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Fågelrapport för Uppland 2005
Joakim Djerf, Bill Douhan, Mats Edholm, Anders Eriksson,
Fredrik Friberg, Petter Haldén, Björn Lundgren, Ulrik Lötberg,
Owe Rosengren, Johan Södercrantz, Martin Tjernberg & Pekka
Westin
Tofsmes, Stadsskogen, Uppsala, februari 2005. Foto: Peter Schmidt
Uppland fick en ny art 2005; mongolpiplärka den 8 oktober på Örskär!
Av mer ovanliga fåglar kan följande nämnas: amerikansk kricka (2), ringand (1), ägretthäger (1),
stäpphök (5), aftonfalk (4), dammsnäppa (1), bredstjärtad labb (28), storlabb (3), svarthuvad mås (2),
vitvingad tärna (2), citronärla (1), blåstjärt (1), kungsfågelsångare (4), taigasångare (24), videsångare
(2), dvärgsparv (1) och kornsparv (1).
Exempel på positiva händelser: Svärtbeståndet ökar i Björns skärgård, troligen som en effekt av riktad
minkjakt. Orre och tjäder förefaller ha haft ett par bra reproduktionsår eftersom antalet fynd ökar.
Mycket positivt är att sydlig kärrsnäppa har etablerat ett litet bestånd i Lövstabukten. I samma område
går det fortsatt bra för skräntärnorna där vi numera återfinner halva svenska beståndet.
På den negativa sidan kan nämnas att det går allt sämre för ejdern, med minskande bestånd och
framför allt urusel reproduktion. Årta är en annan art som minskar i antal liksom rapphönan. Andra
exempel på arter med negativ utveckling är rödstrupig piplärka, nötkråka, hämpling, rosenfink, ortolansparv och videsparv.
Nattsångarrundorna gav följande slutsiffror: rördrom (85 sj.), vaktel (192 sj.), småfläckig sumphöna
(29 sj.), kornknarr (186 sj.), flodsångare (29 sj.), vassångare (4 sj.), kärrsångare (142 sj.), busksångare
(6 sj.) och trastsångare (43 sj.).
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Härmed presenteras den 38:e samlade
fågelrapporten för Upplands rapport—
område
Årsrapporten för 2005 bygger på inte mindre än
107 837 datalagda observationer från 776 rapportörer! Ånyo en ökning jämfört med året innan.
Rrk Uppland använder sig numera fullt ut av
SOF:s internetbaserade fågelrapporteringssystem
Svalan – http://www.artportalen.se/birds/
default.asp – för allt som har med fågelrapportering och årliga sammanställningar att göra.
Eftersom både ”kreti och pleti” har möjlighet
att skriva in sina fågelobservationer i Svalan medför detta ett oerhört stort granskningsarbete för
rapportkommittén, ett arbete som börjar kännas
nästan oöverstigligt. Orsaken är bl.a. att ett förhållandevis stort antal rapportörer lägger in sina
observationer allt för okritiskt, ibland utan en
tanke på rimlighet (t.ex. fenologi). Fynd placeras
på felaktiga lokaler eller i oprecisa storområden
(t.ex. ”14 slagugglor Östervåla”), kommentarer
saknas vid anmärkningsvärda obsar, häckningskriterier utelämnas eller används felaktigt och
möjligheten att samordna sina egna rapporter med
andras nyttjas inte (istället för att 50 personer var
för sig rapporterar samma fågel finns möjligheten att knyta upp sig till en redan avlagd rapport
som medobservatör) och så vidare. Givetvis finns
det många rapportörer som levererar helt oklanderligt (tack!), men de är tyvärr inte i majoritet.
Självfallet uppskattar rrk att så många rapporterar alla sina iakttageler, men ser samtidigt problem med att hantera denna stora mängd information och har svårt att ”sålla fram” sådant som
är viktigt och riktigt att belysa i årssammanställningen.
Rrk har inget enkelt svar på hur man skall
komma till rätta med problemen, men för att förbättra situationen krävs uppskärpt rapportering (en
utbildnings- och förståelsefråga?), men också förbättrat systemstöd i Svalan för att kunna filtrera
fram och hantera användbara observationer.
Fågelrapporten avser som vanligt fåglar observerade i Upplands rapportområde. När Uppland nämns i löpande text avses emellertid landskapet i dess helhet, d.v.s. inklusive Upplandsdelen av Stockholms rapportområde. Rapportområdets gränser framgår av karta.
Asteriskmärkta (*) arter har behandlats av regionala rapportkommittén (rrk) eller i vissa fall
av Raritetskommittén (Rk). I anslutning till artnamnen på vissa mer ovanliga arter står tre siff-

Karta över rapportområdet av Klas Sandberg
ror, t.ex. [1; >64; 10]. De två första siffrorna anger
antalet observerade exemplar i landskapet Uppland före 1970 resp. under perioden 1970–2004.
Den sista siffran anger antalet observerade ex. i
Upplands rapportområde 2005 (d.v.s. Uppland
exklusive Stockholmsdelen av landskapet). En
asterisk (*) vid ett eller flera rapportörsnamn betyder upptäckare.
Rapporteringen
Rapporteringsguiden för 2005 års observationer
publicerades i FiU nr 4 2004 sid. 34–38.
Svalan bygger på att så många som möjligt
av Sveriges fågelintresserade rapporterar sina iakttagelser till systemet. Kontinuerligt under året
kopplar rrk samman enskilda, inkomna rapporter
till s.k. fynd i Svalan. Fynden används sedan för
antalsberäkningar och div. slutsatsdragningar rörande arternas uppträdande i rapportområdet/landskapet. Allt arbete görs direkt i systemet.
I rapporteringsguiden i FiU anges vad rrk i
första hand vill skall rapporteras, men i Svalan
kan/får du rapportera så mycket du vill! Systemet
är byggt för att kunna användas som komplett
”obsbok” för alla som så önskar. Möjligheterna i
Svalan är idag stora; t.ex. kan foton biläggas rapporterna, utrymme finns för privata eller offentliga dagboksanteckningar, väderobservationer kan
tillföras m.m. Naturligtvis kan man också få ut
mycket uppgifter från systemet. Med olika typer
av sökningar och utdrag från databasen, kan du
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Huvudsaklig arbetsfördelningen inom rrk
Joakim Djerf

vadare/ fyndadministratör/kontaktperson
(Forsmark 6800,
742 94 Östhammar,
tel. 0173–50042,
joakim.djerf@abc.se)

Bill Douhan

lommar/doppingar/
skarvar/storkar/svanar/
gäss/inventeringar

Mats Edholm

labbar/måsar/tärnor/
alkor/duvor/ugglor/
nattskärra/gök

Anders Eriksson

spettar/mesar/
sommargylling/
kråkfåglar

Petter Haldén

lärkor/trastar/småtrastar/
flugsnappare/törnskator/
sidensvans

Björn Lundgren

änder/sångare

Ulrik Lötberg

Svalanadministratör

Owe Rosengren

Svalanadministratör

Johan Södercrantz svalor/piplärkor/ärlor/
seglare/blåkråksfåglar
Martin Tjernberg

rovfåglar/hönsfåglar/
sumphöns/tranor/
inledning/
sammanställning/
ordförande

Pekka Westin

starar/finkar/fältsparvar

Fredrik Friberg

rapportgranskare

visa resultatet på skärmen eller kanske exportera
ut på Excelformat. Rapporterar man allt man ser
går det naturligtvis att få fram alla möjliga typer
av listor (att hålla koll på årskryssen räcker inte
för alla, några har månadslistor, lokallistor, tomtlistor o.s.v.).
De rapporter som rrk är intresserade av, filtreras automatiskt fram enligt rapporteringsguidens gränser när t.ex. årsrapporten skall skrivas. Du har i Svalan även möjlighet att markera
om du vill att en observation som inte täcks av
rapporteringsguiden skall komma till rrk:s kännedom av någon anledning (via en speciell kryssruta i rapporteringsformuläret).
Nyheter
Magnus Bladlund har slutat i rrk. Församlingen
har samtidigt utökats med inte mindre än tre nya
ledamöter p.g.a. den kraftigt ökande arbetsbelastningen. Nya är Petter Haldén, Johan Södercrantz och Ulrik Lötberg. Magnus tackas för allt
nedlagt arbete och gott samarbete medan Petter,
Johan och Ulrik hälsas välkomna!
Fredrik Friberg är ”tjänstledig”, men återkommer nästa år.
Fr.o.m. 2006 överlåter Rk granskningen av
följande arter till rrk: prutgås rasen nigricans,
amerikansk bläsand, ringand, vitögd dykand,
vitnackad svärta, toppskarv, stäpphök, mindre och
större skrikörn, vitvingad trut, sandtärna, vide- och
brunsångare. Rrk kommer fortsättningsvis att ha
mycket höga krav för godkännande av ovanstående arter.
Något om vädret 2005
Det nya årets inledande tre veckor i januari karaktäriserades helt av milt, regnigt och grått väder. Knappt ens nattetid kröp temperaturen under
nollstrecket. Den 10 nådde dagstemperaturen
10 °C, blott 0,2 °C under rekordet från 1973. Månadens sista tio dagar blev däremot vinterlika med
snöbyar och minusgrader. Sedan kom ett nytt
omslag och första halvan av februari blev övervägande mild men den 13 passerade ett lågtryck
som lastade av 1 dm nysnö. Än värre blev det
under de sista dagarna då frisk nordostvind fraktade in täta snöbyar och snödjupet växte till 35
cm eller lokalt ännu mer.
Mars klappade bister på porten, klev över tröskeln och fick direkt temperaturen att falla till
-32,6 °C vid Ärna (f.d. F16) och -25 °C vid Uppsala universitet, lägst i mars sedan 1942! Vintern
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härskade sedan fullständigt i tre veckor och ytterligare lite snö föll. Så sent som den 21 uppmättes
-20 °C men därefter inleddes en övergång till vårtemperaturer och den 25 var det 14 °C. Ett högtryck gav en solig inledning av april, följt av en
ostadigare period. I mitten av månaden förstärktes ett högtryck och kylig ishavsluft drog ned över
landet och i Uppsalatrakten förekom frost varenda
natt från den 10 fram till månadens slut. Medeltemperaturen blev ändå klart högre än normalt. I
maj fick Uppland i likhet med övriga Sverige mer
regn än normalt. Temperaturen stannade exakt på
medelvärdet men det var aldrig varmare än
20,5 °C, lägsta maxvärdet för maj sedan 1997.
Juni blev övervägande kylig och regnig, särskilt första halvan. Därefter blev det något behagligare med t.ex. 26 °C på midsommarafton. Elva
av de senaste 15 junimånaderna har varit regnigare än normalt. Juli dansade in med en efterlängtad värmebölja och den 12 uppnåddes 32,5 °C i
Uppsala, månadshögst sedan 1994. Sedan återkom
det ostadiga vädret med en hel del åskskurar och
nederbörden uppgick till drygt 100 mm. Augusti
inleddes som juli slutade med regnskurar och
20 °C-dagar. Andra halvan blev torrare och vi
kunde njuta av ett hyfsat varmt och soligt sommarslut.
September var högtrycksbetonad och därmed
torr. Årets 12 mm i Uppsala är bland de lägsta
värdena någonsin. Under ett par nätter i mitten av
månaden pudrade frost marken men någon riktig
höstkyla blev det aldrig. Månadsskiftet till oktober passerades odramatiskt, solen lyste milt och
vänligt. Inte förrän den 22 föll något regn att tala
om men då kom 20 mm på ett dygn. Därpå följde
en liten köldknäpp men månaden avslutades med
en ny portion mildluft.
November fortsatte på den inslagna vägen och
de första veckorna tillhör de mildaste någonsin.
Temperaturen låg i allmänhet över 5 °C både natt
som dag. Efter en lågtryckspassage drog kallare
luft ner och minusgraderna tog över för en vecka.
Sedan svängde vädret fram och tillbaka med bl.a.
1 dm nysnö den 28.
December orkade dock inte behålla sitt vita
täcke särskilt länge, ty från den 7 var det snöfritt.
Barmarken härskade sedan i tio dagar, då snön
återkom och månadens kallaste natt inföll med 18 °C. Mildluften slog kortvarigt tillbaka men fick
ge med sig i mellandagarna då hela Uppland täcktes i vinterskrud och i Vattholma låg snön 34 cm
djup på nyårsafton.

Observationer 2005
Knölsvan Cygnus olor
Ett mindre antal uppehöll sig i Biotestsjön under
januari–februari, men det var först i samband med
att vårflyttningen kom igång som ett större antal
noterades; 100 ex. 28/3 (Keith Bennett). Stora
ansamlingar (minst 100) rapporterades sedan, som
vanligt, från Ledskär/Karlholmsviken med följande högstanoteringar per månad: maj 193 ex.
den 13 (Johan Östberg), juni 150 ex. den 18 (Keith
Bennett), september 180 ex. den 9 (Johan
Södercrantz m.fl.), oktober 350 ex. den 5 (Ulrik
Lötberg m.fl.), november 275 ex. den 4 (Ragnar
Hall m.fl.) samt december 144 ex. den 14 (Eva
Johansson). Under juli–augusti var antalet rastande vid Ledskär klart lägre, kanske beroende på
att de då istället sökt sig längre ut mot havet. I
vilket fall som helst registrerades 100 ex. i Lövstabukten 20/6 (Ulrik Lötberg) och 275 ex. 24/7
(Mats Edholm). Även Kallrigafjärden hyste några/
flera tiotal ex. under en stor del av året, men det
finns endast en rapport om ett tresiffrigt antal, 175
ex. så sent som 14/12 (Mats Edholm). Den enda
inlandslokalen med ett tresiffrigt antal rastande
var, som vanligt, Hosjön där 105 ex. inräknades
13/11 (Ragnar Hall).
Mindre sångsvan Cygnus columbianus [73; 613;
24]
Vårens första sträckte över Hjälstaviken 30/3 (Jon
Jörpeland), men följdes redan på april månads
första dag av 2 ex. vid Långtora flygplats (Pekka
Westin) och 1 ex. rastande Skatudden (Fredrik
Bondestam). Därefter rapporterades arten från ett
flertal lokaler: 1 ex. förbiflygande Lill-Tibble,
Balingsta 2/4 (Ulf Karlsson), 1 ex. Domta vad,
Österunda 3/4 (Anders Kastenholm), 1 par Hamra,
Tämnaren 3/4 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex. Vendelsjön 3/4 (Sören Lindén) och 14–20/4 (Thomas
Pless), som mest 2 ad. Husbydammarna, Lena 3–
4/4 (Ola Sundell, Mats Wilhelm), vardera 1 ex.
mot NO Fågelsundet 4 och 12/4 (Lennart Söderlund), 3 ex. Sättra, Edebo 5–6/4 (Joakim Johansson m.fl.), 1 ex. mot NO Hallaren, Enåker 6/4
(Kalle Källebrink), 1 ad. Ledskär 9/4 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson), 1 ad. Kallrigafjärden
10/4 (Per Johan Ulfendahl m.fl.) samt 2 ad. Solvallamossen, Faringe 14–16/4 (Tomas Kjelsson).
Vårsträcket var väl koncentrerat i tiden till den
första halvan av april och totalt har drygt ett 20tal ex. rapporterats från 14 lokaler. Antalet indivi-
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Blandad kompott vid Balingsta under vårflyttningen. Sångsvanar, kanadagäss, sädgäss och tranor.
Foto: Peter Schmidt
der är en halvering jämfört med föregående år,
men samtidigt en återgång till mer normala antal.
Arten är en klart fåtaligare gäst i rapportområdet under hösten och hade inte Zacke Svensson samt Fredrik Friberg varit på Arholma 16/10
och sett 2 ad. + 2 juv. sträckande mot SV hade det
inte blivit något höstfynd detta år.
Sångsvan Cygnus cygnus
Under januari var arten påfallande vanlig och rapporterades från ett 60-tal lokaler runt om i rapportområdet, inte bara vid kusten utan också från
många i inlandet. I flertalet fall handlar det om
små antal, men några lite större ansamlingar (minst
30) kan nämnas: 30 ex. strax O Rimbo 2/1 (Bo
Jerkeman) och 49 ex. vid Björkarn, Skederid
15/1 (Bo Granberg m.fl.). Även om antalet rapporter var något färre under februari var fyndbilden i stort densamma som under årets första
månad, som mest 17 ex. Broby, Börje 21/2 (Petter Haldén).
Vårflyttningen kom igång en bit in i mars och
större ansamlingar (minst 100) noterades på följande lokaler: Vendelsjön 31/3–29/4, som mest
330 ex. 3/4 (Per Gustafsson m.fl.), 102 ex. Varm-

sätra, Norrby 2/4 (Eva Johansson m.fl.), som mest
120 ex. Salsta, Lena 2–3/4 (Mats Wilhelm), som
mest 130 ex. Stamsjön, Alunda 3–6/4 (Brita Tibell
m.fl.), som mest 120 ex. Tämnaren 3–4/4 (Bo
Thyselius m.fl.) samt 152 ex. Solvallamossen,
Faringe 10/4 (Tomas Kjelsson). Det finns också
en rapport om ett stort antal sträckande; 155 ex.
mot NO vid Fågelsundet 2/4 (Lennart Söderlund).
Sammantaget är detta klart färre stora ansamlingar jämfört med föregående år, och det finns
en tendens till att arten numera, i betydligt större
utsträckning än tidigare, rastar mer spritt runt om
i odlingslandskapet. Det förefaller som om de rastande sångsvanarna i större utsträckning än tidigare, och i mindre flockar, rastar på höstsådda
åkrar än i sjöar och på andra översvämmade marker? Det kan även nämnas att det i början av maj
fanns som mest 230 ex., flertalet 2K-fåglar, i Vendelsjön den 5 (Thomas Pless, Anders Arnell) vilket är anmärkningsvärt sent för att vara så många.
Säkra häckningar har rapporterats från 34 insjövatten vilket är i nivå med föregående år. Bortsett från tre häckande par i Tämnaren hade övriga
sjöar och konstgjorda vatten vardera ett par. Som
vanligt har det registrerats häckning på lokaler där
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sådan aldrig tidigare rapporterats. Nya detta år var
dammarna innanför Kogrundet vid Hargsviken,
Ökersbo viltvatten (Huddunge), Fasenbo viltvatten (Västerlövsta) samt Norrsjön vid Angskär
(Frötuna). Därtill har par rapporterats från ytterligare ett 30-tal insjövatten, i många fall där arten
tidigare år med säkerhet häckat, under häckningstid, men utan att häckning kunnat säkerställas. I
flera fall rör det sig också om lokaler där arten
aldrig har noterats häcka, men där sådan kan tänkas bli av i framtiden.
Från slutet av oktober och in i november fanns
det åter stora ansamlingar (minst 100) på några
platser, framför allt i Vendelsjön 27/10–2/11, som
mest 332 ex. 2/11 (Anders Arnell m.fl.), men även
som mest 170 ex. Ledskärsområdet 29/10–8/11
(Keith Bennett m.fl.) och som mest 139 ex. Solvallamossen 29/10–6/11 (Tomas Kjelsson m.fl.).
Iakttagelser av sannolikt mer tillfällig karaktär var
130 ex. Risby, Viksta 29/10 (Mats Wilhelm), 100
ex. Sund, Alunda 29/10 (Keith Bennett) och 110
ex. Husby, Vendel 13/11 (Johan Widenberg). Så
sent som i slutet av november noterades 200 ex.
på sträck mot SV vid Tängesbo, Östervåla den 19,
men bortflyttningen pågick över rapportområdet
åtminstone fram till årets slut.
Antalet rapporterade fynd av sångsvan i december uppgick till drygt 150 vilket är ett särklassigt rekord och tyder på ovanligt många sena individer. Därtill är flertalet av dessa rapporter från
inlandet och fynden från kusten jämförelsevis få.
Från denna månad finns det flera rapporter om
tresiffriga antal på sträck; vid Hjälstaviken 268
ex. mot S den 8 (Pekka Westin), 218 ex. mot S
den 9 (Håkan Delin) samt 111 ex. mot SV Fjärdhundraslätten den 16 (Pekka Westin). Flockar av
rastande sångsvanar har rapporterats från en
mängd lokaler och även om det finns flera ansamlingar av storleksordningen 30–60 ex. var flertalet av mindre omfattning, särskilt mot slutet av
månaden. Flest, 105 ex, rastade i Kallrigafjärden
den 14 (Mats Edholm).
Sädgås Anser fabalis
Året inleddes med två januarifynd; 2 ex. rastande
Hjälstaviken (Ingemar Johansson m.fl.) och 3 ex.
mot V Torstuna kyrka (Per Johan Ulfendahl) den
9. Dessa var säkerligen kvarstannare från föregående år, vårflyttningen inleddes i slutet av mars.
Först var 5 ex. Hjälstaviken den 20 (Martin Tjernberg m.fl.), men redan dagen därpå hade 10 ex.
anlänt även till Vendelsjön (Anders Arnell). Som

vanligt, när det väl hade börjat, fyllde det på
mycket snabbt vid de sedvanliga rastlokalerna och
stora ansamlingar (minst 100) noterades under
längre tid på följande lokaler: Vendelsjön 25/3–
24/4, som mest 4 300 ex. 9/4 (Lars Bern, Thomas
Pless), Stamsjön 26/3–21/4, som mest 2 625 ex.
9/4 (Mats Edholm, Brita Tibell), Solvallamossen,
Faringe 7–20/4, som mest 250 ex. 10 och 15/4
(Tomas Kjelsson, Keith Bennett), Lenaområdet
31/3–13/4, som mest 365 ex. 3/4 (Lars Bern, Björn
Lundgren), Hederviken, Närtuna 27/3–17/4, som
mest 400 ex. 17/4 (Bill Douhan), Fjärdhundraslätten, Frösthult 23/3–10/4, som mest 2 450 ex.
1/4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), Rydaslätten, Långtora 26/3–17/4, som mest 2 815 ex.
31/3 (Peter Schmidt m.fl.) samt Hjälstaviken
22/3–26/4, som mest 1 800 ex. 1/4 (Pekka Westin
m.fl.). Mer tillfälligt noterades tresiffriga antal på
ett flertal lokaler, framför allt vid Tämnaren i början av april, som mest 1 100 ex. 10/4 (Bo Thyselius
m.fl.), Varmsätra, Norby med som mest 660 ex.
3/4 (Kalle Källebrink) och Grillbyslätten, Villberga med som mest 900 ex. 29/3–2/4 (Tommy
Lindell m.fl.).
Under våren fanns det stora antal rastande
främst under den sista veckan i mars och de två
första i april. Kulmen nåddes 1–10/4 då det sammanlagda antalet på de främsta lokalerna (se Tabell 1) låg kring 12 000. Detta får anses vara en
ungefärlig uppfattning om hur många som då rastade. Som vanligt finns det ett flertal felkällor som
påverkar bilden, t.ex. gäss som rastar på andra
lokaler än de i tabellen, omflyttning av gäss mellan lokalerna samt bortflyttning och påfyllning av
nya gäss. Jämfört med fjolåret innebär 12 000 rastande dock ungefär tusentalet mer än fjolårets topp
som för övrigt nåddes i slutet av mars. Vendelsjön var den stora rastplatsen denna vår, medan
flertalet andra tycks fortsätta att avta i betydelse.
Att bortflyttningen i huvudsak ägde rum kring
och strax efter mitten av april visas också av de
höga sträcksummor som då registrerades på ett
flertal lokaler bl.a. Fågelsundet 195 ex. mot NO
10/4, 220 ex. mot NO 12/4 och 105 ex. dagen
därpå (Lennart Söderlund), Örskär 140 ex. mot N
17/4 och hela 594 ex. mot NO 23/4 (Mikael
Malmaeus m.fl.), Ledskärsområdet 150 ex. mot
NO 16/4 (Martin Tjernberg) samt Tegelsmora
kyrksjö 359 ex. mot N 13/4 (Zacke Svensson).
Efter mitten av maj hade flertalet eftersläntrare
också lämnat oss, men enstaka exemplar dröjde
kvar även därefter; vid Hjälstaviken 1 ex. 17/5–
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Tabell 1. Antalet rastande sädgäss på de viktigaste rastplatserna i Upplands rapportområde våren
2005.
20–26/3

27/3–2/4

3–9/4

10–16/4

17–23/4

24–30/4

Vendelsjön
Hjälstaviken
Fjärdhundraslätten
Rydaslätten, Långtora
Stamsjön
Lena–Storvreta
Hederviken
Solvallamossen, Faringe
Varmsätra, Norby
Tämnaren
Revelstasjön

400
400
1314
400
100
-

1200
1800
2450
2815
500
280
150
12
280
-

4300
1450
600
600
2625
365
50
136
660
1000
300

4000
900
350
400
1000
200
250
250
430
1100
300

1250
500
400
450
400
150
-

120
135
-

Summa

2614

9487

12086

9180

3150

255

8/8, tillfälligt 2 ex. 25/6 och 18/7 (Pekka Westin
m.fl.) samt 1 ex. Ledskär 19–25/5 (Ingrid Åkerberg m.fl.). Ytterligare ett rent sommarfynd var 1
ex. Kallrigafjärden 15/7 (Mats Edholm).
Höststräcket inleddes mot slutet av augusti då
det åter började fylla på vid främst Hjälstaviken.
Endast 2 ex. 21/8 hade ökat till 160 ex. 23/8 och
därefter kan följande milstolpar nämnas: 600 ex.
2/9, 1 200 ex. 7/9, 6 000 ex. 8/9, 7 000 ex. 25/9, 8
350 ex. 4/10 samt 8 500 ex. 12/10 vilket också
blev höstens maxnotering (Pekka Westin m.fl.).
Ingen rekordnotering denna höst således (dagsrekord är 9 500 ex. från hösten 2003). Tusentals
fanns dock kvar i Hjälstaområdet in i november,
men de 5 600 ex. som var kvar på morgonen den
8 lämnade då området för att sträcka söderut
(Pekka Westin m.fl.). De sista fem exemplaren
noterades som överflygande 13/11. Även vid Vendelsjön fanns det åtminstone tresiffriga antal rastande under en stor del av denna höst (15/9–2/11),
och som mest räknades 1 050 ex. 14/10 (Thomas
Pless, Anders Arnell m.fl.). Avslutningsvis kan en
rejäl sträcknotering från hösten nämnas, nämligen 520 ex. mot SV Björn 4/10 (Ulrik Lötberg).
Tundrasädgås* Anser fabalis rossicus [0; >111;5]
Några rapporter om sädgäss uppvisande karaktärer tillhörande rasen rossicus har också inkommit
– fyra från våren och ett från hösten: 1 ex. Hjälstaviken 28–29/3 (*Johan Södercrantz m.fl.), 1 ex.
Alasjön, Vassunda 4/4 och 1 ex. på samma lokal

22/4 (*Johan Nilsson), 1 ex. Vendelsjön 11/5
(*Stig Holmstedt) samt 1 ex. Röloppe, Giresta
13/10 (*Martin Tjernberg). Sammantaget klart
färre fynd jämfört med 2004.
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchos
Ett ex. rastande vid Hjälstaviken 22/3 (Fredrik
Litsgård) var det första fyndet denna vår, men
därefter sågs flera av denna art både här och på
andra lokaler: vid Hjälstaviken 22/3–15/5, som
mest 11 ex. 10/4 (Ingrid Åkerberg m.fl.), Vendelsjön 25/3–12/5, som mest 21 ex. 16/4 (Thomas
Pless), Fjärdhundraslätten 25/3–10/4, som mest 8
ex. 10/4 (Kalle Källebrink), Stamsjön 1 ex. 27/3
och 13 ex. 9/4 (Mats Edholm, Brita Tibell), som
mest 6 ex. Sparrsätra kyrka 29/3–1/4 (Kalle
Källebrink), som mest 4 ex. Grillbyslätten 29/3–
2/4 (Tommy Lindell m.fl.), 1 ex. Sisshammarsviken, Husby-Sjutolft 30/3 (Håkan Olsson),
Landsberga/Långtora 31/3–17/4, som mest 17 ex.
31/3 (Pekka Westin), 2 ex. Hederviken, Närtuna
2/4 (Joakim Ekman m.fl.) och 1 ex. 16/4 (Anders
Eriksson), Ledskärsområdet 2/4–4/5, som mest 4
ex. 2/4 (Oskar Löfgren m.fl.), som mest 5 ex.
Lenaområdet 3–10/4 (Johan Södercrantz m.fl.),
som mest 7 ex. Solvallamossen, Faringe 7–12/4
(Tomas Kjelsson), 1 ex. Domta vad, Österunda
7–8/4 (Anders Jansson m.fl.), 4 ex. Jönninge,
Stavby 9/4 (Mats Edholm, Brita Tibell), 1 ex.
Tegelsmora kyrksjö 9/4 (Zacke Svensson), 1 ex.
Sjölunda, Tämnaren 9/4 (Ulrik Lötberg, Mikael
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Malmaeus), som mest 2 ex. Laggaslätten 9–21/4
(Jan Wärnbäck m.fl.), 10 ex. Fågelsta, Tämnaren
10/4 (Bo Thyselius), 2 ex. Östersta, Rasbo 10/4
(Lars Haneskog), 1 ex. mot S Båtfors 16/4 (Martin Tjernberg) samt 2 ex. mot NO Storskäret, Forsmark 24/4 (Martin Tjernberg). Satte P för vårflyttningen gjorde den individ som sågs tillsammans med grågäss på Singö 22/5 (Per Jakobsson).
Hur många som rastade i rapportområdet under
denna vår är omöjligt att säga, men det förefaller
rimligt att det måste ha varit åtminstone lika
många som föregående vår, d.v.s. minst ett hundratal exemplar. Trenden är således fortsatt positiv.
Den 21/8 sågs den första för hösten vid
Hjälstaviken (Anders Helander) och härifrån rapporteras sedan regelbundet ett skiftande antal fram
t.o.m. 12/11. Det var dock först mot slutet av september som det blev fler än två i och med att 24
inräknades 27/9 (Rolf Nordin). Högstanoteringen
för hösten, 28 rastande ex., noterades 29/9 (Pekka
Westin), men 22 ex. räknades ännu 13/10 (Martin
Tjernberg). Från 5–9/11 sågs 15 ex. (Pekka
Westin) innan de sista två noterades 12/11 (Martin Tjernberg). Utöver alla iakttagelser vid Hjälstaviken har arten setts även på några andra lokaler:

1 ex. Ledskär 29/4 (Mats Westberg), 1 ex. mot
SV Svarthamn, Skutskär 5/10 (Tommy Lindell
m.fl.), 2 ex. mot SV Björn 8/10 (Seppo Haavisto)
samt vid Vendelsjön 2 ex. 8/10 (Anders Arnell)
och 20 ex. 9–14/10 (Kenneth Pless m.fl.).
Bläsgås Anser albifrons
Enstaka exemplar eller smärre antal fanns som
vanligt bland andra Anser-gäss på flertalet lokaler som hyste rastande gäss under våren. Först var
de 2 ex. som sågs vid Hjälstaviken 20/3 (Johan
Södercrantz m.fl.), men här fanns sedan arten stadigvarande fram t.o.m. 18/5, som mest noterades
12 ex. 31/3 och 2/4 (Per Edenius m.fl.). Andra
rapporter om arten var: Vendelsjön 25/3–4/5, som
mest 26 ex. 23/4 (Thomas Pless), Fjärdhundraslätten 2–3 ex. 26/3–6/4, dock 16 ex. 1/4 (Kalle
Källebrink m.fl.), Ledskärsområdet 27/3–14/4,
som mest 5 ex. 10/4 (Johan Östberg), 1 ex.
Sparrsätra kyrka 29/3 (Kalle Källebrink m.fl.),
7 ex. Grillbyslätten 29/3 (Tommy Lindell), 7 ex.
Sisshammarsviken 30/3 (Håkan Olsson), som
mest 8 ex. Långtoraslätten 31/3–2/4 (Peter
Schmidt m.fl.), Tämnaren 2 ex. (Vida gård) 3/4,
1 ex. (Sjölunda) 11/4 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) och 2 ex. mot NO 8/5 (Nicklas Lindberg),

