Upplands fågelrapport
Härmed presenteras den 48:e samlade fågelrapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2015 bygger på inte mindre än 289 442 datalagda observationer från 1 231 personer.
AV MER OVANLIGA fåglar som har rapporterats

kan följande nämnas: amerikansk kricka (1),
rödhuvad dykand (1), mindre lira (1 – första
fyndet i rapportområdet), havssula (1), ägretthäger (8), vit stork (4), stäpphök (15), jaktfalk
(1), skärfläcka (3), större beckasinsnäppa (1
– första fyndet i landskapet), dammsnäppa
(2), turturduva (4), fjälluggla (1), biätare (2),
härfågel (4), korttålärka (1), rostgumpsvala
(2), större piplärka (3), fältpiplärka (1),
citronärla (2), rödstrupig sångare (1 – i avvaktan på granskning inte närmare bestämd),
kungsfågelsångare (endast 1!), tajgasångare
(50 – återigen rekord!), videsångare (1),
brandkronad kungsfågel (1), halsbandsflugsnappare (5), svartpannad törnskata (1) och
gulhämpling (3).
Positiva händelser under året var bland
annat att det fortfarande häckar ett och annat
par bergand i skärgården, att många tecken
tyder på att silltrut kommer att etablera sig i
Uppsala, och att skäggmes och kungsfiskare
ökar tydligt efter ordentliga populations-
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svackor. Till det positiva hör även att sex–sju
par ängshök skred till häckning, men samtidigt var det negativt att inte en enda unge
med säkerhet blev flygg. Uppmuntrande är
att tio lappugglor sågs under året, varav fem
under häckningstid.
BLAND NEGATIVA HÄNDELSER kan nämnas en

fortsatt kraftig minskning av ejder som nu
i princip är försvunnen som häckfågel i ytterskärgården, minskande bestånd hos sothöna, berguv, slaguggla, trädlärka, backsvala,
trastsångare, nötkråka och gulsparv. Allt färre
lappsparvar och blåhakar passerar Uppland
under flyttningen, och samma trend tycks
föreligga för snösparv. Situationen för råka
blir allt mer bekymmersam – endast 135
häckande par rapporterades under året.
Nattsångarrundorna gav följande slutsummor sjungande/spelande: rördrom 71, vaktel
264, småfläckig sumphöna 24, kornknarr 272,
gräshoppsångare 415, flodsångare 45, vassångare 16, busksångare 32 och trastsångare 19.

Gulhämpling, Serinus serinus,
Svenska Högarna, 2015.
FOTO: ZACKARIAS SVENSSON
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Rapportområdet
Fågelrapporten avser som vanligt fåglar
observerade i Upplands rapportområde.
När Uppland nämns i löpande text avses
emellertid landskapet i sin helhet, d v s inklusive
Upplandsdelen av Stockholms rapportområde.
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Områdets gränser framgår av kartan på sida 6.

Hotkategorier
Till höger om artnamnet finns för vissa arter
en bokstavskombination angiven. Den visar att
arten är rödlistad och vilken hotkategori den
tillhör (NT = Nära hotad, VU = Sårbar, EN = Starkt
hotad, CR = Akut hotad och RE = Försvunnen).

RRK UPPLAND använder sig fullt ut av Art-

portalen.se för allt som har med fågelrapportering och årliga sammanställningar att göra.
Vi uppmanar alla att rapportera så noggrant
som möjligt, inte minst när det gäller lokalangivelser, där det fortfarande slarvas en hel del,
men givetvis även övriga fynddata. Fåglarna
ska rapporteras från den lokal där de befinner sig, inte från den plats där observatören
råkar vara! Använd kommentarfältet om lokal
saknas (t ex riktning och avstånd från tidigare
använd lokal), alternativt lägg in en ny lokal!
Observationer som larmas i BirdAlarm,
överförs inte till Artportalen! De som använder sig av detta larmsystem måste skriva
in fyndet i Artportalen om observatören
anser det vara av sådant intresse att det bör
publiceras.

Observerade exemplar och
säkra häckningar – beteckningar

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

sätta ”rätt” namn, d v s upptäckare, efter gjorda

I anslutning till artnamnet för mer ovanliga arter
uppges fyra antal, t ex [1; 2H+≥92; 14; 2]. De
två första anger antalet observerade exemplar
i landskapet Uppland före 1970 respektive under
perioden 1970−1999. Antalet säkra häckningar
redovisas med (H). Därpå följande antal anger
antal observerade exemplar i landskapet 2000
–2014, och slutligen den sista siffran som anger
antalet i Upplands rapportområde (=Uppland
exklusive Stockholmsdelen av landskapet) 2015.

Rapportörsnamn
En asterisk (*) vid ett eller flera rapportörsnamn
betyder upptäckare. Det kan i detta sammanhang
framföras att vi i rrk ofta har stora svårigheter att
observationer. Vi uppmanar därför dem som har
upptäckt en mer ovanlig art att i samband med
rapporteringen av fyndet nämna i kommentaren vem som först observerade fågeln.
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016
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Väderrapporten 2015 – regn och rekordtorka
JANUARI INLEDDES MILT och i Uppsala uppmät-

tes +6,5° på nyårsdagen, den varmaste sedan
1984. Lågtrycket Egon medförde sedan snöfall, och den 11 uppmättes i Vattholma ett
snödjup på 16 cm. Regn avlöste och månaden
flöt på med varierat väder och temperaturen
pendlade kring 0°. Bara under tre dygn höll
minusgraderna i sig dygnet runt. Snöfall
passerade i början av februari och stackars
Vattholma dignade snart under fyra decimeter snö! Den 10 steg temperaturen snabbt
till +9° och redan den 18 anlände våren till
Uppsala. Månadens andra halva blev således
mycket mild med ett normalt antal soltimmar.
Mars började med regn och blötsnö men den
8 nådde värmen Uppsala med +15°. Mitten
dominerades av torrt väder med kyliga morgnar. Den 21 låg Uppland åter under snötäcke,
dock kortvarigt, eftersom sol och regnskurar
städade bort det vita. April trögstartade med
kylig luft och minusgrader nattetid. En vecka
in kom mildluft på besök, sopades bort men
återkom den 19. Avslutningen blev kärvare
men inte anmärkningsvärd. Månaden blev
torr med ungefär hälften av den normala
nederbörden.
DÄREMOT BLEV i Uppsala maj den blötaste

sedan 1968 med 85 mm! Film satte också
regnrekord. Månadens högsta temperatur
+19° gjorde ingen glad och det blev den
kallaste maj i Uppsala sedan 1962. Juni
presenterade sig direkt med stormbyar vid
kusten och rekordhårda byvindar i Uppsala.
Som helhet en sval månad med några järnnätter men med normal nederbörd. Midsommaren drar vi en tystnadens slöja över!
I början av juli böljade värmen in med +30°
som högst den 2. Efter knappt en vecka
åkte tröjorna på igen och den 16 föll lokalt
30 mm regn. Resten av månaden förblev
sedan sval och ostadig. Augusti tröttnade på
tristessen och lyste upp med många soltimmar och blev den varmaste sedan 2006.
Nederbörden blev ringa och Vällnora fick
minst i landet med blott 5 mm. En regnig
inledning av september medförde att
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Älvkarleby
den 2 fick
78 mm!
Solen fick sedan det mesta att torka upp
med behaglig dagsvärme även om nätterna
ofta var dimmiga. Sista dygnen närmade
sig temperaturen om nätterna frostgränsen,
men medeltemperaturen blev ändå klart
högre än normalt. Ett nästan månadslångt
högtryck med ostliga vindar dominerade
oktober som i Uppsala blev den torraste
(2 mm) sedan åtminstone 1784! Soliga dagar följdes av kalla nätter. Hösten anlände
den 5 och månadsmedeltemperaturen blev
något under den normala. Högsta respektive lägsta notering uppgick till +19,4° den
2, respektive -4,5° den 10.
NOVEMBER PRESENTERADE sig med +13° den

2 och även fortsättningen av månaden blev
mild. Endast natten till den 23 gick temperaturen ner till -10°. Några regnväder passerade
i början men den 22 föll säsongens första snö.
Stormen Gorm undvek i stort Uppland och
medförde bara lite blötsnö för vår del. Den 20
december blev en rekorddag för Uppsala med
+12,6°, högst sedan mätningarna startade!
Dessförinnan var det också mestadels varmt,
dock lite kyla vid Lucia. Efter julhelgen blev
det något kallare, men lagom till nyåret var det
åter mulet och milt. Nederbörden höll sig dock
borta och spädde inte ut nyårschampagnen!
Mats Edholm

Knölsvan Cygnus olor
Sammantaget har 28 rapporter om stora
ansamlingar (≥ 100) inkommit från början
av april och året ut. Alla, utom tre, är från
området runt Lövstabukten och detta är ett
väl etablerat mönster. De två högsta antalen
har registrerats i detta område, nämligen
209 ex vid Skötgrund 9/8 (Tore Dahlberg)
och 240 ex Ledskär 12/9 (Yngve Hareland).
De övriga tre rapporterna är cirka 100 ex
Rammskären, Rådmansö 13–17/8 (Bo Hallman) och 11/9 (Bo & Maria Hallman) samt
125 ex Fluttuskären, Gräsö 19/8 (Nils-Olof
Jerling, Robert Bünsow).
YH
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Vårsträcket var väl samlat i tiden till mars
och det är iakttagelser från denna månad som
flertalet rapporter innehåller. Först ut var 1
ad mot NO Lövstaslätten 1/3 (Fredrik Bondestam). Det dröjde sedan några dagar innan
flyttningen kom igång med 2 ad rastande
Billerstena, Altuna 6/3 (Kalle Källebrink m
fl) och 1 ad mot NO Skoby, Alunda samma
dag (Mats Edholm, Brita Tibell). Den största
flocken som bokfördes under denna årstid
var 14 ex Billerstena 7/3 (Ulf Broberg). Vårflyttningen avslutades med 2 2K sträckande
vid Braxenberget, Alsike 27/4 (Johan Södercrantz, Per Andersson). Totalt observerades
cirka 65 ex under våren, mestadels sågs en
eller två individer åt gången.
Höststräcket startade med 5 ex överflygande vid Rimbo 2/10 (Roland Sjölander).
Det högsta antal som rapporterats från denna
årstid var en flock innehållande 6 ad och 4
1K som sträckte mot V Understen, Singö
30/10 (Fredrik & Henrik Bondestam). Avslutningsvis noterades 1 ex vid Kundby, Rimbo
27/11 (Roland Sjölander). Totalsumman för
höstsäsongen blev 30 ex.
YH
Sångsvan Cygnus cygnus
Milt väder medförde endast enstaka sträckrörelser mot SV under januari. Å andra sidan var
det istället gott om övervintrande småflockar
denna vinter. Nordsträcket började redan
i slutet av februari och kulminerade under

mars, ett förlopp väldigt likt fjolårets. Stora
antal rastande (≥ 200) har rapporterats från
ett flertal lokaler under våren. De största
samlingarna, minst 500, har registrerats på tre
lokaler: som mest cirka 600 ex Vikstaslätten
9/3 (Owe Rosengren m fl); som mest 530 ex
Ledskärsområdet 15/3 (Kalle Brinell, Ingrid
Stenström) och som mest 800 ex Hånstaslätten 15–27/3 (Petter Haldén, Mats Wilhelm m fl). Antalet säkerställda häckningar
som rapporterats var 34. Norrtälje kommun
hade flest med elva, medan Uppsala och Östhammar kom närmast efter med vardera sju.
Höstflyttningen kulminerade mellan slutet
av oktober och mitten av november, vilket är
ganska normalt. Under hösten rastar långt ifrån
lika stora mängder sångsvan i rapportområdet
som under våren, vilket innebär att de cirka
200 ex som inräknades vid Ledskär 30–31/10
(Sven Gustafsson m fl) förtjänar att nämnas.
Inga sträcksummor överstigande 200 ex har
inkommit från någon lokal denna höst, men
passagen den 27/12 bör ändå nämnas. Trots
den sena tidpunkten har sammanlagt cirka
350 ex på sträck mot SV eller V rapporterats
från åtta lokaler i rapportområdet. Lägger vi till
dem som observerades i Stockholmsdelen av
landskapet, var det lågt räknat cirka 1 150 ex
som sträckte över Uppland denna dag. Flertalet
kom sannolikt in från Finland.
YH
Sädgås Anser fabalis NT
Sädgässen anlände tidigt även denna vår,
redan omkring 20/2 siktades de första. Rastplatserna fylldes snabbt på och sträcktoppen utvecklades åter extremt tidigt, kring
7/3, vilket är tangerat rekord från i fjol. Vid
denna tidpunkt bedöms det ha funnits cirka
22 100 ex i rapportområdet, den näst högsta vårtopp som noterats (rekordet är cirka
25 200 ex år 2007). Under våren inräknades
ovanligt stora mängder sädgäss i hela Mellansverige, närmare 60 000 ex, varav drygt
en tredjedel således rastade i rapportområdet.
Stor trängsel rådde tidvis på de traditionella
rastplatserna med följande registrerade maxantal: cirka 2 450 ex Fjärdhundra 3/3 (Kalle
Källebrink m fl); cirka 9 500 ex Hjälstaviken
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016
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5/3 (Pekka Westin); cirka 2 400 ex Vendelsjön
5/3 (Anssi Laurila); cirka 3 250 ex Landsberga
6/3 (Martin Tjernberg) och cirka 2 500 ex
Stamsjöområdet 8/3 (Mats Edholm m fl).
Även hösten bjöd på imponerande mängder rastande med följande maxantal: cirka
1 000 ex Långtora 26/9 (Thomas Johansson);
cirka 25 700 ex Hjälstaviken 29/9–12/10
(Pekka Westin, Martin Tjernberg); cirka 2 000
ex Vendelsjön 15–17/10 (Patrick Fritzson,
Thomas Pless); cirka 1 300 ex Viksta 17/10
(Tomas Saxgård); cirka 1 100 ex Tämnaren
18/10 (Bill Douhan) samt cirka 1 200 ex
Fjärdhundra 24/10 (Eva Johansson m fl). Som
framgår var (som vanligt) Hjälstaviken den
viktigaste rastplatsen, där också det gällande
rekordet slogs (se figur).
Hösttoppen i antal rastande inföll omkring 12/10 då ungefär 29 270 ex bedömdes
rasta i rapportområdet (varav cirka 88 %
vid Hjälstaviken). Även detta är rekord för
området (det tidigare var cirka 25 220 ex
hösten 2011). Preliminära antal från nationella räkningar under mitten av oktober visar
att stora mängder rastade även denna årstid
i Mellansverige, totalt cirka 77 000 ex. Av
dessa noterades drygt en tredjedel (minst 35
%) i vårt rapportområde, det vill säga ungefär
samma andel som under våren.
LB
Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Årets uppträdande följde mönstret från de
närmast föregående åren. Under våren sågs
vanligtvis små grupper, väl spridda i tid och
rum, i sällskap med sädgäss. Dock tycks en
sträcktopp ha ägt rum tidigt i april då följande
toppnoteringar kan nämnas: cirka 300 ex
Ledskär 6/4 (Kalle Brinell); 170 ex Funbosjön 7/4 (Lars Bern) och 10 ex Stenängen,
Tämnaren 12/4 (Kalle Brinell). Storleken på
denna topp bedöms ha varit cirka 480 ex.
Tidsmässigt ligger maximum för rossicus uppträdande i rapportområdet cirka en månad
efter sädgåsens motsvarande, omkring 7/4.
Tundrasädgåsen har en senare tidtabell,
eftersom den häckar längre norrut än tajgasädgåsen.
Under hösten inräknades (som oftast)
färre rastande av denna ras, som mest 30 ex
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Hjälstaviken 3/10 (Jelmer Poelstra). I övrigt
kan nämnas 8 ex sträckande Måssten, Singö
3/10 (Petter Nordvander m fl); 7 ex Ledskär
23/10 (Håkan Delin) och 7 ex Stenängen,
Tämnaren 16/11 (Kalle Brinell). Att färre
individer noteras under hösten kan möjligen
bero på att tundrasädgässen huvudsakligen
rastar vid Hjälstaviken och där är svåra att
urskilja i gyttret av gäss.
LB
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Från våren kan följande stora antal rastande
nämnas: 84 ex Fjärdhundra 3/3 (Kalle Källebrink m fl); 43 ex Revelstasjön 8/3 (Magnus
Liljefors); 65 ex Vendelsjön 15/3 (Jan Cronlund m fl) och 150 ex Ledskär 28/3 (Kalle
Brinell). Vårmaximum bedöms ha ägt rum
omkring 28/3 då cirka 240 ex bör ha funnits
i rapportområdet. Detta är något under rekordet från föregående år (=cirka 270).
Uppträdandet under hösten var individrikare än någonsin tidigare med följande högstanoteringar från tre lokaler: 170 ex Ledskär
29/9 (Jörgen Sjöström); cirka 1 000 ex Hjälstaviken 20/10 (Ingvar Jansson, Jan Sjöstedt)
och 215 ex Fjärdhundra 17/11 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). Tresiffriga antal fanns
i rapportområdet under en stor del av hösten,
men med en markerad topp kring 20/10 då
cirka 1 050 ex bedöms ha rastat. Det är långt
över det tidigare rekordet från hösten 2012
(totalt cirka 467 ex). Höstens toppsumma är
anmärkningsvärt hög och beror i första hand
på de många som rastade vid Hjälstaviken
denna dag. På morgonen fanns här minst 500
ex (Kermith Illerbrand), men senare skedde
en inflygning av gäss till sjön som gjorde att
det samlade antalet spetsbergsgäss då uppgick
till cirka tusentalet.
Antalet rastande spetsbergsgäss i rapportområdet under hösten har med åren
successivt ökat, framför allt efter 2005, vilket
stämmer väl med systematiska räkningar på
nationell nivå. Flera tänkbara orsaker till
detta finns: en starkt ökande population på
Spetsbergen, allt fler gäss som lägger om de
traditionella sträckvägarna längs den norska
kusten till inlandet i Sverige (en följd av ökad
jakt i Norge?) eller ett relativt nytt häckande
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bestånd på Nordkalotten som ökar och väljer
dessa sträckvägar.
Att det högsta summerade antalet hösten
2015 höjer sig avsevärt över trenden kan
möjligen ha orsakats av en ovanligt god reproduktion detta år och/eller av att ett stort antal
gäss av en tillfällighet råkat rasta samtidigt
på samma plats. Sådana ”trafikstockningar”
brukar dock oftast bli kortvariga, vilket rapporteringen i detta fall antyder – dagarna
före och efter sågs som mest cirka 200 ex vid
Hjälstaviken. Vi bör även komma ihåg att gäss
ofta är svårräknade på denna lokal, vilket flera
rapportörer betonat, något som tidvis har lett
till större eller mindre underskattningar.
Den stora årliga variationen i antal rastande i rapportområdet under de senaste
åren återspeglar en lika stor variation på det
nationella planet enligt systematiska räkningar. Under oktober 2015 noterades för
övrigt rekordstora mängder på flera platser i
Mellansverige, inte bara här i Uppland. LB
Bläsgås Anser albifrons
De första bläsgässen anlände redan i slutet av
februari samtidigt med de första sädgässen.
Antalet rastande ökande endast långsamt, och
toppen nåddes först i början av april med som
mest 523 ex dagarna kring 6/4, det vill säga
cirka en månad senare jämfört med sädgås. I
likhet med tundrasädgås häckar bläsgås mer
nordligt än skogssädgås och har därför en
senare tidtabell. Toppen denna vår nådde rekordhöjd. De största ansamlingarna var: 40 ex
Fjärdhundra 22/3 (Kalle Källebrink m fl); 40
ex Ledskär 28/3 (Kalle Brinell); 106 ex Vendelsjön 24/3 (Anders Arnell); 81 ex Gästbo,
Tämnaren 6/4 (Kenneth Pless) och hela 365
ex Hjälstaviken 6/4 (Martin Tjernberg).
Hösten bjöd istället på klart färre rastande,
som mest cirka 30 ex i en flock Tämnaren
11/10 (Ulrik Lötberg m fl). Högsta antalet
rastande för årstiden i rapportområdet inföll
denna dag med totalt cirka 45 ex. I övrigt
kan nämnas 5 ex Vendelsjön 25/10 (Robert
Bünsow) och 15 ex Hjälstaviken 10/11
(Tommy Eriksson Järfälla).
En trendöversikt för vår och höst visar
att maxantalet rastande har ökat med åren,
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framför allt efter slutet av 1990-talet. Detta
stämmer väl med resultaten från systematiska
räkningar på det nationella planet. Dessutom
förekommer det ett kraftigt förhöjt antal bläsgäss på sträck enstaka höstar då sydliga vindar
får dem att tryckas norrut mot Mellansverige.
LB
Bläsgås, rasen flavirostris
Ett fynd liksom föregående år, denna gång
från våren: 1 2K Hjälstaviken 5–22/3 (Håkan
Delin m fl).
LB
Fjällgås Anser erythropus CR
Som ofta är fallet, sågs relativt få fjällgäss
under våren. Som mest noterades 9 ex vid
Hjälstaviken 16/3 (Jan Rosenfeld m fl). En
månad senare observerades 2 ad på samma lokal 15–16/4 (Tom Sandström, Bo Bengtsson)
och 1 ex vid Ledskär 18/4 (Klara Öhman). En
rimlig summering av det totala antalet sedda
under våren ger 11eller12 ex, vilket ligger
strax under medelvärdet för åren 2000–2014
(=cirka 16).
Från hösten rapporteras fjällgäss från
Hjälstaviken i två omgångar, först 29–31/8
med som mest 11 ex, samtliga adulta, 30/8
(Martin Tjernberg m fl), sedan 8–27/9 med
som mest 24 ex 8–15/9 (Martin Tjernberg,
Tommy Eriksson Järfälla m fl). Av de senare
var bara 3 årsungar, omärkta och därmed
troligen kläckta i fjällvärlden. Det är omöjligt att med säkerhet avgöra om detta är två
helt åtskilda grupper eller om delvis samma
individer varit inblandade.
En kort tid därefter fanns fem märkta
individer, 1 adult och 4 årsungar, vid Ledskär 29/9–1/10 (Kalle Brinell m fl). Dessa
fåglar var således inte samma som sågs vid
Hjälstaviken. Av allt att döma var det dock
dessa fem som sedan rastade vid Vendelsjön,
där en grupp med identisk sammansättning
noterades 4–11/10 (Anssi Laurila m fl), dock
utan att eventuell förekomst av ringar kommenterats i rapporterna.
Sammantaget har 29–40 olika exemplar
observerats i rapportområdet under hösten,
ett värde som ligger nära medel för åren
2000–2014 (= cirka 37).
LB

