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Att det kan löna sig att spana igenom mås-
flockar har visat sig flera gånger. För oss upp-
länningar finns i mångas minne den långnäb-
bade mås som en gästande engelsk ornitolog 
(Ben Sheldon*) rotade fram bland den allt 
som oftast triviala fågelfaunan vid Övre Föret 
för 20 år sedan. Skrattmåsflockar i april går 
ofta snabbt att spana igenom eftersom de 
nästan uteslutande består av adulta, utfärgade 
fåglar. I början och mitten av maj anländer 
de skrattmåsar som inte har för avsikt att 
häcka. Nu blir det en större utmaning att ta 
sig igenom flockarna eftersom utseendet kan 
variera betydligt. En mindre del är gamla 
och utfärgade så när som på huvudet, där de 
fortfarande har vinterdräkt. De flesta ettåriga 
fåglar har i maj visserligen fått den bruna 

huvan, men har mycket kvar av den juvenila 
dräktens teckningar på vingarna. Lägg därtill 
att en del ickehäckande fiskmåsar och någon 
enstaka ungtrut ofta blandar sig i, och det 
där snabba vägkantsstoppet kan bli ganska 
utdraget. Om man inte som de flesta av oss 
gör, suckar och fortsätter mot det tänkta målet 
med en gnagande känsla av bristande tålamod 
och kunskap om måsars variation. Men trots 
otillräckligt engagemang vid måsspaning, fick 
jag ändå utdelning till slut!** Där jag bor, nära 
Lena kyrka, har jag fin utsikt västerut över 
åkrar på bägge sidor Vendelån. Tidigt om 
våren rastar där som bekant ofta gäss. Senare 
på året, beroende på väder, kan en del vadare 
som småspov och ljungpipare ses. Ängshök 
har också vinglat förbi några gånger. Jag kall-

* För övrigt svärson till arkitekten som ritat vår tillbyggnad.
**Svarthuvad mås är en sak, långnäbbad  mås något helt annat. 

En välsignad utsikt − svarthuvad mås 
på Hånstaslätten den 28−31 maj 2013.
PETTER HALDÉN

Varför inte stanna till och spana av måsflockarna till våren, en vacker dag kanske det är en svart-
huvad mås som följer den harvande traktorn. FOTO: PETTER HALDÉN
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lar området Hånstaslätten efter ett par större 
gårdar som ligger där. En vanlig tisdagskväll 
i slutet av maj, mellan störstdotterns (7 år) 
fotbollsträning och kvällsfikat, spanade jag 
igenom måsflocken som stod och hängde 500 
meter bort på fältet intill Vendelån. Jag hör 
till dem av oss som lätt drabbas av andnöd, 
talfel och plötsliga svettningar vid anblicken 
av en ovanlig fågel. Detta hände mig när jag 
halvvägs igenom flocken såg en svart huva 
med ett par vita ögonlock på en av måsarna. 
Och var den inte aningen större än de omgi-
vande skrattmåsarna? Motljuset var en aning 
besvärande, men när den kort flaxade till 
med vingarna och visade jämnfärgade, ljusgrå 
vingovansidor med svarta markeringar på 
handpennorna var saken klar, 3k svarthuvad 
mås! Var hade jag nu kameran? Snabbt in efter 
kompaktkameran och några snabba bilder 
och en del film, så att eftervärlden kunde 
bekräfta observationen. Barnen informerades 
kort om pappas hastigt påkomna svårighe-
ter att ta ansvar för dem, men att DVD:n 
gärna vikarierade som förälder någon timme 
framöver (hustrun på dans). Ett par bananer 
hastigt serverade, snabbt i med ”Saltkråkan” 
och så tillbaka till tuben och måsarna som 
snällt stod kvar på samma plats. Med ny och 
till stora delar ännu obegriplig telefon ringde 
jag till min vapendragare Jan som via Club 
300:s larmsystem gjorde observationen känd 

bland traktens skådare. Första samtalet kom 
från Owe Rosengren, som ville försäkra sig 
om att allt stod rätt till, och med en undran 
om var man bäst såg måsen. Den visade sig 
fint från kurvan upp mot Hånsta under någon 
timmes tid men försvann tyvärr runt halv nio. 
Dagen efter, den 29 maj, dröjde det fram till 
10-tiden innan den återupptäcktes, men sågs 
sedan stabilt på båda sidor Vendelån under 
resten av dagen i anslutning till en jordbearbe-
tande traktor. Dagen därpå sågs den inte men 
däremot den 31 maj tillfälligt morgon och ef-
termiddag. Av Svalan att döma är det knappt 
100 personer som gladdes åt måsen under 
de tre dagar som den sågs. När detta skrivs, i 
mitten av september, är traktorn tillbaka på 
åkern och plöjer. Något hundratal tofsvipor 
har sällskap av en del brushanar, ljungpipare, 
sädesärlor och sånglärkor. Kajorna umgås 
med kråkor och några enstaka unga råkor, för-
modligen från Björklinge. Under sommaren 
har ängshök och röd glada livat upp. Vilken 
härlig utsikt!