Ett härligt vårtecken i Uppland är när bläsgässen kommer tillbaka för att rasta någon vecka.
Foto: Peter Schmidt
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som mest 9 ex. Lenaområdet 3–4/4 (Björn Lundgren m.fl.), 2 ex. Tegelsmora kyrksjö 9/4 (Zacke
Svensson), 2 ad. Stamsjön 9/4 (Brita Tibell), 1 ad.
Revelstasjön 10/4 (Kalle Källebrink), 2 ex. överflygande Storvreta 10/4 (Håkan Andersson), 4 ex.
Hederviken 16/4 (Anders Eriksson), 1 2K mot NO
Örskär 23/4 (Fredrik Friberg m.fl.), Skedviken
1 ex. 29/4 (Ulf Brovander) och 1 ex. 10/5 (Helge
Röttorp) samt 1 2K Kärven 14–17/5 (Tomas
Kjelsson).
Några få sommarfynd, eller näst intill, har
också rapporterats: 1 ex. Hamra, Tämnaren 29/5
(Bo Thyselius), 1 ex. Hjälstaviken 5/6 (Fredrik
Johansson), 1 2K Ledskär 18 och 22/6 (Keith
Bennett, Yngve Meijer) samt 1 ad. Örskär 18–
24/7 (Petter Haldén).
Hösten inleddes med 1 ex. vid Hjälstaviken
11/9 (Ingemar Johansson) och det var sedan bara
här det regelbundet sågs bläsgäss fram t.o.m.
8/11, dock aldrig fler än 5 ex. 17/10 (Gunnar
Steinholtz). Andra rapporter från hösten har inkommit från: Hargsviken 1 ex. mot V 7/10 (Wilhelm Dietrichson), Vendelsjön 2 ad. 8/10 (Anders
Arnell) och 3 ad. 9–14/10 (Kenneth Pless m.fl.),
Karskär, Söderarm 2 ex. mot S 8/10 (Micke Wilson) och 1 ex. 9/10 (Håkan Olsson m.fl.), norra
udden, Arholma 27 ex. mot S 16/10 (Zacke Svensson, Fredrik Friberg) samt Tämnaren 5 ex. 21/10
(Bo Thyselius). Utöver flocken på Arholma finns
det ingen ytterligare rapport som berättar om
sträck värt namnet denna höst.
Fjällgås Anser erythropus [9; > 453; > 44]
Hjälstaviken tycks numera vara en säker rastlokal
för fjällgäss. Våren inleddes med ett ad. par 22/4
(Pekka Westin m.fl.) och sannolikt var det samma
par som sågs även 23 samt 26/4 (Ingrid Åkerberg
m.fl.). Från 2/5 rapporteras plötsligt 13 ex. (Gunnar Ehrenroth m.fl.) och dessa var kvar t.o.m.
11/5. Ytterligare 1 ex., d.v.s. totalt 14 ex., rastade
8–10/5 (Berndt Axelsson m.fl.). Den 12/5 var antalet åter 2 (samma som 22–26/4) och bortsett från
4 ex. 14/5 och 3 ex. 15/5 rapporteras här som mest
2 ex. t.o.m. 21/5 (Anders Kling m.fl.). Utöver vid
Hjälstaviken noterades arten även från Ledskär/
Karlholmsviken med 1 ad. 15–17/5 (Hans Malmsten m.fl.). Kanske var det inte fler än 14 ex. som
rastade vid Hjälstaviken under våren och det är
något färre än de 17 som bedömdes rasta här föregående år.
Redan 13/8 fanns åter 2 ad. på plats vid
Hjälstaviken (Johan Södercrantz) och därefter

finns det mängder av rapporter härifrån under
hösten som berättar om ett varierande antal rastande. Nya tillkom efterhand och förloppet kan
beskrivas som följer: som mest 2 ad. 13–27/8, som
mest 9 ad. 28–30/8, 14 ad. 31/8–3/9, som mest 11
ad. 4–10/9, som mest 15 ex. 11–13/9, 30 ex. 15/9
(max denna höst), som mest 26 ex. 16–29/9, som
mest 17 ex. 30/9–8/10, som mest 13 ex. 9–14/10
samt som mest 9 ex. kvar t.o.m. 17/10 (Pekka
Westin m.fl.). Höstens toppnotering, 30 ex., var
klart lägre än föregående höst då 46 ex. räknades
8/10. I motsats till hösten 2004, då fjällgäss sågs
på flera andra lokaler, inskränker sig antalet fynd
utanför Hjälstaviken till endast 1 ex. på insträck
från öster vid Skatudden 13/10 (Mats Edholm).
Hur många som totalt rastade vid Hjälstaviken
denna höst är omöjligt att säga. Det går inte att
utesluta att det egentligen aldrig var fler än de 30
som sågs som mest vid ett tillfälle. Detta skulle i
så fall vara en halvering jämfört med 2004.
Grågås Anser anser
Från januari rapporteras ett fåtal kvarstannare; vid
Hjälstaviken 2 ex. 9/1 och 1 ex. 12/1 (Ingemar
Johansson m.fl.), 1 ex. Vendelsjön 11/1 (Anders
Arnell) och 1 ex. Kundbysjön 15/1 (Bo Granberg).
Om de 4 ex. som sågs vid Ekoln 24/2 också tillhörde denna kategori eller om de var komna från
söder låter vi dock vara osagt.
Nyanländ var dock av allt att döma den grågås som flög in över Hjälstaviken 13/3 (Bernt
Axelsson), men det var först från den 20/3 som
de stora mängderna började rasa in. Stora ansamlingar (minst 300) noterades under en längre tid
denna vår vid Hjälstaviken 22/3–22/4, som mest
1 700 ex. 1/4 (Pekka Westin m.fl.) samt vid Vendelsjön 27/3–20/4, som mest 500 ex. 31/3 och 3/4
(Anders Arnell m.fl.). Mer tillfälligt sågs 600 ex.
vid Tämnaren 10/4 (Bo Thyselius) och mindre,
dock tresiffriga, antal på flera andra platser.
Häckningar har rapporterats från ett flertal
inlandslokaler (antal par inom parentes):
Tämnaren (3), Vendelsjön (5), Tegelsmora kyrksjö
(1), Lillbyasjön (6), Kärven (>5), Funbosjön (10),
Skedviken (>5), Kundbysjön (1), Björkarn,
Skederid (>1), Norrsjöflyna, Roslags-Bro (>1),
Rumsättrasjön, Riala (>1), Vansjön (1), Tomtasjön, Knivsta (5), norra Garnsviken med Alasjön
(30–50), Dalbyviken (>1), Nybylöt, Kulla (2),
Biskops-Arnö, Övergran (7) samt Hjälstaviken (en
bra bit över 100). Från skärgården kan nämnas att
vid en inventering av Björns skärgård räknades
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Tabell 2. Högsta antalet rastande grågäss vid de främsta lokalerna juli–november 2005.
Hjälsta- Tämnaren Ledskär/ Vendelviken
Karlholm sjön
1–10/7
11–20/7
21–31/7
1–10/8
11–20/8
21–31/8
1–10/9
11–20/9
21–30/9
1–10/10
11–20/10
21–31/10
1–10/11
11–20/11

2100
200
2000
3600
11900
15300
12200
15000
8000
8000
4000
300
625
-

?
?
?
?
900
?
8000
22000
6000
140
?
2000
?
700

250
600
5
450
270
750
1200
1350
700
1000
700
450
700

50
?
400
700
800
?
2
160
200
1900
900
650
650
400

86 häckande par denna vår (Ulrik Lötberg). Uppgifter saknas, eller är bristfälliga, från flera lokaler där det finns täta bestånd och rapporteringen
speglar därför dåligt det häckande beståndets verkliga storlek. Som exempel kan nämnas Tämnaren
där endast tre par rapporterades men där det med
säkerhet häckar åtminstone 100 par. Det råder
dock inga tvivel om att grågåsen fortsätter att öka
starkt som häckande i rapportområdet.
Att grågåsen fortfarande är i ett expansivt
skede visas också av antalet rastande på de sedvanliga rastlokalerna under sensommaren och
hösten. I Hjälstaområdet fanns det åter ett par tusen under en kort tid kring månadsskiftet juni–
juli, men sedan finns det inga rapporter som berättar om fler än ett par hundra under ett par veckors tid. Juli månads sista dag fanns dock åter ett
par tusen rastande och ett kraftigt inflöde av grågäss under de därpå följande dagarna resulterade
i ett allt större antal rastande. Kulmen nåddes redan i slutet av augusti då rekordmånga 15 300 (tidigare 10 000 hösten 2003) räknades den 23
(Pekka Westin den oförtröttlige), men 15 000 noterades även 11/9 (Ingemar Johansson m.fl.). Därefter noterades genomgående lägre antal, men 8
000 fanns kvar in i början av oktober (Ruben Sven
Eric Swanqvist m.fl.). Antalet rastande fortsatte
att minska och den sista fyrsiffriga noteringen var
1 000 ex. 19/10 (Martin Tjernberg). Några hundra
noterades tidvis in i november, men efter 625 ex.

Skedviken
500
?
550
?
1200
1470
?
29
?
540
227
240

Hosjön

400
900
600
700
400
?
35

Ösmaren Funbo- Summa
sjön
42
?
9
199
411
294
?
527
490
457
-

140
10
440
500
140
-

2400
800
2947
4890
14439
16689
23513
40814
15800
12196
6790
4797
2202
1375

8/11 (Pekka Westin) rapporteras de sista 20 ex.
som sträckande mot SV 13/11 (Ingrid Åkerberg).
Toppnoteringen vid Hjälstaviken kan tyckas
fantastisk, men förbleknar i jämförelse med de
22 000 som räknades i Tämnaren 17/9 (också rekord, tidigare 10 900 hösten 2004). Från denna
ytterst svårräknade lokal finns, som vanligt, bara
ett fåtal rapporter om rastande grågäss och dessa
är genomgående klart lägre (se Tabell 2). I vilken
utsträckning dessa lägre antal bara speglar en bristfällig kontroll av antalet rastande vid sjön (d.v.s.
endast delar av den) eller om det hade anlänt
mycket stora antal före mitten av september vet
vi inte. Mycket talar dock för att det förra är huvudorsaken. Att det också kan vara ett plötsligt
inflöde av nya gäss indikeras av ett likartat förlopp föregående höst. Antalen var sedan avsevärt
mycket lägre under resten av hösten, men så
många som 700 ex. noterades så sent som 12/11
(Mikael Malmaeus m.fl.).
Det fanns även grågäss i varierande omfattning på andra väletablerade rastlokaler, men antalen var här genomgående klart mer blygsamma
än vid Tämnaren och Hjälstaviken. Hit hör lokaler som; Ledskär, som mest 1 350 ex. 12/9 (Pekka
Westin m.fl.), Vendelsjön, som mest 1 900 ex.
2/10 (Thomas Pless), Skedviken, som mest 1 470
ex. 18/9 (Helge Röttorp), Hosjön, som mest 900
ex. 23/9 (Leif U Gustavsson), Ösmaren, RoslagsBro, som mest 527 ex. 2/10 (Joakim Ekman) samt

14
Funbosjön, som mest 500 ex. 5/9 (Åke Berg).
Klara rekordnoteringar både vid Tämnaren
och Hjälstaviken gav också en nästan fördubbling
av den tidigare högsta höstnoteringen, 21 000 i
mitten av september 2004. Var kommer alla dessa
gäss ifrån? Det kan inte bli så många om vi så
samlar ihop alla de som häckat, inklusive avkomma, i landskapet detta år. Det måste vara grågäss från avsevärt mycket större områden. Avslutningsvis kan nämnas att de två sista för året rapporteras från Karlholmsviken 18/11 (Anders
Svensson, Helge Röttorp).
[Stripgås Anser indicus [0; 35; 5]]
Två vårfynd och ett fynd från hösten: En ad. Stamsjön 10/4 (Mats Edholm, Brita Tibell) och 3 ex.
Hjälstaviken 24/5 (Ragnar Hall) samt 1 ex. mot S
Aronsborg, Kalmar 29/9 (Kenneth Pless).
Kanadagås Branta canadensis
Enstaka vinterfynd har rapporterats från januarifebruari: 2 ex. Ekeby kvarn, Storvreta 11/1 (KarlArne Hansson), vid Årike Fyris 2 ex. 6–23/1 (Ragnar Hall, Annika Rastén) och 1 ex. 6–8/2 (Åke
Berg, Ragnar Hall) samt 2 ex. (samma?) Skarholmen, Gottsunda 16/1 (Per Johan Ulfendahl).
Vårflyttningen inleddes samtidigt som för andra gäss och de första, 2 ex., noterades vid
Hjälstaviken 22/3 (Kermith Illerbrand).
Stora ansamlingar (minst 100 ex.) var få även
denna vår och begränsas till vardera 200 ex. vid
Tämnaren 4/4 (Bo Thyselius) och Hjälstaviken 9/
4 (Örjan Sjögren m.fl.). Från slutet av juli och
framöver under hösten rapporteras åter stora ansamlingar, som vanligt var de ofta avsevärt mycket
större och på fler lokaler än under våren.
Tresiffriga antal fanns regelbundet i Ledskärsområdet 21/7–16/11, som mest 300 ex. 24/9 (Johan
Östberg m.fl.), vid Årike Fyris/Lövstaslätten
31/7–11/9, som mest 1 120 ex. 29/9 (Johan
Södercrantz m.fl.), Tämnaren med omgivning
(Tierpslätten, Gryttjom etc.) 13/8–16/11, som mest
1 550 ex. 17/9 (Ulrik Lötberg, Peter Schmidt),
Hjälstaviken 15/8–6/10, som mest 200 ex. vid flera
tillfällen (Pekka Westin m.fl.), Hosjön 18/9–
13/11, som mest 200 ex. 14/10 (Leif U Gustavsson), Ösmaren 2–24/10, som mest 200 ex. 3/10
(Joakim Ekman) samt Vendelsjön 8/10–2/11, som
mest 350 ex. 2/11 (Anders Arnell). Därtill fanns
det stora ansamlingar mer tillfälligt vid främst
Hånsta, Lena 303 ex. 10/9 (Annika Rastén m.fl.),
Hjulstafjärden, Enköping 800 ex. 11–13/9 (Ing-

rid Åkerberg m.fl.), Gimo damm 30/9–13/10, som
mest 450 ex. 13/10 (Wilhelm Dietrichson),
Lommaren 200 ex. 6/10 (Karl-Olov Johansson),
Marma, Älvkarleby 275 ex. 15/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.), Fagerudd, Enköping 900 ex. 20/10 (Anders Arnell), Fjärdhundraslätten som mest 300 ex.
23/10–11/11 (Pekka Westin m.fl.), Revelstasjön
300 ex. 24/10 (Kalle Källebrink), Stamsjön 500
ex. 26/10–12/11 (Mats Edholm, Brita Tibell),
Solvallamossen, Faringe 280 ex. 6/11 (Tomas
Kjelsson) samt Risby, Viksta 257 ex. 13/11 (Annika Rastén).
Kvardröjande kanadagäss fanns också kvar in
i december på några lokaler; Fjärdhundraslätten
42 ex. den 3 (Ragnar Hall) och 10 ex. mot S den
10 (Martin Tjernberg), som mest 2 ex. Årike Fyris
9–17/12 (Per-Anders Edin m.fl.), 1 ex. Alstasjön
den 18 (Martin Tjernberg) samt 11 ex. mot SV
Hållmyra, Kulla den 25 (Pekka Westin).
Vitkindad gås Branta leucopsis
Om vi bortser från den individ som uppehöll sig i
Svandammen under hela året observerades den
första för våren vid Sparrsätra, Uppsala 29/3
(Kalle Källebrink m.fl.). Därefter finns det mängder av rapporter om vanligtvis smärre flockar från
många lokaler – i första hand i inlandet, men även
från kusten – under hela våren. Flest observationer har rapporterats från Hjälstaviken och här sågs
också de största, relativt sett, ansamlingarna; som
mest 45 ex. 25/4 (Johan Södercrantz m.fl.). Efter
mitten av maj minskade antalet fynd, men då började det istället komma in rapporter om
häckningar: Ett par med ungar Skatudden (Mats
Edholm m.fl.), 3 par Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.), 1 par med 5 ungar Hargsviken (Tomas
Kjelsson m.fl.), 3 par med 8 ungar Vettershaga,
Länna (Micke Bonnier) och 2 par (samma som
vid Skatudden?) med 5 ungar Fogdö, Singö
(Tomas Pärt). Detta är fler rapporterade häckningar jämfört med 2004, men även årets resultat
är en dålig spegling av en verklighet som omfattar flera tiotal häckande par längs kusten och i
skärgården.
Vitkindad gås fanns vid Hjälstaviken under
hela sommaren, men aldrig fler än några få individer. Den 11/8 inräknades 7 ex. (Ulf Svahn), men
redan dagen därpå hade antalet ökat till 50 ex.
(Pekka Westin). Om än lite tidigt kan man nu säga
att höstsäsongen hade startat och antalet rastande
vid Hjälstaviken späddes på i rask takt. Några
milstolpar som uppnåddes var som följer: 108 ex.
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13/8, 216 ex. 18/8, 400 ex. 21/8, 725 ex. 30/8,
925 ex. 2/9, 1 000 ex. 11/9, 1 600 ex. 18/9 samt
2 500 ex. 25/9 (Ingemar Johansson) och 14/10
(Ruben Sven Eric Swanqvist). Redan två dagar
senare återstod 150 ex. (David Rocksén m.fl.) och
18/10 endast 20 ex. (Olle Westerberg). Den 4/11
fanns här åter 75 ex., men efter 50 ex. 8/11 (Pekka
Westin m.fl.) finns det inga fler rapporter härifrån. Dagen efter det att det fanns 2 500 ex. vid
Hjälstaviken – d.v.s. 26/9 – fanns det rekordmånga
1 137 ex. vid Kalmarsand, Kalmar (Tom Sandström) och det finns inga skäl att tro att det var
samma individer som nu rastade här. I övrigt finns
det också några få rapporter om enstaka exemplar, eller små flockar, rastande på några andra
lokaler från slutet av augusti fram till början–mitten av oktober. Från dagarna 16–17/10 finns det
även rapporter om sträckande flockar längs med
kusten, men även över inlandet; den 16/10 505
ex. mot S Arholma (Zacke Svensson m.fl.) och
mindre antal, rimligtvis samma individer, förbi
Skatudden och Sennebyhaken, och den 17/10
32 ex. mot S Källarberget, Hållnäs (Fredrik Bondestam), 65 ex. mot S Skatudden (Mats Edholm)
samt 76 ex. mot SV Ola skifte, Bladåker (Martin
Amcoff). De 85 ex. som rastade vid Ledskär
16/10 (Keith Bennett m.fl.) var sannolikt också
en följd av det sträck som då passerade över
rapportområdet. Detta var för övrigt samtidigt som
flertalet av det stora antal som hade rastat vid
Hjälstaviken fram t.o.m. 14/10 lämnade lokalen.
Från de närmast därpå följande dagarna finns endast ett fåtal rapporter om mindre antal från några
lokaler, men 28/10 fanns 110 ex. vid Vendelsjön
(Anders Arnell) och 13/11 återstod 56 ex. (Annika Rastén). Detta var för övrigt det sista rapporterade fyndet, utanför Svandammen, detta år.
Prutgås Branta bernicla
Vårfynd är ovanliga, men från denna vår finns fyra
som för övrigt också är mer eller mindre tidiga:
Ett ex. Funbosjön 9/4 (Eva Mattsson), 3 sträckande ex. Furusund 21/4 (Yngve Wiklund), 2 ex.
Skarholmen, Gottsunda 1/5 (Sven Wijk) samt
2 sträckande ex. Svenska Högarna 5/5 (Ragnar
Hall m.fl.). Sommarfynd är än mer ovanliga, men
det finns ett par också från detta år: Två ex. Karlholmsviken 14/6 (Oskar Löfgren m.fl.) och 1 ex.
Ledskär 25–26/6 (Ingrid Åkerberg, Weine
Erlandsson).
Höstflyttningen inleddes med 2 ad. mot S
Rönnskärs udde redan 3/9 (Bill Douhan), men det

blev sedan inte så mycket av det detta år. Från
resten av september rapporteras från Skatudden
blygsamma 10 ex. mot V 7/9 (Mats Edholm),
12 ex. mot S 16/9 (Fredrik Bondestam) och 1 1K
mot S 26/9 (Mats Edholm) samt från Rönnskärs
udde ytterligare 6 ex. mot V 17/9 (Hans Norelius).
Den 2/10 räknades 111 ex. mot S Skatudden (Mats
Edholm m.fl.) och 6/10 sågs 3 ex. Karskär, Söderarm (Håkan Olsson m.fl.) samt 1 ex. mot S
Svenska Högarna (Jonas Karlsson). Den 7–8/10
rastade 1 ex. Björn (Ulrik Lötberg) och från den
därpå följande dagen rapporteras 3 ex. Skatudden
(Thomas Harry), 8 förbiflygande ex. Sennebyhaken (Gunnar Danielsson) samt 12 ex. Svenska
Högarna (Jonas Karlsson). Därefter följde 3 ex.
mot N Skatudden (Fredrik Bondestam) och
(samma?) 3 ex. mot NV Örsten, Singö (Keith
Bennett) den 14/10 samt 9 förbiflygande ex. dagen därpå vid Svinnegarnsviken (Björn Lundgren,
Andreas Blom). Den 16/10 passerades kusten till
slut av relativt stora antal och följande rapporter
finns från denna dag: 50 ex. mot S Ledskär (Keith
Bennett), 34 ex. mot V Örskär (Petter Haldén
m.fl.), 149 ex. mot S Skatudden (Tommy Karlström m.fl.), 250 ex. mot S Sennebyhaken (Håkan Olsson m.fl.) samt 739 ex. mot S Norra udden, Arholma (Zacke Svensson m.fl.). Eftersläntrare var 29 ex. mot S Skatudden (Mats Edholm)
samt 62 ex. mot S Källarberget, Hållnäs (Fredrik
Bondestam) den 17/10 och dagen därpå årets sista
med 15 ex. mot SV Fågelsundet (Lennart Söderlund) samt 1 ex. mot S Skatudden (Mats Edholm).
Antalen från det relativt omfattande sträcket
16/10 visar tydligt hur det fylls på med nya från
öster varefter vi förflyttar oss längre söderut längs
kusten och det råder inga tvivel om att norra spetsen av Arholma är en utmärkt lokal för studier av
sträckande sjöfåglar på väg från nordost mot sydväst.
Nilgås* Alopochen aegyptica [0; 0; 1]
Upplands första nilgås observerades vid Storskäret, Forsmark 23/4 (*Peter Hunger, Joakim
Djerf). Fågeln uppmärksammades vid 8-tiden på
morgonen då den lokalboende upptäckaren
vanemässigt kollade igenom gåsflocken (grå- och
kanada-) som rastade på fälten. Nilgåsen tillbringade troligen dagen någonstans i Kallrigafjärdens omgivningar för att sedan återvända till
Storskäretfälten på sena kvällen, där den var kvar
tills mörkret lagt sig (kl. 21:10). Fågeln eftersöktes av många dagen därpå men hade då sannolikt
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dragit vidare mot V och Dalarna, där troligen
samma fågel upptäcktes i Hessesjön 25/4.
Gravand Tadorna tadorna
Under häckningstid noterades 5 par i Björns skärgård (Ulrik Lötberg) och 1 par på Hättan, Lövstabukten (Niklas Lindberg m.fl.), sålunda ett gott
resultat. Björns skärgård med omnejd har etablerats som det bästa området för häckande gravänder
inom rapportområdet. Utöver dessa lokaler uppehöll sig gravänder vid Ledskär under april–september, dock utan några tecken på häckning.
I inlandet iakttogs gravänder enligt följande:
En hane Hjälstaviken 10/4 (Tomas Stafström
m.fl.), 1 ex. Övre Föret 22/5 (Ola Sundell), 1 hane
Hjälstaviken 6/6 (gm. Gunilla Olsson), 1 1K
Tåsjön, Alunda 17/8 (Mats Edholm), 1 1K
Hjälstaviken 27/8–11/9 (flera rapportörer), 3 1K
reningsverket Uppsala 9–16/9 (Erik Blomgren
m.fl.), 1 1K mot SV Laggaslätten 10/9 (Johan
Södercrantz), hela 15 ex. sträckande S vid Uppsala Kungsäng 13/9 (Kenth Kärsrud) samt 2 ex.
rastande vid Hjälstaviken 6/10 (Conny Kroon).
[Mandarinand Aix galericulata [0; 35; 1]]
Ett exemplar av denna parkrymling observerades
vid Kogrundet, Hargs bruk 6/6 (Wilhelm Dietrichson m.fl.).
Bläsand Anas penelope
Vinterfynd: På nyårsdagen noterades 1 hane vid
Johannisfors, Forsmark (Magnus Strömberg).
Under sommaren noterades fåglar vid Hjälstaviken, Ledskär och Tegelsmora kyrksjö, dock utan
några tecken på häckning.
Under hösten noterades större sträcksiffror
framförallt från Väddökusten, t.ex. sträckte vid
Skatudden 785 ex. 2/9, 859 ex. 11/9, 1 390 ex.
26/9 och 1 955 ex. 17/10 (Mats Edholm). Vid
Rönnskärs udde sträckte 1 295 ex. mot S 11/9 (Bill
Douhan). Den enda större sträcksiffran utanför
Väddö var 850 ex mot S vid Källarberget, Hållnäs 17/10 (Fredrik Bondestam). Den största rastande flocken var 1 000 ex. vid Karlholmsviken
2/10 (Anders Arnell).
Snatterand Anas strepera
Fenologi: Vårens första snatteränder påträffades
3/4 och höstens sista 13/11.
Häckning: Totalt rapporterades 114 häckande
par från 15 lokaler, flest i Tämnaren med 68. I
Tämnaren sågs förutom de konstaterade häck-

fågelparen vid samma tillfällen ytterligare 115
hanar. Detta indikerar att beståndet i denna sjö
uppgick till minst 180 och totalt i rapportområdet
således cirka 230 par.
Den svenska stammen har beräknats till 700–
1 000 par och beståndet har generellt sett ökat
under senare tid. Detta har medfört att snatteranden inte längre är rödlistad.
Stora flockar: Minst 320 ex., troligen åtminstone 370 ex., Tämnaren 12–13/1
1 (Mikael Malmaeus, Fredrik Friberg m.fl.), som mest 30 ex.
Hjälstaviken 8/9 (Pekka Westin) samt som mest
10 ex. Ledskärsviken 21/5 (Anssi Laurila, Per
Edenius m.fl.). Ansamlingen vid Tämnaren är nytt
rekord för landskapet och endast Hornborgasjön
och Tåkern har haft större antal.
Vinterfynd: En hane Hargshamn 8/1 (Keith
Bennett), 2 ex. Grisslehamn 21/1–17/2, därefter
1 ex. t.o.m. 25/3 (Bo Granberg m.fl.) samt 1 hane
Rimbo reningsverk 14/2 (Helge Röttorp). Snatteranden har under senare tid blivit en regelbunden,
om än sällsynt, övervintrare i Uppland.
Kricka Anas crecca
Stora flockar: 800 ex. rastade vid Hjälstaviken
26/7 samt 6/10 (Pekka Westin resp. Ruben Sven
Eric Swanqvist).
Amerikansk kricka* Anas carolinensis [0;10; 2]
Två observationer av krickans amerikanska kusin. En hane rastande Tegelsmora kyrksjö 5/5
(*Bengt Säfström m.fl.) och 1 hane rastande Ledskärsviken 20/5 (*Oskar Löfgren m.fl.).
Gräsand Anas platyrhynchos
Största noterade flock under året var 2 600 ex.
som rastade vid Hjälstaviken 8/9 (Pekka Westin).
Stjärtand Anas acuta
Inga rapporter inkomna under året som indikerar
häckning. Dock uppehöll sig ett par vid Hjälstaviken och ett par vid Ledskär under juni.
Under hösten rapporterades som brukligt de
största mängderna längs Väddökusten, nämligen
228 ex. mot S vid Rönnskärs udde 11/9 (Bill
Douhan) samt 165 ex. mot S vid Skatudden 26/9
(Mats Edholm).
Årta Anas querquedula
Årets första observerades 7/4, årets sista 11/9.
Totalt noterades arten på 18 lokaler men häckning
bedöms ha skett på endast nio av dessa. Antalet
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häckande par uppgick till minst 21, högst 25. Flest
par fanns vid Hjälstaviken med cirka 10 och Vendelsjön med 2–4. Som jämförelse kan nämnas att
den svenska häckfågelpopulationen har beräknats
vara i storleksordningen 500 par.
Skedand Anas clypeata
Fenologi: Årets första skedand siktades vid
Hjälstaviken 4/4 och årets sista vid Vårhäll,
Tämnaren 12/11.
Totalt rapporterades ca 85 häckande par, fördelat på 20 lokaler/områden. Flest påträffades i
Björns skärgård med 28 och Hjälstaviken med ca
24 par. Mörkertalet är förmodligen ganska stort
när det gäller säkert/troligen/möjligen häckande,
framför allt från kust och skärgård. En vild gissning är att endast hälften av paren blir rapporterade. I början av 1990-talet bedömdes den uppländska populationen till ca 250 par, men sedan
dess har arten förmodligen minskat något. Den
svenska populationen är beräknad till ca 2 200 par.
Stora ansamlingar: De största flockarna för
året innehöll beskedliga 27 ex. Ledskärsviken
2/7 (Bengt Boström) och 26 ex. Hjälstaviken
14/10 (Yngve Hareland m.fl.). Skedanden observeras stadigt vid Ledskärsviken men enligt rrk:s
kännedom häckar inte arten i området. Samma sak
gäller även för årta och snatterand.
Brunand Aythya ferina
Fenologi: De första våranlända noterades 3/4, den
sista höstnoteringen var 29/10.
Häckning: En tolkning av rapporterade brunänder under häckningstid indikerar att 55 par
häckade, fördelat på ca 20 lokaler. Av dessa fanns
19 par i Tämnaren. Emellertid inventerades inte
brunanden i Tämnaren nämnda år. Förmodligen
fanns lika många par i sjön som 2004, d.v.s. 70–
80 par (Ulrik Lötberg). Det totala häckfågelbeståndet i rapportområdet bedöms därför till
minst 105 par. Vid mitten av 1970-talet beräknades den svenska stammen till ca 5 000 par. Arten
har minskat kraftigt sedan dess och i början av
2000-talet fanns ca 1 500 par.
Stora ansamlingar: Som mest 100 ex. Kärven 29/10 (Keith Bennett, Tomas Kjelsson, Benny
Åhr) och 140 ex. Gäddviken, Tämnaren 4/9 (Lars
Gustavsson, Ulrik Lötberg), två sedan tidigare
kända höstrastlokaler för brunand.
Vinterfynd: En hane Norrtälje hamn 1–16/1
(Bo Granberg m.fl.), som mest 12 ex. Biotestsjön,
Forsmark 2/1–19/2 (Martin Amcoff m.fl.), 2 hanar

Östernäs brygga, Rådmansö 27/2–20/3 (Anna
Karlsson m.fl.), 1 hane Kallrigafjärden 14/12
(Mats Edholm) och 1 hane Biotestsjön 17/12
(Keith Bennett).
Ringand* Aythya collaris [0; 3; 1]
En hane rastade i enorm viggflock (minst 15 000
ex.) vid Kappelskär, Rådmansö 5–6/3 (*Thomas
Pless m.fl.).
Vigg Aythya fuligula
Stora ansamlingar: Under vinterhalvåret rastade
stora flockar vid Biotestsjön, som mest 1 850 ex.
i januari och närmare 3 000 ex. i november (Anssi
Laurila, Teet Sirotkin m.fl.). Mellan Kapellskär –
Östernäs brygga, en annan känd övervintringsplats
för vigg, fanns uppskattningsvis 15 000 ex. 15/2–
20/3 (Tommy & Anders Eriksson m.fl.). Vid Hemsundet, Blidö, ca 8 km söder om Östernäs brygga,
observerades minst 7 000 ex. 24/11 (Bill Douhan).
Den största sommarflocken (ruggande fåglar) var
500 ex. i Kullaviken 18/8 (Pekka Westin).
Inlandshäckningar: Utifrån rapporterna bedöms ca 75 par ha skridit till häckning, fördelat
på 19 lokaler. Givetvis är mörkertalet ganska stort
för denna art och kanske endast 50 procent eller
färre blir rapporterade eller upptäckta. Trots detta
kan konstateras att viggen minskat kraftigt i
inlandet sedan 1970-talet då det uppskattades
häcka ca 1 000 par i landskapet. Minskningstakten
har förmodligen varit lika stor vad gäller den kustoch skärgårdshäckande populationen.
Bergand Aythya marila
Häckningar: Två konstaterade – 1 par Björn och
1 par Hättan, Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lars
Gustavsson, Lennart Söderlund).
Större flockar: Vid Biotestsjön, Forsmark rastade som mest 40 ex. 2/1–12/2 (Keith Benneth
m.fl.) och vid Arholma sträckte 83 ex. mot S
16/10 (Zacke Svensson).
Berganden har under lång tid varit helt försvunnen från rapportområdet som häckfågel, men
nu verkar den åter ”vara på gång”. Arten häckade
första gången 2002 i Björns skärgård, 2003 avbröts troligen häckningen och 2004 sågs endast
en hane, dock kan honan redan ha legat på bo. År
2005 häckade åter 2 par i Björns skärgård. Trenden för nordliga dykänder i Björns skärgård och
Lövstabukten under början av 2000-talet har varit positiv och förhoppningsvis kommer berganden
att etablera en stabil population i området.
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Knipor vid Hjälstaviken i april. Knipans enda större kända ruggningsomåde i Uppland är Björns skärgård,
där 2500 ex sågs sommaren 2005. Foto: Peter Schmidt
Ejder Somateria mollissima
Om 2004 bjöd på en mycket hög andel misslyckade häckningar så rapporterades en del häckningar för 2005. Ulrik Lötberg rapporterade om
häckningar i Björns skärgård (85 par), Lövstabukten (31 par) samt med ett färre antal söderut.
Trots detta är den sammantagna uppfattningen från
skådare med bra erfarenhet av kusten att ejdern
fortsätter att minska.
Hög sträcksumma: 11 687 ex. mot S Arholma
16/10 (Zacke Svensson). En hög sträcksumma
ovanligt sent på säsongen var 1 855 ex. Norra
udden, Arholma 16/11.
Praktejder* Somateria spectabilis [?; >94; 3]
Tre observationer under året: 1 ad. hane vid
utloppet, Biotestsjön, Forsmark 9/4 (Joakim Djerf
m.fl.), 1 ad. hane rastande Svenska Högarna 5/5
(Kenneth Pless m.fl.) samt 1 2K hane rastande
Björn 27/10 (*Ulrik Lötberg m.fl.).
Alförrädare Polysticta stelleri [?; >175; 1]
Ett fynd under året, nämligen 1 hona rastande
Östernäs brygga, Rådmansö 26/2–1/3 (Peter
Carlsson m.fl.).