Grågås Anser anser
För denna tidpunkt finns inga tillförlitliga
Grågässen anlände tidigt denna vår och data från Tämnaren, men 21/9 räknades dock
toppen i antal rastande nåddes redan omkring minst 7 000 ex utanför Aspnäs (Lars Bern,
15/3. Det bedömda antalet individer i rap- Jacob Angsten). För hela rapportområdet,
portområdet var då cirka 6 050 ex, vilket är en inklusive Tämnaren, kan hösttoppen ha nått
av de högsta noteringarna under denna årstid. uppåt 30 000 grågäss.
LB
De största ansamlingarna registrerades i traditionella gåsmarker: som mest cirka 2 000 [Stripgås Anser indicus]
ex Hjälstaviken 2/3–2/4 (Pekka Westin m fl); Endast ett fynd, 1 ex på Ladholmen, Rådcirka 600 ex Alasjön, Vassunda 15/3 (Eskil & mansö 5/7 (Bo & Maria Hallman).
LB
Fredrik Friberg); cirka
800 ex Vendelsjön 2/4
[Snögås Anser caerulescens]
(Anssi Laurila) och
Vid Ledskär rastade 1 ex (vit
cirka 800 ex Aspnäs,
morf) 13–14/8 (Ulf Hultinger
Grågässen
Tämnaren 19/4 (Magm fl) och kanske var det samma
anlände
tidigt
nus Liljefors).
fågel som sedan uppehöll sig vid
Från försommaren
Hjälstaviken 31/8–21/9 (Björn
denna vår och
rapporteras samWester m fl). Gåsen vid Hjälstatoppen
i
antal
manlagt minst 250
viken var ringmärkt med en gul
häckande par, därav
ring och en metallring (Fredrik
rastande nåddes
7 som ruvande, minst
Grahn, Bo Bengtsson m fl). Av
redan
omkring
211 med lyckade och
allt att döma är den ringmärkt
32 med misslyckade
i Tyskland, där ett häckande
15/3.
häckningar. Många fler
bestånd finns.
LB
häckande par fanns säkerligen, inte minst den i detta avseende dåligt Kanadagås Branta canadensis
bevakade skärgården är behäftad med ett stort Uppträdandet under våren var ovanligt tidigt,
mörkertal. Lövstabukten och Björns skärgård med en kulmen av rastande redan kring 8/3,
är däremot väl kartlagda, dock med (som då det sammanlagda antalet rapporterade
vanligt) nedslående resultat. Av här totalt 33 kanadagäss bedöms ha varit cirka 1 100 ex.
häckande par rapporteras 31 ha misslyckats De största ansamlingarna var: 250 ex Årike
med att producera flygg avkomma (Ulrik Fyris 8/3 (Tomas Pärt); 110 ex Viksta 8/3 (Ulf
Lötberg m fl). Ett stort antal par häckade även Gärdenfors) och 150 ex Bredänge, Tierpsläti Hjälstaviken. 65 par med ungar inräknades ten 15/3 (Kenneth Pless). Vårens toppvärde
(Pekka Westin).
stämmer väl överens med föregående års, men
Under hösten samlades åter grågäss på är sannolikt i underkant då arten under våren
invanda lokaler och följande toppnoteringar är väl spridd i rapportområdet i relativt små
har noterats: cirka 2 100 ex Vendelsjön 27/8 flockar och bevakningen inte är heltäckande.
(Pekka Westin); cirka 13 000 ex HjälstaUnder hösten noterades fler kanadagäss än
viken 9/9 (Pekka Westin); cirka 10 000 ex under våren. Maxantalet rastande beräknas till
17–18/10 Tämnaren (Lars Bern, Bill Dou- cirka 2 630 ex dagarna omkring 6/10. Även
han); cirka 2 500 ex Rogarna, Månkarbo detta värde stämmer väl överens med resultat
(säkerligen gäss från Tämnaren) 11/9 (Kalle från de senaste åren. De största ansamlingarna
Brinell) samt cirka 3 000 ex Ledskär 29/9 fanns som vanligt i området Lövstaslätten–
(Kalle Brinell). Ett höstmaximum (exklu- Årike Fyris, som mest cirka 700 ex Övre
sive Tämnaren) utvecklades dagarna kring Föret 30/8 (Ulf Gärdenfors) och cirka 800
9/9 då cirka 20 850 ex summerades i rap- ex Lövstaslätten 3/10 (Robert Bünsow). Ett
portområdet. Detta antal ansluter till mot- par stora antal på andra lokaler bör också
svarande värden från närmast föregående år. nämnas, nämligen cirka 400 ex Dalbyviken

”

”
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28/10 (Yngve Hareland) och cirka 520 ex
Enköping 8/8 (Bo Bengtsson). Även denna
årstid var bevakningen något bristfällig. LB
Vitkindad gås Branta leucopsis
Under våren inföll kulmen av rastande omkring 22/4 då cirka 1 300 ex fanns i rapportområdet, därav cirka 1 200 ex vid Hjälstaviken (Christina Ask m fl), vilket är vårrekord
för lokalen (tidigare högstanotering var cirka
800 ex år 2012 respektive 2014).
Häckningar förekommer företrädesvis
i skärgården och längs kusten och är därför
svåra att följa upp. 30–44 häckande par har
noterats, därav tre som ruvande och minst
elva med ungar. En inventering i Lövstabukten och i Björns skärgård gav nio häckande
par, men endast ett av dem lyckades få fram
ungar (Ulrik Lötberg m fl). Predation anges
av rapportören som en trolig orsak. Trana
är misstänkt som predatör. Därtill utfördes
en avsiktlig bovandalisering av närboende
stugägare!
Höstmaximum rastande bedömdes ha varit
cirka 6 900 ex omkring 2/10, därav cirka 6 500
ex vid Hjälstaviken (Pekka Westin). Antalet för
Hjälstaviken är i nivå med motsvarande från
de tre senaste höstarna. Artens uppträdande i
tid och rum under hösten stämmer väl överens med tidigare år. Preliminära resultat från
hösträkningarna på nationell nivå tyder på ett
rekordstort antal vitkindade gäss under oktober, något som inte syns i statistiken för vårt
rapportområde. Under våren genomförs inga
nationella räkningar av denna art.
LB
Prutgås Branta bernicla
Inga prutgäss har rapporterats från våren,
men från hösten finns det som vanligt en
hel del fynd. Sträcktoppen inföll, i linje
med tidigare år, i månadsskiftet september–oktober. Den högsta dagssumman av
sydsträckande räknade från flera lokaler var
985 ex 29/9: 155 ex Talluddsbläckorna, Gräsö
(Nils-Olof Jerling m fl); 322 ex Skatudden
(Mats Edholm, Brita Tibell); 453 ex Sennebyhaken (Jan Andersson) och 55 ex Simpnäs
(Niklas Hjort). Att döma av rapporterade
klockslag för passerande flockar finns risk för
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dubbelräkning, men minst 453 olika individer
var det dock denna dag. Några observatörer
(Bo Granberg, Martin Tjernberg) noterade
hur flockar svängde av mot väster, in över
land, strax söder om Sennebyhaken. Kanske
tvärade dessa över land ned mot Sörmlandskusten, möjligen tog de ”landvägen” ända ned
till Skåne. Andra höga dagssummor var 819
ex 28/9 (≥ 605 olika individer) och 464 ex
30/9 (≥ 335 olika individer).
Den plats där i särklass flest sydsträckande
prutgäss inräknades under hösten var Sennebyhaken med totalt 1 318 ex under perioden
10/9–7/10 (Bo Granberg, Jan Andersson m
fl). Avslutningsvis, årets enda inlandsfynd var
1 ex rastande vid Hjälstaviken 23/9–6/10
(Martin Tjernberg m fl). Sammanfattningsvis
kan sägas att årets uppträdande får anses ha
varit av måttlig omfattning.
LB
Ljusbukig prutgås Branta bernicla hrota
En prutgås av den ljusbukiga rasen passerade
söderut förbi Sennebyhaken tillsammans med
vanliga mörkbukiga 29/9 (Bo Granberg, Jan
Andersson), sannolikt en individ från Svalbard
eller Frans Josefs land som kommit på avvägar
in i Östersjön. Normalt sträcker dessa gäss
längs den norska kusten.
Gravand Tadorna tadorna
I likhet med fjolåret anlände den första gravanden till kusten i början av mars, denna
gång redan 2/3 då 1 ex sträckande mot N
sågs vid Sennebyhaken (Göran Frisk, Kristina
Nygren Frisk). Det var dock först mot slutet
av månaden som arten observerades mer
regelbundet vid kusten. Första inlandsfyndet
var 2 ex Ekoln 6/4 (Johan Södercrantz, Per
Andersson). Sammantaget för våren kan sägas
att gravänder i första hand rapporterades från
Örskär, Gräsö, Ledskärsområdet och i Björns
skärgård, dock aldrig i större antal än fyra ex.
Inlandsfynden noterades företrädesvis vid
Ekoln och i Hjälstaviken.
En lyckad häckning även detta år, ett par
med två stora ungar sågs i Björns skärgård
under juli (Ulrik Lötberg m fl). Flertalet fynd
från sommaren gjordes annars i Ledskärsområdet.

Under hösten var det åter i första hand
vid Ledskär där arten observerades, vanligtvis en eller två individer. Årets sista, för
Ledskär och i rapportområdet, var 2 ex 10/9
(Ingrid Stenström).
YH
[Mandarinand Aix galericulata]
Redan på årets första dag sågs 2 hanar och
1 hona i Enköpings hamn (Bo Bengtsson).
Därefter har i de flesta fall en ensam hane
rapporterats vid ett flertal tillfällen från Enköpingsområdet fram till augusti. Avvikande
från mönstret är följande fynd: 2 hanar i
hamnen 4/1 (Bengt Ottosson), 1 par i ån
24/3 (Martin Fransson) och 1 hona Dyarna
8/8 (Sofia Pettersson). Ingen häckning har
rapporterats, men 9 ex (2 ad hanar, 1 2K hane
och 6 honfärgade) sågs här 11/9 (Bengt Ottosson) vilket skulle kunna indikera häckning
(Kan de ha häckat här i lönndom?). Säkerligen
var det samma grupp, nu 8 ex, som sågs 13/10
(Roland Stenebo). Därefter observerades
mestadels 2 hanar fram till årets slut.
Tre fynd finns från andra lokaler i rapportområdet under året: 1 ad hane Alasjön,
Vassunda 21/4 (Fredrik & Eskil Friberg); 1
ad hane Jägarmossen, Rimbo 14/5 (Joakim
Ekman) samt 1 ad hane Senneby viltvatten,
Väddö 31/5 (Ronny Carlsson).
YH
Bläsand Anas penelope
Inga vinterfynd men vårens första, 1 par,
rastade vid Övre Föret redan 3/3 (Yngve
Hareland). Nya anlände vartefter och toppnoteringen rastande vid Hjälstaviken blev 225
ex 9/4 (Pekka Westin). Som vanligt har ingen
häckning rapporterats och frågan är vilken
status arten egentligen har som häckfågel i
rapportområdet. Översomrande individer ses
dock regelbundet på ett flertal lokaler och de
kan vara ganska många. Det största antalet
som noterats detta år är cirka 100 ex Ledskär
20/6 (Nils-Olof Jerling m fl).
Stora antal på sydsträck under hösten (≥
1 000) inskränker sig denna gång till 1 105
ex Sennebyhaken 21/9 (Sebastian Apelgren) och 1 080 ex Simpnäs 29/9 (Niklas
Hjort). Tämnaren var tidigare en förnämlig
samlingsplats för bläsänder under hösten