Svarthuvad mås, Larus melanocephalus  
Hånstaslätten 29 maj 2013.
FOTON: PATRICK FRITZSON

Barnen informerades kort 
om pappas hastigt påkomna 
svårigheter att ta ansvar för 
dem, men att DVD:n gärna 
vikarierade som förälder 
någon timme framöver 
(hustrun på dans). 
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Svarthuvad mås i Upplands rapportområde
Svarthuvade måsen på Hånstaslätten var det 
elfte fyndet i rapportområdet. Av dessa har 
sju gjorts efter 2005, vilket följer det ökade 
antalet fynd i Sverige som helhet. Det första 
fyndet gjordes så sent som 1988, en adult 
fågel som flög över en hussnickrande Sören 
Franceen i Årsta, Uppsala. Med glädje kan vi 
publicera Sörens berättelse från rk-rapporten 
(rk betyder rapportkommittén. Reds anm). 

Vid det här tillfället var jag sysselsatt med 
byggnation av vår villa i sydöstra Årsta. Mån-
dagen den 13 juni var mulen och regnet så att 
säga hängde i luften. Det var lite oroande och 
jag var angelägen att med presenningar kunna 
täcka högarna med byggnadsmaterial innan 
regnet började på allvar. Det var detta jag var 
upptagen av då en ensam fågel kom flygande 
på 30−40 m avstånd i normal trädhöjd. Jag såg 
att den hade mörkt huvud och därför var den 
första tanken, skrattmås. Men någonting fick 
mig att reagera. Så här såg inte en skrattmås 
ut. Fågeln verkade klart större och såg faktiskt 
ännu större ut än vad jag sedan fått veta att den 
svarthuvade måsen i verkligheten är. Flykten 
var lugnare och stadigare än skrattmåsens och 
vingarna var bredare och trubbigare. Då jag 
först upptäckte den såg jag den snett framifrån. 
Den dök upp i trädhöjd med ungefär sydöstlig 
kurs. Då jag ögonblicket senare såg den från 
sidan, visade den mycket ljusa vingar med 
rent vit undersida och utan någon synlig svart 
teckning på vingarnas ovansida. Vingarnas ut-
seende är jag mycket säker på. Fågeln försvann 
snabbt ur sikte. Efter att ha gjort nämnda iakt-
tagelser rusade jag in i den befintliga byggboden 
där jag hade en handkikare hängande. Då jag 
ögonblicket senare kom ut hade måsen vänt och 
seglade nu med god fart i medvind i ungefär 
nordvästlig riktning, snabbt skymd av de stora 
träden. Det sista jag såg av den var snett baki-
från och jag såg att stjärten lyste rent vit.

Med det ansvar jag hade för byggarbets-
platsen var det inte försvarbart att lämna 

tomten för att ta reda på vart fågeln tog vägen. 
Tomten låg dessutom så till att jag skulle behövt 
köra 2−3 kilometer för att eventuellt kunnat 
genskjuta fågeln och det skulle jag aldrig ha 
hunnit. Inte heller var jag utrustad med telefon 
varför det, i det skedet, inte gick att underrätta 
någon annan.

Något jag i brådskan inte tänkte på att lägga 
märke till var huvudteckningens form eller näb-
bens färg och form. Att huvudet var svart och att 
vingarna såg ut som beskrivits är jag däremot 
helt säker på. Jag såg måsen tydligt under ca 
15 sekunder då den kämpade i motvinden. Att 
fågeln skulle vara en skrattmås är helt uteslutet. 
Trots att jag inte har någon tidigare erfarenhet 
av svarthuvad mås är jag övertygad om att det 
var en adult sådan.”