Svärta Melanitta fusca
Svärtan har ökat som häckfågel vid den norra
Upplandskusten. Som exempel kan nämnas att det
i Bjöns skärgård i mitten av 1990-talet årligen
häckade 2–4 par, vilket på 10 år har ökat till 26
par. Ökningen är tydlig även i Lövstabukten, på
östra Hållnäskusten och i norra Gräsö skärgård
(Ulrik Lötberg).
Knipa Bucephala clangula
Det enda större kända ruggningsområdet för knipa
inom Upplands rapportområde är Björns skärgård
där upp till 2 500 ex. sågs under sommaren (Ulrik
Lötberg m.fl.).
Salskrake Mergus albellus
Som vanligt välrapporterad. Under januari–februari förekom arten på många lokaler efter kusten. Största ansamlingen var 75 ex. vid Järnberget,
Rådmansö 4/2 (Åke Berg). Sista vårfåglarna noterades 29/5 med en rastande hona vid Kallrigafjärden (Mikael Malmaeus).
Enda sommarfyndet var 1 ex. Sparren, Rimbo
18/7 (Kjell Eriksson). Första höstfåglarna dök upp
vid Ledskär 25/9 då 3 honfärgade rastade (Keith
Bennett). Två flockar på över 100 ex. noterades
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under året: 170 ex. Skedviken, Fasterna 11–12/11
(Bill Douhan, Helge Röttorp) och 175 ex. Tämnaren 12/11 (Mikael Malmaeus).
Storskrake Mergus merganser
Stora ansamlingar: 1 500 ex. Björns skärgård
1/9, 1 200 hanar Västerskian, Björns skärgård
17/7 (Ulrik Lötberg), under hösten som mest 1
100 Skedviken 30/10 (Helge Röttorp) och som
mest 500 ex. Tämnaren 12/11 (Mikael Malmaeus,
Fredrik Friberg).
Järpe Bonasa bonasia
Totalt rapporterades ca 129 revir vilket är 50 fler
än 2004. Det större antalet rapporterade revir beror sannolikt främst på riktade inventeringsinsatser
i skogarna N och NV om Tämnaren och inte på
någon reell ökning av järpstammen. För övrigt är
det inrapporterade antalet järpar endast en bråkdel av den befintliga stammen som troligen uppgår till minst 2 000 par i rapportområdet. Fördelningen kommunvis var Enköping (2), Sala (2),
Heby (44), Älvkarleby (5), Tierp (21), Östhammar
(9), Norrtälje (13) samt Uppsala/Knivsta (33 revir).

Det inventerade skogsområdet N och NV om
Tämnaren har en yta av ca 150 km2 och där har 62
revir konstaterats 2004–2005. Detta innebär en
minimitäthet av 0,4 revir per km2 skogsmark
(Ulrik Lötberg).
Orre Tetrao tetrix
Ett försök att beräkna antalet spelande tuppar utifrån vad som rapporterats på Svalan slutar på ca
560, d.v.s. mer än dubbelt upp jämfört med 2004
(260 sp.) och fler även jämfört med 2002 och 2003
(390 resp. 430 sp.). Den kommunvisa fördelningen
av spelande tuppar var följande: Enköping (4), del
av Sala (2), Heby (256), Älvkarleby (18), Tierp
(91), Östhammar (40), Norrtälje (25) samt Uppsala/Knivsta (121). Jämfört med 2004 är antalet
spelande tuppar fler i samtliga kommuner, med
undantag av Tierp, vilket möjligen kan tolkas som
att orrstammen ökat något.
I ett ca 150 km2 stort skogsområde N och NV
om Tämnaren har 208 sp. tuppar konstaterats vid
inventeringar 2004–2005. Detta innebär en minimitäthet av 1,4 revir per km2 skogsmark (Ulrik
Lötberg).

Ska man gå efter antalet rapporter har tjädern ökat i landskapet de senaste åren. Den här hönan höll till
i Östervålaskogarna. Hur vet man att det inte är en ung hane förresten? Får honor ha skägg och rött vid
ögat? Ja honor har både skägg och rött kring ögat. Dessutom ruggar unga tjäderhanar till adult dräkt
redan i mars. Fågeln på bilden är fotograferad i maj 2005. Foto: Peter Schmidt
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Tjäder Tetrao urogallus
Tjäder rapporterades från 119 platser/lokaler jämfört med 74 platser 2003 och 84 platser 2004. Totalt sågs totalt minst 248 individer mot 117 år 2003
och 142 år 2004. De största spelen omfattade 14,
12 resp. 8 tuppar. En bedömning utifrån detta
material, som givetvis innehåller en hel del felkällor, tyder på en ökande tjäderpopulation de senaste åren vilket är minst sagt glädjande.
I ett ca 150 km2 stort skogsområde N och NV
om Tämnaren har minst 57 tuppar och minst 45
hönor konstaterats vid inventeringar 2004–2005.
Detta innebär en minimitäthet av 0,4 tuppar per
km2 skogsmark (Ulrik Lötberg).
Rapphöna Perdix perdix
Rapphönan har förmodligen inte längre någon
självbärande stam i Uppland och artens fortsatta
existens är troligen helt beroende av utsättningar.
De bästa förekomsterna finns på Uppsalaslätten
och på vissa slättområden i Enköpings kommun.
Uppsala kommun: Från januari–februari rapporterades 6 kullar (31 ex.) och från hösten 5 kullar (38 ex.). Under häckningstid sågs par eller
hördes spelande tuppar på 13 lokaler. Jämfört med
2004 är trenden som helhet fortsatt negativ.
Enköpings kommun: Från januari–februari
rapporterades 4 kullar (28 ex.) och från hösten 7
kullar (77 ex.). Under häckningstid sågs par eller
hördes spelande tuppar på 22 lokaler. Situationen
jämfört med 2004 är som helhet möjligen något
förbättrad.
Norrtälje kommun: 1 ex. Hederviken 6/6 (Åke
Österberg). Under hösten påträffades 3 kullar (19
ex.) fördelade mellan Roslags-Bro, Gottröra resp.
Husby-Sjuhundra sn.
Sala kommun: 1 par Varmsätra, Norrby 13/5
(Kjell-Åke Källebrink).
Tierp kommun: 2 ex. Burunge, Vendel 12/6
(Kenneth Pless).
Östhammar kommun: 3 ex. Kogrundet, Harg
14/10 (Wilhelm Dietrichson).
Vaktel Coturnix coturnix
Totalt rapporterades minst 192 spelande vaktlar
20/5–5/9, vilket givetvis innebär nytt rekord. Artens ökning under senare tid är på sätt och vis
märklig med tanke på jordbrukslandskapets trivialisering. Det måste finnas andra bakomliggande
orsaker till ökningen, vilka vi inte vet orsaken till.
Eller kan det vara så att trivialiseringen gynnar
vakteln? Betänk att det under 1970-talet hördes

ytterst få vaktlar i landskapet, och så sent som
1980 rapporterades inte en enda spelande vaktel
från Uppland! Ytterligare närmare 30 vaktlar rapporterades från Upplandsdelen av Stockholms
rapportområde (rrk Stockholm). Därmed passerade Uppland 200-vallen för första gången.
De största ansamlingarna noterades med 8 sp.
Testa, Skogs-Tibble 19/6–9/7 (Thomas Johansson
m.fl.), 8 sp. Lövstaslätten 14/6–24/8 (Håkan Rune
m.fl.), 8 sp. Grillbyslätten 15/6–15/7 (Håkan Olsson m.fl.) samt 7 sp. på fälten mellan Vendelsjön
och Vendel k:a 8/6–31/8 (Mats Edholm m.fl.).
Runt Hederviken, som delas av Stockholms och
Upplands rapportområde hördes ca 11 sp. tuppar,
varav 5 i Norrtälje kommun (Åke Österberg m.fl.).
Fördelningen kommunvis blev följande:
Enköping (66), Uppsala/Knivsta (53), Tierp (28),
Östhammar (16), Heby (13), Norrtälje (12), Håbo
(2) samt del av Sala kommun (2).
Övriga fynd: Årets första vaktel stöttes ur en
häck på Ferlinsgatan i Uppsala 7/5. Fågeln flög
över gården och mot en ruta på en övervåning,
varefter den studsade ned på balkongen. Vaktelns
vidare öde förblev okänt (Ulrik Lötberg). Ett ex.
hittades död vid en hangar på F16, Uppsala 30/5
(Oskar Löfgren). Ett ex. stöttes vid Alsike strandäng 3/6 (Mats Wilhelm). Årets sista vaktel stöttes
av en blå kärrhök vid Långtora flygplats 18/9.
Vakteln förföljdes flera 100 m av blåhöken, som
till slut gav upp jaktförsöket (Martin Tjernberg).
Smålom Gavia stellata
Från våren finns inga anmärkningsvärda sträcksummor rapporterade, men några notervärda antal rastande kan förtjäna att nämnas: 15 ex. Öregrundsgrepen, Forsmark 9/4 (Joakim Djerf m.fl.)
och 11 ex. Skutskär 15/4 (Björn Svensson m.fl.).
Som vanligt har det också setts enstaka ex. längs
kusten (Lövstabukten, Ledskärsviken, Gräsö skärgård och Örsten, Singö) under juni–juli, men,
också det som vanligt, inga indikationer på häckning har registrerats.
Redan 3/8 noterades 1 ex. mot S Skatudden
(Mats Edholm), men det egentliga höststräcket
kom igång på allvar först i september. Flera höga
sträcksummor (> 20) har rapporterats efter mitten
av september: Vid Örskär 25 ex. 30/9 (Mats Edholm, Brita Tibell) och 31 ex. mot O 16/10 (Petter Haldén, Martin Irestedt), vid Skatudden 25 ex.
mot S 17/9 och 24 ex. mot S 6/11 (Mats Edholm
m.fl.) samt mot S vid norra udden Arholma 68 ex.
8/10 (Annika Rastén m.fl.), 48 ex. 16/10 och
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71 ex. 16/11 (Zacke Svensson m.fl.). Sistnämnda
dagssumma är den största novembersiffra som
rapporterats hittills från rapportområdet.

12–20/2 (*Tommy Eriksson m.fl.). Vad gäller åldern på denna individ kan vi sammanfatta situationen som sådan att ”därom tvista di lärde”.

Storlom Gavia arctica
Vårsträcket tog fart i början/mitten av april och
kring månadsskiftet april–maj noterades några
relativt höga sträcksummor (> 50 ex.): Den 30/4
inräknades 83 ex. mot N Rödhäll, Fågelsundet
(Niklas Lindberg), samma dag 55 ex. mot N
Örsten, Singö (Herbert Bauman m.fl.) samt 57 ex.
mot N Skatudden 1/5 (Bengt Säfström m.fl.).
Säkerställda häckningar har rapporterats från
Blåkaren, Häverö (1 pull.), Bornan, Väddö (2
pull.), Hosjön (2 par: 2 resp. 0 pull.), Rådasjön,
Söderby-Karl (1 pull.), Erken (2 lyckade häckningar: 2 resp. 1 pull.), Trehörningen, Edsbro (ruvande), Stennässjön, Skogs-Tibble (bo med ägg),
Metsjön, Fasterna (misslyckad häckning) samt
Hållvasteby, Riala (2 pull.). Därtill har par rapporterats från ytterligare drygt 30 mer eller mindre lämpliga häckningssjöar under häckningstid,
dock utan säkra indikationer på häckning. Par har
även iakttagits på några tänkbara häckningslokaler i Mälaren samt på två lokaler vid kusten. Denna
redovisning av storlomsrapporteringen 2005 ger
en dålig bild av artens verkliga situation i rapportområdet, men den inventering som utförts 2006
kommer förhoppningsvis att ge en mer rättvisande
bild av dess status som häckfågel.
Höststräcket längs kusten tycks ha varit blygsamt och det finns bara två dagssummor som, med
möda, överstiger gränsen för rapportering (> 50):
60 ex. mot SO Björn 4/10 (Ulrik Lötberg m.fl.)
och 65 ex. mot S norra udden Arholma 16/10
(Zacke Svensson m.fl.).

Vitnäbbad islom* Gavia adamsii [3; 79; 1]
En 2K-fågel sågs sträcka utanför Gamla Grisslehamn 10/2 (*Tommy Eriksson) och troligen var
det även denna gång en favorit i repris, d.v.s.
samma individ som sågs vid Grisslehamn 12/12
2004. Årets andra observation var den adulta fågel som sträckte mot N vid Söderarm, Rådmansö
20/5 (*Bo Hallman, Björn Wester m.fl.). Åter ett
år med relativt få islommar.

Små-/storlom Gavia stellata/arctica
I samband med passagen av storlommar längs
kusten 30/4 registrerades också 55 obestämda
lommar mot N vid Rödhäll (Niklas Lindberg),
men i övrigt finns inga andra antal av format värda
att nämna från våren. Höststräcket var, i motsats
till föregående höst, mediokert och det finns bara
en rapport som berättar om ett tresiffrigt antal
sträckande: 157 ex. mot S Rönnskärs udde 10/9
(Bill Douhan).
Svartnäbbad islom* Gavia immer [1; 22; 0]
En svartnäbbad islom, sannolikt samma individ
som sågs på flera platser längs Väddökusten i december 2004, rastade utanför Gamla Grisslehamn

Smådopping Tachybaptus ruficollis
Redan på årets första dag sågs 1 ex. i Grisslehamn
(Annika Rastén), kvar sedan december, och här
fanns sedan arten stadigt in i mars. Den 4/1 hade
den fått sällskap av ännu en individ (Owe Rosengren m.fl.) och 30/1–21/2 fanns här 3 ex. (Keith
Bennett m.fl.). Ytterligare två fynd finns från januari–februari (båda kvarstannare sedan december): Ett ex. Biotestsjön 2/1 (Anssi Laurila) och 1
ex. Kalvskäret, Singö 5/1–17/2 (Keith Bennett
m.fl.).
Efter det att vintern släppt sitt grepp anlände
nya individer från söder och under april sågs
smådoppingar på ett tiotal lokaler. Arten rapporterades från ovanligt många platser även framgent
och konstaterade häckningar finns från fyra konstgjorda insjövatten: Två par med 6 ungar Jönsbolssjön, Almunge 13/4–15/9 (Benny Åhr, Tomas
Kjelsson m.fl.), 1 par med 2 kullar (3+3 ungar)
Husbydammarna, Lena 11/5–29/9 (Mats Wilhelm), 1 par med 7 ungar i damm på Vedyxatippen,
Danmark 9/6–10/7 (Fredrik Litsgård, Henrik Berg)
samt 1 par med 3 ungar Larsbokärret, Österunda
29/7–7/8 (Mattis Jansson, Anders Jansson). Fem
häckande par är i paritet med närmast föregående
år och innebär att arten håller ställningarna som
sällsynt/sparsam häckfågel i rapportområdet.
Andra observationer på tänkbara häckningslokaler under häckningstid var en spelande Sundsta viltvatten, Husby-Sjuhundra 1/5 (Joakim Gabriel Ekman) och 1 ad. Månsjön, Frötuna 27/8
(Joakim Ekman). En hördes spela i Hjälstaviken
9–17/5 (Fredrik Litsgård, Pekka Westin m.fl.), men
härifrån finns sedan inga rapporter förrän i augusti
då en 1K-fågel sågs 13–20/8 (Martin Tjernberg
m.fl.). Även om smådoppingen är svår att upptäcka är det inte särskilt troligt att ungfågeln var
ett resultat av en lyckad häckning här. Hjälstaviken
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besöktes av så många skådare under denna tid att
det borde ha funnits observationer även under den
mellanliggande tiden om det hade funnits ett häckande par.
Under hösten gjordes fynd på flera lokaler,
några av dem tänkbara häckningslokaler, men de
individer som sågs här kom mer sannolikt från
andra häckplatser: Ett ex. Kärven 28/8 (Tomas
Kjelsson), 1 ad. Billerstena viltvatten, Altuna
17/9 (Kalle Källebrink), 1 ad. Ekebydammen,
Uppsala 24/9–6/11 (Henrik Berg m.fl.), 1 ex. Vendelsjön 29/9 (Anders Arnell) och 2 ex. 28/10–
1/11 (Anders Arnell m.fl.), 1 ex. Ledskär 2/10 (Anders Arnell, Bernt Godin) samt som mest 2 ex.
Tegelsmora kyrksjö 4–10/10 (Weine Erlandsson
m.fl.). Året avslutades med två decemberfynd: Ett
ex. Stallviken vid Fånö, Löt den 1 (Pekka Westin)
och 1 ex. Biotestsjön den 17 (Keith Bennett).
Skäggdopping Podiceps cristatus
Från januari–februari finns 2 fynd: Ett ex. Sennebyhaken 1–6/1 (Ragnar Hall) och 1 ex. Tursboviken i Mälaren, Holm 4–13/1 (Pekka Westin).
I motsats till 2004 har det bara inkommit en
rapport om koloni innehållande minst 10 par: 15
par Moregrundet, Bergshamraviken, Länna 14/6
(Bill Douhan). Det finns dock rapporter från ytterligare lokaler som mer eller mindre säkert
indikerar att där kan ha funnits ett tvåsiffrigt antal
par häckande: Kallrigafjärden 24/4–25/6, som
mest 90 ex. 24/6 (Teet Sirotkin m.fl.), Hargsviken
23/4–16/8, som mest 60 ex. 25/4 (Wilhelm
Dietrichson), som mest 23 par i Tämnaren (ej
Sörsjön) 26/4–13/8 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), 85 ex. Sandviken, Vätö 7/5 (Johan Rydén),
minst ett 30-tal par Rotholmaviken, Häverö 6/6
(Joakim Johansson), 12 par Ängsö nationalpark,
Länna 7/6 (Kjell Sahlberg), 12 par Södersundet,
Rådmansö 21/7 (Robert Cumming) samt som mest
17 par Hjälstaviken 8/4–6/9 (Pekka Westin m.fl.).
Som vanligt dröjde sig några individer kvar
in i december, både vid kusten och i Mälaren:
3 ex. Fånö, Löt den 1 (Pekka Westin), 2 ex.
Kalmarsand, Bålsta (Anders Svensson) och 1 ex.
Lilla Änklingen, Björkö-Arholma den 11 (Fredrik Thernlund) samt 1 ex. Biotestsjön den 19
(Ronny Karlberg).
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Året inleddes med 1 ex. rastande Sennebyhaken
29/1 (Karl-Olov Johansson m.fl.) och möjligen var
det samma individ som sågs flyga förbi Grissle-

hamn 19/2 (Berndt Gustafsson). De första vårfynden rapporteras från 10/4 då
1 ex. sågs vid Gamla Grisslehamn (Lars Haneskog) och 2 ex. i Biotestsjön (Yngve Wiklund).
Därefter gjordes endast 3 fynd av rastande fåglar
längs kusten denna vår: Ett ex. Örskär 23–24/4
(Mikael Malmaeus m.fl.), 1 ex. Fågelsundet 30/4
(Lennart Söderlund) och 1 ex. Ledskär samma dag
(Niklas Lindberg). Även om fynden längs kusten
var få anlände gråhakedoppingarna i ungefär normal omfattning till kända, mer eller mindre ofta
frekventerade, häcklokaler under främst april.
Konstaterade häckningar har rapporterats från
följande lokaler: Lillbyasjön 11/4–18/6 (3 par med
dåligt häckningsresultat) (Gabriel Ekman m.fl.),
Klardammen, Dannemora 12/4–10/7 (3 par med
2+1+0 pull.) (Mats Wilhelm m.fl.), Kärven 3 par
12/4–20/8 (3 par med 2+1+0 pull.) (Tomas
Kjelsson m.fl.), Skeppshusviken vid Herräng
(havsvik), Häverö 14/4–28/6 (1 par, två misslyckade häckningsförsök) (Rune Joakim Johansson) samt i Sottern, Knutby 31/7 (1 ad. + 1 pull./
juv.) (Bill Douhan).
Därtill finns det iakttagelser från andra tänkbara häckningslokaler under häckningstid: Vendelsjön 6/4–17/6, som mest 2 ex. 26–28/5 (Tomas
Kjelsson m.fl.), 1 par Filmsjön 17–25/4 (Keith
Bennett), 1 par Dannemorasjön 23/4–23/6 (Håkan Olsson, Stina Grönberg), 1 ex. Skedviken
24/4 (Ulf Broander), 1 sp. par Hosjön 7/5 (Håkan
Andersson m.fl.), 1 sp. ex. Tegelsmora kyrksjö
7–18/5 (Zacke Svensson m.fl.), 1 par Bromsbo sjö,
Nysätra 14/5–26/6 (Anders Jansson, Mattis Jansson), 2 par Hammardammen, Morkarla 14/5 (Mats
Edholm, Brita Tibell) samt 1 ad. Långsjön,
Björklinge 14/7 (Kenneth Pless).
Elva konstaterade häckningar och ytterligare
ett antal par/individer på lokaler som i de allra
flesta fall är tidigare kända tillhåll för arten innebär sammanfattningsvis att det häckande beståndet tycks hålla sig på ungefär samma numerär som
närmast föregående år.
Under hösten (21/8–20/11) gjordes, som vanligt, många observationer och då främst längs kusten. På flera lokaler inräknades sammantaget minst
10 ex.: 18 ex. Björn 24/9–6/11, som mest 8 ex.
6/11 (Ulrik Lötberg m.fl.), ca 30 ex. Skatudden
21/8–20/11, som mest 4 ex. mot S 17/10 (Helge
Röttorp), ca 30 ex. Rönnskärs udde 21/8–30/10,
som mest 5 ex. mot S 25/10 (Lennart Larsson)
och 12 ex. norra udden Arholma 24/9–16/11, som
mest 4 ex. mot S 8/10 (Annika Rastén, Curt Johns-
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Ett par svarthakedoppingar
häckade ”som vanligt” i
Ekeby-dammen, Uppsala.
Fem ungar blev resultatet
2005. Är det någon som vet
om man kan skilja på könen
hos denna art?
Foto: Peter Schmidt

son). Årets sista gråhake sågs vid Skatudden
20/11 (Weine Erlandsson m.fl.). Utöver dessa
kustobsar gjordes även ett inlandsfynd under hösten: 1 ex. Ösmaren, Roslags-Bro 5/9 (Joakim Ekman).
Svarthakedopping Podiceps auritus
Årets enda vinterfynd var 1 ex. Biotestsjön 20/2
(Anssi Laurila).
Vårsträcket inleddes i början av april med 1
ex. på samma lokal den 9 (Joakim Djerf), men
under de därpå följande dagarna gjordes relativt
många iakttagelser på ett flertal lokaler längs kusten och i inlandet. Arten sågs snart på många tänkbara häckningslokaler och konstaterade häckningar registrerades på följande: Ett par med 5
ungar Ekebydammen, Uppsala 11/4–27/7 (Lena
Gustafsson m.fl.), 6 par (5 lyckade häckningar,
12 ungar) Jönsbolssjön 13/4–1/8 (Benny Åhr
m.fl.), 2 par Körlinge viltvatten, Rasbokil 17/4–
4/7 (Stephen Manktelow), 3 par Billerstena viltvatten, Altuna 17/4–6/6 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 2 par i nya dammarna vid Hargsviken
23/4–4/6 (Bengt Säfström m.fl.), 1 par med 1 unge
Dalkarlskärret, Dalby 24/4–6/8 (Martin Molin
m.fl.), 1 par i viltvatten SO Fyrken, Estuna 1/5–2/
7 (Karl-Olov Johansson m.fl.), 3 par med 6 ungar
i viltvatten vid Skogstorp, Roslags-Bro 1/5–4/7
(Joakim Gabriel Ekman), 2 ungar Hånsta viltvatten, Lena 6/7 (Mats Wilhelm) samt 2 ungar
Larsbokärret, Österunda 29/7 (Mattis Jansson,
Anders Jansson). Sannolikt var det en häckning
även vid Stenskär, Börstil – i havsviken Lotten –
där 1 ad. och 5 1K sågs 10/8 (Kenth Kärsrud).

Därtill observerades sammantaget 40 par på ytterligare 25 tänkbara/möjliga/troliga häckningslokaler under häckningstid. Av dessa förtjänar
följande att nämnas: Tre par i havsvik vid Ängskär, Hållnäs, 3 par i viltvatten vid Eriksberg, Almunge, 3 par i Månsjön, Frötuna samt 5 par i Mörtsjön, Frötuna.
Årets resultat är helt i nivå med närmast föregående år och det finns ingenting som tyder på
någon större förändring i vare sig positiv eller negativ riktning. Av rapporterna att döma står det
också helt klart att anlagda viltvatten och andra
dammar har en avgörande betydelse för att arten
håller ställningarna som häckfågel i rapportområdet.
Redan från början av augusti rapporteras fynd
av enstaka ex. från lokaler där arten sannolikt inte
hade häckat, t.ex. 1 1K Fogdö, Väddö 3–5/8
(Tomas Pärt). Från hösten rapporteras ett 20-tal
fynd, flertalet från välbesökta kustlokaler, men
några även i insjövatten: Hjälstaviken 1 ad.
15–16/8, 2 1K 7/9 och 1 1K 10/9 (Pekka Westin
m.fl.), 1 1K Brosjön, Roslags-Bro 10/9 (Karl-Olov
Johansson), 1 ex. Kärven 15–23/10 (Keith Bennett
m.fl.) samt 1 ex. Ekebydammen 10/11 (Per-Anders Edin m.fl.).
Storskarv Phalacrocorax carbo
Från januari–februari finns drygt 50-talet rapporter om övervintrande storskarvar, samtliga från
kusten. Flertalet berättar om enstaka ex. eller
smärre sällskap, max. 21, men från Biotestsjön
rapporteras ett tresiffrigt antal vid flera tillfällen,
som mest hela 250 ex. 6/1 (Martin Amcoff).
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Storskarven har verkligen etablerat sig som häckfågel i Uppland med 1 832 häckande par år 2005.
Foto: Ulrik Lötberg
Vårflyttningen inleddes på allvar i slutet av
mars och fram till slutet av maj noterades större
ansamlingar vid kusten och på avstånd från kända
häcklokaler på flera platser: Biotestsjön 28/3–
10/4, som mest 200 ex. 30/3 och 8/4 (Joakim Djerf,
Oskar Löfström m.fl.), 100 ex. Östernäs, Rådmansö 28/3 (Johan Östberg), 110 ex. Skutskär,
Älvkarleby 3/4 (Kalle Källebrink), Ledskär/Karlholmsviken 8/4–21/5, som mest 250 ex. 17/5 (Oskar Löfgren, Tommy Löfgren), som mest 120 ex.
Fågelsundet 10–23/4 (Kalle Källebrink m.fl.), 350
ex. Kallrigafjärden 30/4 (Teet Sirotkin m.fl.) och
som mest 100 ex. Hargsviken 30/4–4/5 (Per
Edenius). Även i inlandet sågs några större ansamlingar under våren: vid Hjälstaviken 70 ex.
mot N 3/4 och 50 ex. 17/4 (Ingemar Johansson)
samt som mest 250 ex. i Tämnaren 3/4–8/5 (Niklas Lindberg m.fl.).
Häckningar påbörjades på ett flertal platser,
både längs kusten och i inlandet. I Lövstabukten
fanns kolonier på de tre öar som nu varit bebodda
ett antal år: 375 par Skrakhällen, 275 par Själstenarna och 148 par Hättan (Ulrik Lötberg). På
Marskären, Blidö genomfördes skyddsjakt 2004
och här fanns inga skarvar 2005. Nu fanns istället
81 bebodda bon på den närbelägna Marskärs-

kobben (Roland Staav). På Trätskär, Svartlöga,
Blidö fanns en koloni innehållande 80 par och på
Salskären, Blidö 222 par (Roland Staav). Flera
häckningar i insjövatten har också rapporterats,
flertalet från Mälaren: 210 par Stenholmen,
Gorran (Thomas Pettersson, Markus Rehnberg),
159 par Stora Mittskär, Kalmar, 114 par Lilla
Mittskär, Kalmar, 102 par Oxstensögonen, KungsHusby samt 16 par Torrgrund, Aspö (Thomas Pettersson). Även i Tämnaren fanns det en koloni
detta år, 44 par på Rörskog, men samtliga par misslyckades med häckningen (Ulrik Lötberg). En ny
möjlig häcklokal för året var Erken där upp till 6
par kan ha genomfört häckningsförsök, men i så
fall med okänt resultat (Bill Douhan). Sammantaget blir detta 1 181 par längs kusten, 601 par i
Mälaren och 50 par i andra sjöar, d.v.s. 1 832 par.
Dessa summor kan jämföras med föregående år
då 1 821, 580, 12 respektive 2 413 rapporterades.
Det innebär således att arten har minskat längs
kusten, men att den håller ställningarna i inlandet.
Under sensommaren, fram till början av september, sågs större ansamlingar (> 300 ex.) vid
några tillfällen längs kusten: 1 500 ex. Fågelsundet
30/7 (Zacke Svensson m.fl.), 325 ex. Skatudden
4/8 (Tomas Pärt), 500 ex. Billudden 31/8 (Oskar
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Löfgren) och 500 ex. Rullsand, Älvkarleby 4/9
(Martin Tjernberg). Under samma period fanns
relativt stora ansamlingar även i inlandet och några
kan nämnas: 130 ex. Tämnaren 23/6 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), 50 ex. Erken 28/7 (Gunnar Andersson), 86 ex. överflygande Hjälstaviken
23/8 (Pekka Westin) samt 50 ex. överflygande
Kungsängen, Uppsala 30/8 och 65 ex. 4/9 (Eric
Blomgren m.fl.). Från hösten finns det ett 35-tal
rapporter om relativt stora ansamlingar (> 50),
men ingen som var anmärkningsvärt stor, som
mest 200 ex. Svenska Högarna 3/10 (Bill Douhan).
Fynden under december var få, ett tiotal, och
samtliga från kusten där Biotestsjön ånyo utmärker sig med som mest 100 ex. både den 1 och den
17 (Keith Bennett). På andra lokaler sågs endast
enstaka exemplar.
Rördrom Botaurus stellaris
Vårens första tutande rördrom hördes från
Hjälstavikens vassar 1/4 (Tom Sandström), men
efter denna relativt sena premiär hördes snart allt
fler drommar här samt i andra Mälarvikar och
sjöar. Årets sista spelande, även den i Hjälstaviken,
hördes 27/7 vilket är en ovanligt sen tidpunkt för
spel.
Sammantaget har 85 tutande hanar rapporterats från rapportområdet under denna period och
av dessa satt 21 i Mälaren (13 lokaler) och resterande 64 i andra sjöar (38). Av dessa 85 är det 16
som bara rapporterats från ett datum. Även detta
år var det Tämnaren som hade flest revir, hela 15,
men det är fem färre än 2004. Ytterligare fyra lokaler hade tre eller fler tutande hanar: Hjälstaviken
7, Vendelsjön 5 samt vardera 3 i Ingsjön (Östervåla) och Grystaviken i Mälaren. Därtill har två
tutande rapporterats från sex lokaler: Söder-Giningen (Bladåker), Edsbro kyrksjö, Dannemorasjön, Kärven, Filmsjön och Tegelsmora kyrksjö.
Årets resultat är det högsta hittills och även om
det i denna summa finns ett inslag av dubbelräknade individer, d.v.s. hanar som rört sig mellan flera sjöar, finns det säkerligen också tutande
hanar som har suttit i andra sjöar utan att ha blivit
rapporterade.
Ingen säker häckning har rapporterats, men
vid tre sjöar – Vendelsjön, Kärven och Brosjön –
har rördrommar setts flygande mellan sannolik boplats och olika fiskeplatser vilket indikerar pågående häckning. Att inte fler troliga häckningar rapporterats beror troligen mest på den låga skådaraktiviteten vid våra sjöar under högsommaren. I