och kanske är den åter på väg att bli så. Här
sågs nämligen så många som cirka 2 200
ex från Vårhäll 18/10 (Bill Douhan). Årets
sista sågs 19/11, dels 36 ex Dannemorasjön (Annika Rastén), dels 30 ex Ledskär
(Jörgen Sjöström).
YH
Snatterand Anas strepera
Som flertalet andra arter simänder var även
de första snatteränderna tidigt tillbaka med 1
par flygande mot söder över Ekoln 9/3 (Johan
Södercrantz) som de första. Därefter rapporterades arten så gott som dagligen. Vårens
högsta antal rastande var 36 ex Hjälstaviken
15/4 (Yngve Hareland).
Säkra, eller troliga, häckningar har rapporterats från ett flertal lokaler, totalt cirka 70
par. Det innebär, återigen, en minskning och
bedömningen är nu att trenden för arten som
häckfågel i rapportområdet är negativ. Ett exempel på ett område där arten rapporterats i
minskande antal är Björns skärgård. Här fanns
18 häckande par, jämfört med 27 året innan,
därtill sågs inga ungar under sommaren (Ulrik
Lötberg m fl).
En grov uppskattning av antalet häckande par i rapportområdet för tillfället är
cirka 200 par. Riktigt stora antal (≥ 100)
rastande under hösten har åter räknats i
Tämnaren, som mest cirka 250 ex 11/10
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson). Årets sista
iakttagelse av arten blev 1 par Vendelsjön
5/11 (Annika Rastén).
YH
Amerikansk kricka Anas carolinensis
[0; 7; 18; 1]
Ett fynd även detta år, tredje året i rad, 1 hane
rastande på västra ängarna vid Hjälstaviken
30/3 (Åke Berg). Ett typiskt fynd, utfärgad
hane under våren eller försommaren tillsammans med vanliga krickor.
YH
Kricka Anas crecca
Året började med två säkra vinterfynd, nämligen 1 hane Fyrisån, Kungsängen 2/1 (Peter
Nason) och 1 hona vid reningsverket i Knivsta
25/1–15/2 (Owe Rosengren m fl). En hane
sågs vid Hjälstaviken redan 25/2 (Christina
Ask, Anders Norberg), men den räknas här
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016
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som en tidigt anländ från söder. Det var
först från 2/3 som arten började rapporteras
mer regelbundet. Stora antal rastande (≥
200) registrerades denna vår i Hjälstaviken,
Kundbysjön och Vendelsjön. Toppnoteringen
var cirka 650 ex Hjälstaviken 13/4 (Pekka
Westin). Enstaka häckningar har rapporterats
från fem lokaler, vilket är ett normalt antal.
Redan under sommaren samlades mängder
av krickor i Hjälstaviken och vid Ledskär med
maximalt cirka 950 ex i Hjälstaviken 23/7
(Pekka Westin). Dessa två lokaler fortsatte att
hysa många krickor även under hösten med
som mest cirka 1 500 ex vid Ledskär 3/9 (Per
Johan Ulfendahl m fl). Året avslutades med
ett fynd i december, 1 hona vid reningsverket i
Knivsta (samma som i början av året?) 1–30/12
(Martin Fransson m fl).
YH
Gräsand x kricka Anas platyrhynchos x crecca
En hane av denna ovanliga hybrid rastade tillfälligt i Svandammen, Uppsala 29/10 (Johan
Andersson).
YH
Gräsand Anas platyrhynchos
Årets högsta rapporterade antal är 1 570 ex
rastande Ledskär 6/9 (Svante Söderholm
m fl). Ytterligare några rapporter om stora
ansamlingar (≥ 500) finns från Ledskär under hösten, men även från två andra lokaler:
cirka 500 ex Söderängen, Översävne, Heby
12/10 (Björn Jerner) och cirka 630 ex Vårhäll,
Tämnaren 18/10 (Bill Douhan).
YH
Stjärtand Anas acuta NT
Årets första var en rastande hane i Funbosjön 14/3 (Lars Mattsson m fl). Lite högre
antal noterades i Hjälstaviken under april
där toppnoteringen blev 18 par 25/4 (Weine
Erlandsson). Inga tecken på häckning har
rapporterats, däremot enstaka översomrande
framförallt från Ledskär och Hjälstaviken.
Det högsta antalet sträckande som rapporterats är 69 ex mot S Sennebyhaken 24/9
(Robert Bünsow m fl), medan flest rastande
under hösten , 75 ex, noterades vid Ledskär
6/9 (Svante Söderholm m fl). Årets sista
stjärtand var 1 hane Ledskär 2/11 (Raoul
Wexius, Staffan Lindén).
YH
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Årta Anas querquedula VU
Årets första årta, hane, observerades vid
Hjälstaviken 1/4 (Pekka Westin) och här
registrerades senare en säkerställd häckning i
och med att en hona sågs tillsammans med 4
ungar 27/6 (Claes-Göran Magnusson). Mycket talar för att fler par skred till häckning här,
upp till 7 hanar sågs under vår och försommar
(Pekka Westin), men inga observationer som
styrker detta har rapporterats. Därtill har en
hona i sällskap med 2 ungar rapporterats från
Björkbacken, Gräsö 16/7 (Evamaria Ferm).
Trots dessa få rapporter som bekräftar häckning, kvarstår tills vidare bedömingen att
15–25 par häckar i rapportområdet.
Från sensommar och höst kan två honfärgade individer i dagvattendammen, Årike
Fyris 10/8–20/9 nämnas. De blev därmed de
sista årtorna för året.
YH
Skedand Anas clypeata
Vårsträcket startade med första observationen vid Hjälstaviken 1/4 (Pekka Westin).
Sammantaget har cirka 70 säkra, alternativt
troliga, häckningar rapporterats, vilket är en
minskning jämfört med 2014 (=cirka 100).
Fyra lokaler/områden utmärker sig genom
att ha 62 av totalantalet häckningar: 18
par Björns skärgård – samtliga misslyckade
(Ulrik Lötberg m fl); 9 par Lövstabukten
(Ulrik Lötberg); 30 par Hjälstaviken (Pekka
Westin) samt 5 par Vendelsjön (Anssi
Laurila). I övrigt har bo, ägg och/eller ungar
observerats även vid Örskär, Gräsö skärgård,
Hargsviken, Svenska Högarna, Jontedammen
(Östhammar) samt Övre Föret. Hur stort
det häckande beståndet är i rapportområdet är dåligt känt, men uppskattas till 250
par.
Den enda högre sträcksumma som
finns från hösten är 35 ex Fågelsundet 1/9
(Kalle Brinell). Störst antal rastande fanns
vid Ledskär där 30 ex inräknades såväl
8/9 (Kalle Brinell) som 27/9 (Eva Johansson). Årets sista skedänder rapporteras från
sista oktober, då 1 ex rastade vid Ledskär
(Jacob Rudhe, Sven Gustafsson) och 2
ex i Hjälstaviken (Tord Jeppsson m fl).
YH

Rödhuvad dykand Netta rufina [1; 4; 2; 1]
En hona, rastande tillsammans med bläsänder,
sågs från Vårhäll, Tämnaren 18/10 (Bill Douhan). Fyndet är det femte i rapportområdet.
Av tidigare fynd är två från oktober samt
vardera ett från april respektive maj.
ML
Brunand Aythya ferina VU
Inga vinterfynd men en hane, som bedömts
som tidigt anländ, uppehöll sig vid Övre Föret
27–28/2 (Niklas Hjort m fl). Säkerställa häckningar har registrerats på två lokaler: i Sörsjön,
Tämnaren noterades 2 kullar 20/6 samt 3
kullar 7/7 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson)
och i södra Vendelsjön 1 kull 29/6 (Åke Berg,
Tomas Pärt). Därutöver föreligger fynd under
häckningstid från Kärven, Almunge (Tomas
Kjelsson m fl); Jönsbolssjön, Almunge (Benny
Åhr m fl); Hjälstaviken (Pekka Westin m fl);
Rotholmaviken, Häverö (Johan Karlsson m
fl); Kattören, Stomnarö, Länna (Bill Douhan);
Kummelgrundet, Norrmansö, Länna (Bill
Douhan) samt liten ö V Stomnarö, Länna
(Bill Douhan).
ML
Vigg Aythya fuligula
Den milda, och därmed vid kusten isfria,
vintern 2014/15 gjorde att inga riktigt stora
ansamlingar har rapporterats. Som mest noterades relativt blygsamma cirka 1 500 ex
Gräddö 6/2 (Roine Karlsson). Detta är det
enda fyrsiffriga antal som har registrerats
under året. Från senvintern/våren kan några
relativt stora koncentrationer nämnas: cirka
600 ex Gudingefjärden, Hållnäs 2/3 (Jan Rosenfeld) och 760 ex 3/4 (Kjell-Arne Larsson,
Lillemor Svedin) samt cirka 500 ex Kallrigafjärden 3/4 (Stefan Andersson, Evamaria
Ferm). Kallrigafjärden hyste även sommarens
största rapporterade flock, cirka 750 ex 14/7
(Elon Wismén m fl).
Inkomna uppgifter om häckningar är
få, men arten är alltjämt en vanlig häckfågel längs kusten och i skärgården. Frågan
är dock hur länge till. Från Björns skärgård
rapporteras en fortsatt kraftig minskning,
sannolikt en följd av dåligt häckningsresultat.
En del kullar kläcks, men ungarna når inte
vuxen ålder. I många fall tycks inte ens paren

skrida till häckning. De ligger parvis utanför
häckningsöarna, men tycks inte lägga några
ägg. Inte en enda kull med stora ungar sågs
i Björns skärgård detta år (Ulrik Lötberg).
Inlandshäckningar registrerades i normal, det
vill säga liten, omfattning.
Den största ansamlingen som rapporterats
från hösten och slutet av året är denna gång
från inlandet, nämligen cirka 500 ex Haknäs
(Mälaren), Vassunda 15/11 (Eskil & Fredrik
Friberg).
ML
Bergand Aythya marila VU
Häckning noterades vid Rörskäret i Röders
skärgård, Blidö där en hona sågs tillsammans
med fyra ungar 21/8 (Magnus Liljefors).
Endast en konstaterad häckning kan tyckas
magert, men är ändå positivt och inger hopp
för framtiden. Kanske kan berganden återkomma som årlig och regelbunden häckfågel
i skärgården! Å andra sidan är det inte mycket
i den övriga fyndbilden som får oss att tro
detta. I motsats till 2014 var 2015 nämligen
ett riktigt dåligt år för arten. Endast enstaka
vinterfynd föreligger och större antal rastande
eller sträckande lyser med sin frånvaro från
såväl vår som höst.
ML
Ejder Somateria mollissima VU
Den negativa utvecklingen tycks fortsätta. Endast ett tiotal iakttagelser av fyrsiffriga antal,
rastande eller sträckande, har rapporterats.
Flest noteras alltjämt vid Svenska Högarna där
som mest 3 000 ex observerades i slutet av april
(Zacke Svensson, Bill Douhan). Från våren
kan även nämnas som mest 1 170 ex rastande
Rönnskärs udde 10–11/4 (Bo Granberg m fl)
och cirka 1 200 ex norra Arholma 11/4 (Johan
Södercrantz, Per Andersson). Ett inlandsfynd
har noterats, 1 hane rastande Övre Föret 8/5
(Niklas Hjort).
Stora ansamlingar av i första hand ruggande hanar har från tidigare år i första hand
rapporterats från ytterskärgården i söder. Under 2015 har detta bara noterats i norr. Öster
om Singö inräknades cirka 1 500 ex, ”flest
hanar”, vid Salhällen 4/6 och dagen därpå
cirka 2 300 ex vid Stor-Roten (Tomas Pärt,
Åke Berg). Det framgår inte av rapporterna
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om det eventuellt är delvis samma fåglar som
har räknats, men det får nog inte anses som
uteslutet då avståndet mellan dessa två öar
bara är några kilometer.
Från hösten finns tre rapporter om fyrsiffriga antal: 1200 ex mot S Röder, Blidö 22/9
(Bo Hallman, Björn Wester), cirka 1000 ex
Svenska Högarna 27/9 (Teet Sirotkin m fl)
samt 1530 ex mot S Svenska Högarna 28/9
(Bill Douhan).
ML
Alfågel Clangula hyemalis EN
Som vanligt låg det många alfåglar utanför
Rönnskärs udde och Sennebyhaken i början
av året, som mest rapporteras cirka 1 500 ex
25/1 (Robert Bünsow m fl) och lika många
9/2 (Mats Wilhelm m fl). Fyrsiffriga antal
har inte bokförts på någon annan lokal under
januari–februari, men under våren noterades
cirka 1 000 ex i Dymmelviken, Blidö 26/4
(Pelle Odebrant) och som mest cirka 4 000
ex Svenska Högarna 30/4 (Zacke Svensson).
En handfull fynd av enstaka individer finns
från kusten under juni–juli, men mer intressant är en observation av 1 par tillsammans i
Gillöga, Blidö 27/5. Hanen spelade och uppvaktade honan som uppträdde som om hon
hade bo i närheten. Hon var dock vingskadad
och kunde inte flyga. Ingen säkerställd häckning, men häckningsförsök är inte uteslutet
(Bill Douhan).
Fyrsiffriga antal rapporterades åter från
kusten med början redan 1 oktober. Vid
Svenska Högarna inräknades som mest cirka
10 000 ex 9/10 (Anders Eriksson m fl) och
utanför Rönnskärs udde och Sennebyhaken
som mest cirka 4 500 ex 15/10 (Bo Granberg).
BD
Sjöorre Melanitta nigra
Sjöorre observeras regelbundet vid kusten
under vintern, men 60 ex Fågelsundet 25/1
(Zacke Svensson, Johan Södercrantz) var
ovanligt många. Från nordsträcket finns ett
par höga sträcksummor rapporterade från
Svenska Högarna i slutet av april, nämligen
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cirka 1 500 ex 27/4 (Zacke Svensson) och
1 835 ex 29/4 (Zacke Svensson, Bill Douhan).
Inlandsfynd registreras årligen under våren,
i första hand i Mälaren och Tämnaren, från
mitten av april till mitten av maj. I Mälaren
noterades som mest 98 ex i Ekoln 22–29/4
(Johan Södercrantz) och i Tämnaren som
mest 50 ex 11/5 (Ulf Blom). Även om flertalet
hunnit passera i maj, återstår regelbundet
eftersläntrare i början av juni. Vardera 1 ex
sågs vid Salshällen, Singö 4/6 (Tomas Pärt,
Åke Berg) respektive Havsskogen, Väddö 6/6
(Ronny Carlsson).
Även från hösten finns det två fyrsiffriga
antal inräknade på sträck, dels 1 200 ex Sikhjälma, Hållnäs 31/8 (Kalle Brinell), dels
2 130 ex mot SO Understen, Singö 22/9
(Fredrik Bondestam). Fynd i inlandet är
betydligt ovanligare under hösten och 18 ex
Övre Föret 19/10 (Ragnar Hall m fl) är därför
värt att nämna.
ML
Svärta Melanitta fusca NT
För rapportområdet höga sträcksummor
noterades även detta år under våren, denna
gång från Svenska Högarna, där tresiffriga
antal noterades på nordsträck flera dagar i
slutet av april. Som mest inräknades 750 ex
29/4 (Zacke Svensson), strax under fjolårets
toppnotering med 756 ex mot N Röder 27/4.
Så höga antal har tidigare inte rapporterats
från rapportområdet under våren. Det finns
dock ingen anledning att tro att dessa höga
antal i första hand beror på att arten ökar. Förklaringen är istället att sträcket vid denna tid
tidigare inte har följts upp i ytterskärgården.
Tyvärr vet vi inte så mycket om hur det går
för svärtan som häckande i rapportområdet.
Vid Svenska Högarna inräknades 128 ex, det
stora flertalet liggande parvis, 27/5 (Bill Douhan), men vi vet ingenting om häckningsutfallet i ögruppen. Antalet par i slutet av maj och
början av juni har dock ökat under senare år.
Å andra sidan vet vi att häckningarna i Björns
skärgård gick dåligt, endast en kull med fyra
ungar sågs trots att 33 par rapporterats som

häckande (Ulrik Lötberg). Svärtan ökade
kraftigt i Björns skärgård under en följd av
år, men har nu minskat med 60 % på tre år.
Från hösten finns endast tre tresiffriga
sträcksummor rapporterade: 158 ex mot SO
Simpnäs 29/7 (Niklas Hjort); 501 ex mot S
Måssten, Singö 23/9 (Fredrik & Henrik Bondestam) samt 155 ex mot S Sennebyhaken
samma dag (Jan Andersson). Så många under
en dag i slutet av juli är, vad vi vet, mycket
ovanligt.
ML
Salskrake Mergus albellus
Salskraken förefaller att öka som övervintrande längs vår kust, men en så isfattig vinter
som 2014/15 gör att arten är väl spridd och
att det är svårt att få grepp om hur många
som fanns. Rapporter finns från flera lokaler
under årets två första vintermånader, som
mest 20 ex Ugglehällorna, Gräsö 14/1 (Robert Bünsow, Nils-Olof Jerling), således inte
i närheten av föregående vinters antal. Inte
heller våren resulterade i några riktigt stora
antal. Flest, 28 ex, rastade i Karlholmsviken
11/3 (Yngve Meijer) och nästan lika många,
26 ex, i Tämnaren 19/3 (Magnus Liljefors).
Det enda sommarfyndet, en hona, gjordes
Kallrigafjärden 9–21/7 (Per Joelsson m fl).
I motsats till tidigare år framskred hösten
utan att några tresiffriga antal rapporterades.
De största ansamlingarna var istället: 42
ex Tämnaren 18/10 (Bill Douhan); 59 ex
Skedviken 24/10 (Kjell-Arne Larsson); 40
ex Karlholmsviken 25/10 (Kalle Brinell) och
40 ex Kallrigafjärden 27/11 (Leif & Kersti
Östman).
ML

Östhammar 7/4 (Olof Holmberg) och cirka
1 400 ex Vårhäll, Tämnaren 20/10 (Martin
Tjernberg).
ML
[Rödhöna Alectoris rufa]
Under sensommar och höst sågs som mest
12 ex vid Rydbylund, Kungs-Husby (Tom
Norling), men det verkliga antalet var troligen
än större. Härkomsten för dessa fåglar är inte
helt klarlagd (dock givetvis inte hitkomna på
naturlig väg), men till saken hör att ett stort
antal rapphöns årligen utplanteras i samma
område. Syftet med detta, och med motsvarande utsläpp vid Lygnesta på Rydaslätten, är
att träna fågelhundar.
MT
[Rapphöna Perdix perdix]
Stora mängder rapphöns utplanteras årligen
i rapportområdet. Nedan följer en kortfattad
kommunvis sammanställning som ger en
fingervisning om var dessa utsläpp sker:
Enköping: Under föråret noterades minst sex
kullar (≥ 38 ex) på Ryda-, Långtora- och
Landsbergaslätten 1/1–28/3 (Leif Godin
m fl), 4 ex Fjärdhundraslätten 8/2 (Petter
Simonsson, Anders Eriksson) samt vardera
6 ex Långtora Löten och Jädra, Långtora
24/1 (Mats Axbrink, Olle Thyrestam). Sommarfynden inskränker sig till 2 ex Långtora
gård 8/6 (Ingrid Stenström) samt 2 ex
Landsbergaslätten 29/6 (Martin Tjernberg) och 19/7 (Weine Erlandsson m fl ).
Från senhösten och in i december fanns
en kull (8 ex) på Landsbergaslätten
(Stefan Eriksson). Därtill sågs
1 ex Vånsjöåsen,
Rydaslätten

