigt och då kanske
dränka bon.
Varmare vintrar med reducerad dödlighet
gynnar rördrommen och detsamma gör, åtminstone till viss del, den fortgående igenväxningen av våra sjöar. Större arealer bladvass
är rimligtvis till fördel för en art som bygger
sitt bo dolt i vass. Ett bo, som är placerat i en
mindre vass, löper sannolikt större risk att bli
rövat på sitt innehåll av möjliga predatorer
som t.ex. mink, havsörn och korp. Även den
allt talrikare tranan är numera ett hot att ta
i beaktande. Tranparet häckar gärna i vass,
och flertalet sjöar har numera åtminstone
något häckande par. I större sjöar kan flera
par häcka. Tranan är en allätare som gärna

Figur 7. Rördrom i Enköping och Heby 1973–2012. Grön = Antal tutande hanar respektive år,
orange= rullande femårsmedelvärde i % av totala antalet i rapportområdet
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tar för sig av det som bjuds, och det kan vara
såväl smågnagare som skrattmåsungar och
kanske även ägg/ungar av rördrom. Tranan
har under senare år blivit så vanlig att stora
flockar av yngre fåglar uppehåller sig i/vid
våra slättsjöar och där utgör ett reellt hot
mot andra fågelarters ägg och ungar. Detta
är känt från bl.a. Hjälstaviken, där inte bara
skrattmåsar har drabbats utan även såväl
dvärgmås som fisktärna. Att dessa arter har
drabbats så hårt beror dock till stor del på
att arealen bladvass i Hjälstaviken numera är
så liten att det är svårt för måsar och andra
att finna skydd här för sina bon. Mycket talar
för att även rördrommen kan råka illa ut om
en trana finner ett bo med ägg eller ungar.
Ett bo, som är placerat väl dolt i ett större
vassparti, torde dock ha större chans att klara

sig. Mer vass borde därför vara till fördel för
en art som rördrommen, men å andra sidan
får inte igenväxningen bli så omfattande att
den påverkar födotillgången negativt.
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Uppsnappat den 6 februari – den 20 maj
NINA JANELM

Detta är ett urval av obsar som rapporterats
till Svalan under perioden. Observera att alla
rapporter ännu inte behandlats av Rrk. Sammanställaren till denna rapport vill dessutom
här ta tillfället i akt att uppmana alla att ange
upptäckare av respektive fynd samt att nyttja
kommentarsfältet när det gäller observationer
av ovanligare arter, så att allt blir rätt när det
ska sammanställas.
En hane amerikansk kricka sågs 21/4 vid
Hederviken, Närtuna av bl a Anders Eriksson.
Fågeln var kvar på morgonen dagen därpå
men försvann sedan.
Yngve Hareland upptäckte en adult hane
praktejder utanför Rönnskärs udde, Väddö
14/4. Fågeln låg snällt och lät sig beskådas
av flera skådare under dagen. Ytterligare en
praktejder, även denna en adult hane, sträckte
förbi Fredrik Bondestan vid Örsten, Singö
17/4.
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Alförrädare är en art som inte längre
ses årligen i rapportområdet, men den 17/2
fann Leif och Kersti Östman en adult hane
vid Örskärssundet, Gräsö. Fågeln var tidvis
svårsedd, men iakttogs ändå av flera andra
skådare. Sista dagen den sågs var 21/2.
Inte nog med detta. Ett av periodens
mest avvikande fynd måste vara den unga
alförrädare som sågs 19/5 vid Morga Hage av
Bengt Allberg och Eva Mattson. Inlandsfynd
är mycket sällsynta, i rapportområdet finns
det endast två tidigare, 1855 (sic!) samt 1990,
båda från Övre Föret, Årike Fyris.
Ett fynd av vitnäbbad islom finns från perioden. Det gäller en adult fågel, som sträckte
nordost vid Röder (Norrskärgården), Blidö sn
11/5 (Björn Anderson m fl).
Ägretthäger ses numera varje vår i området. Först ut i år var Christer Stighäll, som
observerade en sådan vid Borgmästarholmen,
Norrtäljeviken 28/4. Sedan noterades arter