övrigt kan några observationer på udda lokaler
eller utanför häckningstid nämnas: 1 ex. hördes
sträcka mot N över Marsveden, Skogs-Tibble på
kvällen 20/4 (Emil Andersson), 1 ex. rastande
Svenska Högarna 5/5 (Ragnar Hall m.fl.) och
1 ex. hördes flyga i mörkret vid Vendelsjön 18/10
(Anders Arnell).
Ägretthäger* Egretta alba [1; 21; 1]
En långstannare vid Hjälstaviken 15/6–18/7, kanske var det samma individ som mer tillfälligt sågs
här 2004. Många var det som hann se den, men
*Sören Franceen var först!
Gråhäger Ardea cinerea
Få observationer i december 2004 resulterade i
fortsatt sparsamt uppträdande i januari–februari,
dock tvåsiffriga antal vid Älvkarlebyforsarna (Dalälven), som mest 29 ex. 12/1–28/2 (Johan Östberg) samt 11 ex. Biotestsjön 2–15/1 (Joakim
Djerf, Anssi Laurila). I övrigt som mest 8 ex. Biotestsjön fram till 20/2 (Gunnar Andersson m.fl.),
1 ex. Hargsviken 1/1 (Wilhelm Dietrichson), 1 ex.
Singsundet, Singö 15/1 (Stephen Manktelow),
1 ex. Salnö, Väddö 15/1 (Magnus Bladlund) samt
1 ex. Eriksberg, Uppsala 27/2 (Tomas Pärt).
Eftersom ingen inventering av häckningsförekomsten var organiserad detta år ger rapporteringen en bristfällig bild av artens förekomst.
Följande häckningar har dock rapporterats: 15 par
Grönsö, Österlövsta (erfarenheter från tidigare år
talar för att här bör ha funnits klart fler par), 20
par Östervåla samhällen (Ulrik Lötberg), 10 par
Vendel kyrka (Anders Arnell m.fl.), mindre koloni S Viby gård, Tämnaren (Ulrik Lötberg), 3 par
Stennässjön, Skogs-Tibble (Yngve Hareland) samt
21 par Stenholmen, Gorran (Thomas Pettersson,
Markus Rehnberg m.fl.). Under våren sågs också
regelbundet ett tvåsiffrigt antal vid Kallrigafjärden
(Keith Bennett m.fl.) vilket indikerar att en närbelägen koloni, känd från tidigare år, fanns kvar.
Som vanligt rapporteras det fynd från december, men dessa var få: som mest 20 ex. Biotestsjön under månaden (Keith Bennett m.fl.), 17 ex.
Älvkarlebyforsen 20–22/12 (Johan Östberg, Bo
Johnsson), 1 ex. Skarholmen, Gottsunda 3/12
(Owe Rosengren m.fl.), 1 ex. Dalbyviken 5/12
(Per-Anders Edin), vid Hjälstaviken 1 ex. 5 och
11/12 samt 3 ex. 16/12 (Tom Sandström m.fl.),
1 ex. överflygande Vänge 11/12 (Anders Helander) samt 1 ex. överflygande Uppsala 31/12
(Kenth Kärsrud).
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Svart stork Ciconia nigra [tidigare häckfågel;
39 fynd; 2 fynd]
Två ströfynd av denna notoriskt svårsedda art: Ett
ex. Vamsta, Valö 3/6 (Håkan Karlsson gm rrk
Uppland) samt 1 ex. Edebo kyrka 14/6 (Lars Lundstedt). Även här kan det vara frågan om samma
exemplar som rört sig i östra Uppland, men eftersom det lika väl kan vara frågan om olika individer räknas de som två.
Vit stork Ciconia ciconia [?; 69 fynd; 3 fynd]
Tre fynd detta år: Ett ex. Alunda – Rasbo 8/5 (gm
rrk Uppland), 1 ex. mot NV Furusund, Blidö 27/5
(Gustav Asplund) och 1 ex. f.d. Läbyträsk, Läby
14/7 (Ulrik Lötberg). De två första skulle möjligen kunna vara samma individ, men räknas här
som olika.
Bivråk Pernis apivorus
Årets första bivråkar anlände i helt normal tid med
1 ex. Hjälstaviken (Matthis Kaby) resp. Ledskär
(Hans Malmsten) 15/5. Årets sista observation
gjordes vid Årike Fyris 23/9 (Hans Svensson).
Totalt rapporterades 215 observationer och
antalet individdagar (summan av antalet observerade individer per dag) uppgick till 275. Både antal
observationer och antal individdagar är fler än
2004 (152 resp. 202) vilket möjligen indikerar en
god häckningssäsong.
Vid en intensivstudie av bivråk under senare
delen av 1980-talet beräknades den uppländska
populationen till ca 1 000 etablerade par. Om vi
ska döma av antalet utsträckande bivråkar vid
Falsterbo har den svenska populationen i stort sett
halverats sedan dess. Överfört till landskapet Uppland skulle detta innebära att vi f.n. har på sin höjd
500 par varav ca 400 i rapportområdet.
Brun glada* Milvus migrans [9; 83; 43]
1 ex. Ledskärsviken 5/5 (*Sören Franceen), 1 ad.
Tegelsmora kyrksjö 6/5 (*Zacke Svensson), 1 ex.
Linnés Hammarby, Danmark 7/5 (*Tomas Pärt),
1 ad. Lövstaslätten, Danmark 15/5 (*Pekka Westin), 1 ex. Broberget, Harbo 10/6 (*Ulrik Lötberg),
1 2K Tegelsmora kyrksjö 22/8 (*Zacke Svensson),
1 ad. str. S Gottröra k:a 27/8 (*Bill Lindwall) samt
1 ex. Hjälstaviken 7/9 (*Håkan Delin m.fl.).
Åtta fynd innebär ett för rapportområdet gott
resultat för tredje året i rad (15 fynd 2003, 5 fynd
2004). Som vanligt är det en omöjlig uppgift att
ge en säker siffra på antalet inblandade individer,
men troligen rör det sig om minst 4 ex.

Röd glada Milvus milvus [tidigare häckfågel;
133; 3]
Ett ex. födosökande Åland k:a 18/5 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), 1 ex. Häverö k:a 4/7 (Robert Ekblom), 1 ex. str. S Örskär, Gräsö s:n 13/7
(Martin Irestedt), 1 ex. födosökande Sör Åsbo,
Tärnsjö samhälle 2/8 (Magnus Blom) samt 1 ex.
Tierps k:a 17/8 (Eva Johansson).
Fem fynd under året är en klar förbättring jämfört med 2004. I sämsta fall kan dock samtliga
fynd gälla en och samma kringströvande fågel,
även om detta är mindre sannolikt.
Trots att den svenska populationen ökar kraftigt (i dagsläget ca 1 700 par) går spridningen norrut från Skåne förvånansvärt trögt. Nordfronten vad
gäller häckande röda glador ligger f.n. i en linje
från Kalmartrakten via Jönköpings län till södra
Västergötland.
Havsörn Haliaeetus albicilla
Havsörnen var liksom 2003 och 2004 den flitigast rapporterade arten under året med totalt 1 816
observationer. Givetvis är många av observationerna dubbelrapporter av samma individer, men
det ger samtidigt en fingervisning om att det fortsätter att gå bra för havsörnen (1 331 observationer 2004).
Häckningar: Enligt Björn Helander uppgår
antalet etablerade par i landskapet f.n. (2005) till
106–115, varav 57–62 i Uppsala län.
Stora ansamlingar: Årets största ansamlingar
bestod av 42 ex. Uttersättra, Riala 27/2 (Karl-Arne
Rosling), 23 ex. Djäknevarp, Gräsö 3/4 (Jonas
Moll) samt 20 ex. Örskär 24/4 (Mikael Malmaeus,
Petter Haldén). Vid flitiga besök på Skatudden
observerade Mats Edholm 35 ex. på flyttning mot
väster över Ålands hav 11/9–11/11.
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Årets första brunhökar anlände till Hjälstaviken
och passerade Balingsta 24/3, d.v.s. helt normalt
ankomstdatum. Årets sista individ sågs vid
Hjälstaviken 14/10.
Antalet rapporterade häckningar eller revirhållande par uppgick till minst 82, fördelat på 60
lokaler. År 1995 beräknades beståndet i Upplands
rapportområde till 135–140 par. Därefter har det
troligen inte hänt speciellt mycket – beståndet kan
troligen betraktas som mättat. Detta skulle innebära att ca 60 procent av det totala antalet par rapporterades via Svalan 2005.

27
Blå kärrhök Circus cyaneus
Vinterfynd: 1 honf. Ramstalund 20/1 (Jocce Ekström) och 1 honf. Hjälstaviken 3/1–19/2 (KarlGustav Sjölund, Tom Sandström m.fl.). I december uppehöll sig 6 individer, varav 2 hanar, på
slättbygderna mellan Hjälstaviken i öster till Fjärdhundra i väster (Ulf Karlsson, Ulf Broberg m.fl.)
Dessutom sågs en hane vid Härjarö NR 5/12 (Martin Amcoff).
Endast ett sommarfynd (1/6–31/7) gjordes,
nämligen 1 hane Lilla Ultuna, Uppsala 13/6 (Vera
Noest).
Vår och höstflyttning redovisas i antal individdagar, d.v.s. summan av antalet observerade individer per dag.
Vårflyttningen pågick 25/3–23/5 och antalet
individdagar uppgick till 121 vilket är näst intill
samma summa som både 2003 och 2004.
Under höstflyttningen, 1/8–20/11, uppgick antalet individdagar till 566, d.v.s. nästan 100 fler
än 2004 (477) och 260 fler än 2003 (306). Det
stora antalet under hösten beror med största sannolikhet på en god reproduktionssäsong, inte bara
i Sverige utan kanske främst i Finland/Ryssland.
Det totala antalet rapporterade blåhökar på flyttning mot SV över Ålands hav blev 185 och de
största dagssummorna 36 ex. Skatudden 6/10 resp.
20 ex. på samma lokal 5/10 (Mats Edholm, Brita
Tibell, Owe Rosengren).
Stäpphök* Circus macrourus [12, 18, 5]
En 2K sträckande mot N Örskär 23/4 (Fredrik
Friberg*, Petter Haldén, Mikael Malmaeus, Martin Irestedt), 1 2K sträckande NO Halmdal SSV
Ingsjön, Östervåla 24/4 (Christer Brostam, *Seppo
Haavisto), 1 2K hane Lövstaslätten 26–29/8
(*Fredrik Bondestam, Sören Franceen m.fl.), 1 3K
hane sträckande SV Böksta, Balingsta 3/9 (*Ulf
Karlsson m.fl.) samt 1 2K hane Lövstaslätten
5–8/9 (*PerJohan Ulfendahl m.fl.).
Återigen tangerat rekord i rapportområdet med
fem fynd av lika många individer. Stäpphökens
starka ökning i Sverige under vår- och höstflyttning beror förmodligen på att arten utvidgat
sitt häckningsområde både norr- och västerut i
Ryssland under den senaste tioårsperioden (se artikel i Fauna och Flora 100 (4): 20–23). Trots att
stäpphöken börjat häcka i den boreala regionen
så minskade världsbeståndet kontinuerligt 1970–
2000 och kan i värsta fall vara så lågt som 9 000
par.

Ängshök Circus pygargus
Häckning: Ett par genomförde en lyckad häckning med 3 flygga ungfåglar i f.d. Vissjön,
Björklinge 6/5–12/8 (Ulf Florman, Helge Röttorp
m.fl.). Dessutom uppehöll sig ett par i Ledskärsområdet 29/4–24/7(Magnus Fredriksson, David
Kramer m.fl.), och rrk bedömer det troligt att detta
par genomförde ett misslyckat häckningsförsök.
Vissa omständigheter angående observationer i
Enköpings kommun kan möjligen indikera närvaron av ytterligare ett etablerat par.
Övriga fynd: Under perioden 29/5–26/8 rapporterades 24 fynd av ensamma fåglar, kommunvis fördelade på Uppsala/Knivsta (9), Enköping
(7), Östhammar (4), Tierp (3) och Norrtälje (1).
Ytterligare en observation gjordes sent på säsongen då 1 ad. hona + 1 juv. sträckte söderut vid
Lövstaslätten 19/9 (Fredrik Bondestam).
Duvhök Accipiter gentilis
Totalt rapporterades 754 individdagar under året
(summan av antalet individer per dag), vilket är
nästan dubbelt så många som 2004. Av dessa rapporterades 130 i januari–februari (81 individdagar
2003 och 60 år 2004) och 91 i december (19
individdagar 2003 och 33 år 2004). Längs kusten
i Norrtälje kommun noterades 24 insträckande
duvhökar över Ålands hav 11/9–11/11, vilket även
det är en klar förbättring jämfört med 2004 (9 ex.).
Antalet rapporterade säkra/troliga häckningar
var 33 jämfört med 22 året innan. Av allt att döma
har duvhöken ökat i antal under 2000-talet efter
en påtaglig nedgångsperiod under 1990-talet.
Detta indikeras även av följande redogörelse från
Norrtälje kommun.
Även om i storleksordningen en handfull kullar har ringmärkts i Roslagen varje år sedan 1994,
då det tidigare mer omfattande letandet efter
häckningar upphörde, har detta inte omtalats i
fågelrapporteringen från dessa år. Under 2005
påträffades i samband med andra inventeringar
några nya häckningar och då även tidigare
häckningslokaler besöktes blev totalt
9 kullar märkta. Sammantaget försågs 23
ungar med ring vilket ger ett snitt på 2,56 ungar/
lyckad häckning. Fyra bon innehöll vardera 2
ungar och fem bon vardera 3 ungar. Detta får, sett
till arbetsinsatsen, anses vara ett bra resultat och
kanske också ett tecken på att arten är på väg upp
ur den vågdal den befunnit sig i under andra halvan
av 1990-talet och början av innevarande årtionde
(Bill Douhan).
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Sparvhök Accipiter nisus
Sträcksummor: Under hösten rapporterades totalt
1 957 sydvästflyttande sparvhökar över Ålands
hav, majoriteten observerades från den relativt
välbevakade Skatudden (Mats Edholm m.fl.). Man
ställer sig givetvis frågan hur många som totalt
passerade över Ålands hav, från Gräsö i norr till
Stockholmstrakten i söder. Kan det vara 10 000
eller fler? De största dagssummorna rapporterades från Skatudden med 180 ex. 5/10, 175 ex.
30/9, 158 ex. 12/10, 151 ex. 10/10 samt 131 ex.
6/10 (Mats Edholm m.fl.).
Ormvråk Buteo buteo
Vinterfynd: Under januari–februari rapporterades
72 ex. (77 ex. 2003 och 53 ex. 2004). Den kommunvisa fördelningen var Enköping (27), Uppsala/Knivsta (21), Norrtälje (16), Östhammar (5),
Håbo (2) och Tierp (1). I december noterades
73 ex., d.v.s. tre gånger så många som i december
2003 och december 2004. Antalet rapporterade
ormvråkar under vintern är ungefär lika många
som för fjällvråk. Förmodligen är dock mörkertalet större hos ormvråk beroende på ett mer diskret uppträdande (svårare att upptäcka).
Sträcksummor: Årets högsta sträcksumma och
troligen en av de högsta som noterats i rapportområdet, var 277 ex. mot S Hjälstaviken 4/10
(Pekka Westin, Ingrid Åkerberg). Vid Skatudden
noterades 181 väststräckande över Ålands hav
3/9–11/11, med bästa dagssumma 73 ex. 17/10
(Mats Edholm).
Häckning: Ormvråken hade ett mycket bra
häckningsår i Roslagen, det näst bästa sedan ringmärkningen påbörjades 1977. Sammantaget försågs 49 ungar med ring i 18 bon vilket ger ett snitt
på mycket höga 2,72 ungar/lyckad häckning (i
snitt 2,04 ungar/lyckad häckning 1977–2005). Sju
bon innehöll vardera 2 ungar, nio bon 3 ungar och
två bon 4 ungar. Bon med 4 ungar har inte förekommit sedan rekordåret 1999 då genomsnittet per
lyckad häckning var 3 ungar och fem av totalt 25
bon innehöll vardera 4 ungar (Bill Douhan).
Fjällvråk Buteo lagopus
Vinterfynd: Under januari–februari rapporterades
ca 86 ex., vilket är klart fler än 2003 (43 ex.) och
2004 (55 ex.). Fördelningen kommunvis var
Enköping (37), Uppsala/Knivsta (31), Sala (7),
Norrtälje (6), Heby (2), Tierp (2) och Håbo (1). I
december noterades 64 ex., d.v.s. nästan dubbelt
så många som i december 2003 och 2004. Flest

påträffades på slättbygderna i Uppsala (24) och
Enköpings kommun (24).
Sista vårfyndet gjordes 15/5 och första höstfyndet 1/9. Inga stora sträcksummor noterades
under året. De största dagssummorna, runt 10 ex.,
noterades under perioden 29/9–10/10.
Fjällvråken har helt uppenbart börjat övervintra betydligt mer allmänt i rapportområdet efter vintersäsongen 1998/99 och antalsmässigt är
de ungefär lika många som ormvråkarna. På 1960och 1970-talen var fjällvråken en sällsynt övervintrare i landskapet. En majoritet av de övervintrande fjällvråkarna är numera adulter och man kan
fundera över om inte flertalet vråkar av tradition
återvänder till samma platser vinter efter vinter.
Kungsörn Aquila chrysaetos
Häckning: Ett känt etablerat par utan häckning. I
ett annat känt revir gjordes inga observationer
överhuvudtaget. Liksom tidigare år under 2000talet gjordes fynd av adulta kungsörnar under årstider när de normalt inte ska uppehålla sig i
rapportområdet: 1 ad. Långtora 1/4 (Karl Göran
Andersson), 1 ad. Norra Flänningen, Östervåla
26/4 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), 1 ad. Jönsbolssjön, Almunge 19/5 (Tomas Kjelsson), 1 ad.
Ekeby, Vänge 23/5 (Yngve Hareland) samt 1 ad.
Hargs bruk 6/8 (Sebastian Sundberg). Fynden av
ovannämnda örnar har troligen inget med de bofasta paren att göra och kan endast tolkas som att
kungsörnen är på väg att etablera sig på fler platser i rapportområdet. Förmodligen finns redan nu
fler än 2 par i Uppland.
Övriga fynd: Under perioden 1/1–26/4 var det
totala antalet individdagar 96, d.v.s. ca 30 färre
än 2003 och 2004 (individdagar är summan av
antalet individer per dag). Flertalet av individdagarna gjordes i Enköpings kommun (44) följt
av Uppsala/Knivsta (16), Tierp (15), Östhammar
(6), Norrtälje (6), Heby (3), del av Sala kommun
(3), Håbo (2) samt Älvkarleby (1). Under hösten
fram till nyår (25/9–31/12) blev antalet individdagar 73, d.v.s. mer än en fördubbling jämfört med
2003 och 2004. Den kommunvisa fördelningen var
Enköping (46), Uppsala/Knivsta (12), Tierp (6),
Norrtälje (5), Östhammar (2), Älvkarleby (1) samt
del av Sala kommun (1).
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Helt enligt ritningarna visade sig gjusen på tre
lokaler 2/4 och och de sista för året sågs på två
lokaler 30/9.
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Häckningar: Fiskgjusen hade ett mycket bra
häckningsår i Roslagen, än bättre än vad det ofta
brukar vara. Av 24 kontrollerade boplatser var fem
ej använda, alternativt nedfallna och ej återuppbyggda, medan häckning hade ägt rum i resterande
19. Endast två av dessa hade misslyckats medan
44 ungar ringmärktes i övriga 17 bon. Detta ger
ett snitt på hela 2,59 ungar/lyckad häckning, alternativt 2,32 ungar/påbörjad häckning. Två bon
innehöll vardera 1 unge, tre bon vardera 2 ungar
och hela tolv vardera 3 ungar (Bill Douhan).
Tornfalk Falco tinnunculus
Häckningar: 15 säkra häckningar eller häckningsförsök samt 15 troliga/möjliga häckningar, d.v.s.
aningen sämre än 2003 och 2004. De 30 rapporterade paren fördelade sig kommunvis mellan
Uppsala/Knivsta (16), Enköping (6), Heby (4), del
av Sala kommun (2) samt Tierp (2). Beståndet i
rapportområdet beräknas uppgå till ca 60 par.
Vinterfynd: I januari–februari rapporterades 19
individer (9 i Enköping, 8 i Uppsala/Knivsta, 1 i
Norrtälje samt 1 i Tierp kommun), d.v.s. ett ganska normalt antal. I december sågs 16 individer
(9 i Uppsala/Knivsta, 5 i Enköping och 2 i Norrtälje kommun), även det ett helt normalt antal.
Sträcksiffror: 12 ex. på nordflyttning passerade Örskär 15/5 (Jan Wärnbäck, Petter Haldén).
Vid Skatudden noterades 24 väststräckande över
Ålands hav 20/8–3/11 (Mats Edholm).
Aftonfalk* Falco vespertinus [>30; 111; 4]
Liksom 2004 gjordes fyra fynd, dock i mer normal tid, nämligen i senare delen av maj till början
av juni: En ad. hane str. SV Fågelsundet, Hållnäs

Aftonfalken på Värmdö värmde i oktober, även
om den satt på fel sida om rapportområdesgränsen.
Foto: Hans Bister

Falco columbarius är ett hyfsat vetenskapligt
namn på stenfalken. Det betyder nämligen ”den
som liknar en Columba (duva)”. När stenfalken
jagar kan den flyga som en helt ofarlig turkduva,
eller trast för att förvilla alla småfåglar.
Foto: Peter Schmidt
21/5 (*Lennart Söderlund), 1 2K hane södra Vendelsjön 22–27/5 (*Ragnar Hall m.fl.), 1 2K hane
Holmsta, Ledskärsområdet 22/5 (*Johan Södercrantz) samt 1 2K hane Kärven, Almunge/Knutby
sn 11/6 (*Tomas Kjelsson).
Stenfalk Falco columbarius
Vinterfynd: Sex fynd (minst 4 ex.) i januari–februari samt tre fynd (2 ex.) i december.
Vårflyttningen genom rapportområdet pågick
21/3–18/5 med en tydlig topp i andra till tredje
veckan i april. Antalet individdagar (summan av
antalet individer per dag) uppgick till 85 (45 under motsvarande period 2004).
Sommarfynd: Tre fynd men inget som indikerade häckning.
Höstflyttningen pågick 21/8–18/10 med tre
eftersläntrande fåglar i november, som senast 18/
11. Den huvudsakliga passagen skedde i första
veckan av oktober. Antalet individdagar uppgick
till 97 (79 motsvarande period 2004). Noterbart
är att antalet individdagar för stenfalk var tre färre
än för pilgrimsfalk! Totalt noterades 40 västflyttande stenfalkar över Ålands hav, d.v.s. 12 fler
än för pilgrimsfalk.
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Lärkfalk Falco subbuteo
Årets första lärkfalkar siktades på Örskär och vid
Fågelsundet 30/4 (Weine Erlandsson resp. Niklas
Lindberg). Årets sista passerade Övre Föret 11/
10 (Fredrik Litsgård).
Ett försök att beräkna antalet rapporterade
säkra + troliga + möjliga häckningar slutar på 93,
d.v.s. ett antal likvärdigt med resultaten från 2000–
2004 (83, 103, 73, 106 resp. 117). Mörkertalet är
dock stort för denna art – beräkningar har gjorts
som anslår beståndet till 130–180 par i rapportområdet.
Jaktfalk* Falco rusticolus [>18; ca 67; 1]
Ett ex. (2K) Måssten, NO Lotsstationen, Kalvskäret, Singö sn 6/1 (Ragnar Hall*, Ulf Gärdenfors
m.fl.). Detta blev årets enda fynd i rapportområdet
och tillika i landskapet.
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Pilgrimsfalkens ökning medför att det numera är
mycket vanskligt att bedöma antalet observerade
individer som passerar rapportområdet. Liksom
för flera andra rovfågelarter presenteras fyndbilden därför hädanefter i antal individdagar (summan av antalet individer per dag).
Under vårflyttningen (1/4–14/5) blev antalet
individdagar 35 (32 motsvarande period 2004) och
under höstflyttningen (4/8–8/11) 100, vilket är 15
fler än under motsvarande period 2004. En gissning är att det under året passerade totalt minst
90 olika individer. Under hösten noterades 28 falkar på västflyttning över Ålands hav att jämföras
med 20 ex. hösten 2004. Av dessa sågs 13 vid Skatudden (Mats Edholm m.fl.).
Två sommarfynd, nämligen 1 ex. Ledskär 2/6
(Per Andersson) samt 1 ex. Sättraby, Edsbro 9/6
(Lars Lundstedt). Fortfarande finns inga tecken
på att arten är på väg att återetablera sig i Uppland.
Vattenrall Rallus aquaticus
Årets första vattenrall uppehöll sig vid Källan,
Årike Fyris 9/3 (Fredrik Litsgård m.fl.) och årets
sista vid Fågeltornet, Hjälstaviken 8/11 (Pekka
Westin), d.v.s. helt normala fenologidata.
Övrigt: Bortsett från Tämnaren och Hjälstaviken rapporterades ca 74 hörda ex. från 48 lokaler vilket möjligen indikerar en fortsatt populationsminskning jämfört med 2003 och 2004. Från
Tämnaren, inklusive Sörsjön, rapporterades endast 14 ex. Den dåliga siffran från denna sjö be-

ror troligen huvudsakligen på att ingen inventering genomfördes.Vid Hjälstaviken uppskattas
antalet hörda (revirhållande?) individer till drygt
25 ex., d.v.s. ungefär samma nivå som 2004. Det
bör dock påpekas att antalet vattenrallar var betydligt fler i Hjälstaviken under 1970- och 1980talen. Förmodligen har dämningen av sjön under
april–maj inneburit att stora vassarealer blivit
obeboeliga för arten. Vattennivåskillnaden mellan vår- och sensommar uppgår till närmare en
meter och när rallarna anländer i april står vattnet
högt i vassarna. Numera hörs de flesta rallarna i
norra vassarna och i denna del påverkas inte vattenståndet i samma höga utsträckning som i sjöns
södra delar.
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Under perioden 27/4–27/7 rapporterades 29 revirhävdande hanar från 21 lokaler. Flest konstaterades vid Hjälstaviken (Ingrid Åkerberg m.fl.) och
Husbydammarna, Lena (Esbjörn Olofsson) med
vardera 3 ex. Två revirhävdande hanar hördes vid
Tåsjön (Alunda), Hosjön, f.d. Vissjön samt södra
Vendelsjön. Den kommunvisa fördelningen blev
följande: Uppsala/Knivsta (16), Östhammar (5),
Tierp (4), Enköping (3) samt Norrtälje (1).
Antalet revirhävdande hanar har legat på en
relativt hög nivå 2000–2004. Årets 29 ex. är detsamma som medeltalet för nämda femårsperiod.
Mindre sumphöna* Porzana parva [33; 37; 1]
1 hane sj. Varggropen, södra delen Vendelsjön 29/
4 (*Anssi Laurila).
Fynd nr 71 i landskapet Uppland men blott
det femte aprilfyndet. Av de 71 sumphönsen har 8
rapporterats från Upplandsdelen av Stockholms
rapportområde. Senast arten rapporterades från
Uppland var 2001 och under perioden 1981–2005
gjordes totalt 12 fynd i landskapet. Mindre sumphönan var dessförinnan en påtagligt mer frekvent
besökare i Uppland, framför allt under 1970-talet
då som mest upp till fem olika individer kunde
höras under ett och samma år.
Kornknarr Crex crex
Totalt rapporterades 186 revirhävdande kornknarrar 17/5–1/8. Tillsammans med knarrarna i
Upplandsdelen av Stockholms rapportområde så
passeras, liksom för vakteln, 200-gränsen för första gången på evigheter!
Antalet kornknarrar och vaktlar har ökat kraftigt och på ett likartat sätt de senaste 30 åren.
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Under t.ex. 1970-talet rapporterades endast 7 till
som mest 43 sj. knarrar från landskapet. En jämförelse visar emellertid att topp- och bottenåren
hos de två arterna inte samvarierar, trots att de
häckar i jordbruksbygd och anländer ungefär samtidigt i maj–juni. Kornknarrarna i Uppland slår
sig i första hand ner på övergivna inägor, obetade
strandängar längs åar och sjöar, vid sänkta sjöar
eller på marginalbiotoper längs diken i jordbrukslandskapet, d.v.s. på mer fuktiga och variationsrika biotoper än de monokulturartade fält där vakteln påträffas.
Flest knarrar konstaterades ”som vanligt” på
Marma skjutfält med 12 sj. 28/5–6/7 (Tommy och
Oskar Löfgren). De därnäst största ansamlingarna
hittades vid Rörmar, Börstil (7), på Bälinge mossar (5), längs Sjölundavägen, nordöstra sidan av
Tämnaren (4), runt Film k:a (4) samt längs Örsundaån väster om Alstasjön (4). Vid Hederviken
konstaterades minst 6 sj., varav 5 dock befann sig
i Stockholms rapportområde. Vid en granskning
av årets förekomst i landskapet förvånas man över
en nästan total avsaknad av knarrar i östra delen
av Norrtälje kommun. Blev Norrtälje kommun
dåligt avlyssnat eller finns någon annan förklaring? Brist på lämpliga knarrbiotoper är det knappast i Roslagen.
Kommunfördelningen var följande: Enköping
(53), Uppsala/Knivsta (39), Tierp (35), Östhammar (27), Älvkarleby (13), Norrtälje (8), Heby (6),
del av Sala kommun (3) samt Håbo (2).
Häckning: En adult fågel sågs med 7 ungar
på Bälinge mossar 16/7 (Kenneth Pless).
Rörhöna Gallinula chloropus
Under häckningstid rapporterades arten från 23
lokaler. På sju av dessa konstaterades lyckade
häckningar. Under förutsättning att observerade
eller hörda enstaka fåglar motsvarar etablerade par
erhålles totalt ca 31 par.
Rörhönan förefaller ha en relativt stabil stam
i rapportområdet. Även om mörkertalet är förhållandevis stort måste arten betraktas som sällsynt i
rapportområdet. Årets första rörhöna sågs vid
Övre Föret 6/4 (Emil Andersson) och den sista
vid Billerstena viltvatten, Altuna 24/10 (Kalle
Källebrink).
Sothöna Fulica atra
Stora ansamlingar (> 200 ex.): Den enda ansamlingen som översteg 200 ex. under våren var 850
ex. vid Hjälstaviken i början av april (Pekka

Westin). Från sensommar/höst/vinter har rapporterats som mest 200 ex. Kärven 6–14/8, 400 ex.
Hjälstaviken 19/8, 210 ex. Varpsund, Övergran
13/11, 215 ex. Bondkroken, Häggeby 13/12 och
415 ex. Fånö slott 28/12.
Vinterfynd: under januari–februari sågs som
mest 41 ex. i Norrtälje hamn (Bo Granberg m.fl.)
och vid Kalmarsand, Bålsta uppehöll sig som mest
22 ex. 6–21/1 (Thomas Johansson m.fl.). I december sågs sothöns vid Gräddö brygga, Rådmansö
(20 ex.), Norrtälje hamn (46 ex.), Kogrundet, Harg
(20 ex.), Kyrkviken, Vassunda (52 ex.), Skarholmen, Uppsala (8 ex.), Varpsund (111 ex.) samt
de tidigare nämnda stora ansamlingarna vid Bondkroken och Fånö slott.
Trana Grus grus
De första tranorna för året sågs vid Årike Fyris
samt vid Vendelsjön 21/3 (Pekka Westin, Anders
Arnell). De sista för året passerade med 3 ex.
Hjälstaviken (Nils Magnus Fredriksson) samt med
6 ex. Svarthamn, Skutskär 15/10 (Mikael
Malmaeus, Ulrik Lötberg).
Rastande flockar, maximalt antal i april–oktober: Vid Hjälstaviken april (65), maj (225), juni
(135), juli (160), aug. (1 050), sep. (1 980) och
okt. (2 315), vid Vendelsjön april (550), maj (80),
juni (115), juli (160) och aug. (300), vid Ledskärsviken april (450), maj (260), juni (200), juli (145),
aug. (245) och sep. (450), på Tierpsslätten aug.
(2 500), sep. (6 280) och okt. (1 500), vid Gimo
damm sep. (1 150) och okt. (1 100). Som mest, i
mitten av september, rastade således minst 11 000
tranor i rapportområdet, vilket är rekord.
Höga sträcksummor: 300 ex. mot S Lårstaviken 3/9 (Ulf Karlsson, Thomas Johansson),
1 350 ex. mot S Paris,Vänge 16/9 (Ulrik Lötberg)
och till stor del samma fåglar (1 305 ex.) mot S
förbi Hjälstaviken samma dag (Pekka Westin), 405
ex. mot S Hjälstaviken 17/9 samt 1 870 ex. mot S
Hjälstaviken 4/10 (Pekka Westin).
Tranan fortsätter att öka i antal och för att få
ett någorlunda vettigt mått på häckfågelbeståndet
i rapportområdet krävs en ordentlig inventering.
En gissning är att det numera finns mellan 500–
1000 etablerade par.
Strandskata Haematopus ostralegus
Sparsam till allmän häckfågel längs kusten och i
skärgården samt i vissa större insjöar – ca 1 400
par i hela landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta sträckte söderut (!) vid
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Under 2005 häckade minst två par mindre strandpipare vid Uppsala reningsverk (slamdammarna). Det
är underbart att hitta våra fåglar i deras naturliga häckningsbiotoper. Foto: Peter Schmidt

Skärfläcka Recurvirostra avosetta [> 5; 55; 1]
Nästan årlig vårraritet.
Ett ex. rastade tillfälligt på morgonen 15/4 vid
Korsängens vattenpark, Enköping – drog sedan
söderut (Anders Grindlund).