Småskrake Mergus serrator
Från Björns skärgård rapporteras 39 häckningar, men endast några få kullar kom på
vingarna. Arten har minskat med 60 % under
de senaste fem–sex åren (Ulrik Lötberg).ML
Storskrake Mergus merganser
Den största ansamling som rapporterats från
våren respektive hösten är cirka 1 000 ex
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30/9 (Tommy & Anders Eriksson). Tierp:
10 ex Ubblixbo, Tämnaren 10–11/1 (Ulf
Blom, Kalle Brinell). Norrtälje: 5 ex Håsta,
Gottröra 23–31/1 (Tommy Eriksson Järfälla
m fl). Knivsta: 1 ex funnen död Gurresta,
Vassunda 18/2 (Johan Nilsson, Jan Edelsjö),
1 par Ista, Vassunda 26/3 (Anders Köling)
och 1 ex Östuna k:a 23/7 (Christer & Maria
Carlson). Uppsala: 1 ex Lövstaslätten 16/1
(Robert Bünsow m fl) och 8 ex (minst två
med näbbring) Sundbromark 5/9–22/11
(David Hammarberg m fl).
MT
Vaktel Coturnix coturnix NT
Årets första hördes spela på Lövstaslätten
10/5 (Ragnar Hall m fl) och där hördes
även årets sista fyra månader senare, 10/9
(Anders Jansson). Totalt registrerades 264
spelande i rapportområdet under perioden.
Den kommunvisa fördelningen av dessa var:
Enköping 98, Uppsala 71, Tierp 32, Norrtälje
21, Heby 13, Östhammar 13, Knivsta 10, Sala
(del av) 3, Håbo 2 och Älvkarleby 1. En häckning har konstaterats i och med att en flock
innehållande minst 8 ex stöttes vid Huggla,
Östervåla 20/6 på samma plats ringmärktes
en hona 20/6 (Lars Gustavsson).
Övriga fynd: 1 ex stöttes Löhammar, Harg
5/9 (Wilhelm Dietrichson), 1 ex stöttes Rogarna, Tierp 13/9 (Kalle Brinell), 1 ex stöttes
Stamsjön 13/9 (Mats Edholm, Brita Tibell), 1
ex stöttes Solvallamossen, Faringe 20/9 (Tomas
Kjelsson m fl) samt 1 hona gående på vägen vid
Stora Härnevi, Härnevi 2/11 (Tommy Eriksson Järfälla m fl). Ovanligt många sedda fåglar,
kanske en följd av en bra häckningssäsong? Det
sistnämnda fyndet är det endast andra från
november. De första var en helt nyligen död
fågel som hittades vid Forsmark 2009, även
den på månadens andra dag.
Årets antal spelande är det tredje högsta
sedan 2002, endast övertrumfat av 325 år
2011 och 286 år 2007. Medelantalet spelande
i rapportområdet 2002–2014 är 159 (variation 28–325).
MT
Smålom Gavia stellata NT
Några stora antal på sträck har inte rapporterats från våren, som mest endast 28
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ex Stor-Högskär, Söderarm, Rådmansö 9/5
(Raul Vicente). Inlandsfynd har hittills varit
ytterst fåtaliga, men från denna vår finns hela
åtta rapporterade. Sex av dem är dock från
Ekoln, sannolikt ett resultat av en flitigare
bevakning av sträcket i området från Braxenberget, Morga hage: 1 ex hördes spela 1/4,
1 ad 6/4, 1 ex mot V 19/4, 1 ad rastande
21/4 (Johan Södercrantz), 1 ex rastande 9/5
(Jocce Ekström) samt 2 ad rastande 10/5
(Johan Södercrantz). Utöver dessa sågs 1 ex
Vretaudd, Uppsala-Näs (Ekoln) 31/3 (Niklas
Hjort) samt 1 ad sträckande Hjälstaviken 6/6
(Per Johan Ulfendahl).
Även om våren passerade utan några stora
antal (≥50) noterade på sträck, bokfördes
istället ett flertal höga summor under hösten:
vid Simpnäs 71 ex mot SO 19/9, 60 ex mot
SO 26/9, 115 ex mot SO 28/9 och 228 ex
mot SO 16/11 (Niklas Hjort); vid Örskär
85 ex mot SO 19/9 (Mikael Malmaeus) och
50 ex 3/10 (Peter Schmidt); 64 ex mot SO
Understen, Singö 22/9 (Fredrik & Henrik
Bondestam) samt 60 ex mot SO Fågelsundet
28/9 (Kalle Brinell).
Vinterfynd finns såväl från början som
från slutet av året. Fynd under dessa månader,
januari–februari respektive december, har
haft en tendens att öka under senare år. NJ
Storlom Gavia arctica
Vårsträcket passerade utan några riktigt stora
antal observerade på sträck. Flest rapporterade är 54 ex mot N Simpnäs 22/4 (Niklas
Hjort) och 69 ex mot N Arholma 25/4 (Johan
Södercrantz m fl).
Häckningar är av rapporteringen att
döma inte något som eftersöks i någon större
utsträckning, endast tre säkra eller troliga
häckningar har registrerats: 1 par på/vid bo
Jägarmossen, Rimbo 30/5 (Bill Douhan); 1 ad
vid boplats Marsjön, Närtuna 17/6 (Bill Douhan); samt 1 par med 1 unge Vällen, Bladåker
17/7 (Anders Eriksson, Karin Magnander).
Antalet möjliga häckningar som rapporterats
är betydligt fler och finns från ytterligare ett
30-tal lokaler.
Hösten bjöd på några dagar med stora
antal (≥50) på sträck: 19/9 inräknades 150 ex

Vaktlar – antal spelande vaktlar rapporterade
från Upplands rapportområde 1984–2015

mot S Arholma (Eskil & Fredrik Friberg) och
92 ex mot SO Simpnäs (Niklas Hjort), troligen delvis samma individer; 67 ex sträckande
Roksörsviken Gräsö 26/9 (Claes Hansson); 58
ex mot SO Simpnäs 28/9 (Niklas Hjort) samt
11/10 50 ex mot S Arholma (Jacob Rudhe,
Rasmus Elleby) och 62 ex mot S Röder, Blidö
(Magnus Liljefors, Jelmer Poelstra), sannolikt
även här delvis samma fåglar.
NJ
Svartnäbbad islom Gavia immer
[1; 15; 20; 3]
Efter två år utan fynd i rapportområdet inkom
nu tre: 1 ad Sennebyhaken 3/9 (Bo Granberg); 1 ad Ugglan, Gräsö 9/9 (Kersti Östman
m fl) och 1 ex i vinterdräkt Fågelsundet 8/11
(Kalle Brinell).
NJ
Vitnäbbad islom Gavia adamsii
[3; 55; 59; 5]
Åter ett bra år, sex fynd av fem individer har
rapporterats, samtliga från första halvåret:
1 2K Långsandsörarna 9/1 (Andreas Press);
1 2K Stor-Rångsen, Forsmark 14/1 (Martin
Amcoff); 1 2K Rödhäll, Hållnäs 25/1 (Zacke
Svensson m fl); 1 2K (garn i näbben, samma
individ som sågs vid Gävle kring nyår) Sikhjälma hamn, Hållnäs 26/1 (Kalle Brinell m
fl); 1 2K Röder, Blidö 7/5 (Magnus Liljefors,
Peder Winding) och 1 3K Röder 24/5 (Magnus Liljefors, Björn Andersson m fl). Den
som sågs sträcka mot N 24/5 bedöms ha
varit samma individ som passerade Horssten

30 minuter tidigare. Avståndet mellan lokalerna är 35 km, vilket ger en flyghastighet på
cirka 70 km/timme.
De fyra fynden i norr har bedömts vara
observationer av tre olika individer. Den vid
Långsandsörarna har här antagits vara samma
fågel som den vid Rödhäll 25/1. Den som
sågs vid Stor-Rångsen 14/1 skulle teoretiskt
kunna vara samma individ även den, men
vi har valt att bedöma den som en annan.
NJ
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Året började med vinterfynd på två lokaler
redan månadens första dag, 3 ex (två kvar
sedan december 2014) Ulva kvarn, Bälinge
1/1–21/2 (Kenneth Pless m fl) och 1 ex Billudden 1–2/1 (Sebastian Sundberg m fl).
Säkerställda häckningar har rapporterats
från endast två tidigare kända häcklokaler för
arten: 1 ad med som mest 5 ungar Stor-Kärret,
Dalby 10/7 (Gillis Aronsson m fl) och 1 ad
med 2 ungar Lillsjön, Gryta 14/7 (Martin
Tjernberg m fl). Iakttagelser som indikerar
häckning har noterats vid Jönsbolssjön, Almunge (Ragnar Hall m fl); Ekebydammen,
Uppsala (Anders Lindholm); Gyllerbodadammen, Vendel (Kalle Brinell); Klardammen,
Dannemora (Ragnar Hall) samt Nyländadammen, Harg (Wilhelm Dietrichson).
Året avslutades med en smådopping åter
på plats vid Ulva kvarn 15–30/12 (Owe Rosengren m fl).
NJ
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Skäggdopping Podiceps cristatus
Endast ett vinterfynd: 1 ex Sikhjälma hamn,
Hållnäs 26/1 (Kalle Brinell, Patrick Fritzson).
Rapporter som indikerar många häckande par
(≥10) finns från följande lokaler: cirka 25 par
Hjälstaviken (Pekka Westin); 54 ex Södersundet, Rådmansö 16/5 (Tryggve Engdahl m fl);
44 ex (minst 22 par) Stomnarö, Länna 24/5
(Bill Douhan) och 37 ex ruvande Nothällen,
Rotholmviken, Häverö 10/6 (Bo Granberg
m fl). I övrigt har säkerställd häckning, från
enstaka upp till som mest fyra, rapporterats
från ytterligare ett 20-tal lokaler.
NJ
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Årets resultat vad gäller rapporterade
häckningar är att 18 säkerställda och 24
troliga/möjliga har registrerats. Det är färre
än föregående år, men då sammanställningen
bygger på spontanrapportering är det svårt
att säga något om huruvida året i själva
verket var sämre än föregående eller inte.
Häckningsrapporterna har inkommit från
fyra kommuner, (säkra + troliga). Uppsala:
Grissjön, Järlåsa 1+0 par (Anders Jansson);
Kärven, Almunge 1+0 par (Tomas Kjelsson
m fl); Dalkarlskärret 1+0 (Nina Janelm) och
viltvatten vid Eriksberg, Almunge 1+0 par
(Tomas Kjelsson). Östhammar: Slagsmyren,
Morkarla 0+12 par (Lars Bern); Lillbyasjön,
Film 3+0 par (David Hammarberg m fl); Klardammen, Dannemora 1+minst 1 (Ragnar Hall
m fl); Karmdammen, Dannemora 1+0 par
(Lars Bern); Jontedammen, Hökhuvud 1+0
par (Wilhelm Dietrichson) och Nyländadammen, Harg 3+0 par (Wilhelm Dietrichson).
Norrtälje: viltvatten vid Nässja 1+0 par (Bill
Douhan); Trehörningen, Edsbro 2+0 par (Bill
Douhan); viltvatten vid Värnberg, RoslagsBro 1+0 par (Bill Douhan) och Skeppshusviken, Häverö 1+0 par (Bill Douhan). Uppsala:
Kolsjön, Knutby 0+1 par (Sören Andersson).
Därtill förtjänar ett par anmärkningsvärda
observationer från häckningstid att nämnas:
15 ad Kallerö, Forsmark 17/6 (Teet Sirotkin)
och 7 ad Svanbergaviken, Erken 11/7 (Tony
Henricsson). Märkligt med så många tillsammans mitt i sommaren och inte i direkt närhet
av någon känd häckningslokal.
NJ
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Svarthakedopping Podiceps auritus
Säkerställda häckningar (ruvande, med ungar
etc) har rapporterats från följande lokaler:
Östhammar (6 par): 1 par Österbyfjärden,
Gräsö (Stefan Andersson m fl) och 5
par Jontedammen, Hökhuvud (Wilhelm
Dietrichson). Uppsala (6 par): 1 par viltvatten
vid Frötuna, Rasbo (Lars Gotborn); 1 par
Funbosjön (Anton Nytén);1 par Vaksaladammen, Vaksala (Bengt Säfström) och 3 par
viltvatten vid Eriksberg, Almunge (Tomas
Kjelsson). Enköping (4 par): 1 par Korsängens
vattenpark, Enköping (Bodil Bernström m fl);
1 par Lillsjön, Gryta (Yngve Hareland m fl)
och 2 par Ingermossens viltvatten, Altuna (Eva
Johansson). Norrtälje (8 par): 1 par Österhamn, Arholma (Eskil Friberg m fl); 2 par
Röder, Blidö (Magnus Liljefors m fl); 1 par
Jägarmossen, Rimbo (Roland Sjölander); 1
par i damm Byholma, Väddö (Ronny Carlsson); 1 par Simpnäs, Björkö-Arholma (Niklas
Hjort); 1 par Vidinge, Rådmansö (Robert
Bünsow) och 1 par Korpholmen, Blidö (Ulric
Ilvéus).
Sammantaget har endast 24 säkerställda
häckningar registrerats. Därtill har par under
häckningstid rapporterats från ytterligare ett
antal lokaler, men utan att säker häckning
har kunnat konstateras. Det verkliga antalet
häckande par i rapportområdet är tresiffrigt,
sannolikt en bra bit över hundra par. Spontanrapporteringen ger således en dålig bild av
verkligheten.
NJ
Mindre lira Puffinus puffinus [0; 0; 1; 1]
Ett ex sågs passera förbi Björn på sträck mot
sydost 10/10 (Per Andersson m fl). Första
fyndet i rapportområdet, andra i landskapet
Uppland.
YH
Havssula Morus bassanus [0; 3; 4; 1]
En adult individ passerade mot S förbi Sennebyhaken 25/5 (Jan Andersson, Bo Granberg).
Detta är det 8:e fyndet i rapportområdet och
det första sedan 2009.
YH
Storskarv Phalacrocorax carbo
Från kusten har totalt cirka 2 400 häckande par (i fjol 1 832 par), fördelade på

Rördrom – antal tutande hanar 1973–2015

sju kolonier, rapporterats. Storleken på
respektive koloni var: cirka 350 par Skrakhällen, Lövstabukten – genomgående lyckade
häckningar (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson);
cirka 630 par Skvalphällen, Lövstabukten
– cirka 70 % misslyckade häckningar på grund
av högvatten (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson);
cirka 500 par Själön, Lövstabukten och cirka
180 par Mässingsören, Lövstabukten (Ulrik
Lötberg m fl). Från kusten i Östhammars kommun har cirka 100 par rapporterats som häckande på Länsman, Öregrundsgrepen, men
samtliga par misslyckades (Ulrik Lötberg).
I Norrtälje kommun har antal par i två kolonier
registrerats, dels 699 par på Själgrundsskallen,
Singö och 34 par på liten ö V Spillersboda,
Frötuna (”Levande Skärgårdsnatur 2015”,
Bill Douhan).
Från våra insjöar finns åter bara en häckningslokal känd, nämligen Stenholmen,
Gorran, Mälaren där cirka 25 par bedöms ha
häckat (Peter Samuelsson, Tommy Knutsson).
Tyvärr har inga andra häckningar rapporterats från Mälaren, men troligen finns det
flera.
YH
Rördrom Botaurus stellaris NT
Först ut denna vår var en drom i Hjälstaviken, 1 ex ropande 8/3 (Bengt-Åke Larsson).
Totalt registrerades under året 71 tutande
drommar, vilket innebär en fortsatt ökning.
Årets antal närmar sig snittet (77 ex) för
åren 2000–2009. Tämnaren (inklusive
Sörsjön) hade flest tutande med 8 ex, följt

av Vendelsjön med 5 och Hjälstaviken med
4. Årets sista observation var den som flög
upp ur ett dike vid Hjälstaviken 7/10 (Bodil
Bernström).
YH
Ägretthäger Ardea alba
Antalet observationer har ökat kraftigt och
arten börjar närma sig ”nästan vanlig”. Det
har inkommit totalt 344 rapporter avseende
uppskattningsvis minst 8 olika individer,
vilket tordevara rekord för rapportområdet.
Det började med hela 3 ex vid Uggelnäs,
Skedviken 17–20/4 (Bill Douhan m fl).
Efterföljande observationer i Norrtälje kommun under vår och sommar var: 2 ex Brosjön,
Roslags-Bro 9/5 (Magnus Bladlund m fl); 1 ex
Björkarn, Skederid 10/5 (Kristoffer Stighäll);
1 ex Blåkaren, Häverö 28/6 (Göran Karlsson);
1 ex Arholma 4/7 (Janne Wahlström) samt
2 ex Hemsundet, Blidö 22/8 (Sten Sundh).
Fynden blev efterhand allt mer kustnära. Det
är svårt att fastställa antalet olika individer.
Nästa välobserverade individ, efter dem
vid Skedviken, var 1 ex Hjälstaviken 28/4–2/5
(Bengt Ottosson m fl). Härifrån rapporteras
också mer spridda observationer fram till
och med augusti: vardera 1 ex 26/5 (Johan
Ericson), 13–20/6 (Kjell Ingeström m fl) och
13–14/8 (Anders Jansson m fl). Det kan ha
varit en och samma individ som rört sig vid
Hjälstaviken med omgivningar hela sommaren, men mer troligt är att flera ickehäckande
besökt området.
Flest rapporter kommer dock från
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016