MÅNGA AV UPPLANDS FÅGELSKÅDARE noterade 
svarthuvad mås första gången 2005 då en 
3k-fågel i Hjälstaviken den 25−26 maj sågs 
av många tillresta. En annan 3k-fågel höll 
till i en skrattmåskoloni vid Herräng den 
10−26 maj 2007 och lockade också den en 
hel del besökare. En ungfågel som, skulle 
det visa sig, var i dålig kondition hittades vid 
dagvattendammen, Årike Fyris den 1 augusti 
2010. Fågeln höll till i strandvegetationen 
runt dammen och födosökte till en början. 
Mot kvällen blev den allt sämre och la sig 
slutligen ned och dog. Siste observatör var Per 
Andersson som fick det tvivelaktiga nöjet att 
ta hand om fågeln och ombesörja transport 
till SVA. Eftersom några döda skrattmåsar hit-
tades samtidigt, ställdes inledningsvis frågan 
om det var något ämne i vattnet som orsakat 
måsdöden. SVA analyserade skrattmåsarna 
men kunde inte hitta något avvikande. Den 
svarthuvade måsen analyserades inte av SVA 
utan skickades direkt till Naturhistoriska 
Riksmuseet. Som synes på bild, motstående 
sida är den föredömligt skinnlagd och det lär 
vara NRM:s första svensktagna svarthuvade 
mås i samlingarna. Det visade sig vara en hona 
och den vägde 189 gram. 

Runt millennieskiftet sågs årligen ca 20 
svarthuvade måsar i Sverige. Numera är den 
siffran det dubbla och både 2010 och 2012 
sågs närmare 100 svarthuvade måsar i landet. 
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Skåne står vanligen för ca hälften av fynden 
medan Svealand och Norrland knappt har 
årliga besök av svarthuvad mås. Det första 
fyndet i Gästrikland gjordes för övrigt 2010. 
I Mellansverige görs majoriteten av fynden i 
andra halvan av april och maj. En påtagligt 
stor andel av dessa är 3k-fåglar som ser sig 
om i världen efter lämpliga häckningsplatser. 
I Sydsverige står däremot ungfåglar i septem-
ber för en stor del av fynden. De sydsvenska 
fynden görs i stor utsträckning längs kusten 
medan 12 av 15 uppländska fynd har gjorts 
i inlandet, inte sällan vid välbevakade fågel-
sjöar.

2010 genomfördes den första lyckade 
häckningen, vid Sölvesborg i Blekinge, en 
lokal som haft besök av adulta svarthuvade 
måsar under flera års tid. Ett antal häck-
ningsförsök har genomförts under åren, bla 
i Vänersborgsviken och i Malmö hamn. An-

talet häckningsförsök i par med skrattmås är 
ännu större. Det är ingen vågad gissning att 
framtida upplagor av prakteposet ”Fåglarna 
i Sverige – antal och förekomst” (Ottosson 
mfl 2012) kommer att behandla även svart-
huvad mås. 

I Finland gjordes det första fyndet så sent 
som 1984 och fram till 2012 har 47 fynd 
gjorts varav hälften efter 2006 (tarsiger.com). 
I Norge är drygt 100 individer påträffade, av 
dessa en majoritet senaste decenniet. Flest 
ses i västra Norge (Rogaland) men nutida 
fynd finns även från Finnmark, Troms och 
Nordland (Olsen 2010). I Danmark häckar 
numera ett tiotal par i de södra delarna av 
landet (Sydjylland, Fyn och Själland). Häck-
ningsframgången är dock överlag dålig och 
endast ett fåtal ungar kommer på vingarna 
varje år. 

En ungfågel, svarthuvad mås död vid dagvattendammen, Årike Fyris den 1 augusti 2010. Skinnlagd 
vid Naturhistoriska Riksmuseet. FOTO: NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
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Svarthuvad mås Larus melanocephalus i Uppland

1988 1 ad Årsta, Uppsala 13 juni.
1995 1 ad tillfälligt på torget i Skärplinge 
    21 maj.
1997 1 2k sträckte förbi Säby, Danmark 1 juni.
1998 1 ad i sommardräkt mot N Rönnskärs udde  
    22 april.
1998 1 ad Angarnsjöängen 7 maj 1998.
2005 1 3k Hjälstaviken 25−26 maj.
2005 1 2k Tegelsmora kyrksjö 28 maj.
2006 1 ad Film 20 april.
2006 1 1k Fysingen 24−28 oktober.
2007 2 ad Säbysjön 29 april.
2007 1 3k Häverö prästäng 10−26 maj.
2007 1 ad Angarnsjöängen 16 maj.
2008 1 ad sträckande Sennebyhaken 4 maj.
2010 1 1k i dålig kondition som dog senare 
    samma kväll i Årike fyris, Uppsala 1 aug.
2012 1 2k Säbysjön 15 april. 
2013 1 3k Hånstaslätten 28−31 maj.
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TACK TILL SÖREN FRANCEEN för den fina berättel-
sen och tack till Naturhistoriska Riksmuseet 
och Ulf Johansson för fotografering av måsen 
från Årike Fyris. 
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