Fenologi: Årsförsta rastade Funbosjön, Funbo
13/4 (Keith Bennett) och årssista Fjärdhundraslätten, Simtuna 11/8 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).
Säkra eller troliga häckningar (16 par från 14
lokaler): Minst 2 par Uppsala reningsverk (ungar
sedda), 1 par kan ha häckat Hjälstaviken (regelbundet noterad under häckningstid), 1 par grustäkt, Läby, Björklinge, 1 par Elinge såg, Åkerby,
Österlövsta, 1 par Eknäs grustag, Häggeby, vid
Librobäck, Uppsala (och angränsande Klastorp,
G:a Uppsala) hördes arten spela under maj–juni,
1 par Årsta, Uppsala (vid nya motorvägsbygget),
1 par Tomtasjön, Knivsta, vid V. Ledinge grustäkt, Skederid hördes arten spela i juni, 1 par besökte bo Hållvastby grustag, Riala, 2 par Slaktaren, Husby-Sjuhundra, vid grustag NV Korsbacken, Sparrsätra hördes arten varna i juni, vid
Nydal, Rimbo hördes arten varna i juni och slutligen fanns 1 par vid Dalboda grustäkt, Björklinge.
Marginellt färre häckningar än vad som normalt rapporteras. Trenden förefaller ändock vara
vikande för arten och uppskattat antal häckande
par skrivs därför ner från 100 (1996) till 80.

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Sparsam häckfågel med speciella biotopkrav – ca
80 par i hela landskapet (2006).

Större strandpipare Charadrius hiaticula
Sparsam till sällsynt häckfågel i skärgården och
längs kusten, i undantagsfall även i inlandet – ca

Örskär så pass extremtidigt som 6/3 (Staffan
Öström) och årssista var en 1K på Björn 7/10
(Ulrik Lötberg).
Inlandshäckningar: Fyra konstaterade rapporterades, samtliga från Tämnaren – Rörskog,
Tärnholmen, Hällholmen och Vidskär (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson). Ytterligare 11 troliga
inlandshäckningar rapporterades: Hamra, Tämnaren + Järsöviken, Erken + Uggelnäs, Skedviken
+ Ormön, Skedviken + Helgonskär, Mälaren +
Oxstensögonen, Grönsö NR, Mälaren + Stenholmen, Gorran + Lilla Mittskär, Ekolsundsviken
+ Kungshamn–Morga NR + Storgrund, Ekoln +
Koffsan, Ekoln.
Övrigt: I hela Björns skärgård räknades 42 par
under häckningstid (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson) och 75 ex. sträckte mot S
Fogdö, Singö 3/8 (Tomas Pärt).
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100 par i hela landskapet (2002). Regelbunden
förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta rastade Biotestsjön 24/3
(Joakim Djerf) och årssista vid Hjälstaviken 6/11
(Jan-Henrik Fallgren).
Säkra eller troliga häckningar (27 par från 7
lokaler): Två par Harudden, Kallrigafjärden, Forsmark, 1 par Örsten, Singö, 2 par Kogrundet, Hargsviken, 2 par Ledskärsviken, 1 par Svenska Högarna, 18 par i hela Björns skärgård (inventering)
och 1 par Gillöga skärgård, Blidö.
Övrigt: 45 ex. rastade Östraviken, Skutskärsverket 20/8 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Pless,
Kenneth Pless).
Antalsmässigt en relativt normal rapporterad
häcksiffra.
Fjällpipare Charadrius morinellus [?; 296; 52]
Sällsynt förbiflyttare.
Årssummering: 52 ex. (vår: 50 ex. på 7 lokaler, höst: 2 ex. på 2 lokaler).
Vårfynd: Max. 22 ex. rastade Lövstaslätten
17–22/5 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), 3 ex. Sanda,
Vittinge 17/5 (Kalle Källebrink, Owe Rosengren
m.fl.), 5 ex. Ledskärsområdet 18/5 (Eva Johansson), max. 6 ex. SO Vendel k:a 19–22/5 (Thomas
Pless m.fl.), 9 ex. Stora Vallby, Östuna 20/5 (Bill
Douhan), 4 ex. Giresta k:a 20/5 (Pekka Westin)
och 1 ex. Ledskärsinfarten 20/5 (Joakim Djerf,
Gunnar Lundblad).
Höstfynd: 1 ex. rastade Tillinge k:a 27/8
(Kermith Illerbrand) och 1 1K Lövstaslätten 2/10
(Tomas Pärt m.fl.).
Rekordnotering för rapportområdet. År 2001
sågs också 52 ex. men den siffran inkluderar hela
landskapet.
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Regelbunden förbiflyttare, helt utgången som
häckfågel i landskapet (2006).
Fenologi: Årsförsta 2 ex. mot S Tjälinge,
Skogs-Tibble 28/3 (Johan Södercrantz) och årssista 50 ex. förbiflygande vid Flygflottiljen F16,
Uppsala 13/11 (Pekka Westin).
Övrigt: Största rastande flocken på våren var
970 ex. vid Landsbergaladan, Biskopskulla 3/5
(Pekka Westin) och på hösten 248 ex. Ledskärsområdet 19/8 (Johan Östberg).
Kustpipare Pluvialis squatarola
Regelbunden förbiflyttare, ovanlig på våren – allmän på hösten.

Vårfynd: Ett ex. rastade Ledskärsviken 1/6
(Eva Johansson, Yngve Meijer m.fl.).
Större antal: 42 ex. mot S Skatudden, Väddö
3/8 (Mats Edholm), 50 ex. mot O Fågelsundet,
Hållnäs 8/8 (Lennart Söderlund), 27 1K rastade
Hjälstaviken 23/9 (Pekka Westin) och 39 ex. Ledskärsviken 4/10 (Fredrik Dahlberg).
Årssista noterades med 2 ex. Björn resp. 6 ex.
Ledskärsviken 6/11 (Ulrik Lötberg, Ingrid Åkerberg m.fl.).
Tofsvipa Vanellus vanellus
Allmän häckfågel, väl spridd – ca 4 000 par i hela
landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta var 2 ex. mot N Kävlinge,
Fjärdhundraslätten 19/3 (Olof Sjöberg) och årssista var 5 ex. Rödhällen, Ledskärsområdet 16/11
(Eva Johansson).
Övrigt: Ca 2 000 ex. rastade vid Hjälstaviken
23 resp. 25/9 (Pekka Westin).
Kustsnäppa Calidris canutus
Regelbunden förbiflyttare, sparsam på våren –
allmän på hösten.
Vårfynd: Max. 29 ex. rastade Ledskärsviken
19/5–6/6 (Yngve Meijer, Eva Johansson m.fl.).
Större antal: 75 ex. mot SV och 20 rastade
Fågelsundet 1/8 (Lennart Söderlund).
Årssista var 1 ex. Ledskärsviken 14/10 (Johan Östberg).
Det är exceptionellt att kustsnäppor uppehåller sig så pass länge på en lokal i vårt område under våren. Toppnoteringen, 29 ex. vid Ledskärsviken, gjordes 23–24/5.
Sandlöpare Calidris alba
Sällsynt förbiflyttare, ovanlig på våren – sparsam
på hösten.
Inga vår- eller inlandsfynd detta år dock tio
höstfynd om totalt 22 individer: 2 ad. rastade Gisslingö, Rådmansö/Vätö 21/7 (Herbert Baumann),
2 ad. Svarthamn, Skutskär 23/7 (Per Johan
Ulfendahl), 3 ex. mot SV Fågelsundet 2/8 (Lennart Söderlund), 1 ad. rastade Björskärsskaten,
Örskär 5/8 (Martin Irestedt), 6 ex. mot O Fågelsundet 7/8 (Lennart Söderlund), 1 ex. mot S Skatudden, Väddö 2/9 (Mats Edholm), 1 ex mot SO
Björn 11/9 (Ulrik Lötberg m.fl.), 1 1K rastade
Skutskärsverken 15/9 (Jan Wärnbäck), 1 1K Björn
24/9 (Johan Östberg) och 4 ex. Karskär, Söderarms
skärgård 9/10 (Ragnar Hall, Martin Tjernberg).
Ett skralt resultat jämfört med föregående år
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då hela 195 ex. noterades. Om detta tyder på dålig häckningsframgång 2005 eller enbart annorlunda väderförhållanden, som mer gynnade flyttning än rastning, är svårt att sia om.
Småsnäppa Calidris minuta
Regelbunden förbiflyttare, ovanlig på våren – allmän på hösten.
Vårfynd: Ledskärsviken 1 ex. 19–23/5 (Yngve
Meijer m.fl.) och 1 ex. 30/5–1/6 (Mathias Andersson m.fl.).
Under hösten rastade enstaka eller smärre sällskap som vanligt vid Ledskärsviken (juli max. 2,
aug. max. 5, sept. max. 4) och Hjälstaviken (juli
max. 3, aug. max. 6, sept. max. 6). Enstaka fåglar
noterades rastande/sträckande vid: södra Vendelsjön (1 ex. 17–20/7 och 1 1K 27/8), Ekebydammen, Uppsala (2 ex. 27/7), Fågelsundet (1 mot
O 1/8 och 1 mot SV 2/8), Sörbäck, Norrby (1 ex.
10/8), Skutskärsverket (5 ex. 20/8 och 1 1K 15/9
– som tillika var årssista), Uppsala reningsverk
(1 1K 26/8), Spånga, Torstuna (1 ex. 30/8), Loppholmen, Björkö-Arholma (2 str. 3/9), Svarthamn,
Skutskär (1 ex. 10/9) och vid Björn (1 mot SO
11/9).
Inga anmärkningsvärda ansamlingar detta år
alltså.
Mosnäppa Calidris temminckii
Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta var 2 ex. Ledskärsviken
redan 29/4 (Magnus Fredriksson) och årssista
1 ex. Hjälstaviken 24/9 (Micke Nederman, Svenne
Schultzenberg).
Övrigt: Största antal rastande var 61 ex. Ledskärsviken 19/5 (Yngve Meijer m.fl.), näst bästa
lokal i antalshänseende var Hjälstaviken med
måttliga toppnoteringen 27 ex. 22/5 (Martin Tjernberg m.fl.).

sjön 28–29/5 (Björn Wester m.fl.).
Övrigt: 25 ex. mot SV (i kärrsnäppeflockar)
Svarthamn, Skutskär 30/7 (Tomas Kjelsson).
Årssista rastade i Hjälstaviken 2/10 (Anders
Jansson).
Skärsnäppa Calidris maritima [?; 1 042; 54]
Noteras sällsynt i skärgården och längs kusten
september–maj (troligen årlig övervintrare).
Totalt åtta observationer om sammanlagt minst
54 individer enligt: 15 ex. Kåvorna, Blidö 17/4
(Bertil Johansson m.fl.), minst 21 ex. Gillöga skärgård, Blidö 23/4 (Lars Imby), 10 ex. Svenska
Högarna 5/5 (Ragnar Hall m.fl.), 1 ex. Björns skärgård 7/10 (Ulrik Lötberg), 2 ex. Örskär 9/10 (Mikael Malmaeus, Petter Haldén m.fl.), 1 ex. Biotestsjön, Forsmark 15/10 (Lars Lundstedt), 3 ex.
mot NO Örskär 23/10 (Petter Haldén) och 1 ex.
Örskär 29/10 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).
Kuriosa: En av de två skärsnäpporna på Örskär
9/10 togs av pilgrimsfalk.
Kärrsnäppa Calidris alpina
Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta (alpina) 1 ex. Hjälstaviken 16/5 (Pekka Westin) resp. 1 ex. Korsängens vattenpark, Enköping samma datum (Kalle
Källebrink, Ingrid Åkerberg) och årssista 6 ex.
Ledskärsviken 6/11 (Ingrid Åkerberg, Göran
Frisk).
Övrigt: Största antalet rastande observerades
vid Ledskärsviken med 400 ex. 3/10 (Johan Östberg) och 350 ex. 10/10 (Eva Johansson).

Tuvsnäppa* Calidris melanotos [1; 15; 2]
Raritet.
Två höstobservationer: En 1K 26–29/9 (*Stig
Holmstedt m.fl.) och 1 1K 9–13/10 (*Rickard
Wahlqvist, Yngve Hareland m.fl.) – båda sågs vid
Hjälstaviken.
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Regelbunden förbiflyttare, ovanlig på våren – allmän på hösten.
Vårfynd: Ett ex. rastade Karlholmsviken 21–
23/5 (Keith Bennett m.fl.) och 1 ex. södra Vendel-

Mosnäppa i maj 2005. I sommardräkt är den inte
så knepig, men på sensommaren är det många som
har problem med att skilja mosnäppa från småsnäppa. Rapportera inte om du inte är helt säker.
Foto: Peter Schmidt
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på Hättan. Nyetableringen i Lövstabukten under
2000-talet är ytterst postivt då den sydliga rasen
av kärrsnäppa minskar starkt i övrigt i landet.
Myrsnäppa Limicola falcinellus [?; 910; 53]
Sällsynt förbiflyttare vår och höst.
Vår (28 ex. från 7 lokaler): 14 ex. Ledskärsområdet 20/5–2/6 (Oskar Löfgren, Tomas Pärt
m.fl.), 1 ex. södra Vendelsjön 23/5 (Gunnar Lundblad m.fl.), 1 ex. södra Vendelsjön 28/5 (Kenth
Kärsrud), 4 ex. Kallrigafjärden 28/5 (Jan Wärnbäck, Petter Haldén), 3 ex. Tegelsmora kyrksjö
28/5 (Zacke Svensson), 2 ex. Hjälstaviken 30/5
(Pekka Westin), 1 ex. Örskär 4/6 (Martin Irestedt)
och 2 ex. Kogrundet, Hargsviken 4/6 (Keith
Bennett).
Höst (25 ex. från 3 lokaler): Ett ex. Hjälstaviken 12–13/7 (Göran Brehmer m.fl.), 3 ex. Ledskärsviken 21/7 (Mats Edholm), 14 ex. Hjälstaviken 21–27/7 (Håkan Olsson m.fl.), 2 ex. Vedyxatippen, Danmark 24/7 (Håkan Andersson) och 5
ex. Hjälstaviken 5–7/8 (Ragnar Hall, Bo Hallman).
Årstotalen sålunda 53 ex. – en normal siffra.

Kärrsnäppa fotograferad 1 oktober 2005. Nå, är
den gammal eller är det en ungfågel? Kanske inte
så lätt att avgöra på en bild utan färger.
Foto: Hans Bister
Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii
Mycket sällsynt häckfågel, 6 par i landskapets
norra skärgård (2005).
Häckningar: Totalt 6 par. Fem par häckade
(inventering) i Björns skärgård: Turmansören,
Klubbarna, Klövstenarna, Tågstumparna och
Västerskian. Dessutom 1 par Kniven, Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars
Gustavsson).
Övriga fynd: Ett ensamt ex. rapporterad från
Ledskärsviken 3–27/4 (Martin Tjernberg m.fl.).
En hane spelade ihärdigt Hättan, Lövstabukten
20/6 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson).
Rasen har häckat sedan början av 2000-talet i
Björns skärgård och har uppvisat en positiv trend
fram till 2005 då 5 par häckade. Under de senaste
två åren har rasen även etablerat sig på öarna
Hättan och Kniven i Lövstabukten där det under
2005 häckade 1 par på Kniven och spelade 1 hane

Brushane Philomachus pugnax
Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta var en extremtidig hane
som rastade vid Husbydammarna, Lena 3/4 (Johan Södercrantz) och årssista var 1 ex. Hjälstaviken 17/10 (Gunnar Steinholtz).
Övrigt: 130 ex. rastade Ledskärsviken 14/5
(Thomas Österlind), 150 ex. Hjälstaviken 21/7
(Germund Kadin) och 120 ex. Ledskärsviken
19/8 (Johan Östberg).
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Regelbunden förbiflyttare, ev. häckfågel med något enstaka par.
Fenologi: Årsförsta 1 ex. rastade Hjälstaviken
9/4 (Pontus Andersson, Örjan Sjögren) och årssista 1 ex. södra Vendelsjön 2/11 (Anders Arnell).
Spel (16 ex. från 10 lokaler): 3 ex. Fladen,
Ledskärsområdet 24/4–5/5 (Stig Holmstedt, Magnus Liljefors m.fl.), 3 ex. Näsbyändan, Kärven
24/4–3/5 (Tomas Kjelsson m.fl.), 1 ex. Husbydammarna, Lena 24/4 (Lars Haneskog), 2 ex. Spången,
Hjälstaviken 26/4–6/5 (Ruben Sven Eric Swanqvist m.fl.), 1 ex. Stamsjön, Alunda 26–28/4 (Mats
Edholm, Keith Bennett), 1 ex. Vissjön, Björklinge/
Viksta 27/4–5/5 (Bengt Säfström m.fl.), 2 ex. södra
Vendelsjön 30/4–5/5 (Matthis Persson m.fl.), 1 ex.
Dyarna, Enköping 3/5 (Håkan Olsson), 1 ex. Upp-
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sala Kungsäng 3/5 (Martin Unell) och 1 ex. Frötunaviken, Funbosjön 5/5 (Hans-Olov Gustavsson).
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Sparsam till allmän häckfågel, väl spridd – ca
3 500 par i hela landskapet (1996).
Vinterfynd: 1 ex. rastade Bäcklösabäcken,
Ultuna, Uppsala 25/1–7/2 (Tomas Pärt m.fl.).
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Hjälstaviken 25/3
(Åke Ekdahl, Martin Tjernberg) resp. 4 ex. Vendelsjön samma datum (Anssi Laurila) och årssista
3 ex. Uppsala Kungsäng 11/11 (Pontus Andersson).
Övrigt: 100 ex. i en flock över södra delen av
Hjälstaviken 15/8 (Pekka Westin) resp. 110 ex.
stöts på ängarna runt Spången samma lokal 3/9
(Martin Tjernberg).
Dubbelbeckasin Gallinago media [tidigare häckfågel; > 404; 14]
Sällsynt förbiflyttare.
Vår: Totalt minst 7 spelande enligt följande:
1 ex. Kärven 1/5 (Tomas Kjelsson), 1 ex. Norrbystranden, Vendelsjön 5/5 (Thomas Pless), 2 ex.
Spången, Hjälstaviken 5/5 (Andreas Zetterberg,
Anders Jansson, Mattis Jansson), 1 ex. Tomtasjön,
Knivsta 8–13/5 (Hanna Friberg, Fredrik Friberg
m.fl.), 1 ex. Spången, Hjälstaviken 11–14/5 2005
(Tomas Viktor, Anders Svenson m.fl.) och 1 ex.
Burunge, Vendel 26/5 (Kenneth Pless).
Höst: Totalt 7 ex. enligt följande: 1 ex. Ledskärsviken 13/7 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex.
Spången, Hjälstaviken 3/9 (Martin Tjernberg)
resp. 10/9 (Ingrid Åkerberg), 1 rast. Tegelsmora
kyrksjö 11/9 (Zacke Svensson), 1 rast. Årike Fyris
17/9 (Jan Wärnbäck), 1 rast. Ledskärsviken 3/10
(Ingrid Stenström) och 1 ex. Korsbacken, Torstuna
9/10 (Christer Olsson).
Ett marginellt lägre antal detta år mot vad vi
vant oss de senaste åren.
Morkulla Scolopax rusticola
Allmän häckfågel, väl spridd – ca 10 000 par i
hela landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Södersvik, Rådmansö 5/3 (Ragnar Hall, Martin Tjernberg) och
årssista 1 ex. Häcksören, Skutskär 19/11 (Oskar
och Tommy Löfgren).
Rödspov Limosa limosa [> 60; > 365; 8]
Sällsynt förbiflyttare.

Fynd (8 ex. från 5 lokaler): Ett ex. Hjälstaviken
2–7/4 (Mattias Lif m.fl.), 1 ex. Hjälstaviken 23/4
(Matthis Persson, Bo Jerkeman m.fl.), 1 honf. Ledskärsviken 7/5 (Joakim Djerf), 1 ex. Korsängens
vattenpark, Enköping 16–17/5 (Håkan Olsson
m.fl.), 1 ex. Frötunaviken, Funbosjön 17/5 (Sören Franceen m.fl.), 1 ex. södra Vendelsjön 26/5
(Joakim Djerf), 1 ex. Ledskärsviken 5/6 (Magnus
Liljefors), 1 ex. Ledskärsviken 20/7 (Esbjörn
Nordlund). Observationerna av 1 ex. Hjälstaviken
16–17/9 (Pekka Westin m.fl.) och 1 1K Kallrigafjärden, Forsmark 3/10 (Martin Irestedt m.fl.) gäller gissningsvis samma islandica-individer som
redovisas nedan, även om dräktbeskrivning saknas.
En realtivt normal förekomst.
Isländsk rödspov* Limosa limosa islandica [0;
3; 3]
Raritet eller mycket sällsynt förbiflyttare – dåligt
känd status.
Följande tre fynd avser fåglar uppvisande karaktärer för rasen islandica: En 1K rastande
Hjälstaviken 30/8–10/9 (*Fredrik Bondestam
m.fl.), 1 1K rastande Ledskärsområdet 3/9–19/10
(*Ingrid Åkerberg, *Weine Erlandsson m.fl.) och
1 1K rastande Kallrigafjärden, Forsmark 11/9
(*Stig Holmstedt).
Framtiden får utvisa om ovanstående är ett
undantag eller ett normalt uppträdande för denna
ras som sannolikt expanderar österut längs nordnorska kusten och därmed gör vårt rapportområde
till en troligare fyndplats för förbiflyttare.
Myrspov Limosa lapponica
Regelbunden förbiflyttare, sparsam på våren –
allmän på hösten.
Fenologi: Årsförsta 1 ex. rastande Harudden,
Kallrigafjärden 25/4 (Lars Lundstedt) och årssista
1 ex. Ledskärsviken 11/10 (Ulf Hultinger, Hans
Lindh).
Vårfynd: Förutom Haruddenfågeln observerades ytterligare 11 ex. fördelat på fem fynd på fem
olika kustlokaler 8/5–2/6.
Övrigt: Den 18/7 passerade uppenbarligen
många myrspovar vårt rapportområde: 110 ex. mot
S Hjälstaviken (Peter Dalin, Anders Lindström),
1 055 ex. mot SV Roslags-Bro (Martin Tjernberg),
200 ex. mot SV Rammskären, Rådmansö (Herbert Baumann) och 65 ex. mot SV Fågelsundet
(Lennart Söderlund). Från Örskär noterades 130
ex. mot SV 10/8 (Petter Haldén, Martin Irestedt).
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Det är nog enbart vädrets nycker som avgör
hur många individer som passerar vårt område
(och hur många som upptäcks!).
Småspov Numenius phaeopus
Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Hjälstaviken 16/4
(Ragnar Hall m.fl.) och årssista 1 ex. mot S Skatudden, Väddö 24/9 (Mats Edholm, Brita Tibell)
resp. 1 ex. mot S Björkö-Arholma samma datum
(Svante Söderholm).
Storspov Numenius arquata
Sparsam häckfågel med vikande trend, ojämnt
spridd på myrar, ängar och jordbruksmark – ca
350 par i hela landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta 1 ex. sträckande Trogsta,
Enköpings-Näs 25/3 (Pekka Westin) och årssista
14 ex. mot S Ultuna, Uppsala 30/9 (Kenth Kärsrud).
Säkra eller troliga häckningar: Ca 80 par/revir från 57 lokaler.
Övrigt: 80 ex. rastande V Skärplinge 22/4
(Staffan Söderlund).

Svartsnäppa Tringa erythropus
Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Ledskärsviken 24/4
(Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson) och årssista
1 ex. Ledskärsviken 19/10 (Ulf Karlsson, Ulf Florman).
Övrigt: 55 ex. rastande Hjälstaviken 19/6 (Bo
Holst) och minst 50 ex. samma lokal 21/7
(Germund Kadin).
Rödbena Tringa totanus
Sparsam till allmän häckfågel, främst vid kusten,
ev. vikande trend – ca 800 par i hela landskapet
(1996).
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Årike Fyris 2/4 (Anders Helander) och årssista 1 ex. Ledskärsviken
19/10 (Helge Röttorp, Ulf Florman m.fl.).
Inlandshäckningar: Minst 7 par häckade vid
Hjälstaviken (Pekka Westin, Martin Tjernberg
m.fl.), 1 par vid södra Vendelsjön (Anders Arnell
m.fl.) och 2 par vid Ambricka, Storfjärden, Dalälven (Mats Edholm). Spelande fåglar hördes från
ytterligare fem lokaler under häckningstid: Skälsjön, Österlövsta + Ösmaren, Roslags-Bro +

Smalnäbbad simsnäppa är genom sin oräddhet en av de mest charmiga svenska häckfåglarna. Kommer
den att fortsätta charma oss eller ska den liksom berglärka och rödstrupig piplärka gå tillbaka? Beror
det i så fall på växthuseffekten, för den är väl ett faktum, eller? Foto (3/6): Hans Bister
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Husbydammarna, Lena (två ställen) + Dyarna,
Enköping samt Tegelsmora kyrksjö.
Övrigt: I hela Björns skärgård inventerades 29
häckande par (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund,
Lars Gustavsson).
Dammsnäppa* Tringa stagnatilis [0; 45; 1]
Nästan årlig raritet.
Ett ex. rastande Harudden, Kallrigafjärden
12/5 (*Keith Bennett, Elisabeth Djerf m.fl.).
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Funbosjön 13/4
(Keith Bennett) och årssista 1 ex. Ledskär 22/10
(Keith Bennett).
Övrigt: Högre antal rapporterades detta år bara
från Ledskär: 68 ex. rastande 2/5 (Pekka Westin)
och 65 ex. 27/7 (Yngve Meijer).
Skogssnäppa Tringa ochropus
Sparsam till allmän häckfågel, väl spridd – ca
2 800 par i hela landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta 3 ex. mot N Hjälstaviken
25/3 (Anders Jansson) och årssista 1 ex. Uppsala
reningsverk 9/9 (Weine Erlandsson).
Grönbena Tringa glareola
Sällsynt häckfågel på myrar i norra Uppland – ca
75 par i hela landskapet 1996, nu betydligt fåtaligare. Regelbunden förbiflyttare.
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Ledskärsviken 11/4
(Esbjörn Nordlund) och årssista 3 ex. Hjälstaviken
16/9 (Gunnar Steinholtz).
Häckningsindikationer: Minst tre fåglar spelade på två olika platser i Florarna 1/5 resp. 18/5
(Håkan Olsson, Stina Grönberg, Ronny Fredriksson), 1 par sysselsatta med parningscermonier
Tegelsmora kyrksjö 8/5 resp. spelande 16/6 (Zacke
Svensson).
Övrigt: 450 mot N 12/5, 500 rastande 17/5 och
1 200 rastande 5/7 Hjälstaviken (Pekka Westin).
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Sparsam till allmän häckfågel, väl spridd, vikande
trend – ca 2 000 par i hela landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta 1 ex. Västland 23/4
(Yngve Hareland, Curt Johnsson) och årssista 1
ex. Uppsala reningsverk 9/9 (Owe Rosengren,
Johan Södercrantz).
Säkra eller troliga häckningar: Ca 70 par/revir från 48 lokaler. I hela Björns skärgård inven-

terades 13 häckande par (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund, Lars Gustavsson).
Roskarl Arenaria interpres
Sparsam till allmän häckfågel i skärgården och
längs kusten, vikande trend – ca 1 400 par i hela
landskapet (1996).
Fenologi: Årsförsta 1 ex. rastande BjörköArholma 5/5 (Fredrik Friberg, Hanna Friberg)
resp. 5 ex. Svenska Högarna samma datum (Owe
Rosengren m.fl.) och årssista 1 ex. Björn 1/10
(Annika Rastén, Ingrid Åkerberg m.fl.).
Säkra eller troliga häckningar: 27 par inventerades Björns skärgård, 1 par Kniven, Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars
Gustavsson), 2 par Örsten, Singö (Bo Jerkeman)
och 2 pulli sågs vid Röder (Norrskärgården), Blidö
(Rolf Nordin).
Inlandsfynd av arten är regelbundet förekommande och redovisas fortsättningsvis inte i årsrapporten.
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus [?;
> 875; 38]
Sällsynt förbiflyttare.
Fynd (38 ex. från 7 lokaler): En hona Korsängens vattenpark, Enköping 16/5 (Anders Grindlund m.fl.), 2 ex. södra Vendelsjön 27/5 (Clas
Cronlund m.fl.), 2 ex. Ledskärsviken 27/5 (Oskar
och Tommy Löfgren), 1 ex. Hjälstaviken 27/5
(Kermith Illerbrand), 1 hona Ledskärsviken 31/5
(Karl-Gustav Sjölund, Olof Jansson), 2 ex. Karlholmsviken 31/5 (Åke Berg, Tomas Pärt), 11 ex.
Hjälstaviken 31/5–3/6 (Emil Lindqvist, Ulf Linell
m.fl.), 2 ex. Uppsala reningsverk 2–3/6 (Owe Rosengren m.fl.), 5 ex. södra Vendelsjön 3/6 (Fredrik Bondestam), 4 ex. södra Vendelsjön 8–9/6
(Thomas Pless m.fl.), 1 hona Ledskärsviken 25/6
(Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson), 1 ex.
Hjälstaviken 4–5/7 (Tomas Carlberg m.fl.), 1 hane
Hjälstaviken 23–24/7 (Anders Forsberg m.fl.),
1 ex. Jönsbolssjön 23/7 (Benny Åhr), 2 1K Ledskärsviken 7/8 (Eva Johansson m.fl.) och 1 ex.
Fågelsundet 8/8 (Lennart Söderlund).
En klart mer normal siffra detta år jämfört med
landskapets toppnotering om 142 ex. år 2004.
Bredstjärtad labb* Stercorarius pomarinus [?;
> 1 127; 26]
Samtliga fynd gjordes under hösten och alla
individer bestämdes till juvenila (1K) utom i ett
fall, där åldersbestämning ej gjorts: Ett ex. Örskär
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28/9 (*Mats Edholm, Brita Tibell) resp. 1/10
(*Martin Irestedt, Göran Frisk), 1 ex. rastande +
1 ex. str O. Svarthamn, Skutskär 15/10 (*Ulrik
Lötberg, Mikael Malmaeus, Kenneth Pless), 1 ex.
Örskär 23/10 (*Petter Haldén), 5 ex. Björn 27/10
(*Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck), 9 ex. Arholma
16/11 (*Fredrik Friberg, *Mikael Malmaeus),
5 ex. Skutskärsverken, Svarthamn 16/11 (*Per Johan Ulfendahl, *Jan Wärnbäck m.fl.), 1 ex. Svarthamn 20/11 (Per-Anders Edin, *Raoul Wexius)
samt 1 ex. Själgrund, Gårdskär, Älvkarleby 20/11
(*Oscar Löfgren, David Kramer).
Med 26 ex. uppnås århundradets högsta årsantal med fler ex. än under de fem föregående åren
tillsammans (24). Därmed uppnåddes 2,9 procent
av antalet rekordåret 1999 (minst 912)! Det sena
höstuppträdandet med total dominans av juvenila
fåglar är för arten det normala.
Kustlabb Stercorarius parasiticus
Inlandsfynd: En ad. rastande Ekoln, S Uppsala
4/5 (Johan Nilsson) samt 1 ad. mot NO Tämnaren
8/5 (Niklas Lindberg).
Under häckningstid registrerades minst 36 par,
en normal spontanrapportering.
Årets första observation skedde 9/4 men vårflyttningen passerade ganska obemärkt med endast 6 observerade sträckare. Sommar- och höstflyttningen omfattade dock minst 261 ex., några
fler än under 2004. Fem av höstfynden gjordes i
november, det sista den 27, vilket är synnerligen
ovanligt inte bara för Uppland utan för hela landet! Högsta dagsantalet noterades vid Svarthamn
3/9 med 53 ex. mot SV. Till detta kan läggas 12
labbar som rapporterats som obestämda
bredstjärtade/kustlabbar samt två kust-/fjällabbar.
Fjällabb* Stercorarius longicaudus [?; 79; 4]
Fyra ex., samtliga 1K-fåglar, passerade nära månadsskiftet augusti–september. Uppträdandet är
det närmast förväntade, både vad gäller antal och
tid. Återigen kan dock påpekas att flertalet verkar
föredra att från Gävlebukten sträcka mot SV in
över land hellre än att följa kusten först mot öster
och efter passagen av Hållnäshalvön sträcka vidare mot söder.
Fynd: Ett ex. mot SV Svarthamn 21/8 (*Tomas
Kjelsson), 1 ex. mot S Rönnskärs udde 3/9 (*Bill
Douhan), 1 ex. mot SV Långsandsörarna 3/9 (*Per
Johan Ulfendahl, Björn Lundgren) samt 1 ex. mot
SV Svarthamn 3/9 (*Thomas Pless, Kenneth
Pless).