21

rapportområdets norra del. Här började det
med 1 ex Biotestsjön 22/5–14/6 (Joakim
Djerf) och den följdes av en riktig långstannare vid Ledskär 11/6–9/8 (Per Andersson m
fl). Den senare fick sällskap och 2 ex sågs här
9/8–26/9 (Petra Ögren m fl). Vissa dagar sågs
bara en individ, men troligen var båda kvar i
området under hela perioden. Tillfälligt rastade ytterligare 1 ex vid Ledskär 1/9 då 3 ex
noterades (Ingela Källén, Sebastian Kirppu).
Säsongen avslutades med några fynd av rastande eller sträckande på andra lokaler: 2 ex
Årike Fyris 2/9 (Christina Karlsson m fl); 2 ex
mot S Skatudden 29/9 (Mats Edholm, Brita
Tibell) och avslutningsvis 1 ex Fågelsundet
4/10 (Per Johan Ulfendahl m fl).
YH

bättre kontroll av redan tidigare kända häckningslokaler och inte på ett ökande bestånd.
Följande häckningsuppgifter har inkommit: 1
par Yxlan, Blidö 3/4 (Jan Molander); cirka 30
par Norrboda, Gräsö 9/5 (Mikael Malmaeus);
cirka 10 par Grönsö, Österlövsta 24/5 (Per
Eriksson); 29 par Lötholmen, Rådmansö 29/6
(Bill Douhan); 57 par Hensviksö, Häverö 1/7
(Bill Douhan); 15 par Kvilunda, Roslags-Bro
2/7 (Bill Douhan); 74 par Björkskäret, Blidö
3/7 (Bill Douhan) samt 37 par Rangarnö,
Väddö 7/7 (Bill Douhan).
En likaledes mild avslutning på året
innebar att enstaka, eller som mest tre, har
rapporterats från ett tiotal lokaler under
december.
YH

Gråhäger Ardea cinerea
Observationer av 1–3 ex har denna milda
januari–februari rapporterats från ett flertal
lokaler såväl i inlandet som vid kusten. Redan
i mars anlände många nya från söder, och
som mest noterades 76 ex Norrboda, Gräsö
31/3 och 3/4 (Elisabeth & Åke Karlsén, Ulf
Eriksson). En stor ansamling rapporterad
från sen vår var 50 ex Karlholmsviken 31/5
(Kalle Brinell).
Från häckningstid har sammantaget 253
häckande par rapporterats från totalt 8 lokaler
(samtliga lokaler, utom en, belägna vid kusten
eller kustnära). Det är avsevärt fler par än
året innan, men det beror i första hand på en

Vit stork Ciconia ciconia CR
Fyra fynd av enstaka individer, alla gjorda
under våren och som här bedömts som olika,
har rapporterats: 1 ex Bergby, Rimbo 7–8/4
(Leif Gustavsson m fl); 1 ex Årike Fyris 17/4
(Daniel Pettersson); 1 ex mot S Hjälstaviken
8/5 (Anette Westin m fl) samt 1 ex Karby,
Vendelsjön 22/5 (Kenneth Pless m fl). YH
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Bivråk Pernis apivorus NT
Årets första bivråk rapporterades från Lorthamra, Tämnaren 11/5 (Ulf Blom). Nämnas
kan att det även finns tre fynd daterade
från perioden 3–9/5, men för dessa har inga
beskrivningar inkommit (rrk kräver beskriv-

ning av fynd gjorda före 10/5). De sista rapporterade individerna för året, vardera 1 ex,
passerade Örskär (Magnus & Ivan Glennstål)
respektive Långsandsörarna 27/9 (Per Johan
Ulfendahl m fl). Det totala antalet individdagar (summan av antalet observerade individer
per dag under året) blev 375. Det är något
fler än året innan och nära medelvärdet för
perioden 2004–2014 (=359). Från kusten har
det rapporterats totalt 36 väststräckande individer 10/8–26/9, som mest 14 ex Måssten,
Singö 12/9 (Fredrik & Henrik Bondestam).
Något märkligt och svårförklarligt tycks ha
skett vad gäller insträcket från Åland/Finland
under hösten. Under 1970– och 1980–talen
var det ytterst få individer som noterades, men
även under perioden 2003–2011 (medelvärde
3, variation 0–7). Under de fyra senaste åren
har antalet individer som noterats på insträck
varierat mellan 23–53 (medelvärde 39). MT
Brun glada Milvus migrans EN
Brun glada har under perioden 25/4–26/7
rapporterats från 13 lokaler spridda över
rapportområdet, från Skutskär i norr till
Litslena i sydväst och Arholma i sydost.
Antalet inblandade individer är i princip
omöjligt att avgöra med tanke på hur
rovfåglar kan förflytta sig över stora avstånd på kort tid. I teorin kan det ha varit
tretton individer, men inte i realiteten.
Det är dock bara i ett fall som vi med stor
sannolikhet kan säga att det var samma
individ som rapporterats från olika lokaler.
Det var den av allt att döma nordsträckande fågel som först sågs vid Uppnäs,
Rådmansö 14/5 (Åke Berg) och som något
senare samma dag observerades på Arholma
(Fredrik Friberg). Om vi trots allt skall försöka
oss på en grov bedömning av antalet individer
som varit involverade, stannar den vid fyra.
MT
Röd glada Milvus milvus
Den första för året sågs vid Hjälstaviken redan
11/3 (Pekka Westin m fl) och den sista vid
Rydaslätten 29/8 (Nils Forsselius). Från den
aktuella perioden finns fynd från 17 lokaler
rapporterade, det vill säga ungefär lika många
som föregående år. Med undantag för 2 ex

Fjärdhundraslätten 11–12/8 (Bengt Ottosson
m fl), var det i övriga fall endast 1 ex som observerades. På samma sätt som för brun glada
är det omöjligt att bedöma antalet individer
som varit i omlopp, men uppskattningsvis
rör det sig om åtminstone 3–5 ex. Intressant
i sammanhanget är att, på samma sätt som
2014, fynd gjordes redan i mars, något som
knappast har förekommit tidigare under
2000-talet. Är detta en indikation på att röd
glada snart kommer att bosätta sig i Uppland?
MT
Havsörn Haliaeetus albicilla NT
Antalet rapporterade fynd uppgick till 3 930,
vilket är i samma storleksordning som under
de senaste fyra åren (3 567, 3 812, 3 767
respektive 4 140). I 31 av dessa fynd har
tvåsiffriga antal observerats och de två största
ansamlingarna var 36 ex Sevedskvarn, Nora
27/1 (David van der Spoel) och 32 ex Sörfjärdens badplats, Älvkarleby 9/4 (Tore Dahlberg
m fl). Numera är havsörn, åtminstone vintertid, den flitigast rapporterade rovfågeln. Att
det är så kan delvis ha att göra med att arten
ofta visar sig kretsande och därmed är lätt att
upptäcka på stora avstånd. Havsörn häckar
numera spridd över hela Uppland och i vissa
områden ligger reviren tätt, utan mellanrum,
till exempel i Mälaren och längs kusten. MT
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Arten sågs i stort sett dagligen från och med
24/3 fram till och med 15/10, vilket är helt
normala datum för ankomst respektive bortflyttning. En sista eftersläntrare noterades
vid Hjälstaviken 26/10 (Leif Gustavsson).
Nämnas kan också att 10 väststräckande över
Ålands hav noterades 12/8–22/9.
MT
Blå kärrhök Circus cyaneus NT
Flera individer fanns kvar in på det nya året
och rapporter finns från tre lokaler under
januari–februari: 1 hane + 1 honfärgad Hjälstaviken med omnejd 1–24/1 (Yngve Hareland m fl); 1 hane + 2 honfärgade Rydaslätten
med omnejd 3–24/1 (Torbjörn Ebenhard m
fl) samt 1 honfärgad Vaksala 21/1 (Stephan
Manktelow).
Vårflyttningen startade redan 6/3 med
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016
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1 ad hane vid Berga, Tämnaren (Lars Bern).
Flyttningen fortgick långt in i maj med 19
fynd under denna månad fram till och med
31/5. Summan individdagar under våren
stannade vid 108, betydligt fler än året
innan (=76), men under medeltalet för åren
2003–2014 (=141).
Från sommaren (här=juni–juli) finns
iakttagelser noterade vid tre lokaler: 1 2K+
översomrande vid Hjälstaviken där den var
kvar in i augusti (Ronny Melbéus m fl); 1 ex
Ledskär 7/7 (Klara Öhman) och 1 honfärgad
Tibble, Vassunda 8/7 (Anders Köling).
Den första som bedömdes som en
höstflyttande individ var 1 ad hona Lörsta,
Uppsala-Näs 4/8 (Karl Göran Andersson)
och från och med 11/8 sågs arten dagligen.
Antalet individdagar under hösten, fram till
och med 30/11, blev 469. Resultatet innebär
en rejäl uppryckning jämfört med fjolårets
305 och är också över medelvärdet för höstarna 2003–2014 (=408, variation 254–656).
Det stora antalet individdagar indikerar en
god häckningssäsong i Norrland, men även
i Finland. På insträck från öster över Ålands
hav inräknades totalt 133 ex 7/9–30/10, som
mest 21 ex Måssten, Singö 12/9 (Fredrik &
Henrik Bondestam). Medelvärdet för antalet
insträckande under höstarna 2005–2014 är 76
(variation 33–185).
Vinterfynd finns även från december: 2 1K
Hjälstaviken 2–12/12 (Martin Tjernberg
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m fl); 1 honfärgad Grystaviken 3/12 (Thomas
Johansson, Pekka Westin) och 1 honfärgad
Vallby, Husby-Sjuhundra 6/12 (Henrik
Aspeborg).
MT
Stäpphök Circus macrourus [18; 9; 78; 15]
Återigen ett stort antal förbisträckande fåglar,
tre under våren och 12 under hösten (endast
slaget av 20 individer 2012). Från perioden
2003–2015 har 58 stäpphökar rapporterats,
det vill säga 5,5/år. Det allt större antal stäpphökar som ses i Uppland, och i Sverige för övrigt, gör att man starkt kan misstänka att arten
numera regelbundet häckar med flera par på
myrmarker i Norrland. Även om årets fynd
egentligen är för många för att presenteras i
detalj, gör vi åter ett undantag då företeelsen
är mycket intressant: 1 3K+ hane Lövstalöt,
Bälinge 23/4 (Martin Molin); 1 2K+ hona
Roksörsviken, Gräsö och Örskär 26/4 (Claes
Hansson respektive Martin Irestedt); 1 2K
hane Torslunda, Tierp 14/5 (Kalle Brinell); 1
1K Hosjön, Knutby 16.8 (Leif Gustavsson); 1
1K Kungsängen, Uppsala 27/8 (Petter Nordvander, Susanne Malm); 1 1K Hjälstaviken
31/8 (Robert Bünsow m fl); 1 1K Harka, Frötuna 3/9 (Karl-Arne Rosling); 1 1K Tjocksta,
Lövstaslätten 4/9 (Bo Hallman); 1 ad hane
Månkarbo 4/9 (Kalle Brinell); 1 2K+ hona
Ytterö, Tierp 4/9 (Tommy Eriksson Järfälla,
Thomas Johansson); 1 1K Hånstaslätten, Lena
5/9 (Petter Haldén); 1 2K hane Hånstaslätten

5/9 (Petter Haldén), därefter på Lövstaslätten
5–7/9 (Lars-Erik Sarasniemi, Matte Haglund
m fl); 1 1K Örskär 12/9 (Martin Irestedt);
1 1K Övergran 13/9 (Ulric Ilvéus, Micke
Johansson) samt 1 1K Hjälstaviken 16/9
(Gustav Knall). (Se foto på sida 53.)
MT
Ängshök Circus pygargus EN
Häckningssäsongen bjöd på såväl positiva som
negativa inslag. Positivt var att så pass många
som sex eller sju par av allt att döma skred
till häckning, medan det var klart negativt att
inte en enda unge med säkerhet blev flygg. Att
ängshöken, som på Öland, i allt högre grad
har börjat häcka i odlade fält är även det till
nackdel för häckningsutfallet. I Fåglar i Uppland 2015:4 sid 36–37 redovisar Bill Douhan
utförligt resultatet av de kända häckningarna
i rapportområdet.
Från sensommaren finns två observationer
av årsunge rapporterade, nämligen 1 ex Broby,
Funbo 25/8 (Håkan Lagerqvist) och 1 ex
Fjärdhundraslätten 6/9 (Magnus Brandel).
Detta kan vara ytterligare tecken på att en
lyckad häckning trots allt har ägt rum i rapportområdet under året (”Velångenparet”?).
Å r e t s f ö r s t a ä n g s h ö k o b s e r v e ra des vid Kalvnäsängarna, Tämnaren 27/4
(Lars G Åberg) och sist ut var 1 ex Lövstaslätten 9/9 (Raoul & Erik Wexius). Det totala
antalet individdagar, exklusive observationer
som bedöms ha haft samband med de etablerade paren, stannade vid drygt 50. Det är 30
färre än året innan.
MT
Duvhök Accipiter gentilis NT
Det totala antalet individdagar under året
stannade vid 757, en summa som legat förvånansvärt konstant under de senaste tio åren
(mv 766, variation 644–958). Av dessa härrör
153 från januari–februari (mv 140, variation
71–189) och 53 från december (mv 64, variation 44–108). Även dessa antal är i närheten
av respektive medelvärde för den senaste
tioårsperioden. Det enda avvikande med
årets uppträdande var antalet duvhökar som
rapporterats komma på insträck från öster
över Ålands hav under hösten, nämligen 29
ex 26/8–3/10. Detta är den högsta noteringen

under perioden 2005–2014 (mv 13, variation
4–24).
Ryttman (1985) uppskattade andelen
finska duvhökar i det svenska vinterbeståndet
till cirka 30 %. Förmodligen är den andelen
numera betydligt lägre än tidigare, troligen
en följd av ett minskande bestånd i Finland.
Den högsta dagssumman västflyttande som
noterats är 41 ex vid Skatudden 2/10 år
1976. Det är troligen den högsta dagssumman sträckande som finns från Sverige. På
1970– och 1980–talen var det för övrigt inte
helt ovanligt med dagssummor på 10–20 ex
vid Skatudden, antal som man numera aldrig
kommer i närheten av.
Även denna höst fångades, med tillstånd
från länsstyrelsen, duvhökar vid Wij, Övergran och under perioden 14/8–25/11 var det
22 ex som fastnade i fällorna. Dessa ringmärktes och transporterades iväg för att släppas
på behörigt avstånd från fasanuppfödningen
(Tommy Eriksson Järfälla m fl).
MT
Sparvhök Accipiter nisus
Under vårflyttningen registrerades totalt
cirka 260 nordsträckande längs kusten,
vilket är rekord för perioden 2003–2015. Den
högsta dagssumman för en lokal var 59 ex
Skvallerhamnsudden, Arholma 25/4 (Fredrik
Friberg m fl).
Från flyttningen över Ålands hav under hösten har 2 566 ex mot V noterats i
Artportalen. Även det är den klart högsta
noteringen för åren 2004–2015, därtill den
främsta någonsin. Det tidigare rekordet var
1 957 ex hösten 2005 och medelvärdet
för perioden 2004–2014 är 1 020 ex. En
stor del av förklaringen till de rekordmånga
sträckande sparvhökarna denna höst är att så
många som 763 ex räknades från Måssten,
Singö 12/9 (Fredrik & Henrik Bondestam).
Denna dagssumma är den klart högsta som
någonsin registrerats i rapportområdet.
Det tidigare rekordet var 454 ex mot
V Skatudden 13/9 år 1999. Årets näst högsta
dagssumma, 213 ex Skatudden 19/8 (Mats
Edholm, Brita Tibell), är även den en av de
bättre under de senaste elva åren. Det tidigare
höstrekordet vad gäller antalet insträckande
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016
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över Ålands hav var 1 783 ex 1975 med 1 627
ex 1982 som näst bästa. Dessa numerär inbegriper dock bara antalet inräknade vid de
lokaler som då var aktuella i sammanhanget:
hösten 1975 Skatudden och Rönnskärs udde
och hösten 1982 endast Skatudden. Nutida
summeringar inkluderar samtliga lokaler
från Singö i norr till Svenska Högarna i söder. Som tidigare framhållits lär totalantalet
västflyttande över Ålands hav under hösten
årligen uppgå till åtminstone 5 000, kanske
det dubbla. Rimligtvis blir en stor andel av
dessa åter räknade när de senare sträcker ut
vid Falsterbo, där de dock bedöms ha svenskt
ursprung.
MT
Ormvråk Buteo buteo
Rapporteringen från perioden 1/1–20/2 (nya
individer observerade efter angiven period
betraktas som nyanlända) visar att åtminstone ett hundratal ormvråkar övervintrade
i rapportområdet. Den kommunvisa fördelningen av dessa var: Norrtälje 38, Enköping
23, Uppsala 15, Östhammar 8, Knivsta 7,
Tierp 5 samt Heby och Håbo vardera 2. Åren
2006–2009 registrerades mellan 100 och 140
ex som övervintrande (observerade januari
–februari) i rapportområdet.
Efter två stränga vintrar, 2009–2010 och
2010–2011, minskade antalet drastiskt, men
tycks nu åter vara på väg upp mot tidigare
nivåer. Medelantalet övervintrande under
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perioden 2003–2014 var 81 ex.
Det högsta antalet nordsträckande som
rapporterats från våren är 55 ex Roksörsviken, Gräsö 11/4 (Claes Hansson) medan
högsta dagsnoteringen för hösten blev 26 ex
mot S Översävne, Västerlövsta 3/9 (Björn
Jerner). Totalt noterades 189 ex mot V över
Ålands hav 29/8–28/10, vilket är ett ganska
normalt antal. Som mest inräknades 60 ex
Sennebyhaken, Väddö 30/98 (Bo Granberg,
Jan Andersson).
MT
Fjällvråk Buteo lagopus NT
De övervintrande fjällvråkarna (observerade
januari–februari) var som vanligt färre än
ormvråkarna. Antalet olika individer bedöms
ha varit 68, vilket är något fler än vintern
innan (=62), men i paritet med medelvärdet
för perioden 2003–2014 (=69, variation
43–112). Dessa 68 fördelade på kommuner
var: Enköping 24, Uppsala 19, Norrtälje 11,
Knivsta 5, Heby 3, Tierp 3, Östhammar 2
och Håbo 1.
Från vårsträcket finns inte så mycket annat att nämna än att det högsta antalet var
7 ex mot N Svenska Högarna 29/4 (Zacke
Svensson, Bill Douhan) och att den sista för
säsongen var 1 ex Slavsta, Uppsala 17/5 (Hans
G Gustavsson). Ett regelrätt sommarfynd har
rapporterats, nämligen 1 ex Gnistarondellen,
Uppsala 12/6 (Mats Andersson).
Första fynden av individer, vardera 1 ex,

som bedöms ha varit höstflyttande gjordes
vid Litslena k:a 18/8 (Anders Lindholm) och
vid Skatudden 21/8 (Göran Ormestad). Från
och med 3/9 rapporterades arten dagligen.
Nio tvåsiffriga dagssummor har bokförts,
som mest 35 ex mot S Berga, Tämnaren 30/9
(Magnus Klingse).
MT
Kungsörn Aquila chrysaetos NT
Under första halvåret, observationer finns från
perioden 1/1–24/5, uppgick antalet individdagar till 219, vilket är väsentligt fler än något
annat år 2003–2014 (medelvärde 127, tidigare högstanotering 162 år 2006). Den kommunvisa fördelningen av fynden var Enköping
125, Uppsala 39, Tierp 20, Östhammar 12,
Knivsta 11, Heby 7 och Norrtälje 5.
Efter ett år med utebliven häckning, lyckades det enda kända paret producera två ringmärkningsdugliga ungar (Martin Tjernberg
m fl). Därtill finns tre fynd från sommaren
på lokaler som inte kan sättas i samband
med denna häckning: 1 2K+ Funbosjön 7/6
(Sonja Jansson, Håkan Lagerqvist); 1 2K+
Skokloster 13/6 (Jan Bergman) och 1 2K+
Ältan, Söderby-Karl 11/7 (Bill Douhan).
Rapporteringen från andra halvåret
resulterade i sammantaget 77 individdagar
från perioden 25/8–31/12. Det är något över
genomsnittet för tolvårsperioden 2003–2014
(=62). Den kommunvisa fördelningen var
Enköping: 47, Uppsala 9, Tierp 8, Heby 4,
Norrtälje 4, Östhammar 4 samt Håbo 1.
Om vi istället tittar på antalet individdagar säsongsvis (=totalsumman från första
höstfynd till sista vårfynd året därpå) 2003/04
till 2014/15, varierar antalet mellan 129
(2004/05) och 296 (2014/15). Sett över
hela denna period ligger genomsnittet på 199
individdagar och det går inte att utläsa någon
trend i detta material.
Övrigt: För nionde vintern i följd (2014/15)
övervintrade samma kungsörn på Kilbyslätten,
Alunda. När den sågs första gången var den
minst tre år gammal. Den var åter på plats
vintern 2015/16 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Minst lika intressant är att två adulta individer
sågs tillsammans med en årsunge vid Ledskär
8/9 (Kalle Brinell). Denna observation kan inte

tolkas på annat sätt än att det finns ytterligare
ett häckande par i Uppland! Slutligen kan
nämnas att en årsunge sågs passera Svenska
Högarna 27/9 (Jonas Myrenås m fl).
MT
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Årets två första iakttagelser är från 5/4 då
vardera 1 ex sågs vid Hjälstaviken (Ulf Johansson m fl) respektive Sidfjärden, Väddö
(Bill Douhan).
Ringmärkningen av boungar fortsatte även
detta år i Roslagen. Sammantaget försågs 18
ungar med ring i de elva bon som innehöll
ungar, det vill säga 1,64 ungar/lyckad häckning. Endast ett bo innehöll 3 ungar, fem bon
vardera 2 ungar och fem vardera 1 unge. Snittet
är lågt och tycks för närvarande stadigt sjunka.
Ytterligare nio bon besöktes, men i dessa hade
häckningen misslyckats, alternativt aldrig
påbörjats. Det går dåligt för fiskgjusen. Fiskgjusesäsongen avslutades med 23 fynd under
första halvan av september och ytterligare sju
under andra halvan av månaden. Det sista var
1 ex Tämnaren 30/9 (Magnus Klingse). MT
Tornfalk Falco tinnunculus
Tolv individer som bedömdes vara övervintrande (observerade under januari–februari)
har rapporterats, sju i Enköpings och fem i
Uppsala kommun. Det är två fler än vintern
innan, men ändå under medelvärdet för åren
2003–2014 (=15,5). Antalet övervintrande
var dock klart fler åren 2003–2009 (mv 21)
än vintrarna därefter (mv 8).
I likhet med 2014 konstaterades 36 häckningar även 2015, nästan alla i holkar. Till
detta skall läggas en trolig och 17 möjliga
häckningar. Antalet säkra + troliga/möjliga
häckningar var således 54, vilket inte skiljer
sig nämnvärt från 2013 och 2014 (46 respektive 50). Den kommunvisa fördelningen
av dessa var (säkra + troliga/möjliga): Heby
13+2, Uppsala 10+3, Enköping 6+2, Tierp
3+3, Knivsta 1+4, Sala (del av) 1+1, Norrtälje
1+1, Östhammar 1+0 och Älvkarleby 0+2.
Det totala antalet tornfalkar som rapporterats som väststräckande över Ålands hav
under hösten bedöms ha varit drygt 40 ex
4/8–28/9.
MT
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Aftonfalk Falco vespertinus [26; 87; 72; 3]
Tre fynd under året, vilket är normalt: 1 2K
hona Måssten, Singö 12/6 (Tomas Pärt); 1
1K Ledskär 4/9 (Magnus Liljefors, Matte
Haglund, Michael Bergman) och 1 1K Fjärdhundraslätten samma dag (Bengt Ottosson).
MT
Stenfalk Falco columbarius
Även detta år föreligger två vinterfynd från
årets början (januari–februari): 1 honfärgad
Översävne, Västerlövsta 9/2 (Björn Jerner)
och 1 ex Litslena k:a 23/2 (Anders Fredricsson). Vårflyttningen inleddes i slutet av mars
och det totala antalet individdagar under
våren (24/3 – 24/5) stannade vid 46. Det
är nio färre än året innan och långt under
medelvärdet för perioden 2003–2014 (=79,
variation 42–140). Observationer under
sommaren (juni–juli) rapporteras i stort sett
årligen och två iakttagelser finns även denna
gång: 1 ex Marma skjutfält 21/6 (Per Johan
Ulfendahl) och 1 ex Hjälstaviken 26/7 (Kermith Illerbrand).
Under det att antalet individdagar under våren var nära bottennotering för åren
2003–2014, blev motsvarande antal för
hösten, 118, istället nytt rekord (mv 80,
variation 43–100). En stor del i detta hade
de 46 ex som registrerades som västflyttande
över Ålands hav, vilket också är högre än
motsvarande resultat 2003–2014 (mv=23,5,
variation 9–42).
Året avslutades med två fynd även i
december: 1 ex Hjälstaviken 1/12 (Raoul
Wexius, Gunnar Ehrenroth) och 1 ex Halvars,
Sala kommun 24/12 (Bengt Ottosson). MT
Lärkfalk Falco subbuteo
Årets första sågs vid Månkarbo, Tierp redan
13/4 (Lars Bern, Jacob Angsten). Från och
med 22/4 finns dagliga fynd noterade i Artportalen. Årets primör är den tidigaste som
har registrerats sedan åtminstone 2001. Datum för den första observationen har annars
legat punktligt kring 25/4 åren 2001–2014
(variation, 15/4–30/4). Den största ansamlingen som noterades under våren var 11
ex Hjälstaviken 16/5 (Kermith Illerbrand),
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tangerat rekord för 2000-talet. Därtill kan 8
ex, därav sju sittande tillsammans i ett träd,
Svenska Högarna 10/5 nämnas. Vid tillfället
rådde dimma (Tommy Eriksson Järfälla, Bill
Douhan).
Totalt har elva individer registrerats på
insträck över Ålands hav under perioden
29/8–19/9. Årets sista observerade lärkfalk
noterades Granö, Länna 2/10 (Kjell Sahlberg).
Det totala antalet rapporterade fynd av arten
under året var 924. Under åren 2007–2014
har detta antal varierat mellan 819–1 284,
vilket gissningsvis indikerar en relativt stabil
population.Vid ett försök att bedöma antalet häckande par i rapportområdet utifrån
observationer gjorda under juni–juli, hamnar
man på drygt ett hundratal. Vid denna tid,
mitt under häckningen, är de etablerade
paren stationära i reviren och mörkertalet
är sannolikt stort. En granskning av fyndens
fördelning visar mycket riktigt på stora luckor
i förekomsten, bland annat i Mälarregionen,
Heby kommun samt stora delar av Tierp, Östhammar och Norrtälje kommun. En försiktig
uppskattning av det verkliga antalet häckande
par i rapportområdet ger minst 250 par. MT
Jaktfalk Falco rusticolus [≥18; 63; 13; 1] VU
Tredje året i följd med en iakttagelse: 1 1K
Västanhede, Tierp 5/9 (Martin Fransson).
Fynd nummer 13 i rapportområdet under
2000–talet.
MT
Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT
Domkyrkofalken fanns kvar i Uppsala med
omnejd fram till och med 26/4. Den var
således kvar två veckor längre än 2014. Från
januari–februari finns enstaka fynd från
ytterligare fyra lokaler rapporterade: 1 ex
Simpnäs, Björkö-Arholma 1/1 (Niklas Hjort);
1 ex Ribbingebäck, Skogs-Tibble 6/1 (Stefan
Eriksson); 1 ex Landsberga, Biskopskulla
15/2 (Hans Norélius, Eva Edmert) och 1 ad
Hjälstaviken 25/2 (Pekka Westin, Gunnar
Steinholtz).
Den första individ som bedömts som vårflyttande var 1 ex Ubby, Dalby 6/3 (Ulf Karlsson). Antalet individdagar under våren, den
vid domkyrkan undantagen, fram till och

med 31/5 blev 69, vilket är nytt rekord (mv
2004–2014 är 40, variation 22–60).
Under sommarmånaderna (juni–juli)
rapporterades åtta fynd 5/6–28/7. Av dessa
misstänks dock tre från dagarna 19–28/7 vara
tidiga flyttare. Fortfarande finns inget som
indikerar häckning.
Summan individdagar under höstflyttningen var 129, vilket är 16 färre än
2014, men över genomsnittet för perioden
2004–2014 (=118, variation 85–163). An-

talet individer som noterades på insträck
från öster längs kusten i Norrtälje kommun
var 23, vilket är ett jämförelsevis stort antal.
Perioden 2003–2014 rapporterades i medeltal
14 insträckande individer (variation 3–28).
Falken som under en följd av år övervintrat
kring domkyrkan i Uppsala, återvände redan
24/8 för att påbörja sin åttonde övervintring
och här kunde den avnjutas åtminstone fram
till årsskiftet. Tillfälligt sågs här 2 ex 11/9 (Per
Johan & Kerstin Ulfendahl).
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Under december gjordes ytterligare nio
fynd: vid Hjälstaviken 1 1K 1/12 (Raoul
Wexius, Gunnar Ehrenroth) och 7/12 (Pekka
Westin), 1 ad 9/12 (Tommy Eriksson Järfälla)
och 1 ex 22/12 (Pekka Westin); 1 1K Lövstaslätten 12/12 (Fredrik Bondestam); 1 ex
Grans gård, Yttergran 16/12 (Björn Wester);
1 1K Landsbergaslätten, Biskopskulla 16/12
(Thomas Johansson); 1 1K Fjärdhundraslätten 20/12 (Pekka Westin) samt 1 1K Kårsta,
Villberga 21/12 (Thomas Johansson, Pekka
Westin). I några/flera av decemberfynden
kan man misstänka att det rör sig om en och
samma individ, men oavsett detta kan det
konstateras att antalet vinterfynd successivt
ökar från år till år.
MT
Vattenrall Rallus aquaticus
Två vinterfynd har rapporterats, ett från
början och ett från slutet av året: 1 ex Johannisfors, Forsmark 23/1 (Anders Arnell)
respektive 1 ex Hjälstaviken 3/12 (Bodil
Bernström). Vårens första, bedömd som
sådan, hördes vid Hjälstaviken 4/3 (Bodil
Bernström).
Från häckningssäsongen har omkring 120
”spelande” bokförts på 66 lokaler. Det är 40
respektive 22 fler året innan. Flest, cirka 25,
har som vanligt hörts i Hjälstaviken (Pekka
Westin). Kanske kan nu en uppgång skönjas efter de stränga vintrarna 2009/10 och
2010/11. Under åren 2010–2014 låg genom-
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snittet på 90 ropande. Innan dess hördes som
lägst 114 och som högst 277.
MT
Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU
Årets första spelande hördes vid Kärven, Almunge 11/4 (Torbjörn Karlsson), det tidigaste
vårfyndet under perioden 2002–2015. Sist
ut var den som hördes vid Hjälstaviken 29/7
(Jan Wernerman). Det totala antalet spelande
under året var 24, samma antal som 2014, en
normal årssumma. Årets 24 fördelade sig på
17 lokaler med som mest 7 ex Hjälstaviken
25–26/6 (Pekka Westin). Den kommunvisa
fördelningen var: Enköping 9, Uppsala 6,
Tierp 4, Norrtälje 2, Heby 1, Älvkarleby 1
och Östhammar 1. I övrigt kan nämnas att 1
ex sågs flyga och sedan landa vid fågeltornet,
Hjälstaviken 19/9 (Andreas Grabs).
MT
Kornknarr Crex crex NT
Den första spelande för året var 1 ex Gamla
Bälingemossar 5/5 och på samma lokal hördes
även den sista så pass sent som 9/8 (Thomas
Pless). Totalsumman spelande för året i rapportområdet blev denna gång 272, vilket
är betydligt färre än de tre föregående åren
(=394, 460 respektive 407). Trots allt ligger
årets resultat ganska nära och över medelvärdet för perioden 2002–2014 (=244, variation
126–460). Fördelas årets 272 på kommuner
får vi följande: Uppsala 78, Enköping 63,
Tierp 56, Heby 22, Östhammar 16, Norrtälje

16, Älvkarleby 13, Knivsta 5, Sala (del av) 2
och Håbo 1.
Större koncentrationer av spelande (≥ 10)
har registrerats på fem lokaler: 22 ex Gamla
Bälingemossar (Thomas Pless m fl); 15 ex
Tierpslätten (Kalle Brinell m fl); 13 ex Marma
skjutfält (Tommy & Oskar Löfgren m fl); 10
ex Landsbergaslätten (Pekka Westin m fl) och
10 ex Filmsjön (Kjell-Arne Larsson m fl).
En del energi lades på att ringmärka knarrar och på Gamla Bälingemossar försågs 6
ex med ring (Thomas Pless) och på Marma
skjutfält 3 ex (Tommy Löfgren, Martin Alexandersson). Avslutningsvis kan nämnas att
årets sista rapporterade var en som stöttes
på Hånstaslätten, Lena 12/9 (Petter Haldén).
MT
Rörhöna Gallinula chloropus
Rörhönan vid reningsverket i Knivsta var kvar
in på det nya året, där den fanns på plats åtminstone mars månad ut (Robert Bünsow m
fl) och således lyckades med övervintringen.
Den individ som sågs vid Svannäs, Hjälstaviken 25/3 (Mats Brisegård) bedöms ha varit
årets första nyanlända.
Vid beräkningen av antalet lokaliserade
par betraktas som vanligt, utöver konstaterade
par, observerade eller hörda enstaka individer
under häckningstid och i lämpliga vatten som
etablerade par. Denna beräkningsmetod resulterade i 35 par fördelade på 29 lokaler. Det