De två sistnämnda fynden bedöms som olika
ex. p.g.a. en tidsskillnad på drygt fyra timmar.
Storlabb* Catharacta skua [0; 17; 3]
Fynd: Ett ex. mot V Björn 17/9 (*Keith Bennett,
Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Martin Tjernberg), 1 ad. Örskär 30/9 (*Mats Edholm, Brita
Tibell) samt 1 ad. Lövstabukten, SO Eggegrund
5/10 (*Johan Södercrantz, Mats Westberg). Den
sistnämnda fågeln befann sig otvivelaktigt i Uppland trots att observatörerna befann sig i Gästrikland.
Första fynden sedan 2001 och högsta årsantalet sedan 1991 (4). Tidsmässigt ligger fynden
helt inom riksramen med september som toppmånaden. Fågeln vid Björn var med största sannolikhet juvenil. Det kan emellertid inte uteslutas
att den adulta individen i Lövstabukten var samma
individ som sågs vid Örskär fem dagar tidigare,
men rrk har valt att betrakta dem som olika individer.
Svarthuvad mås* Larus melanocephalus [0; 5;
2]
Fynd: Ett ex. (3K) Hjälstaviken 25–26/4 (*Kalle
Källebrink m.fl.) samt 1 2K Tegelsmora kyrksjö
28/5 (*Zackarias Svensson, Lars Olov Karlsson).
Första fynden sedan 1998 och tillika årsrekord
med 2 ex. Flertalet svenska fynd görs just i april
och maj.
Dvärgmås Larus minutus
Häckningar/häckningstid: 15 par hävdade revir i
Hjälstaviken och av dessa genomförde 8 par häckning med lyckat resultat (16 1K flygga) (Pekka
Westin, Martin Tjernberg m.fl.), ca 8 par fick ut
minst 5 flygga ungar Tegelsmora kyrksjö (Mats
Edholm m.fl.), 2 par spel/sång Kallrigafjärden,
Forsmark 12–24/5 (Mats Edholm m.fl.) samt 16
ad. spel/sång Ambricka, Älvkarleby 14/6–3/7
(Mats Edholm m.fl.). Vid de två sistnämnda lokalerna bedöms häckningsförsök ha ägt rum men
misslyckats. Totalt sett ligger beståndet på ungefär samma nivå för fjärde året i rad.
Sedan 1999 har dvärgmåsen sakta men säkert
blivit allt bofastare och med 33 par som påbörjat
häckning i någon form nåddes högsta antalet hittills. Häckningsutfallet blir dock ofta dåligt enär
arten är mycket sårbar för t.ex. vattenståndshöjningar och minkpredation.
Vårfynd: Under perioden 25/4–26/6 observerades minst 173 ex. vid 16 lokaler (häckningsloka-
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Dvärgmåsen är en alltmer välkänd profil vid Upplandskusten under hösten. Under 2005 rapporterades
över 1000 ex från Uppland – jämfört med 10 ex för 30 år sedan. Någonting har alltså gjort att dvärgmåsen
lyckas allt bättre med häckningen i Sverige. I Uppland finns dock bara några få häckningsplatser. En av
dessa är Tegelsmora kyrksjö, där fem flygga ungar noterades 2005. Foto (augusti): Hans Bister
ler inräknade), elva av dessa i inlandet och fem
vid kusten med 140 resp. 33 ex. För tredje året i
rad ligger antalet på ungefär samma nivå.
Höstfynd: Mellan 13/7–29/10 inräknades
minst 855 ex. vid 19 lokaler, därav 16 vid kusten.
Blott 9 dvärgmåsar sågs i inlandet. Höstantalet är
likvärdigt med det för 2004, men hur stor omsättningen är vad gäller rastande ex. är som vanligt
omöjligt att fastställa.
Höga antal: Ca 100 ex. rastande Björns skärgård 8/8 (Lennart Söderlund), 150 ex. rastande
Ledskär 8/8 (Oscar och Tommy Löfgren), resp.
184 ex. 20/8 (Ulf Gärdenfors, Per Johan Ulfendahl) samt 150 ex. Karskär, Rådmansö 6/10 (Ragnar Hall m.fl.).
I likhet med 2004 visade det sig att den sedan
några år tillbaka välbevakade inre delen av Gävlebukten endast stod för 4,7 procent (40 ex.) av den
totala höstsumman. Dvärgmåsarna tycks alltså
föredra kuststräckan framför att gå in över land
mot sydväst. Årssumman på minst 1 028 ex. är
likvärdig med den för 2004. En snabb titt i backspegeln avslöjar att för 30 år sedan (1975) rapporterades 10 dvärgmåsar!

Häckningar: Vid 20 lokaler häckade minst
10 665 par, ett i det närmaste identiskt antal med
det från 2004. Hjälstaviken, Tämnaren och Lövstabukten hyste ca 9 420 par av samtliga, även det
helt jämförbart med föregående års resultat. Några
få, stora kolonier har således nära 90 procent av
samtliga inräknade par i rapportområdet!

Skrattmås Larus ridibundus
Vinterfynd: Ett ex. Grisslehamn 31/12 (Keith
Bennett) samt 1 ex. Kungsängsbron, Uppsala
31/12 (Ragnar Hall).

Adult skrattmås i sommardräkt. Knappast en ”ful
ankunge” i Svandammen. Nästan 90 procent av
Upplands skrattmåsar häckar i tre stora kolonier.
Foto (april): Peter Schmidt
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Silltrut Larus fuscus fuscus
Kolonier (> 5 par): 206 par Björns skärgård, Hållnäs (Ulrik Lötberg m.fl.), 25 par Fluttuskär, Gräsö
(Leif Östman), 15 par Björkholmsgrundet, Frötuna
(Bill Douhan) och 21 par Trutbådan, Gräsö (PerAnders Edin). Den spontana rapporteringen är som
vanligt långt ifrån heltäckande!
Högt antal: 600 ex. rastande Björns skärgård
8/6 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson, Lennart
Söderlund).
Silltrut Larus fuscus graellsii/heuglini
En ad. rastande Örskär, Gräsö 6/5 (Mikael
Malmaeus, Martin Irestedt, Petter Haldén).
Gråtrut Larus argentatus
Par i inlandet under häckningstid: Tämnaren (15),
Hjälstaviken (7), Erken (3), Mälaren (1), Skedviken (1) samt Stennässjön (1).
Kusthäckningar: 635 par Lövstabukten resp.
395 par Björns skärgård 1/6–27/7 (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson, Lennart Söderlund).
Höga antal: 4 500 ex. rastande Björns skärgård 8/6 (Ulrik Lötberg m.fl.), 600 ex. rastande
Kalmarviken (Bålsta) 19/1 (Pekka Westin), 550
ex. mot S Arholma 16/10 (Fredrik Friberg, Zackarias Svensson) samt 550 ex. stationära Isätratippen, Norrby 26/11 (Kalle Källebrink).
Vittrut Larus hyperboreus [?; > 148; 1]
Ett ex. (2K) Kalmarviken (Bålsta) 19-22/1 (Pekka
Westin, Anders Eriksson).
Både kalenderåret och vintersäsongen 2004/
2005 ståtar med lägsta möjliga antal, vilket inte
längre är någon större överraskning. Under tioårsperioden 1996–2005 uppvisar endast fyra av
åren fler än 1 ex./år.
Havstrut Larus marinus
Kusthäckningar: 27 par Lövstabukten resp. 23 par
Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.).
Höga antal: 150 ex. rastande Björns skärgård
8/6 (Ulrik Lötberg m.fl.), 132 ex. Kalmarviken
(Bålsta) 19/1 (Pekka Westin) samt ca 100 ex. Vårdsätraviken, S Uppsala 22/12 (Johan Widenberg).
Tretåig mås Rissa tridactyla [>18; >389; 89]
En 1K Björn 9/10 (Seppo Haavisto), 1 ad. + 2 1K
mot O Örskär 16/10 (Petter Haldén, Martin
Irestedt), 1 1K mot S Arholma 16/10 (Fredrik Friberg, Zackarias Svensson), 1 1K mot N Örskär
23/10 (Petter Haldén), 1 1K mot SO Björn 27/10

(Ulrik Lötberg m.fl.) samt 1 1K mot S Skatudden
29/10 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Åtta ex. är en färre än för 2004 men i stort
likvärdigt med årsmedeltalet för den senaste tioårsperioden även om variationen mellan de olika
åren varit från 1 till 15 ex. Oktober är den helt
överlägsna tretå-månaden.
Skräntärna Sterna caspia
Häckningar: I kolonin vid Björn, Hållnäs fanns
300 par, varav 235 par häckade juni – början av
juli (234 pull. märkta + 86 stora omärkta pull. +
19 döda pull. + 69 ägg). Senare häckade ytterligare 30 par med ca 50 pull. i slutet av juli (Lars
Gustavsson, Ulrik Lötberg). I övrigt 7 solitärhäckande par, varav 5 par i Gräsö skärgård, 1 par
i Blidö skärgård samt 1 par Örsten, Singö.
Stora antal rastande: Under perioden 13/4–
20/7 rastade vid ett stort antal tillfällen minst 25
ex. i Ledskärsområdet, som mest 107 ex. 17/4 samt
124 ex. 14/7. Vid Kallrigafjärden rastade 43 ex.
15/7 och vid Hjälstaviken som mest 28 ex. 25/7.
Fenologi: Den 3/4 sågs årets första vid Ledskär resp. Fagerön, Harg. Under den närmaste
veckan sågs arten flerstädes och uppvisade ett helt
normalt vårscenario. Däremot har rapporterats
några ovanligt sena höstfynd, långt efter de sista
observationerna i norduppland 24/8: Ett ex. Rönnskärs udde 21/9 (Lennart Larsson) samt 1 ex.
Fågelsundet 1/10 (Eric Blomgren, Per Andersson).
Kentsk tärna Sterna sandvicensis [5; 103; 1]
Ett ex. Biotestsjön, Forsmark 10/4 (Björn Wester).
Det lägsta årsantalet sedan 2000. Genom åren
har ett flertal fynd gjorts i april, men detta är ett
av de absolut tidigaste.
Fisktärna Sterna hirundo
Inlandshäckningar: Från 22 lokaler rapporterades
minst 310 par, flertalet som vanligt från större sjöar
som Tämnaren, Erken, västra delen av Mälaren
samt Hjälstaviken.
Från några lokaler utanför kusten i norra Uppland rapporterades ca 120 par, vilket dock är långt
ifrån en heltäckande redovisning.
Årets första sågs vid Hjulstafjärden, Enköpings-Näs 9/4 (Håkan Olsson).
Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
Höga sträcksummor: Mellan 13/7–16/8 räknades
under nio dagar 5 820 sträckande tärnor vid Fågel-
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sundet (Lennart Söderlund), det högsta antalet
någonsin i rapportområdet! Som högsta dagsantal
noterades 1 700 ex. 22/7.
Från Skatudden finns fem 100-dagar rapporterade, mest anmärkningsvärt 167 ex. mot S 1/9
vilket är septemberrekord (Mats Edholm).
Silvertärna Sterna paradisaea
Inlandsfynd: Under vårsträcket sågs ca 50 ex.,
därav ca 32 ex. vid Hjälstaviken. Därifrån redovisas också årets första 12/4 (Mikael Malmaeus).
Inventeringar i Björns skärgård och Lövstabukten gav 550 resp. 317 par i resultat (Ulrik Lötberg).
Årets sista passerade Skatudden 30/10 (Lars
Lundstedt).
Småtärna Sterna albifrons [> 28; 79; 4]
En ad. Hjälstaviken 4/5 (Martin Tjernberg, Pekka
Westin) resp. 16/6–1/7 (Anders Eriksson m.fl.),
1 ad. Ledskär 10–11/6 (Göran Frisk m.fl.) samt
1 ex. Fågelsundet, Hållnäs 15/7 (Karin Gällman).
Ett normalår till antalet men ovanligt med flertalet fynd före 1/7.
Svarttärna Chlidonias niger
Häckningar: Vid Sörsjön, Tämnaren fanns 20 par
varav 15 lyckades med häckningen och 11 pull.
ringmärktes. Flera bon kunde dock inte kontrolleras och totalt blev fler än 15 pull. flygga (Lars
Gustavsson, Ulrik Lötberg). Vid Tegelsmora
kyrksjö fick 5 par ut minst 7 flygga juv. (Mats
Edholm, Zackarias Svensson m.fl.).
Övriga fynd: Vid Vendelsjön minst 7 ad.
8–15/5 (Anders Arnell m.fl.), 2 ad. 23–26/5 (Martin Molin m.fl.) samt 2 ad. 28/6 (Anders Arnell),

Det finns faktiskt över 800
par silvertärnor i Uppland.
Den här ungen är plåtad på
hemlig lokal i norra Björns
skärgård.
Foto: Ulrik Lötberg

vid Ekoln, S Uppsala 2 ex. 11/5 (Kenneth Pless)
samt 3 ex. 17/6 (Ingemar Ahlén), vid Hjälstaviken
1 ad. 12/5 (Bo Alverfeldt), 18/5 (Pekka Westin),
6/6 (Per Andersson), 15–16/6 (Jon Jörpeland),
2 ad. 17–20/6 (Anders Westlund), 4 ad. 23/6 (Torun Zachrisson), 1 ad. 5/7 (Stefan Clausen) samt
1 ex. 17/7 (Linus Brobacke, Signe Hagerman) och
vid Skatudden 1 ex. mot S 2/9 (Mats Edholm).
Bästa häckningsåret vid Tämnaren och för
andra året i rad lyckosamt vid Tegelsmora kyrksjö!
Övriga fynd faller i stort inom normalramen. Eftersom inga säkra häckningsindicier finns från
Vendelsjön kan misstänkas att det rörde sig om
svarttärnor på utflykt från kyrksjön.
Vitvingad tärna* Chlidonias leucopterus [0; 10;
2]
Fynd: En ad. Hjälstaviken 17/7 (*Stig Holmstedt,
Siri Schmiterlöw) samt 1 ad. Ledskär 23/7 (*Gunnar Danielsson, Joakim Djerf, Per Johan Ulfendahl).
Fynd nr 11–12 i Upplands rapportområde och
tillika i landskapet. Första fynden sedan 2002.
Möjligen var det ett och samma ex. som behagade rasta vid de av fågelskådare mest besökta
lokalerna.
Sillgrissla Uria aalge
Häckningstid: Minst 155 par Svenska Högarna,
Blidö – totalt 57 pull. ringmärkta + 2 pull. funna
döda (Roland Staav) samt 16 par + 12 pull. Abborren, Singö (Roland Staav gm. rrk Uppland).
Övriga fynd: Utefter hela upplandskusten från
Billudden i norr till Röder i sydost sågs under första halvåret med början 6/4 minst 15 ex. Under
andra halvåret uppgick antalet till minst 19 ex.
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med säsongsavslutning 30/10.
Häckningslokalerna är stabila och fynden därutöver ligger på ungefär samma nivå år efter år.
Tordmule Alca torda
Häckningstid: Ca 250 par Svenska Högarna (Owe
Rosengren m.fl.), 10 par Rödlöga (Stefan Berg
m.fl.). Dessutom finns opreciserade uppgifter som
dock tyder på häckningar i skärgårdarna tillhörande Hållnäs, Singö, Rådmansö och Blidö.
Vinterfynd: Under februari sågs 5 ex. och under december 1 ex., samtliga utefter Singö- och
Väddökusten.
Tobisgrissla Cepphus grylle
Häckningstid: Ca 350 revir/par rapporterade utan
att någon heltäckande inventering ägt rum.
Skogsduva Columba oenas
Vinterfynd: Mellan 14/1–15/2 sågs 8 ex., flertalet
i sydvästra Uppland. Under december observerades 7 ex. i Giresta den 11 och 1 ex. vid Hjälstaviken den 13.
Häckningstid: Antalet par/revir uppgick till
minst 176, flest rapporterade hittills och tiotalet
fler än 2004.
Stora flockar: Vårens största om 37 ex. noterades vid Hjälstaviken 17/4 (Pekka Westin m.fl.).
Den överlägset största höstflocken sågs vid Litslena 13/10 innehållande 215 ex. (Martin Tjernberg). Därnäst följde Hjälstaviken med 100 ex.
28/8 (Martin Tjernberg m.fl.) samt Övre Föret med
50 ex. 29/8 (Ulf Florman).
Ringduva Columba palumbus
Vinterfynd: Under januari–februari hittades minst
20 ex. i Uppsala samt 7 ex. i sydvästra Uppland.
Under december sågs endast 1 ex., vid Hjälstaviken.
Höga antal: Tio uppgifter gällande fler än 1
000 ex. rastande eller sträckande har inkommit.
Högsta antalen gäller sträckande vid Fågelsundet
med 4 300 ex 10/4 och 3 500 ex. 12/4 (Lennart
Söderlund) samt 2 590 rastande SV Tämnaren
17/9 (Ulrik Lötberg).
Turkduva Streptopelia decaocto
Häckningstid: Uppskattat parantal/revir: Uppsala
inkl. Gamla Uppsala (23), Enköping (6), Skärplinge (2), Tierp (2), Östervåla (2), Harbo (2),
Alunda (2), Rimbo (1), Heby (1) samt Läby, Björklinge (1). Enstaka ex. observerades därtill på

Örskär, i Forsmark,i Östhammar, S Djupa (Tierp),
Roslags-Bro, Norrtälje samt vid Ledinge (nära
Knivsta). Tilläggas kan tre fynd utanför häckningstid.
Häckningslokalerna är i stort de gamla välkända, som ny har dock Alunda tillkommit. Jämfört med 2004 har ca 10 par tillkommit, vilket troligen beror på bättre eftersök än reell ökning.
Vid Husby, Gamla Uppsala sågs den största
höst-/vinterflocken på flera år med 45 ex. Från
Uppsalas sydöstra delar har rapporterats 19 resp.
18 ex. men om det gäller en och samma flock som
flyttar runt är oklart. I Enköping sågs en ansamling om 10 ex.
Turturduva Streptopelia turtur [> 9; 156; 2]
Fynd: En ad. Tranvik, Länna 6/8 (Carl Hesse) samt
1 1K Svarthamn, Skutskär 7/9 (Jan Wärnbäck).
Två ex. prickar årsmedeltalet för senaste tioårsperioden. Uppträdandet är ganska oförutsägbart
men fynd under andra halvåret är betydligt ovanligare än under det första (maj–juni).
Gök Cuculus canorus
Verksamheten följde helt den ordinarie tidtabellen med kungörande av ankomsten under första
majveckan och ropavslutningen förlagd två månader senare. Under den tiden hann 295 sj./revir
avslöjas, ett antal närmast identiskt med det för
2004. Fram till år 2000 rapporterades färre gökar
för varje år men därefter har antalet varit stigande.
Observerade gökar under högsommar och tidig
höst har också blivit fler de senaste åren. Under
2005 sågs i juli 22 ex., i augusti 26 ex. samt i september Totalt 6 ex. med avslutning 23/9.
Berguv Bubo bubo
Fyra lyckade häckningar och en misslyckad samt
därtill sju revir är i stort i linje med rapporteringen
under de senaste tio åren. Nyetableringarna är få
och häckningarnas ungfåglar tycks snarast gå upp
i rök! Fyra övriga fynd utan häckningsindicier är
också helt normalt.
Fjälluggla Bubo scandiacus [åtskilliga 100; > 83;
0]
Rrk Uppland bedömer att ingen av de inrapporterade fjällugglorna är tillräckligt väl dokumenterad för att kunna godkännas för publicering.
Därmed blir både kalenderåret och vintersäsongen
för andra gången i rad utan arten.
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Hökuggla Surnia ulula [?; > 432; > 18]
Fynd under första halvåret: Ett ex. Aspbladsmossen, Knutby 1/1–12/2 (Hans Norelius m.fl.), 1 ex.
Florarna 27/2 (Bo Åkerlund gm. Anders Arnell)
samt 1 ex. Söderby, Knutby 5/3 (Carl Bredberg,
Marcus Bruér).
Med 4 fynd om 3–4 ex. uppnår vintersäsongen
2004/2005 högsta antalet på fem säsonger. Men
än bättre skulle det bli!
Fynd under andra halvåret: Minst 1 ex. Örskär
1–8/10 (Martin Irestedt m.fl.), 1 ex. Varmsätra,
Norrby 11/10 (Kalle Källebrink), 1 ex. Gårdskär
22/10–7/12 (Tommy Löfgren m.fl.), 1 ex. Lilla
Göken, Vänge 4/11 (Ulrik Lötberg), 1 ex. Stormossen, Morkarla 5–27/11 (Oskar Kindvall m.fl.),
1 ex. Flotä, Tensta 10/11 (Mats Wilhelm), 1 ex.
Aspbladsmossen 19/11–8/12 (Karl-Arne Rosling),
1 ex. Gråska, Edebo 27/11–19/12 (Keith Bennett
m.fl.), 3 ex. mellan Stordammen, Österbybruk –
Gimo damm 27/11–29/12 (Mats Edholm, Brita
Tibell), 1 ex. Jumkils k:a 9–18/12 (Petter Haldén
m.fl.), 1 ex. NNO Norrbo, Nora 11/12 (Ulrik Lötberg m.fl.), 1 ex. Örskär 12/12 (Per Mattsson gm.
Martin Irestedt) samt 1 ex. Stensjön, Östervåla
14/12 (Jan Wärnbäck).
Det blev en lång uppräkning men väl värt för
invasionen var den största sedan 1992 (16 ex.)!
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Trots sin litenhet är sparvugglan inte särskilt svårfunnen, minst 191 kartlagda revir visar dess önskan att höras och synas. Antalet är drygt tio procent färre än rekordåret 2003.
Observationerna av ej revirhävdande individer uppgick under vintern/våren till minst 15 och
under hösten/vintern till minst 40. Båda antalen
är de högsta under de senaste 10 åren.
Kattuggla Strix aluco
Efter ett mellanår hade paren återfått krafterna och
lyckades förhoppningsvis mätta de 120 upptäckta
ungkullarna, 18 färre än rekordåret 2003. Dessutom ropades det bra av minst 221 hanar/par, utöver de med kullar. Årsantalet uppgick således till
341 rapporterade revir, ca 100 fler än medelvärdet för senaste tioårsperioden.
Efter häckningssäsongen, under september–
december, iakttogs/hördes kattugglor på minst 35
lokaler, en ganska normal höst-/vinteraktivitet.
Slaguggla Strix uralensis
För drygt 60 år sedan ansågs slagugglan vara säll-

synt och endast häcka med några få par i nordvästra Uppland och man befarade att en eventuell
skogsavverkning skulle medföra slagugglans försvinnande som häckfågel i landskapet (Carl-Fredrik Lundevall och Sven Löw 1948). Så blev nu
tack och lov inte fallet utan för 25 år sedan uppskattades beståndet till ca 100 par. Därefter har
nästan varje år allt fler par/revir upptäckts och
2005 blev i alla avseenden ett rekordår. Femtio
häckningar hittades, varav 44 lyckades och sex
misslyckades! Därutöver registrerades minst 183
revir med hane eller par, innebärande en totalsumma på minst 233 revir. Tidigare årshögsta
gällde för 2003 med 181 revir. Ett totalbestånd på
500 revir eller t.o.m. fler förefaller i dagsläget
mycket troligt. Av de lyckade häckningarna hittades 34 av Lars Gustavsson och Ulrik Lötberg som
dessutom berättar: Bästa slaguggleåret någonsin
för ringmärkta exemplar. 17 honor kontrollerades
och av dessa var 12 nya (70 procent).
Lappuggla Strix nebulosa [> 8; > 60; 4]
Fynd: Tre revirhävdande hanar i Heby kommun
samt en i Tierps kommun (rrk Uppland).
Lappugglan lever som vanligt sitt liv i skymundan, svår att se och höra men finns ändå där!
Hornuggla Asio otus
Vinterfynd: Under januari–februari noterades 6 ex.
och under december 2 ex., vilket får ses som en
normal vinterförekomst.
Under våren ropade hanar/par på 23 lokaler,
där ungkullar inte registrerades. Sångaktiviteten
var den livligaste sedan 1999. Kullarna uppgick
till 94, tredje högsta antalet under senaste tio åren
(max. 107 – min. 10).
Under sepember–oktober sträckte/rastade ca
10 ex., ganska jämt fördelade mellan Björn och
Svenska Högarna.
Jorduggla Asio flammeus
Vinterfynd: Ett ex. Uppsala Kungsäng 23/1–24/3
(Leo Larsson m.fl.), 1 ex. Fyrishovsbadet, Uppsala 16/2 (Anders Helander), 1 ex. Simtuna 9/12
(Håkan Delin) och 1 ex. Uppsala Kungsäng
26/11–11/12 (Keith Bennett m.fl.).
Sommartid (1/6–31/7) noterades jordugglor
vid Hjälstaviken (3 obs.), Uppsala Kungsäng (2
obs.), Alasjön, Vassunda (1 obs.) samt Vendelsjön
(1 obs.). På ingendera av lokalerna uppvisades
något tecken på häckning.
Under våren (9/4–31/5) iakttogs minst 27 ex.
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2005 var ett mycket bra år för ”ugglan från Ural” i Uppland. Det var det bästa året någonsin för ringmärkta
exemplar, och det är troligt att det finns 500 revir i Uppland. Foto (7/7): Hans Bister
på 16 lokaler, ett rekordartat uppträdande. Än
bättre blev hösten (10/8–4/11) med 37 ex. vid 14
lokaler, som vanligt de flesta vid kusten.
Antalet för hela året uppgick därmed till minst
72 ex., dubbelt så många som tidigare bästa åren
1983 och 2003! Årsvariationen är dock avsevärd,
vilket avspeglas genom bara ca 5 ex. åren 1977
och 1998!
Pärluggla Aegolius funereus
Även pärlugglan bättrade sig jämfört med 2004
och 55 sj. var mer än en fördubbling och näst bästa
året sedan 1992. Fynden är koncentrerade till nordvästra Uppland och ganska få hördes i de ändå
välbesökta uggleskogarna i öster. Sångperioden
sträckte sig från slutet av januari till början av maj.
Under september–december gjordes 7 fynd,
fler än normalt.
Nattskärra Caprimulgus europaeus
För fjärde året i rad skedde en ökning av antalet
sjungande nattskärror och 36 rapporterades. År
2001 var årssumman bara tio! Rapporteringen tyder mer på ett nyvaknat intresse och därmed bättre

eftersök än plötslig populationsökning. Arten noterades i 18 socknar, fler än tidigare. Som vanligt
var tyngdpunkten förlagd till Hållnäs med minst
12 sj. (Jan Wärnbäck m.fl.). Framhållas bör också
5 sj. vid Ramsmossen, Järlåsa (Pekka Westin).
Övriga observationer inskränkte sig till en
ringmärkt hona Svenska Högarna 27/5 (Bill
Douhan) samt en hane flygande vid Skatudden 18/
8 (Per-Anders Edin).
Tornseglare Apus apus
Årets första seglare visade upp sig vid Hjälstaviken och vid Dyarna, Enköping 4/5 (Per Edenius
resp. Håkan Olsson). De stora mängderna anlände
elva dagar senare. Årets sista tornseglare passerade Skatudden 4/10 (Mats Edholm, Brita Tibell),
f.ö. samma datum som 2004 års sista seglare.
Kungsfiskare Alcedo atthis
En trolig häckning i Dalälven vid Rotskär, Skutskär där en fågel sågs under perioden 1/7–11/8
(Jan Wärnbäck m.fl.), bl.a. flygande med fisk i
näbben 11/8. Kungsfiskare har häckat på lokalen
flera gånger tidigare, bl.a. under 2004. Två fynd
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vid närbelägna Svarthamn 21/8 resp. 17/10
(Tomas Kjelsson, Kenneth Pless) kommer sannolikt från Rotskär.
Övriga fynd under häckningstid: Ett ex. Västland 3/4–7/5 (Thomas Pless, Bengt Säfström
m.fl.), 1 ex. Kallerö, Kallrigafjärden 1/5 (Teet
Sirotkin), 1 ex. Finsta, Skederid s:n 7/5 (Jocke
Söderhäll).
Övriga fynd: Ett ex. Kogrundet, Harg 1/1–27/
3 (Wilhelm Dietrichsson m.fl.), 1 ex. Mjölsta,
Stavby 6/1 (Mats Edholm, Brita Tibell), 1 ex.
Hamnen, Uppsala 1/2 (Tommy Lennartsson), 1 ex.
Filmsjön, Film 12/2 (Mats Edholm, Brita Tibell),
1 ex. Gamla Grisslehamn och Rönnskärs udde,
Väddö 16/2–20/2 (Keith Bennett, Staffan Bergsmark m.fl.), 1 ex. Svannäs, Hjälstaviken 29/7
(Martin Tjernberg, Tom Sandström), 1 ex. Sottern,
Knutby 31/7 (Bill Douhan), 1 ex. Jumkilsån, Stora
Nyåker, Åkerby 25/9 (Göran Hartman), 1 ex. Billhamn 13/10 (Oskar Löfgren) och 1 ad. Järnboden,
Harg 17–21/10 (Johan Månsson, Wilhelm
Dietrichson).
Flertalet fynd i Fyrisån under hösten (2/8–
18/12), från Fyrishovsbadet i norr till Graneberg i
söder, tyder på flera individer vilket i sin tur möjligen kan indikera häckning i Fyrisån eller
Sävjaån.
Ovanligt många vinterfynd gjordes detta år.
Kungsfiskaren vid Kogrundet försvann i samband
med första vårvärmen i slutet av mars och verkar
således ha genomfört en lyckad övervintring!
Härfågel Upupa epops [tidigare häckfågel; 127;
6]
Under året gjordes sex fynd varav tre vårfynd, ett
sommarfynd och två höstfynd.
Samtliga: Ett ex. Finnsta, Vänge 6/5 (Sören
Eriksson), 1 ex. Varggropen, Vendelsjön 8–9/5
(Anders Arnell), 1 ex. Skutskärs k:a 19/5 (Andreas
Press, Oskar Löfgren, Tommy Löfgren), 1 ex.
Bälinge k:a 8/7 (Bo Thyselius), 1 ex. mot V Skatudden, Väddö 23/9 (Mats Edholm) och 1 ex.
Fittjaby, Fittja 25/10 (Birgitta Åkerblom, UllaBritt Eriksson).
Sex fynd är en normal årssumma, arten har
varit årlig i landskapet med 1–9 ex. sedan 1970
(utom 1972, då inga fynd gjordes).
Göktyta Jynx torquilla
Minst 287 göktytor rapporterades under 2005 från
minst 220 lokaler. Åtta häckningar kunde konstateras, lite färre än brukligt. Totalt sett är detta ett

bättre resultat än förra året och då var 2004 ändå
lite bättre än normalt.
Gråspett Picus canus
Under häckningstid, 1/4–30/6, rapporterad från 13
lokaler. De allra flesta av dessa ligger i området
runt Tämnaren och norr om Östervåla. En häckning kunde konstateras, men bedömningen är att
minst 4 par häckade i detta område. Utöver dessa
fynd gjordes fynd tidigare under våren på ett tio-