är något färre än året innan (=39 par på 34
lokaler), men helt i linje med tidigare år under
2000–talet. Undantaget var 2013 (=56 par på
43 lokaler), men som redovisats tidigare var
denna höga summa en följd av en omfattande
inventering av häckande fåglar i landskapets
viltvatten. Den kommunvisa fördelningen
av årets par var: Uppsala 17, Enköping 11,
Norrtälje 3, Tierp 2 och Knivsta 2.
Inga vinterfynd finns rapporterade från
årets avslutning. Sist ut var 2 ex Vendelsjön
4/11 (Annika Rastén).
MT
Sothöna Fulica atra
Som vanligt endast några få vinterfynd, samtliga från årets början (januari–februari): 1 ex
Öregrundsgrepen 7/1–25/2 (Åke Karlsén m
fl); som mest 2 ex Norrtälje 5–10/1 (Charles
Farrell m fl) och 1 ex Kapellskär 10/1 (Jens
Johansen m fl).
Bortsett från som mest cirka 200 ex Hjälstaviken 10/4 (Ingemar Johansson), finns det
inga större ansamlingar (≥ 50) rapporterade
från andra lokaler under våren. För övrigt
blev föryngringen vid Hjälstaviken för första
gången på många år dock hyfsat bra med 62
ungar inräknade vid fågeltornet 2/7 (Ragnar
Hall). I Klardammen, Dannemora observerades cirka tio par med ungar 7/8 (Ragnar Hall).
Stora ansamlingar (≥ 50) noterades bara
på tre lokaler under eftersommaren och in i
september: som mest 130 ex Kärven augusti–
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september (Benny Åhr, Tomas Kjelsson); 50
ex Korsängens vattenpark, Enköping 22/8
(Robert Petersen) och 102 ex Klardammen
25/8 (Curt Johnsson).
Som tidigare framhävts har beståndet under 2000-talet legat på en betydligt lägre nivå
än under senare delen av 1900-talet. Någon
förbättring har inte skett under senare tid,
snarare en ytterligare försämring.
MT
Trana Grus grus
Vårens första tranor, vardera 1 ex, sågs passera Rydaslätten 25/2 (Thomas Johansson)
och Skokloster 26/2 (Timo Janhonen). Tidigare har tre februarifynd rapporterats från
rapportområdet (=tidiga flyttfåglar), men
även vardera ett vinterfynd i januari 1984
respektive 2007. Nya anlände efterhand under mars, men det var först i början av april
som nordsträcket kulminerade med 400 ex
Vendelsjön (David Hammarberg); 206 ex
Fågelsundet (Lennart Söderlund); 132 ex
Skutskärverken (Tore Dahlberg) samt 122
ex Stenhagen, Uppsala (Åke Berg), samtliga
den 10/4. På kvällen samma dag inräknades
1 860 rastande ex vid Ledskär (Kalle Brinell).
Antalet översomrande tranor var, enligt
rapporteringen, cirka 600, vilket är något
färre än föregående år. Flest fanns som vanligt vid Hjälstaviken och Ledskär. Antalet
rastande under andra halvåret kulminerade
som brukligt i september, då som mest nära
14 000 samtidigt befann sig i rapportområdet
(cirka 3 000 fler än 2014). Flest, cirka 6 100
ex, inräknades vid Hjälstaviken 15/9 (Pekka
Westin), vilket är nytt rekord; cirka 4 500
ex Tämnaren 19/9 (Lars Bern); minst 1 650
ex Gimo damm 3/9 (Wilhelm Dietrichson);
cirka 1 100 ex Ledskär 17/9 (Bo & Maria
Hallman) och cirka 300 ex Översävne, Västerlövsta 11/9 (Björn Jerner). Stora antal sågs
även på Tierpslätten, men det är samma fåglar
som övernattar i Tämnaren.
Många lämnade Uppland och sträckte
söderut i slutet av september. Den 27/9 var av
allt att döma den stora sträckdagen, då totalt
3 000 ex på sydsträck har rapporterats från
sju lokaler. Även 20/9 var en bra sträckdag
med totalt 1 790 ex noterade på tre lokaler.
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Trots att flertalet hade lämnat oss då oktober
inleddes, fanns det ett mindre antal kvar på
flera lokaler i rapportområdet fram till mitten av månaden. Flest, 110 ex, inräknades vid
Ubblixbo, Månkarbo 14/10 (Ronny Karlsson).
Utöver tre tranor som blivit kvar vid
Hjälstaviken, rapporteras fynd från tre lokaler under november: 1 ex Lillsjön, Bålsta
13/11 (Øyvind Fjeldsgård); 1 ex Västeråker
22–23/11 (Emil V Nilsson m fl) och hela 90
ex (80+10) mot S över Uppsala 22/11 (Hans
G Svensson). En av de tre som fanns kvar vid
Hjälstaviken var inte helt frisk och hittades
prederad 15/11. De två kvarvarande fanns
kvar här fram till och med 29/12, men från
dagen därpå sågs endast en individ (det 5:e
decemberfyndet i rapportområdet).
MT
Strandskata Haematopus ostralegus
Säkerställda häckningar vid insjövatten har
rapporterats från två lokaler: 1 par med bo
Saltängen (Alasjön), Vassunda (Eskil & Fredrik Friberg) och 1 par varnande på ön Vidskär
i Tämnaren (Lars Gustavsson). Därtill har det
inkommit enstaka fynd under häckningstid
från fyra inlandslokaler där det tidigare har
konstaterats häckning eller som i övrigt kan
anses vara troliga/möjliga för häckning: Norra
Malma, Erken (Martin Lind); Uggelnäs, Skedviken (Bo Granberg m fl); Flässjan – Vreta
udd, Mälaren (Peter Samuelsson m fl) samt
Fånö, Mälaren (Pekka Westin). Därtill kan
ett par relativt höga sträcksummor nämnas:
180 ex mot N Röder, Blidö 25/4 (Magnus
Liljefors) och 184 ex mot S Sennebyhaken
11/8 (Bo Granberg).
BD
Skärfläcka Recurvirostra avosetta
Tre fynd har kommit till vår kännedom. Två
från våren: 1 ex Rödhäll, Hållnäs 7/5 (Sören
Franceen) och 1 ex Sennebyhaken–Ytterskär,
Väddö 22–23/5 (Joakim Ekman m fl) samt
ett mitt i sommaren: 1 ex Övre Föret 4/7
(Claes Löfroth m fl). Antalet fynd får anses
som normalt, men det hör till undantagen att
arten observeras i inlandet.
BD
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Säkra eller troliga häckningar har rapporterats

Skärfläcka, Avosetta recurvirostra, Sennebyhaken. 22 maj 2015.

från 15 lokaler med sammantaget 22 par.
En lokal, den mycket stora grustäkten S Östra
Ledinge, Skederid hade så många som sju
häckande par vid en ordentlig genomgång
27/6 (Bill Douhan). En annan lokal med
fler än ett par var Årike Fyris med minst två
(Tomas Pärt m fl). Från resterande har vardera
ett par rapporterats. Årets resultat avviker inte
nämnvärt från närmast föregående år. BD
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Inga fynd som indikerar häckning i inlandet
har inkommit. Inte heller har några riktigt stora
ansamlingar rapporterats. Som mest noterades
75 ex vid Ledskär 8/8 (Kenneth Pless). BD
Fjällpipare Charadrius morinellus
Från våren finns fynd rapporterade från nio
lokaler under perioden 9–29/5: 3 ex NV
Holmsta, Österlövsta 9/5 (Tomas & Jonas
Moll); 12 ex Kaby, Simtuna 10/5 (Bengt
Ottosson m fl); 5 ex Ryda Kungsgård, Nysätra
10/5 (Magnus Liljefors); som mest 10 ex
Lövstaslätten 10/5 (Jon Hessman m fl) och
som mest 12 ex 14–16/5 (Ragnar Hall m fl);
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7 ex O Åkerby k:a 12–13/5 (Kenneth Pless
m fl); 3 ex Norrby, Vendel 14/5 (Kenneth
Pless); 2 ex Läbyträsk, Vänge 14/5 (Åke
Berg); 2 ex Torslunda, Tierp 14/5 och 1 ex
15–16/5 (Kalle Brinell m fl) samt 1 ex Lilla
Vallby, Husby-Långhundra 28–29/5 (Herbert
Baumann m fl). Om vi antar att fåglarna på
Lövstaslätten, en mycket välbesökt lokal,
10/5 respektive 14–16/5 är olika individer,
torde det totala antalet rapporterade från
rapportområdet under våren ha varit cirka
57. Ett bättre resultat än 2014, men sämre
än året innan.
Från hösten har tre iakttagelser registrerats: 1 ex N Svenskär, Västland 4/9 (Magnus
Liljefors); 1 1K Landsberga, Biskopskulla
17/9 (Gunnar Steinholtz) och 1 1K Rogarna,
Tierp 18/9 (Kalle Brinell).
BD
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Årets första noterades liksom i fjol 9/3, då 1
ex rastade på Finsta gärde, Skederid/HusbySjuhundra (Bo Granberg m fl). Tresiffriga
antal rastande har rapporterats från perioden
19/4–16/5, men antalet stora ansamlingar
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(≥ 500) var bara två: cirka 500 ex Östhamra,
Östuna 2/5 (Ulf Karlsson) och cirka 700
ex överflygande Stenhagen, Läby 3/5 (Åke
Berg).
Från sommaren finns ett fåtal iakttagelser
bokförda, men som vanligt ingen som indikerar pågående häckning.
Från hösten finns en stor ansamling rapporterad, men den var å andra sidan rejält stor,
cirka 1 100 ex Faxan, Uppsala 25/10 (Göran
Frisk m fl).
BD
Kustpipare Pluvialis squatarola
Vanligtvis görs ett fåtal vårfynd, men från
2015 finns inte något rapporterat. Årets första
iakttagelse var istället 5 ex Hjälstaviken 6/7
(Pekka Westin m fl). Inga större flyttningsrörelser noterades under eftersommaren, men
det största antalet rastande och det största
antalet sträckande kan nämnas: 30 ex Ledskär
26/7 (Kalle Brinell) respektive 46 ex mot S
Sennebyhaken samma dag (Kristoffer Stighäll
m fl).
BD
Tofsvipa Vanellus vanellus
Året inleddes med ett regelrätt vinterfynd: 1
ex Skolsta, Litslena 5/1 (Aron Norrby). Den
första vårvipan sågs vid Hönsgärde, HusbyLånghundra 19/2 och innan februari var till
ända hade många fler hunnit anlände, bland
annat så många som 114 ex Lövstaslätten
28/2 (Jan Wärnbäck). Den största ansamlingen under våren var cirka 800 ex Ledskär
28/3 (Anssi Laurila) och 3/4 (Kjell-Arne
Larsson). I samband med bortflyttningen
mot söder finns en än större ansamling rapporterad, nämligen cirka 1 000 ex Björnome,
Gryta 12/8, samtidigt som cirka 1 800 ex sågs
flyga förbi (Thomas Johansson, Pekka Westin).
Det stora flertalet hade försvunnit från Uppland efter mitten av november, men så många
som 32 ex rastade fortfarande på Rydaslätten
20/11 (Pekka Westin). Även från december
finns en handfull observationer, sist ut var 2
ex Hjälstaviken 26/12 (Mikael Bouveng). BD
Kustsnäppa Calidris canutus
Vårfynd är ovanliga, men det finns två från
denna vår: 10 ex mot N tillsammans med
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myrspovar Hjälstaviken 17/5 (Martin Bergström m fl) och 1 ex rastande Karlholmsviken
21/5 (Göran Nordlander m fl). Återsträcket
mot vinterkvarteren inleddes i juli med 1 ex
rastande Vendelsjön 9/7 (Bernt Thorssell m
fl). Det dröjde sedan till mitten av juli innan
flyttningen kom igång på allvar och mot slutet
av månaden noterades några relativt stora
antal, som mest 84 ex mot S Sennebyhaken
26/7 och 92 ex mot S 27/7 (Jan Andersson
m fl). Störst antal rastande som rapporterats
är 26 ex Ledskär 26/7 (Kalle Brinell). BD
Sandlöpare Calidris alba
Arten har rapporterats från ett flertal kustlokaler under perioden 23/7–22/9. Det totala
antalet individdagar stannade denna gång
vid 72, att jämföra med rekordmånga 697
föregående höst. Årets resultat är för övrigt
det klart lägsta sedan denna redovisning
startade år 2009. Under perioden 2009–2014
har antalet individdagar varierat mellan
110 (2009) och 697. Det största antal som
rapporterats denna höst är vardera 8 ex på
sydsträck vid Måssten, Singö 24/7 (Fredrik
Bondestam) respektive Sennebyhaken 26/7
(Joakim Ekman m fl). Denna högstanotering
kan jämföras med fjolårets 120 ex i Björns
skärgård 1–8/8. Det största antal som sågs i
Björns skärgård hösten 2015 var blygsamma
5 ex 4/8 (Thomas Pless m fl). Att det totala
antalet individdagar hösten 2015 blev så lågt
berodde således i första hand på jämförelsevis
få observerade sandlöpare i Björns skärgård.
Huruvida detta sedan berodde på en verklig
dålig förekomst eller en sämre bevakning
är inte klarlagt. Avslutningsvis kan årets
enda fynd från inlandet nämnas: 1 ad rastande Hjälstaviken 27/7 (Pekka Westin m fl).
BD
Småsnäppa Calidris minuta
Om förekomsten av småsnäppa i rapportområdet hösten 2014 var gott, var uppträdandet
denna höst istället sämre än normalt. Flest,
blygsamma 7 ex, rastade vid Övre Föret 1/8
(Jon Hessman m fl). Mycket talar för att arten hade en dålig häckningssäsong 2015 (få
årsungar observerade).
BD

”

Mycket talar för att
[småsnäppan] hade en dålig
häckningssäsong 2015.

”

Mosnäppa Calidris temminckii
Året inleddes, för mosnäppans del, med 1
ex Ledskär 10/5 (Per Johan Ulfendahl m fl)
vilket är ett normalt förstadatum. Därefter
rapporteras arten från ett 15-tal lokaler, såväl
i inlandet som vid kusten, fram t o m 5/6 då
3 ex rastade på Bokobbshällorna, utanför
Simpnäs (Niklas Hjort). Tvåsiffriga antal
noterades på tre lokaler: 10 ex Hargsviken
17/5 (Wilhelm Dietrichson) samt vardera
11 ex vid Dalbyviken (Yngve Hareland)
respektive Ledskär 23/5 (Kalle Brinell).
Återigen ett, jämfört med ”gamla tider”, svagt
våruppträdande.
Huruvida de som flest 2 ex, som sågs vid
Ledskär 29–30/6 (Tomas Pärt m fl), var sena
vårflyttare eller tidiga höstflyttare låter vi vara
osagt, men vi räknar den individ som rastade
här 5/7 (Kalle Brinell) som den första på väg
mot söder. Därefter rapporteras mosnäppa
i genomgående låga antal från ett tiotal lokaler fram till 12/9 då 1 ex noterades som
rastande i Björns skärgård (Anders Jansson
m fl). Sammanfattningsvis ett ganska skralt
uppträdande.
BD
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Höstflyttningen inleddes som vanligt i början
av juli, denna gång den 6:e, med 3 ad Hjälstaviken (Pekka Westin m fl), 2 ad Ledskär
(Per Johan Ulfendahl) och 1 ex Årike Fyris
(Kjell Stålberg). Hjälstaviken och Ledskär var
sedan de lokaler som hade flest observationer
av arten, med många fynd rapporterade fram
till och med 31/8 respektive 22/9. Därtill
finns rapporter från ytterligare drygt ett dussin lokaler under perioden fram till och med
22/9. Flest, 20 ex, sågs sträcka mot S förbi
Örsten, Singö 26/7 (Fredrik Bondestam).
BD

Skärsnäppa Calidris maritima
År 2015 inleddes på samma sätt som året
innan, med 3 ex på Bokobbshällorna, Simpnäs
2/1 (Niklas Hjort), sannolikt samma fåglar
som fanns här på 2014 års sista dag. Ytterligare ett januarifynd föreligger: 1 ex Rödhäll,
Hållnäs 25/1 (Zacke Svensson). Från våren
kan följande nämnas: 2 ex mot N Rönnskärs
udde 10/4 (Bill Douhan), som mest 30 ex
Svenska Högarna 29/4–2/5 (Zacke Svensson
m fl) samt 1 ex samma lokal så sent som 27/5
(Bill Douhan).
Hösten började med 1 ex Arholma 19/9
(Eskil & Fredrik Friberg) samt 1 ex Björns
skärgård 20/9 (Robert Bünsow m fl). Därefter
har totalt 75 ex rapporterats från sammantaget ett dussin kustlokaler fram till och med
26/12. Som mest inräknades 18 ex i Björns
skärgård 10/10 (Ulrik Lötberg) och 22 ex i
Röder, Blidö 20/10 (Magnus Liljefors, Jelmer
Poelstra). Sammantaget har under året omkring 110 individer observerats. Det är klart
sämre än 2014 (=325), men i paritet med
åren innan dess.
BD
Kärrsnäppa Calidris alpina
Två höga sträcksummor (≥ 500), båda från
Sennebyhaken, förtjänar att nämnas: minst
980 ex mot S 26/7 och 686 ex mot S 27/7
(Jan Andersson m fl). Det största antalet
rastande som har rapporterats är från Björns
skärgård, cirka 250 ex 26/9 (Ulrik Lötberg m
fl), en anmärkningsvärd stor summa för att
vara så pass sent på hösten.
BD
Myrsnäppa Calidris falcinellus
Myrsnäppevåren började 23/5 med rastande
fåglar på fyra lokaler, som mest 3 ex Ledskär
(Per Johan Ulfendahl m fl), och slutade
med 6 ex Vendelsjön 11/6 (Nina & Anita
Janelm). Från den aktuella perioden finns
fynd rapporterade från ytterligare tio lokaler, vilket är ovanligt många. Flest sågs vid
Ledskär, där som mest 23 ex noterades 30/5
(Kalle Brinell), medan toppnoteringen vid
Vendelsjön var 8 ex 25/5 (Esbjörn Olofsson,
Lars-Erik Larsson). Åter igen en vår med
ovanligt många rastande myrsnäppor. Det
är dock som vanligt hopplöst att avgöra hur
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många individer som totalt har observerats i
Ledskärsområdet under perioden. Att det var
fler än de 23 som noterades 30/5 råder det inga
tvivel om, eftersom det är omöjligt att säga
något om omsättningen av rastande fåglar på
lokalen. Troligen är denna större är vad man tror.
Hösten brukar normalt innebära färre fynd
och detta år blev inget undantag. Den började
med den enda rapporten från Hjälstaviken,
där 2 ex rastade 8/7 (Bernt & Elisabet Carlsson) och fortsatte med ett flertal fynd från
Ledskär och Karlholmsviken 12–16/7 och
2–16/8 (Kalle Brinell m fl), som mest 4 ex
2/8 (Klara Öhman), samt 2 ex 5/9 (Wilgot
Fritzon). Det enda fyndet därutöver var 1 ex
Sikhjälma hamn 2/9 (Kalle Brinell).
BD
Brushane Calidris pugnax VU
Observationer av brushane finns rapporterade
från perioden 16/4–27/10. Inga rapporter
som indikerar häckning har dock inkommit. Det största antal rastande som noterats
under våren var cirka 75 ex Hjälstaviken
14/5 (Pekka Westin). Denna lokal var för
övrigt den enda där tresiffriga antal rastande
noterades under hösten vid många tillfällen
perioden 7/7–3/9, som mest cirka 350 ex
29/8 (Martin Tjernberg m fl).
BD
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Vinterfynd är ovanliga, rapporteras inte
årligen, men arten försöker säkerligen att
övervintra i större utsträckning än vad rapporteringen vittnar om. Från 2015 finns en
iakttagelse från början av året: 1 ex Liljekonvaljeholmen, Uppsala 16/1 (Bengt-Olov
Stolt). I samband med vårflyttningen har 1–2
ex noterats på sju lokaler under perioden
10/4–9/5 och spel har hörts vid Hjälstaviken,
Vissjön, Dalbyviken samt Dragmansbosjön
(Altuna). Att lyssna efter spel brukar vara
det säkraste sättet att komma i kontakt med
dvärgbeckasin, men man kan också, ofta mer
eller mindre av en slump, råka stöta en i ett
dike eller på en strandäng. Det hör till de
absoluta undantagen att upptäcka en komma
flygande, men det var just vad Tomas Pärt
gjorde på Singö 10/4 då en kom inflygande
från havet över Backbyfjärden.
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Det finns fortfarande misstankar om att
dvärgbeckasin eventuellt kan häcka i Uppland, till exempel i Vissjön, med några få
par. Om det nu är så, skulle det vara ytterst
svårt att verkligen fastställa detta. Det finns
emellertid två fynd från sommaren som får
oss att fundera om det ändå inte kan vara så
att enstaka häckningar kan förekomma: 1 ex
Hjälstaviken 23/6 (Jörgen Fritzson, Edvin
Klein) och 2 ex Vendelsjön 9/8 (Bernt Thorssell, Lars-Erik Larsson). Det slutliga beviset
saknas dock, och rrk är beredd att dela ut inte
bara en, utan två, guldstjärnor till den som
lyckas konstatera en säker häckning!
Från höstperioden har 31 individer rapporterats från totalt 15 lokaler under perioden
11/9–1/11. Fynden är inte bara från sanka
stränder vid sjöar, utan också från ensligt
belägna öar vid kusten och i skärgården, till
exempel Björn, Måssten och Röder. Sammantaget en relativt normal förekomst av denna
doldis i fågelvärlden.
BD
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Från början av året finns åtminstone tre
vinterfynd: 1 ex Bäcklösa, Uppsala 9/1
(Åke Berg, Ragnar Hall); 1 ex Gnistarondellen, Uppsala 10/1 (Niklas Hjort) och 2 ex
Norrskedika, Börstil 11/2 (Åke & Elisabeth
Karlsén). Frågan är hur den enkelbeckasin
som sågs flyga förbi Centralstationen, Uppsala
28/2 (Tobias Hammarberg) skall klassas, men
mycket talar för att även den hade varit kvar
hela vintern.
Från mitten av mars finns nästan dagliga
rapporter från olika lokaler och det var säkerligen nyanlända. Vårflyttningen kulminerade
kring mitten av april då som mest cirka 200 ex
sågs vid Husbydammarna, Lena 17/4 (Martin
Amcoff) respektive Hjälstaviken 23/4 (Bodil
Bernström).
Höstens största ansamling, som kommit
till vår kännedom, är cirka 250 ex Hjälstaviken 3/9 (Jelmer Poelstra). Trots en mild
avslutning på året finns det denna gång inga
decemberfynd att avrapportera.
BD
Dubbelbeckasin Gallinago media NT
Efter endast fyra spelande föregående år,