Varför får inte jag vara med i rapporten? Minst 20
par gråspett, en ensam vitrygg, ”normalmånga”
mindre och 55 lokaler med tretåig. Är det inte dags
att kolla hur många par större hackspett det finns
i Uppland? Vet man om beståndet håller sig eller
minskar? Foto (13/3): Hans Bister
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tal lokaler där häckning känns fullt möjlig utan
att det kommit till kännedom.
Mörkertalet för gråspett bedöms vara förhållandevis stort av denna tidvis ganska diskreta art
som dessutom ofta förekommer i oländig terräng
som inte frekventeras överdrivet mycket av fågelskådare under häckningstid. Upplandspopulationen av gråspett beräknas därför till minst 20
häckande par, möjligen 30.
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos
En hane fanns, i likhet med de senaste åren, i Båtforsområdet (Seppo Haavisto, Sampo Kinisjärvi,
Anders Eriksson). Runt Färnebofjärden fanns ytterligare en fågel, en hona. Denna sågs emellertid
inte i Upplandsdelen av området (Stig Holmstedt
m.fl.).
I Sverige häckade under 2005 ett enda par, i
Dalsland. Utöver detta fanns ensamma fåglar på
en handfull lokaler. Projekt vitryggig hackspett
avser fortsätta med biotopskydd och populationsförstärkningar och under våren godkändes glädjande nog åtgärdsprogrammet för artens bevarande. Drygt 200 miljoner kronor ska satsas på
att skydda och om möjligt återskapa artens miljö.
Tyvärr känns det som att det är för sent – det man
snarast kan hoppas på är en återinvandring.
Mindre hackspett Dendrocopos minor
Mindre hackspettar observerades på 161 lokaler
under häckningstid (1/3–31/7). På 30 av dessa
observerades ett par men antalet konstaterade
häckningar var få. Detta är dock en tydlig uppgång från förra året och då var 2004 ändå ett bra
år. Fynd under övriga året var ”normalmånga”.
Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Under året observerades arten på 55 lokaler. På
tre av dessa, Fiby urskog, Grundsjön (Edebo) och
vid Långhällsmossen, norr om Östervåla, kunde
häckning konstateras. Av rapporteringen att döma
en liten ökning av numerär, dock troligen inte reell eftersom riktade inventeringar bedrevs i lämpliga områden. Skogsbruket kan knappast sägas påverka beståndet på ett gynnsamt sätt!
Trädlärka Lullula arborea
Antalet rapporterade revir under 2005 är 144 vilket är en liten minskning jämfört med 2004 då
rekordmånga 187 revir påträffades. I modern tid
är dock årets siffra den näst högsta och speglar en
positiv trend för arten i Uppland som pågått i 20

år. Trots ett stort antal revir konstaterades blott
tre häckningar.
Under våren inräknades 24 sträckande lärkor
och 29 rastande varav 15 i en flock, Arholma
25/3 (Martin Ransgart, Magnus Klinge). Under
hösten sågs och hördes 21 sträckande trädlärkor
och 31 påträffades rastande.
Sånglärka Alauda arvensis
Tre vinterfynd omfattande 3 ex. enligt följande:
Unnesta, Hacksta 23/2 (Bertil Schelander, Lars
Kardell), Två lador, Fjärdhundraslätten 26–27/12
(Keith Bennett, Martin Tjernberg) samt Lindsunda, Villberga 31/12 (Martin Tjernberg).
Februarifyndet kan tyckas väl sent för att platsa
som vinterfynd men förstavågen av sånglärkor i
Uppland kom först en månad senare!
Vinterfynd är ovanliga i Uppland och under
2000-talet finns endast två tidigare noterade (2000
och 2002).
Berglärka Eremophila alpestris [?; 202; 8]
Sju fynd omfattande 8 ex. är den högsta på många
år. Orsaken står snarast att finna i ökad skådaraktivitet senhöst och vinter än en reell ökning av
förekomsten: Ett ex. Fjärdhundraslätten, Frösthult
28/1 (Pekka Westin), 1 ex. mot N Fjärdhundraslätten, Simtuna 22/3 (Jan Wärnbäck), 1 ex. Norrby,
Sala 23/3 (Kalle Källebrink), 1 ex. Svarthamn,
Skutskär 26/10 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex. Utloppet, Biotestsjön 31/10 (PeO Westman m.fl.),
2 ex. Svarthamn, Skutskär 4/11 (Johan Södercrantz, Jan Wärnbäck m.fl.) och 1 ex. Utloppet,
Biotestsjön 12/11 (Kenneth Pless).
Backsvala Riparia riparia
Ett rekordstort antal rapporterades från Vidskär,
Tämnaren (se även ladusvala) där uppskattningsvis 1 000 ex. övernattade 13–14/8 (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson). Vid Skärsjö grustag SSV Skärsjö, Tärnsjö övernattade 200 ex. 20/8 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) men någon häckning fanns
inte på lokalen under 2005.
Få rapporter om häckningar har inkommit och
informationen om antal sedda individer eller antalet räknade bon är ofta bristfällig vilket gör att
antalet par blir mycket svårbedömt. Arten har dock
kontinuerligt minskat i rapportområdet under flera
årtionden.
Ladusvala Hirundo rustica
Fenologi: Årets första observation gjordes vid
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Mongolpiplärka* Anthus godlewskii [0; 0; 1]
Förstagångsfynd för Uppland och femte fyndet i
Sverige av denna östliga raritet. Ett ex. Vandrarhemmet, Örskär 8.10 (*Petter Haldén, Martin
Irestedt, Magnus Rignell, Mikael Malmaeus).
Sveriges första fynd av arten gjordes så sent
som 1999.
Mongol-/större piplärka Anthus godlewskiii/
richardi
Under hösten noterades storvuxna piplärkor med
1 ex. på Björn 5/10 resp. 8/10. Fåglarna hade avvikande lockläten som möjligen tyder på mongolpiplärka (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund,
Tommy Eriksson).
Trädpiplärka Anthus trivialis
Fenologi: De första fynden gjordes 23/4 då arten
sågs flerstädes. Höstens sista fynd gjordes vid
Kronåsen 12/10 (Albert Nowostawski Larkeson).
Hela 2650 ängspiplärkor sträckte mot SV vid
Skatudden 26/9. Fågeln på bilden sträckte på sig i
Hjälstaviken. Foto: Peter Schmidt
Hjälstaviken 24/4 (Jon Jörpeland) och årets sista
rapporterades 12/10 vid Hjälstaviken (2 ex.) och
Övre Föret (1 ex.).
En stor ansamling av svalor rapporterades vid
Vidskär, Tämnaren där 7 000 ladusvalor och 1 000
backsvalor samlades för övernattning i vassen
13–14/8 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson). I övrigt bara en observation med fler än 1 000 ex:
2 300 ex Hågadalen 21/8 (T
omas Pärt).
Hussvala Delichon urbicum
Fenologi: Första hussvalan sågs 30/4 på tre olika
platser i rapportområdet och årssista fanns på
Svenska Högarna 25/9 (Helge Röttorp).
Stor ansamling: 200 ex. Dragmansbo, Altuna
21/8 (Kalle Källebrink).
Större piplärka* Anthus richardi [1; 50; 4]
Fyra fynd: Ett ex. rast. Väsby, Stavby 14/9 (*Mats
Edholm), 1 ex. rast. Kungsängen, Årike Fyris
24/9 (*Ragnar Hall), 1 ex. rast. Skutskärsverken,
Skutskär 1/10 (*Per Johan Ulfendahl, *Thomas
Pless) samt 1 ex. rast. Företängarna, Årike Fyris
7–8/10 (*Ulf Karlsson m.fl.).
Sedan 1991 har arten uppträtt årligen med
1–9 ex i Uppland bortsett från år 2000 då fynd
uteblev.

Ängspiplärka Anthus pratensis
Vinterfynd: Ett ex. Librobäck, Uppsala 6/2 (Åke
Berg) och 1 ex. mot SV Skutskärsverken 7/12 (Per
Johan Ulfendahl). Vinterfynd är mycket ovanliga
och februarifyndet i inlandet är mycket anmärkningsvärt. Utöver decemberfyndet gjordes två
novemberfynd: Ett ex. Nybylund, Kulla 16/11
(Pekka Westin) och 1 ex. Kungsängen, Årike Fyris
11/11 (Pontus Andersson).
Första vårfyndet gjordes 23/3 vid Hjälstaviken
(Tom Sandström).
Två sträckdagar med fler än 300 ex. noterades: 500 ex. Tärnudden, Örskär 6/5 (Mikael Malmaeus m.fl.) och 2 650 ex. mot SV Skatudden 26/
9 (Fredrik Bondestam, Mats Edholm).
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Blott tre vårfynd av ensamma ex. Under hösten
gjordes 18 fynd av 19 individer vilket innebär att
2005 blev ett väldigt magert år.
Vår (15–21/5): Ett ex. Långmyren, Upplandaängarna, Östervåla 15/5 (Jacob Angsten), 1 ex.
Örskär 21/5 (Petter Haldén) och samma dag även
1 ex. Fågelsundet (Lennart Söderlund).
Höst (2/9–8/10): Fynd gjordes på 13 lokaler.
Årets sista fynd blev 1 ex. Skuttunge 8/10 (PerAnders Edin). Arten är sparsam i oktober månad.
Skärpiplärka Anthus petrosus
Vinterfynd: Ett ex. Biotestsjön 2–3/1 (Anssi
Laurila, Joakim Djerf).
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Inlandsfynd: Ett ex. Örbyhus 6/4, 1 ex Kungsängen, Årike Fyris 18/4, 1 ex. Ängebo, Tämnaren
7/5 samt 1 ex. Kungsängen, Årike Fyris 26–28/9.
Första vårfyndet rapporterades från Rönnskärs
udde, Väddö 26/3 (Bill Douhan).
Gulärla Motacilla flava
Häckningar/troliga häckningar: Fyra par Övre
Föret – Kungsängenområdet (Henrik Berg m.fl.),
1 par Tomtasjön, Knivsta (Tomas Hallingbäck,
Fredrik Friberg), 1 par Stora Bärby, Giresta (Mats
Wilhelm), 1 par Stora Karinbol, Husby-Långhundra (Bill Douhan), ca 5 par Hjälstaviken
(Christer Olsson, Helge Röttorp m.fl.) samt 4 par
Sisshammarsviken (Martin Tjernberg). Antalet
rapporterade säkra/troliga häckningar är mycket
ofullständigt och ger ingen rättvisande bild av artens numerär i rapportområdet.
En mycket sen individ höll till vid Hårby, Hjälstaviken 9–14/10 (Ruben Sven Eric Swanqvist,
Mats Westberg m.fl.).
Större antal (> 100 ex.) har rapporterats från
Örskär under vårsträcket: 200 ex. 15/5, 300 ex.
20/5 och 150 ex. 21/5 (Petter Haldén m.fl.).
Citronärla* Motacilla citreola [0; 12; 1]
Ett fynd gjordes under 2005 då en hane sågs vid
Vendelsjön 29/4 (*Anssi Laurila m.fl.).
Forsärla Motacilla cinerea
Forsärlan fortsätter att expandera. Under 2005
konstaterades tre häckningar och tre troliga
häckningar. Därtill gjordes 18 fynd av 20 individer. Forsärlan har ökat starkt i Uppland under senare tid. Det första fyndet i landskapet gjordes
1964 och fram till 1993 hade endast 16 ex. observerats. Den första häckningen i rapportområdet
var 1994.
Sjunde till nionde häckningarna i rapportområdet (och landskapet) konstaterades på följande lokaler: Forsmarks bruk (1 par, 6 pull.),
Västland (1 par 2/4–31/5, 1 hona + 1 juv. 22/7)
och Gimo damm (1 par 2/4–29/5, 3 juv. 29/5).
Utöver de konstaterade häckningarna uppträdde forsärlor på följande lokaler under omständigheter som tyder på häckning: Untraverken,
Båtforsområdet (1 par 10/4–24/4), Tammsforsen,
Båtforsområdet (1 par 21/4) samt Laxön, Älvkarleby (1 par 5/5–27/5).
Årets första forsärlor dök upp i samband med
vårens första ordentliga varmluftsinflöde i slutet
av mars då en hane och en hona sågs vid Vind-

Det skiljde exakt sju månader mellan första och
sista obs av sädesärla under 2005. Båda obsarna
inföll den 23:e. Foto: Peter Schmidt
bron, Årike Fyris 24/3 (Martin Tjernberg, Ulf
Karlsson m.fl.). Sista observationen för årets gjordes vid Korsbacken, Torstuna 18/9 där en ungfågel rastade med sädesärlor på ett harvat fält (Martin Tjernberg).
En juv. forsärla ringmärktes på Björn 11/9.
Sädesärla Motacilla alba
Fenologi: Första- och sistafynd för sädesärla under 2005 var 1 ex. Boländerna, Uppsala 23/3 (Håkan Andersson) resp. 2 ex. Hargshamn, Harg
23/10 (Wilhelm Dietrichson).
Sidensvans Bombycilla garrulus
Under januari har 22 flockar med mer än 200 individer rapporterats innehållande totalt 27 150
individer, med reservation för dubbelräkning.
Merparten av dessa fanns kvar sedan den goda
förekomsten under hösten 2004. Blott två av
januariflockarna sågs på andra platser än Uppsala,
nämligen Norrtälje och Enköping. Efter den 23/1
finns ingen flock med mer än 200 ex. rapporterad. Största ansamlingen var 5 000 ex. Bärbyhage
16/1 (Pekka Westin).
I vanlig ordning gjordes en hel del observationer av enstaka fåglar på sträcklokaler i kustbandet under slutet av maj. Av dessa kan nämnas
1 ex. Svenska Högarna 25/5 (Bill Douhan) och
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Sidensvans i Hågadalen februari 2005. Uppenbarligen en adult fågel i och med att det gula och vita på
varje handpenna bildar ett V. Ungfåglarna saknar det vita. Hane eller hona då? Ja, det gula stjärtbandet
är brett vilket tyder på hane, men finns det tillräckligt många röda bihang på armpennorna och är de
tillräckligt långa? Hanen har fler och längre bihang än honan. Vad tror ni? Foto: Peter Schmidt
likaledes 1 ex. Fågelsundet 31/5 (Olof Jansson).
Sommar: Ett ex. sågs vid Kvarnsand, Grisslehamn, Väddö 15/6 (Joakim Kling). På Örskär observerades 1–2 fåglar vid enstaka tillfällen från
slutet av maj och hela juni (Jan Wärnbäck, Martin Irestedt m.fl.). Dessa observationer i kombination med en fågel i juvenil dräkt 24/9 (Martin
Tjernberg) gör att misstanken om att en häckning
skett är stark, i så fall den första i Uppland i modern tid! Bortsett från den tidiga hösten 2004 finns
blott 2 septemberfynd i Svalan under 2000-talet.
Oktober–december: Mellan 29/10 och 4/12
iakttogs 39 flockar med mer än 200 ex. i varje,
med reservation för dubbelräkning. Dessa flockar
innehöll sammanlagt ca 19 250 individer. I synnerhet de två första veckorna i november anlände
stora mängder till Uppland. Många av flockarna
är som vanligt rapporterade från Uppsala men åtskilliga rapporter finns även från kusten och de
norra landskapsdelarna vilket tydligt indikerar ett
östligt ursprung hos höstens sidensvansar. Stora
flockar: 2 000 ex. Tierps norra infart 6/11 (Göran
Frisk, Eva Johansson) samt 2 000 ex. Norrtälje
6/11 (Karl-Arne Rosling).

Strömstare Cinclus cinclus
Inga häckningsindicier finns rapporterade från
2005.
Tillägg 2004: Vid Gåsvik, Väddö resulterade
en lyckad häckning i fyra ringmärkta ungar 14/5
2004 (Heikki Haveri).
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Under januari–februari gjordes 27 fynd vilket är
ett högre antal jämfört med de närmast föregående åren. Under december gjordes 13 fynd av
14 ex. Också det är ett högre antal än närmast föregående år.
Järnsparv Prunella modularis
Vinterfynd: Ett ex. Boländerna Uppsala 3/2 (Håkan Andersson).
Rödhake Erithacus rubecula
Två äkta vinterfynd. Ett ex. sågs nedanför Kvarnberget, Hjälstaviken 4/1–12/2 (Mats Thuresson
m.fl.) samt 1 ex. Tärnsjö 20/12 (Ulrik Lötberg).
Normal vinterförekomst sett ur längre perspektiv.
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Strömstare vid Funbo kyrka 20 mars. Att bröstet är absolut rent vitt och vingen verkar helmörk tyder på
att det är en gammal fågel, men det är svårt att säga säkert. Hur är det nu, stänger strömstaren ögonen
när den dyker? Är det för att kunna se under dyket som den har vita ögonlock? Eller är det för att kunna
flirta bättre? Svaret på de två första frågorna är nej, på den tredje frågan kanske. Foto: Peter Schmidt
Näktergal Luscinia luscinia
Fenologi: Årets första näktergal hördes vid
Hjälstaviken 4/5 (Leo Larsson, Åsa Steinholz).
Inga fynd rapporterade efter 1/9!
Blåhake Luscinia svecica
Under våren gjordes 22 fynd av 56 ex. mellan
8–23/5. Högst antal, 28 ex., sågs på Örskär 21/5
(Petter Haldén m.fl.). Högsta antal under hösten
var 23 ex. Lövstaslätten 6/9 (Per Johan Ulfendahl).
Blåstjärt* Tarsiger cyanurus [0; 3; 1]
En 3K+ hane ringmärktes på Svenska Högarna
24/5 (*Bill Douhan).
Fyndet är det tredje för Upplands rapportområde (fjärde för landskapet) och tillika det tredje
för Svenska Högarna och observatören! Första
fyndet gjordes 27/5 1987.
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Ytterligare ett gott år för arten i Uppland med två
häckningar, fem sjungande hanar och 13 övriga
fynd.
Häckningar: Vid f.d. sågen i Knivsta sågs ett

par under perioden 11–20/4 och i mitten av juli
sågs en 1K-fågel på samma lokal. På Örskär sågs
en hona och 1–2 ungfåglar mellan den 17–21/7
(Mikael Malmaeus, Mats Gothnier m.fl.). Därefter finns många observationer av en ensam fågel
fram till 28/9 (Mats Edholm, Brita Tibell m.fl.).
Sjungande fåglar under häckningstid: En hane
Forsmarks kärnkraftverk 15/4 (Joakim Djerf),
1 ad. hane Gruvtornet, Dannemora 17/4–19/6
(Keith Bennett m.fl.), 1 2K hane Skärplinge,
Österlövsta 22–24/4 (Göran Ljunggren m.fl.),
1 hane Drälinge grustag, Lövstalöt 5/5 (Jonas
Lundberg) samt 1 ad. hane industriområdet
Österbybruk 31/5–21/6 (Mats Edholm).
Därtill gjordes sommarobservationer av honfärgade fåglar som skulle kunna indikera häckningsförsök: En ad. hona Kåbo, Uppsala 15/6
(Fredrik Litsgård), 1 honf. Pharmacia Diagnostics, Fyrislund 11–14/7 (Anders Bengtsson),
1 honf. Östervåla tätort 21/7 (Ulrik Lötberg) och
1 honf. Röder, Blidö 22/7 (Rolf Nordin).
Liksom tidigare år söker sig våra svarta rödstjärtar ofta till fyrar, gruvtorn, industribyggnader
och annat som sticker upp ur lerslätten.
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Vad är 175 buskskvättor på Laggaslätten i maj mot
en som sträcker på sig vid Vindbron, Årike Fyris
i juni? Foto: Peter Schmidt

Mystery bird? Ja, inte lätt i svartvitt, men det är
faktiskt en ung rödstjärt på Björn i oktober 2005.
Foto: Peter Schmidt

I vanlig ordning gjordes dessutom ett antal
fynd under häckningstid med en klar tyngdpunkt
på skärgårdsmiljö: En honf. Örskärssund, Gräsö
13/4 (Lars Lundstedt), 1 honf. Färjeläget, Öregrund 23/4 (Lars Lundstedt), 1 honf. rast. Björkdungen, Hågadalen–Nåsten NR 28/4 (Bo Söderström), 1 honf. Bunkern, Fågelsundet 29/4 (Eva
Johansson, Kalle Källebrink), 1 honf. Svenska
Högarna 5/5 (Owe Rosengren, Eva Johansson,
Kalle Källebrink, Per Johan Ulfendahl), 1 honf.
Hållen, Hållnäs 7/5 (Magnus Liljefors), 1 honf.
Svenska Högarna 8/5 (Per Johan Ulfendahl), 1 2K
hane Svenska Högarna 24/5 (Bill Douhan) och
1 honf. Hållen, Hållnäs 6/6 (Magnus Liljefors).

Johan Pettersson). T.o.m. 6/4 finns 16 fynd rapporterade från i stort sett hela rapportområdet.
Höga antal vår: 60 ex. rastande Tärnudden,
Örskär 21/5 (Petter Haldén m.fl.) samt 50 ex.
Hållen, Hållnäs samma datum (Ingrid Åkerberg,
Weine Erlandsson).
Årets sista skvättor sågs 3/10 på flera lokaler.

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Ett mycket tidigt fynd gjordes vid Rumsättrasjön,
Riala 10/4 (Bosse och Carola Lidén). Därefter
dröjde det drygt 14 dagar innan rödstjärtar började noteras allmänt i rapportområdet. Under början av oktober gjordes som vanligt enstaka fynd i
skärgårdsmiljö, t.ex. vardera 1 ex. Örskär (Mikael
Malmaeus) och Björn (Ulrik Lötberg) 7/10.
Buskskvätta Saxicola rubetra
Första fynd gjordes 30/4 på flera platser, som nordligast på Örskär (Ingrid Åkerberg m.fl.).
Höga antal vår: 175 ex. Laggaslätten 9/5
(Tomas Pärt) samt 100 ex. rastande Örskär 21/5
(Petter Haldén m.fl.).
Årets sista buskskvätta sågs på Uppsala Kungsäng 27/9 (Keith Bennett).
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Stenskvättorna kom tidigt till Uppland i år. Tidigaste fyndet härrör från Mälby, Frösthult 2/4 (Carl

Ringtrast Turdus torquatus [?; 439; 49]
Under våren gjordes 32 fynd av sammanlagt 49
individer. I likhet med tidigare år är det en tydlig
koncentration av observationer längs kusten vid
välbesökta lokaler som Ledskär, Hållen och
Örskär. Detta kan tyckas som en aning märkligt
eftersom de ringtrastar vi ser övervintrar i
sydvästeuropa och med stor sannolikhet tillhör den
svensk-norska populationen. En västlig koncentration i landskapet skulle därför snarast vara att
vänta. Orsaken till alla kustobsar är troligen att
stora mängder övriga trastar flyttar längs kusten
och att ringtrastarna hänger med dessa. En långstannande honfärgad individ vid Väsby, Lagga,
gladde många skådare mellan 22–26/4 (Curt
Johnsson m.fl.).
Hela 49 ringtrastar under en vår är en mycket
hög summa. I genomsnitt rapporterades 19 ringtrastar per år 2000–2004. Sista ringtrasten som
sågs under våren var en 2K hona som ringmärktes
på Svenska Högarna 26/5 (Bill Douhan).
Inte ett enda höstfynd!
Björktrast Turdus pilaris
Under årets inledning fanns enstaka stora flockar
i Uppsala, t.ex. upp till 1 200 ex. Ferlinsgatan
12–22/1 (Ulrik Lötberg) samt 700 ex. Bärby hage
16/1 (Pekka Westin).
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I slutet av oktober och början av november
anlände mängder med björktrast och arten uppträdde mycket rikligt runt om i landskapet. Sammanlagt 35 flockar med mer än 500 individer noterades. Kulmen nåddes 6/11 då hela 16 000 ex.
sågs i ett uppflog från Uppsalaåsen vid Övre Föret (Pekka Westin m.fl.). Efter 10/11 finns ingen
flock med mer än 300 ex. rapporterad.

Flodsångare Locustella fluviatilis
Totalt 29 sjungande fåglar vilket är bättre än 2004
då 20 sjungande ex. noterades. Vid Örbyhus slott
fanns det troligen ett häckande par då en sjungande fågel hävdade revir 28/5–5/7. Ytterligare
indicier som stärker häckningsteorin var att ungfåglar ringmärktes med vardera 1 ex. 13/8 resp.
3/9 (Kenneth Pless, Thomas Pless).

Taltrast Turdus philomelos
Två vinterfynd: Ett ex. Ekebydalen, Uppsala 1/1
(Håkan Andersson) samt 1 ex. Östernäs Brygga,
Rådmansö 27/2 (Tomas Kjelson m.fl.).
Högt antal: 1 200 ex. rastande Björn 7/10
(Ulrik Lötberg m.fl.).
Sista fyndet var 1 ex. Björn 6/11 (Ulrik Lötberg m.fl.)

Vassångare Locustella luscinioides [2; 73; 4]
Fyra sjungande ex.: Ett ex. norra Hjälstaviken
30/4–15/6 (Martin Tjernberg, Björn Lundgren
m.fl.), 1 ex. södra Vendelsjön 22/5–27/7 (Anders
Lindström, Emil Andersson m.fl.), 1 ex Frötunaviken, Funbosjön 20/6–6/7 (Per Edenhamn, Sören Franceen m.fl.) och 1 ex. Filmsjön 26/6 (Jacob Angsten).
En ganska normal förekomst i ett längre perspektiv. Hjälstaviken och Vendelsjön börjar utkristallisera sig som de säkraste lokalerna för arten.

Rödvingetrast Turdus iliacus
Fyra äkta vinterfynd omfattande fem individier
gjordes under januari–februari enligt följande: Ett
ex. Economicum, Uppsala 1/1 (Kenth Kärsrud),
1 ex. Hågadalen 10/1 (Magnus Carlenius), 1 ex.
Tunabergskolonin 15/1 (Pekka Westin) samt 2 ex.
Paris, Vänge 7/2 (Ulrik Lötberg). Från slutet av
mars finns flera observationer som med stor sannolikhet rör tidiga flyttare.
Högt antal: 1 200 ex. rastande Björn 7/10
(Ulrik Lötberg m.fl.)
Sista obsen under året gjordes 29/11 vid Solberga, Kulla (Pekka Westin).
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Sex äkta vinterfynd gjordes enligt följande: Januari–mars: 1 ex. Veda, Väddö 11/2 (Helge Röttorp, Anders Svenson) och 1 ex. Örsten, Singö
5/3 (Tomas Stafström).
I december sågs arten med 1 ex. vardera vid
Gräsö Gård, Gräsö 9/12 (Martin Amcoff), Yttergärde, Bälinge, 16/12 (Mats Wilhelm), Långsandsörarna, Älvkarleby 17/12 (Oskar Löfgren, David
Kramer) samt Långtora gård, Långtora 31/12 (Anders Svenson).
Höga sträcksummor: 30 ex mot SV, Bunkern,
Fågelsundet 12/4 samt 25 ex. dagen efter (Lennart Söderlund, Kalle Källebrink), 43 ex. mot S
Berga, Tämnaren 17/9.
Gräshoppsångare Locustella naevia
Fenologi: Årets första konstaterades vid Hjälstaviken 5/5 och den sista vid Örbyhus slott 3/9.

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Fenologi: Årets första sävsångare sjöng vid
Hjälstaviken 4/5. Årets sista observerades vid
Varggropen, Vendelsjön 11/9.
Busksångare Acrocephalus dumetorum [1; 155;
6]
Totalt 6 sjungande individer: Ett ex. Svenska Högarna 29/5 (Bill Douhan), 1 ex Hargsviken 5/6
(Anton Nytén m.fl.), 1 ex Varpsund, Övergran
13–19/6 (Anders Lindström m.fl), 1 ex. värmeverket, Enköping 15–19/6 (Håkan Olsson m.fl.),
1 ex Raggaröfjärden, Östhammar 27/6 (Mattias
Lindman) och 1 ex Sjölunda, Tämnaren (Kaj
Runesson, Bo Thyselius).
Efter en topp under 1990-talet rasade antalet
sjungande busksångare i rapportområdet och 2001
noterades inget exemplar alls. Sedan har antalet i
landskapet så sakta ökat igen. År 2003 noterades
även en häckning.
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Hela 142 sjungande individer noterades under året.
Större koncentrationer noterades i energiskogar i
Fiskmansbo, Nysätra och Övergran (10 resp. 5
sjungande individer). För att hitta en motsvarande
hög årssumma får vi gå tillbaka till 1995 då över
152 sjungande individer noterades i landskapet
(inklusive Upplandsdelen av Stockholms rapportområde).

54
Övrigt: 1 par ringmärktes Skutskärs k:a 13/6
(Kjell Wallin, Torgny Sandström), 1 1K ringmärktes Örbyhus slott 13/8 (Kenneth Pless).
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Fenologi: Årets första lät höra sin skovliga
stämma i Kärven 27/4. Årets sista rastade på Björn
4/10.
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Totalt 43 sjungande hanar hävdade revir under
2005. Som vanligt fanns de flesta fåglarna vid
Tämnaren där totalt 21 revir påträffades (Ulrik
Lötberg m.fl). Även södra Vendelsjön uppvisade
ett större antal sjungande hanar, nämligen 5 ex.
(Anders Arnell m.fl.). Efter två år med över 50 ex
noterade i rapportområdet sjönk totalsumman ned
till de nivåer vi hade i början av innevarande sekel. En förklaring till den lägre siffran 2005 kan
vara att ingen heltäckande inventering genomfördes i Tämnaren.
Härmsångare Hippolais icterina
Under häckningstid noterades 124 sjungande exemplar vilket är en kraftig reducering från året
innan då 201 revir noterades. Detta är helt emot
resultatet från den svenska häckfågeltaxeringens
standardrutter där en signifikant årlig ökning av
beståndet med 5,7 procent åren 1996 t.o.m. 2005
har iakttagits. I detta material ingår även flera rutter från Upplands rapportområde.
Höksångare Sylvia nisoria
Två häckningar upptäcktes i den södra skärgården. Vid Rödlöga noterades 1 par under tiden
12/6–17/7 (Clas Cronlund m.fl). Den 17/7 noterades tre nyss flygga ungar bli matade av honan
(Kenneth Pless, Thomas Pless). Vid Vidinge,
Rådmansö noterades 1 par under tiden 19/6–13/7
under omständigheter som tydde på häckning.
Bland annat noterades adulta fåglar med mat i
näbben (Weine Erlandsson, Per Johan Ulfendahl,
Ingrid Åkerberg m.fl.)
Ärtsångare Sylvia curruca
Fenologi: Årets första lät höra sin skramla i Litslena sn 1/5. Årets sista siktades på Svenska Högarna 2/10.
Törnsångare Sylvia communis
Fenologi: Årets första sågs vid Nedre Föret 6/5,
årets sista på Billudden 18/9.

Trädgårdssångare Sylvia borin
Fenologi: Årets första observerades vid Kallrigafjärden 7/5. Först en vecka senare blev arten mer
allmän i landskapet. Årets sista konstaterades på
Svenska Högarna 12/10.
Svarthätta Sylvia atricapilla
Vinterfynd: Två ex (hane + hona) Fålhagen, Uppsala 6/1 (Peter Dalin), 1 hona Norby, Uppsala
29/1 (Björn Svensson, Ragnar Hall), 1 hona Österholm, Arholma 27/2 (gm Zacke Svensson) och
1 hane Eriksberg, Uppsala 20/12 (Håkan Rydin).
Lundsångare* Phylloscopus trochiloides [4; 164;
3]
Två sjungande ex. Svenska Högarna 22/5 (*Thomas Pless, Björn Lundgren m.fl.) samt 1 sj. Norrboda, Gräsö 26/5 (*Peter och *Anki Hambäck).
Två observationer av sammanlagt tre individer gör 2005 till ett mediokert år för arten.
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus [1;
165; 4]
Fyra ex. under året och samtliga på, för arten, klassiska lokaler: Ett ex. Björn 4/10 (Ulrik Lötberg),
1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 7/10 (Bill Douhan m.fl.), 1 ex. Björn 14/10 (Per-Anders Edin,
Raoul Wexius) samt 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 18/10 (Bill Douhan).
Taigasångare* Phylloscopus inornatus [0; 126;
24]
Under hösten noterades totalt 24 ex. i rapportområdet mellan 21/9–9/10. Detta är nytt rekord
då det gamla var 17 ex. 2003. Fåglar observerades på Örskär, Björn, Fluttuskär, Svenska Högarna, Långsandsörarna samt Skatudden. Den
mest spektakulära observationen var minst 6 rastande ex. Björn 30/9 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).
Videsångare* Phylloscopus schwarzi [0; 6; 2]
Två exemplar av denna rara Phylloscopus-sångare: Ett ex. ringmärkt Svenska Högarna 30/9 (Bill
Douhan, Tommy Eriksson, Helge Röttorp) samt
1 ex. Båtforstorpet, Båtforsområdet 21/10 (*Ingemar Lindquist, Anders Johansson, Mats Westberg, Jan Moberg).
Den sista observationen är anmärkningsvärd
på så sätt att det är ett av de första inlandsfynden
i Sverige någonsin!
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Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Fenologi: Årets första konstaterades vid Gruvsjön,
Dannemora 25/4, årets sista i Fröslunda sn så pass
tidigt som 28/7.
Gransångare Phylloscopus collybita
Totalt 111 revir noterades under häckningstid vilket är i paritet med vad som varit fallet de senaste
åren. Enligt Svensk häckfågeltaxering ökar arten
kraftigt i söder (rasen collybita) och efter en långvarig och kraftig nedgångsperiod ökar den även i
norr (rasen abietinus). I rapportområdet förekommer numera troligen båda raserna.
Sibirisk gransångare* Phylloscopus collybita
tristis
Ett ex. av denna östliga ras av gransångare ringmärktes 6/11 på Björn (Ulrik Lötberg, Mikael
Malmaeus, Lars Gustavsson, Peter Schmidt, Niklas Lindberg, Lennart Söderlund).
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Fenologi: Arten sågs i rapportområdet mellan
13/4 (slottsparken i Uppsala) och 5/10 (Björn).
Grå flugsnappare Muscicapa striata
En mycket tidigt anländ individ observerades vid
Västland 1/5 (Kenneth och Thomas Pless).
Högt antal: 300 ex. rastande västra delarna
av Örskär 21/5 (Petter Haldén m.fl.).
Årets sista grå flugsnappare sågs på Stora
Vånskär, Ut-Fredel 1/10 (Örjan Engebrand m.fl.).
Mindre flugsnappare Ficedula parva
Häckning: Ett par genomförde en lyckad häckning på västra Örskär där upp till tre nyligen flygga
juv. sågs tillsammans med föräldrarna 20–24/7
(Mats Gothnier m.fl.). Ungfåglar sågs därefter
fram till 8/10 på lokalen (Mikael Malmaeus m.fl.).
Tillkommer ca 20 revir varav ett par som ägnade
sig åt bobygge vid Dyarna, Enköping 24–29/5 är
det starkaste häckningsindiciet. På Örskär hördes,
förutom det häckande paret, ytterligare 3 sj. hanar
22/5–6/6 (Petter Haldén m.fl.).
Rastande fåglar vår: Minst 11 fåglar rastade
på Svenska Högarna 22–28/5, varav 8 ringmärktes. Högsta dagssumman var 6 ex. 28/5. Av
de åldersangivna är alla honfärgade (Bill Douhan).
Rastande fåglar höst: På Svenska Högarna
rastade minst 4 men sannolikt uppemot 10 ex. 22–
30/9 (Bill Douhan, Helge Röttorp). Längs övriga

delar av kusten sågs 1 ex. vardera vid Norra Udden, Arholma 24/9 (Svante Söderholm), Örskär
11/9 (Martin Tjernberg), Björn 25/9 (Ulrik Lötberg) och Långsandsörarna 6/10 (Per Johan
Ulfendahl). Även två inlandsfynd gjordes under
hösten, dels en välbeskådad hane vid Bäcklösa,
Uppsala 26–27/8 (Tomas Pärt m.fl.) samt 1 1K
vid Kvarnberget, Hjälstaviken 21/9 (Håkan Delin).
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Fenologi: Årets första svartvita flugsnappare sjöng
vid Ål, Vendel 26/4 (Owe Rosengren). Årets sista
svartvita flugsnappare sågs på Björn 30/9 (Ulrik
Lötberg Lennart Söderlund).
Skäggmes Panurus biarmicus
Under häckningstid (1/4–31/8) observerades arten på följande lokaler: Hjälstaviken, Grystaviken
(1 ex. 24/5), Svinnegarnsviken (2 ex. 13/6),
Tämnaren (1 ex. 21/5), Tegelsmora kyrksjö, Vendelsjön (södra resp. norra delen), Snatrabryggan,
Karlholmsviken (1 par 8/4), Brosjön, Roslags-Bro
(1 ex. 19/8) och Edsbro kyrksjö, Edsbro (1 ex.
5/6).
Fynd i relativt normal omfattning.
Lappmes* Parus cinctus [?; 17; 1]
Ett ex. Stadsskogen, Uppsala 14/1–1/2 (Sven
Wijk, Owe Rosengren m.fl.) samt 1 ex. Råstenstensudde, Singö 15/1 (*Bill Douhan).
Ännu ett år med lappmesfynd! Uppsalafågeln
var kvar från förra året, även om den inte sågs
mellan 12/12 och 14/1.
Pungmes Remiz pendulinus
Fyra ex. på tre lokaler: Två ex Dyarna, Enköping
9–29/5 (Tommy Lindell, Håkan Olsson m.fl.),
1 ex. Tomtasjön, Knivsta 25/5 (Tomas Hallingbäck) samt 1 rast. Långsandsörarna, Älvkarleby
3/9 (Thomas Pless, Per Johan Ulfendahl, Björn
Lundgren m.fl.).
Vid Dyarna sågs vid två tillfällen 2 ex., men
större delen av tiden fanns bara 1 ex. på platsen.
Det är inte troligt att det genomfördes någon häckning här. Observationen vid Långsandsörarna är
anmärkningsvärd. Arten har inte tidigare setts vid
något annat än potentiella häcklokaler i vårt landskap och detta är ett av de nordligaste fynden i
Sverige. Återstår fyndet vid Tomtasjön. Typisk tid,
typisk lokal. Hur många pungmesar sitter oupptäckta?
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Sommargylling Oriolus oriolus [17; 218; 4]
Fyra fynd: En sj. Norrboda, Gräsö 26/5 (Peter
Hambäck, Anki Hambäck), 1 2K sj. Vretaudd,
Dalbyviken 1–2/6 (Johan Södercrantz, Per Johan
Ulfendahl, m.fl.), 1 ad. Ekshagarna, Krusenberg
6–7/6 (Ingemar Ahlén) samt 1 ex. Viks slottspark,
Balingsta 16/6 (Björn Svensson).
Fynden runt Ekoln utgörs av minst 2 ex., men
i och med att en av fåglarna inte är angiven som
annat än sommargylling, d.v.s. ingen uppgift om
kön eller ålder, så kan det inte uteslutas att det rör
sig om en av de andra fåglarna i området. Något
fler fynd än vanligt.
Törnskata Lanius collurio
Fenologi: Årets första törnskata, en hane, sågs vid
Blåsut, Vendelsjön 6/5 (Göran Frisk). Den sista
törnskatan i rapportområdet var 1 1K på Svenska
Högarna 26/9 (Helge Röttorp).
Varfågel Lanius excubitor
Under janarui–februari har 81 ex. rapporterats
(Heby 5, Håbo 3, Enköping 25, Norrtälje 12, Tierp
10, Uppsala 19, Ävkarleby 0, Östhammar 7), den
högsta siffran på den här sidan millennieskiftet –
i genomsnitt rapporterades 50 ex. åren 2000–2004.
Under december observerades 47 ex., vilket
är den högsta siffran under 2000-talet (genomsnitt
35 ex. 2000–2004) fördelat på rapportområdets
kommuner enligt följande: Heby (2), Håbo (1),
Enköping (20), Norrtälje (4), Uppsala (12), Tierp
(4), Älvkarleby (1), Östhammar (3).
Inga häckningsindicier påvisades under året.

Liksom tidigare år övervintrade ett 10-tal ex.
i Uppsala och dess närhet.
Kråka Corvus corone
Den 16–17/10 kunde fina sträcksummor noteras
vid Skatudden då 12 000 resp. 7 600 ex drog mot
SV. Den förstnämnda dagssumman är en av de
högsta någonsin på lokalen (rekordet lyder på
19 000 ex.).
Stare Sturnus vulgaris
Under januari–-februari noterades sammanlagt 9
ex. från fyra lokaler. Bl.a. kan nämnas 4 ex.
Vånsjöbro, Härnevi 7/1 (Tommy Lindell).
I december sågs sammanlagt 7 ex. vid fem lokaler.
Stora flockar (> 1 000) rapporterades från nio
lokaler under året, de flesta vid vassrika sjöar och
stora slätter. Nämnas kan minst 3 000 ex. som
konstaterades övernatta i videbuskage i Hjälstaviken 24/6 (Martin Tjernberg), ca 2 500 ex. Vidskär, Tämnaren 13/8 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) och 2 500 ex. Vendelsjön 13/10 (Anders
Arnell). Flockar på 5–15 000 ex. som rapporterades för 10-talet år sedan vid bl.a. Hjälstaviken och
Ekebydalen, Uppsala tycks vara ett minne blott.

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Under häckningstid observerad på 56 lokaler, med
reservation för svårigheter med inte så exakta
lokalangivelser. Arten har minskat oerhört de senaste 20 åren, från en art man såg dagligen under
augusti–september till något man verkligen noterar. Hittills kan man bara spekulera i orsakerna
som rimligen borde ha med födotillgång att göra.

Bofink Fringilla coelebs
Höga sträcksummor under våren: Nämnas kan ca
8 200 ex. Fågelsundet, Hållnäs 1–2/4 (Lennart
Söderlund) och ca 2 500 ex. Skatudden, Väddö
6/4 (Fredrik Bondestam).
Under hösten registrerades minst 10 000 ex.
sträcka förbi Årike Fyris 30/9 (Johan Södercrantz,
Martin Tjernberg). Observatörerna nämner att det
vällde flockar förbi, minst 100 ex. i minuten. I
övrigt kan minst 3 200 ex. insträckande vid Skatudden 5/10 uppmärksammas (Owe Rosengren,
Mats Edholm, Brita Tibell).
Av rastande fåglar blev 2 000 ex. vid Sjölunda,
Tämnaren 9/4 (Ulrik Lötberg, Mikael Malmaeus)
årets klart högsta notering.

Råka Corvus frugilegus
Ingen räkning av antalet par i Uppsala gjordes
under 2005. Nämnas kan 62 bon, rimligen ett 50tal häckande par vid Björklinge k:a – Sveriges
nordligaste häckning. Råkan hotas i Uppland
främst av skyddsjakt och den har minskat påtagligt i antal den senaste 10-årsperioden. Arten anses vara en sanitär olägenhet bl.a. på grund av dess
ljudliga leverne.

Bergfink Fringilla montifringilla
Höga sträcksummor: Minst 3 000 ex. mot N
Ramsmossen, Järlåsa 21/4 (Pekka Westin) blev
årets i särklass högsta sträcksiffra. På hösten noterades 2 000 ex. sträcka mot SV Björn, Hållnäs
5/10 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Häckningstid: Ett par uppehöll sig i lämplig
häckningsbiotop på Svenska Högarna 26/5 (Bill
Douhan).
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Grönsiska Carduelis spinus
Årets vintermånader (januari–februari och december) bjöd endast på två flockar överstigande 100
ex., nämligen 200 ex. Kalmarsand, Bålsta 22/1
(Thomas Johansson, Ragnar Hall) och 150 ex.
Nybydammen, Uppsala 2/1 (Ulrik Lötberg).
Höga sträcksummor: Den överlägset högsta
registrerade sträcksumman är de 2 713 ex. som
noterades sträcka in vid Skatudden 20/9 (Owe
Rosengren, Mats Edholm). Nämnas kan även 310
ex. och 460 ex. insträckande vid samma lokal
21/9 resp. 23/9 (Tomas Pärt, Mats Edholm). I övrigt observerades summor på 100–200 ex. vid
några kustnära lokaler både under vår och under
höst. I inlandet sågs 150 ex. och 250 ex. sträcka
mot S över Kvarnberget, Hjälstaviken 19/9 resp.
29/9 (Pekka Westin).

Skata, modell törn. Hona eller ungfågel? Tja, hur
ser ryggen och vingarna ut? Fjällmönstrade, då är
det en klar ungfågel, kanske. Foto: Hans Bister

Bo-/bergfink Fringilla coelebs/montifringilla
Höga sträcksummor på våren: Sammanlagt observerades 42 600 ex. mot SV vid Fågelsundet,
Hållnäs 3–13/4 (Lennart Söderlund). Av dessa
registrerades 21 000 12/4. Vid Örskär sträckte
5 000 ex. 24/4 (Mikael Malmaeus, Martin Irestedt,
Petter Haldén).
På hösten kan nämnas 3 800 ex. (majoriteten
bofink) mot SV över Kvarnberget, Hjälstaviken
29/9 (Pekka Westin). I övrigt observerades sammanlagt 8 000 ex. sträcka in över Väddö några
dagar i slutet av september.
Steglits Carduelis carduelis
Stora flockar: Som vanligt under senare år kan
Årike Fyris ståta med största flocken höstetid inom
rapportområdet. I år noterades som mest 265 ex.
25/9 (Pekka Westin, Ragnar Hall, Per Johan
Ulfendahl). I övrigt sågs 125 ex. Hjälstaviken
26/9 (Pekka Westin, Dirk Van Gansberghe) och
100 ex. Högby, Västeråker 31/12 (Karl Erik Johansson). Dessutom har en mängd observationer
av flockar överstigande 25 ex. inrapporterats. Uppsala och Enköping med omnejd dominerar fyndbilden men arten ses i allt större antal även annorstädes.

Hämpling Carduelis cannabina
Endast ett vinterfynd föreligger, nämligen 1 ex.
Rickomberga, Uppsala 16/12 (Jesper Bokefors).
Stora flockar: Ca 100 ex. Hjälstaviken 7/4
(Pekka Westin, Ingrid Åkerberg, Magnus Fredriksson), 50 ex. Funbosjön 13/4 (Keith Bennett), ca
150 ex. Lövstaslätten, Danmark 2/10 (Tomas Pärt,
Ragnar Hall, Owe Rosengren) resp. Skogs-Tibble
sn 8/10 (Ulf Karlsson). Dessutom noterades som
mest 80 ex. Solvallamossen, Kärven, Faringe
12/9 (Tomas Kjelsson) och 100 ex. Grillbyslätten,

Kråka, modell nöt. Brednäbbad eller smalnäbbad?
Svårt att säga. Lite lurig vinkel. Plåtad i Uppland
i september 2005. Foto: Hans Bister
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Villberga 30/9 (Håkan Olsson).
Vid Hjälstaviken kan konstateras att åtminstone 14 par observerades i lämplig biotop under
häckningstid (Pekka Westin, Martin Tjernberg).
Arten har annars minskat kraftigt som häckfågel i
det svenska jordbrukslandskapet under de senaste
30 åren.
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Observationer under vintern (januari–februari och
december): Största flockar var 120 ex. Ultuna herrgård, Danmark 30/12 (Ragnar Hall) och 75 ex.
mot NV Hjälstaviken 20/2 (Martin Tjernberg). I
övrigt noterades summor alltifrån enstaka exemplar till 35 ex. vid ett tiotal lokaler i rapportområdet.
Under vårflyttningen registrerades som mest
25 rastande ex. Lövstaslätten 1/4 (Fredrik Bondestam) och 20 ex. Årike Fyris 17/3 (Sven Wijk).
I övrigt iakttogs arten i smärre flockar och enstaka
exemplar vid ett
tiotal lokaler. Höstetid (24/9–20/11) observerades den överlägset största flocken vid Billudden,
Älvkarleby med 75 ex. mot S 29/10 (Kenneth
Pless). Observatören säger att antalsuppskattningen av flocken var grov, den innehöll troligen
fler individer. I övrigt noterades ingen flock överstigande 30 ex. under hösten.
Gråsiska Carduelis flammea
Under vintern (januari–februari) registrerades den
i särklass största ansamlingen vid Årike Fyris. Där
sågs inte mindre än 850 ex. 23/1 (Pekka Westin,
Ingemar Johansson). Utmed Fyrisån vid Tunabergsskolan, Uppsala noterades 500 ex. 16/1
(Pekka Westin). Förutom i Uppsala med omnejd
observerades flockar på 100 ex. eller mer vid en
handfull lokaler i rapportområdet.
Under våren (mars–april) var det påfallande
ont med observationer. Nämnas kan dock 150 ex.
mot SV Fågelsundet, Hållnäs 26/3 och sammanlagt i runda tal 400 ex. i samma riktning och på
samma lokal under de första två veckorna i april
(Lennart Söderlund). I maj finns enstaka observationer nära kusten, varav 30 ex. rastande Örskär
21/5 (Petter Haldén) är värt ett omnämnande.
Vad gäller observationer under häckningstid
kan 1 par varnande vid Burunge, Vendel 12/6
(Kenneth Pless) och 2 ex. på Svenska Högarna
22/5 (Bill Douhan m.fl.) nämnas.
Höstetid (september–november) sträckte stora
mängder förbi några kustlokaler: 1 100 ex. mot S

Billudden, Älvkarleby 29/10 (Kenneth Pless),
8 000 ex. mot SV Björn, Hållnäs 5/10 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund m.fl.), 1 100 ex. mot SV
Björn, Hållnäs 19/10 (Ulrik Lötberg, Helge Röttorp m.fl.), 1 250 ex. mot SV Björn, Hållnäs
27/10 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson m.fl.),
3 000 ex. mot SV Fågelsundet, Hållnäs 18/10
(Lennart Söderlund) och 1 400 ex. mot V Skatudden, Väddö 14/10 (Fredrik Bondestam) är bra
exempel härvidlag. Vid Skatudden, Väddö sågs
ytterligare drygt 3 500 ex. sträcka in under oktober–november (Mats Edholm m.fl.).
Av rastande fåglar kan nämnas 350 ex. Ledskär 4/11 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Martin
Tjernberg) och 250 ex. Årike Fyris 19/11 (Ragnar Hall).
I december sågs flockar lite här och var i
rapportområdet, främst i inlandet. Tolv flockar
innehöll 100 ex. eller mer och den största flocken
var den på 250 ex. som observerades vid Årby,
Storvreta 1/12 (Mats Wilhelm).
Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Under vintern (januari–februari) noterades 16 ex.
från elva lokaler. Flest fåglar (3 ex.) sågs vid
Tjädervägen, Sunnersta, Uppsala 7/2 (Urban
Emanuelsson).
Under våren gjordes endast ett fynd, nämligen 1 ex. Bergsbrunna, Danmark 18/3 (Björn
Lundgren).
Under hösten (september–november) registrerades totalt 22 ex. Av dessa ringmärktes 14 ex.
på Långsandsörarna, Älvkarleby i slutet av september–oktober (Björn Lundgren m.fl.) och 3 ex.
på Björn, Hållnäs i slutet av september – början
på oktober (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson m.fl.).
I december föreligger fynd av sammanlagt
7 ex. från sex lokaler. Årets summa på 46 individer är betydligt färre än fjolårets 173.
Snösiska Carduelis hornemanni
Under vintern (januari–februari) noterades 46 ex.
från 24 lokaler i rapportområdet. Bl.a. kan nämnas 5 ex. Hyvlingeåsens grustag, Torstuna 23/1
(Gunnar Steinholtz, Stig Holmstedt).
Under våren (mars–maj) registrerades endast
4 ex. från fyra lokaler.
Under hösten (september–november)
inrapporterades sammanlagt 34 ex. från 14 lokaler. Antalet fåglar varierade mellan 1–4 ex.
I december observerades 12 ex. vid nio lokaler. Av dessa sågs 4 ex. vid Norrbo, Buckarby
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Hadeholn, Nora 11/12 (Ulrik Löteberg).
Årets summa på 96 ex. är i paritet med fjolårets 100 ex.
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Inga rapporter finns från första årshalvan. Under
sensommaren och hösten rapporterades dock enstaka exemplar från olika delar av landskapet, lejonparten från lokaler längs nordupplandskusten.
Första fyndet var 1 ex. mot S Paris, Vänge 29/7
(Ulrik Lötberg) och under augusti–september
finns 22 rapporter om totalt 54 ex., som mest
14 ex. mot SV Billudden 31/8 (Oskar Löfgren)
och 12 ex. förbifl. Långsandsörarna 24/9 (Björn
Lundgren m.fl.). Från oktober–december finns ytterligare fyra rapporter från Uppsalatrakten och
Väddö om totalt 9 individer. Årets sista observation rörde 1 förbiflygande ex. Sennebyhaken
9/12 (Lennart Larsson).
Årssumman 2005 räknas till 64 ex.
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Under januari–april noterades arten som häckfågel vid några lokaler. Dessutom iakttogs 181 ex.
mot SV Fågelsundet i slutet av mars – början av
april (Lennart Söderlund). I övrigt under perioden sågs bl.a. 5 ex. vardera Skatudden 1/4 (Fredrik Bondestam) och Kallerö, Kallrigafjärden 30/4
(Staffan Söderlund).
Under sommaren och hösten (juni – början av
oktober) noterades hyggliga sträcksummor, främst
vid kustlokaler. Nämnas kan 823 ex. mot V Svarthamn, Skutskär 20/8 (Thomas Pless, Kenneth
Pless, Per Johan Ulfendahl). Två dagar innan noterades 212 ex. i samma riktning vid samma lokal
(Jan Wärnbäck).
I november och december finns bara ett fynd
registrerat, nämligen 2 ex. förbisträckande vid
Skutskärsverken 2/11 (Jan Wärnbäck).
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Totalsumman inrapporterade fåglar blev 504 ex.
vilket är i paritet med de bästa åren sett över en
17-årsperiod, om man undantar år 2003, då hela
1 633 fåglar registrerades. För det mesta sågs och
hördes enstaka fåglar och små sällskap, men
flockar på 15 ex. och därutöver har rapporterats
från några lokaler. Bl.a. kan nämnas 48 ex. förbiflygande Örskär 28/9 (Mats Edholm, Brita Tibell)
och 31 ex. mot SV samma lokal 24/9 (Martin
Tjernberg). Huvuddelen av korsnäbbarna påträffades i landskapets östra, norra och västra delar,

medan observationerna i det öppna jordbrukslandskapet i SV var fåtaliga.
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Under året inrapporterades sammanlagt 166 revir/sjungande hanar, vilket är sämre än 2004 års
ca 206. Som vanligt dominerade landskapets östra
och nordöstra delar fyndbilden. I Tämnarens omgivningar, som förra året hyste 52 revir, rapporterades i år endast 12 revir/sjungande hanar, medan
Årike Fyris i stort sett hade samma antal som 2004,
ca 12 sjungande hanar. Den låga siffran från
Tämnaren kan förklaras av att ingen inventering
genomfördes, vilket var fallet både 2003 och 2004.
Liksom år 2004 gjordes få fynd av revirhävdande
hanar i rapportområdets västra delar (V och SV
Uppsala). Hjälstaviken kunde i alla fall ståta med
4 sjungande hanar 28/5 (Owe Rosengren, Ragnar
Hall, Martin Tjernberg). Minst 10 ex. noterades
på Svenska Högarna, Blidö 24–29/5 (Bill Douhan)
och samma antal observerades sträcka mot SV
Örskär, Gräsö 21/5 (Petter Haldén).
Under höststräcket (augusti–september) föreligger endast två fynd, nämligen 2 ex. mot SO
Fogdö, Singö 4/8 (Tomas Pärt) och 1 hane Kvarnberget, Hjälstaviken 23/8 (Pekka Westin).
Tallbit Pinicola enucleator
Tallbitar från hösten 2004 fanns kvar i rapportområdet under januari. Majoriteten sågs i Uppsala stad (116 ex.) med som mest 34 ex. (6/1) i
Kåbo 1–20/1 (Tomas Berlin m.fl.). En flock om
15 ex. vid Stormon, Florarna 4/1 (Joakim Djerf)
och ensamma individer på Rävsten, Gräsö 14/1
(Martin Amcoff) resp. Fors, Gimo 16/1 (Jan Sundberg) utgjorde samtliga landsbygdsfynd. I januari
gjordes totalt 11 fynd om totalt minst 133 individer. I februari hade det tunnat ut ordentligt och
endast fyra fynd gjordes, tre längs kusten och ett i
inlandet, om totalt 23 individer. Första veckan i
mars gjordes de fyra sista fynden för säsongen,
två längs kusten och två i inlandet, om totalt 10
individer.
Från hösten finns endast två rapporter: 22 ex.
Valhammar, Ärentuna 16/10 (Gunnar Jansson) och
6 ex. Sennebyhaken, Väddö 30/10 (Kenth Kärsrud).
Årssumman för 2005 räknar låga 21 fynd om
totalt 194 individer.
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Liksom under fjolåret uppträdde under året flockar
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Flockar på 500 gulsparvar och mer sågs under
vintern på flera ställen. Max rapporterat antal var
700 ex. Den här nyfikna gulsparven plåtades dock
i Stadsskogen, Uppsala. Foto: Peter Schmidt
bestående av fåglar med östligt ursprung, men i
betydligt mindre omfattning. Nämnas kan 30 rastande ex. Björn, Hållnäs 8/10 (Ulrik Lötberg m.fl.),
50 ex. Örskär, Gräsö 23/10 (Petter Haldén),
60 ex. födosökande Paris, Vänge 4/11 (Ulrik Lötberg) och 17 ex. överflygande Ultuna herrgård,
Uppsala 27/1 (Martin Tjernberg). Örskärsflocken
och Parisflocken bestod även av inhemska domherrar. I övrigt sågs ytterligare flockar (15–75 ex.)
vid ett antal lokaler. Bl.a. observerades sammanlagt 265 ex. mot SV Fågelsundet, Hållnäs i slutet
av mars – början av april (Lennart Söderlund
m.fl.). Hur många av dessa flockar som bestod av
östliga fåglar är svårt att säga, inga uppgifter om
lätet har rapporterats.
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Flockar på 10 ex. och mer har rapporterats från
några lokaler. Nämnas kan 15 födosökande ex.
Boländerna, Uppsala 19/9 (Yngve Hareland) och
22 ex. Rosenborg, Gryta 26/9 (Gunnar Steinholtz).
Som vanligt dominerar Uppsala fyndbilden, där
arten får anses vara en allmän häckfågel i parker
och trädgårdar.
Lappsparv Calcarius lapponicus
Endast en vinterobservation föreligger: Ett ex.
sågs och hördes locka vid Hamra, Tämnaren 1/1
(Bo Thyselius).
Under våren (28/3–5/5) gjordes fynd av 33 ex.
från tio lokaler. De flesta fynd rörde enstaka fåglar (1–4 ex.) med ett undantag, nämligen minst 11
rastande ex. Årike Fyris 21/4 (Emil Andersson).
Ett sommarfynd gjordes: Ett ex. rastande Hållen, Hållnäs 6/6 (Magnus Liljefors).

Pilfinken är kanske lite ”för vanlig” för att komma
med i rapporten. Men den finns ju bara i närheten
av bebyggelse. Eller? Foto: Peter Schmidt
Höstetid (1/9–9/10) noterades 118 ex., många
rörande enstaka fåglar. Största flocken var 16 ex.
Björn, Hållnäs 29/9 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson m.fl.).
Snösparv Plectrophenax nivalis
Under vintern och våren (3/1–23/4) registrerades
sammanlagt ca 925 ex., vilket är sämre än fjolårets summa som stannade vid ca 1 800 ex.
Stora ansamlingar: 93 ex. rastande Solvallamossen, Kärven, Faringe 30/3 (Tomas Kjelsson),
65 ex. Svenskär, Ledskärsområdet 3/4 (Joakim
Djerf, Oskar Löfgren, Daniel Kramer) och 60 ex.
Hårbyslätten, Hjälstaviken 29/3 (Olof Sjöberg).
Under hösten och vintern (2/10–31/12) noterades ca 1 660 ex., den högsta summan hittills på
2000-talet under motsvarande årstid. Två flockar
överstigande 100 ex. har registrerats, nämligen ca
380 ex. Fjärdhundraslätten 27/12 (Martin Tjernberg) och ca 175 ex. Dumdalsslätten, Fittja 23/12
(Pekka Westin). När det gäller Fjärdhundraflocken, så sågs denna flock uppsplittrad i mindre
grupper i samma område både före och efter
27/12.
Gulsparv Emberiza citrinella
Flockar på 500 ex. och mer har inrapporterats enligt följande: Ca 500 ex. Nygård, Örbyhus 25/2
(Zacke Svensson), > 500 ex. Örbyhus, Vendel
20/11 (Zacke Svensson), ca 700 ex. Löhammar,
Harg 28/10 (Wilhelm Dietrichson) och 600 ex.
Böksta, Balingsta 3/12 (Martin Tjernberg, Ragnar Hall, Ulf Gärdenfors).
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Ortolansparv Emberiza hortulana
En fortsatt kraftig populationsminskning konstaterades i och med att endast 35 sj./revirhållande
hanar konstaterades, några få av dessa tillsammans
med honor (1/5–19/6). Åtminstone 4–5 av de
sjungande fåglarna var dessutom förmodligen
endast kortvarigt rastande fåglar. För två år sedan
uppskattades beståndet vara nere i ca 10 procent
av det beräknade antalet par som fanns i början
av 1980-talet. Nu börjar vi närma oss 1 procent!
Kommunvis fördelning av sj./revirhållande
hanar: Enköping (17), Uppsala/Knivsta (7), Östhammar (4), Norrtälje (4), Heby (2) och Tierp (1).
Flyttning: Under våren rastade totalt 4 ex.
Svenska Högarna 5–28/5 (Ragnar Hall, Bill Douhan m.fl.), 1 ex. Arholma 5/5 (Fredrik och Hanna
Friberg) och totalt 5 ex. Örskär 6–21/5 (Mikael
Malmaeus, Petter Haldén m.fl.). Årets sista observation utgjordes av 5 rastande fåglar på Björn
1/9 (Ulrik Lötberg, Peter Schmidt m.fl.).

sex lokaler, de flesta kustnära. Två av fynden gäller dock inlandet, nämligen 1 ex. Vendelsjön 10/9
(Ragnar Hall) och 1 ex. Kungsängen, Danmark
16/9 (Anton Nytén).
Höstsumman är betydligt lägre än fjolårets och
för femte året i rad är höstfynden få.

Videsparv Emberiza rustica
Vårfynd: En hona rastande Björn, Hållnäs 6/5
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).
Under hösten (3–18/9) noterades 7 ex. från

Kornsparv* Emberiza calandra [3; 7; 1]
En sj. nära järnvägsstationen, Skyttorp, Tensta
26/8 (*Oskar Kindvall). Landskapets 11:e fynd.

Dvärgsparv* Emberiza pusilla [3; 25; 1]
Ett ex. rastande Björn 7/10 (*Ulrik Lötberg, *Niklas Lindberg m.fl.).
Sävsparv Emberiza schoeniclus
En anmärkningsvärd observation är de 700 ex.
som rastade på Björn 30/9 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund). En så stor koncentration är inte
tidigare registrerad i Uppland. Några dagar tidigare sågs f.ö. 120 ex. på samma lokal.
Vinterfynden är få. Tre ex. noterades från tre
lokaler i januari–februari och 3 ex. från två lokaler i december.

Lövstaslätten är en klassisk lokal för lappsparv. Denna vackra hane fotograferades i april 2005, och är
en av 33 lappsparvar som sågs under våren. Foto: Peter Schmidt