registrerades totalt sex på fyra lokaler denna
vår: 2 ex Hjälstaviken 9–16/5 (Ruben Sven
Eric Swanqvist m fl); 1 ex Övre Föret 13–14/5
(Niklas Hjort, Jon Hessman); 1 ex Vendelsjön
13/5 (Anssi Laurila) och 2 ex Dalbyviken
13/5 (Johan Södercrantz). Redan innan den
första spelande hördes vid Hjälstaviken sågs/
stöttes dock där vardera en individ vid två
tillfällen: dels 25/4 (Jocce Ekström), dels 29/4
(Pekka Westin).
Åter en höst med klart fler observerade
dubbelbeckasiner än normalt, totalt minst 7
(kanske 8–10) individer på fem lokaler: vid
Hjälstaviken 3 ex 31/8 och som mest 2 ex
1–7/9 samt 1 ex 12/9 (Martin Holmström)
och 20/9 (Gustav Knall, Magnus Liljefors); 1
ex Bredänge, Tierp 8/9 (Kalle Brinell); 1 ex
Kungsängen, Uppsala 11/9 (Kenneth Pless,
Tobias Hammarberg) och 14/9 (Mats Nilsson); 1 ex Saltängen, Vassunda 12/9 (Eskil &
Fredrik Friberg) samt 1 ex Hämringekullen,
Bälinge 22/9 (David Hammarberg).
BD
Större beckasinsnäppa
Limnodromus scolopaceus [0; 0; 0; 1]
Det blev en ny art för rapportområdet, och
landskapet, även 2015. En ungfågel av större
beckasinsnäppa upptäcktes av Kalle Brinell
vid Ledskär 3/9 och till många tillrestas
glädje fanns den kvar till och med 6/9. Se
FiU 4/2015 för en utförligare beskrivning av
omständigheterna kring fyndet.
BD
Morkulla Scolopax rusticola
Den första dragande hördes redan 6/3,
bland annat vid Storslätten, Almunge (Tomas Kjelsson m fl), vilket är ovanligt tidigt.
Inga vinterfynd i början av året och bara ett
decemberfynd har rapporterats: 1 ex Undra,
Lohärad 3/12 (Jörgen Andersson).
BD
Rödspov Limosa limosa CR
Några få fynd av tillfällig karaktär har rapporterats från våren: 1 ex Senneby viltvatten,
Väddö 17/5 (Bill Douhan m fl); 1 ex södra
Vendelsjön 27/5 (David Hammarberg) och
1 ex Hjälstaviken 27/5–1/6 (Hasse Andersson m fl). Inga som helst tecken på häckning
således och även den individ som rastade vid

Ledskär 30/6 (Klara Öhman) tycks snabbt ha
lämnat lokalen.
Hösten är för närvarande den årstid det
ses flest rödspovar i Uppland och då tycks
det företrädesvis vara fåglar av rasen islandica.
Förekomsten denna höst började 31/8 med 1
1K (islandica) vid Hjälstaviken (Martin Tjernberg m fl) och 4 1K (islandica) vid Ledskär
(Kalle Brinell). Rödspoven vid Hjälstaviken
fanns kvar t o m 5/9 (Linus Jonsson) medan
arten registrerades i varierande antal vid Ledskär, ibland även i Karlholmsviken, fram t o
m 28/9 (Kalle Brinell). Som mest noterades
här 7 1K 2/9 (Kalle Brinell) och 7 ex 19/9
(Ragnar Hall m fl). Därutöver rastade 2 ex
vid Gimo damm 3/9 och 1 ex 28/9 (Wilhelm
Dietrichson). Även dessa var troligen av rasen
islandica.
BD
Myrspov Limosa lapponica VU
Från våren finns fynd av enstaka rastande
individer rapporterade från fem lokaler under
perioden 15/4–20/5, dock 4 ex Ledskär 1/5
(Kalle Brinell) och 20 ex 10/5 (Yngve Meijer).
Från samma tidsperiod kan även två observationer av sträckande flockar nämnas: 65 ex mot
N Svenska Högarna 11/5 (Tommy Eriksson
Järfälla) och 40 ex mot N Hjälstaviken 17/5
(Martin Bergström m fl).
Hösten resulterade som vanligt i betydligt
fler fynd, observationer finns från perioden
1/7–11/9. Som mest inräknades 90 ex som
rastande Ledskär 28/7 (Torbjörn Ebenhard m
fl). Största antal sträckande var 70 ex mot SV
Örskär 5/8 (Mikael Malmaeus m fl).
BD
Småspov Numenius phaeopus
Observationer av vårflyttande småspovar
finns från perioden 10/4–24/5. Störst rapporterat antal, 61 ex (41+20), sträckte mot
N vid Hjälstaviken 10/5 (Yngve Hareland m
fl), men även 30 ex mot N Svenska Högarna
11/5 (Tommy Eriksson Järfälla) får anses vara
många. Höststräcket började på allvar efter
10/7 och den sista observationen var 1 ex
Ledskär 10/9 (Ingrid Stenström). Toppnoteringen för denna årstid var cirka 40 ex mot SV
Skåpkubben, Gräsö 25/7 (Göran Ormestad).
BD
FÅGLAR I UPPLAND 2 2016

37

Storspov Numenius arquata NT
Observationer har rapporterats från nästan
exakt halva året, nämligen 27/3–29/9. Vårflyttningen var som intensivast under andra
halvan av april och den högsta sträcksumman
som noterades under denna årstid var cirka
250 ex mot N Röder 25/4 (Magnus Liljefors).
Flest rastande, hela 180 ex, inräknades vid
Ledskär 15/4 (Anssi Laurila).
Att få något grepp om det häckande
beståndets storlek utifrån den spontana rapporteringen är som vanligt inte möjligt, men
häckningsindicier har erhållits från 30–35
lokaler, därav sju med par som hördes varna
för ägg eller ungar.
Störst antal som noterades på sträck
under återflyttningen mot söder var 45 ex
mot SV Örsten, Singö redan 23/6 (Fredrik
Bondestam), medan flest rastande var 38
ex Ledskär 19/7 (Bosse Danielsson m fl).
BD
Skogssnäppa Tringa ochropus
Två fynd kan vara värda att nämna. Dels en
mycket tidig observation av 1 ex Hjälstaviken
12/3 (Marcus Teveborg), dels en iakttagelse
av så pass många som 30 rastande ex vid
Husbydammarna 25/4 (Niklas Hjort). BD
Svartsnäppa Tringa erythrinus
Intet nytt under solen. De 35 ex som inräknades vid Hjälstaviken 21/6 (Bodil Bernström)
var samma toppnotering för rapportområde
som föregående år och även lokalen var densamma. Likaså var sistadatumet för året
detsamma som då, det vill säga 15/10 då 1
ex rastade vid Gudingefjärden, Hållnäs (Jan
Rosenfeld).
BD
Dammsnäppa Tringa stagnatilis
Efter två år utan iakttagelser, rapporterades nu
två fynd: 1 ex Ledskär 23/5 (Kalle Brinell) och
1 1K Hjälstaviken 26–29/7 (Yngve Hareland
m fl).
BD
Grönbena Tringa glareola
Vårsträcket kulminerade kring mitten av
maj och resulterade bland annat i hela 1 700
ex rastande vid Hjälstaviken 14/5 (Pekka
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Westin). Starka indikationer på häckning
har även detta år erhållits från Florarna där
3 par varnade ihärdigt 6/6 (Peter Schmidt).
Därtill noterades 1 varnande ex dels vid Velången, Björklinge 7/6, dels vid Bredforsen
(Dalälven), Söderfors 19/6 (Monica Widholm). Dessutom hördes en spelande grönbena i lämplig häckningsbiotop vid Bosjön,
Älvkarleby 9/6 (Tore Dahlberg m fl), vilket
också torde indikera häckning.
Flest antal rastande i samband höstflyttningen var, jämfört med tidigare år, blygsamma cirka 200 ex vid Hjälstaviken 30/7
(Pekka Westin m fl) och 1/8 (Yngve Hareland
m fl).
BD
Rödbena Tringa totanus
Häckningar vid vatten i inlandet förekommer,
men är inte särskilt vanliga och förtjänar här
ett omnämnande. Vid Hjälstaviken bedömdes
6 par häcka (Pekka Westin) och 1 par sågs
tillsammans med 4 pulli vid södra Vendelsjön
20/6 (David Hammarberg). Därtill noterades
arten under omständigheter som tydde på
häckning (varnade etc) vid åtminstone Tegelsmora kyrksjö, Tämnaren, Jontedammen (Väddika), Kärven, Funbosjön och Kundbysjön.
Rödbenan är en betydligt vanligare
häckfågel längs kusten och i skärgården. I
Björns skärgård, rimligtvis det skärgårdsområde som har den klart tätaste förekomsten
i rapportområdet, registrerades 40 häckande par. Häckningsutfallet var dock uselt
med stor predation från trana och mink
(Ulrik Lötberg).
Avslutningsvis kan ett stort antal rastande
från slutet av juni nämnas: 46 ex Ledskär 24/6
(Kalle Brinell).
BD
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Det är som vanligt svårt att utifrån lokalangivelserna skilja det ena reviret från det andra,
men en hyfsat noga genomgång har denna
gång resulterat i totalt 133 revir fördelade på
kommuner som följer: Norrtälje 46, Östhammar 21, Tierp 23, Uppsala 18, Älvkarleby 8,
Enköping 7, Heby 5, Knivsta 3 och Håbo 2.
Ingen stor differens jämfört med föregående
år således (=139).
BD

Roskarl Arenaria interpres VU
Roskarl ses sällan i inlandet och 2015 var
inget undantag, endast fem fynd har rapporterats (två från våren och tre från hösten):
1 ex södra Vendelsjön 6/5 (Patrick Fritzson
m fl) och 1 ex Jontedammen, Väddika 6/5
(Wilhelm Dietrichson) samt vid Hjälstaviken
2 ex mot NO 10/5 (Håkan Markstedt), 1 ex
rastande 27/7 (Kermith Illerbrand m fl) och
1 ex rastande 25/8 (Staffan Lindén m fl).
BD
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Våren resulterade i fynd på åtta lokaler,
varav det första var ovanligt tidigt: 1 ex
Hagudden, Tärnsjö 11/5 (Lars G Åberg);
1 ex Ledskär 23/5 (Per Johan Ulfendahl);
1 ex Skötgrund, Lövstabukten 24/5 (Tore
Dahlberg, Andreas Press); vid Hjälstaviken
4 ex 26/5 (Leif Gustavsson, Hans Elleby),
2 ex 27/5 (Åke Berg m fl), 1 ex 28–30/5
(Torbjörn Ebenhard m fl) och 1 ex 6/6 (Per
Thyberg m fl); 1 ex Jontedammen, Väddika
31/5–1/6 (Wilhelm Dietrichson m fl); 1 ex
Djävulsviken, Väddö 4/6 (Ronny Carlsson);1
ex Övre Föret 8–9/6 (Jean-Paul Lösing
m fl) samt 1 ex Karlholmsviken 17–18/6
(Jörgen Sjöström m fl).
Medan förekomsten under våren var
bättre än året innan, var tillgången på smalnäbbade simsnäppor istället sämre under
återsträcket mot vinterkvarteren, endast en
observation finns: 1 ex Björns skärgård 11/8
(Lennart Söderlund).
BD
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Vinterfynd har hittills varit ytterst ovanliga,
men efter ett par fynd i december 2014 rapporterades även ett från början av detta år:
1 2K mot SO Simpnäs 3/1 (Niklas Hjort).
Likaså är vårfynd inte särskilt vanliga, men
även ett sådant har noterats 2015: 1 2K
mot V Björn 16/5 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund).
Under hösten ses arten årligen i rapportområdet, men i mycket skiftande antal.
Föregående höst rapporterades totalt cirka
675 ungfåglar, men nu noterades bara 13 fynd
av totalt 18 individer.
FF

Kustlabb Stercorarius parasiticus NT
Årets första kustlabb observerades vid Rödhäll, Hållnäs 3/4 (Jan Cronlund, Herbert
Baumann) vilket är tidigt (dock inte lika
tidigt som i fjol, 29/3). Från häckningstid
rapporteras sedan minst 30 häckande par, det
vill säga något färre än närmast föregående år
(=minst 35), varav 8 i Björns skärgård (Ulrik
Lötberg m fl).
Från sensommar och höst har några stora
antal på sträck (≥30) bokförts vid fyra tillfällen: 32 ex Källarberget, Lövstabukten 15/8
(Kalle Brinell); vid Sikhjälma hamn, Hållnäs
71 ex 2/9 och 31 ex 6/9 (Kalle Brinell) samt
34 ex mot S Rönnskärs udde 6/9 (Svante Söderholm m fl). Årets sista sågs vid Skatudden
28/10 (Anna Peman).
FF
Fjällabb Stercorarius longicaudus
[?; 62; 53; 4]
Fyra godkända höstfynd föreligger: 1 1K mot
SO Ugglan, Gräsö 18/8 (Leif & Kersti Östman); 2 ex mot S Svenska Högarna 7/9 (Bill
Douhan); 1 ad mot N Skåpkubben, Gräsö
20/9 (Göran Ormestad) och 1 1K mot SV
Örskär 26/9 (Magnus & Ivan Glennstål). FF
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
Först ut denna vår var 1 ad Hjälstaviken 16/4
(Leif Johansson). Innan häckningssäsongen
kom igång, noterades några stora ansamlingar
(dock inte riktigt lika stora som 2014) i samband med vårsträcket även detta år. De två
största var cirka 80 ex Hjälstaviken 6/5 (Bodil
Bernström) och cirka 60 ex Ekoln 10/5 (A
Martin Fransson).
Häckning har rapporterats från tre lokaler. Vid Vendelsjön, den för närvarande
säkraste häckningslokalen, skred cirka 40
par till häckning (Kalle Brinell m fl). Den
1/7 observerades 25 mer eller mindre flygga
ungfåglar (Ragnar Hall) och den 12/7 fanns
19 årsungar kvar på lokalen (Petra Ögren m
fl). Vid Kärven påbörjade tre par häckning
och tre ungfåglar sågs senare (Yngve Hareland
m fl). Därtill häckande två par på Kniven,
Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) där 1 ad sågs mata 1 1K 21/7 (Per Johan
Ulfendahl). Inga häckningar har rapporterats
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från vare sig Tämnaren, Hjälstaviken eller
Björns skärgård.
Förekomsten av årsungar vid kusten i norr,
i första hand i och kring Lövstabukten, från
och med augusti var inte alls lika individrik
som tidigare år. Som mest har följande antal
bokförts: 12 1K Björns skärgård 3/8 (Martin
& Vilhelm Amcoff); 39 1K sträckande Källarberget, Lövstabukten 16/8 (Kalle Brinell); 13
1K sträckande Fågelsundet 4/9 (Kalle Brinell);
20 ex sträckande Sikhjälma hamn 6/9 (Kalle
Brinell) och 22 1K förbiflygande Svarthamn,
Skutskär 6/9 (Magnus Liljefors). Därtill noterades 12 ex mot SV Örskär 26/9 (Magnus
& Ivar Glennstål) samt 14 ad födosökande
Röder, Blidö 20/10 (Magnus Liljefors, Jelmer
Poelstra).
FF
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Som vanligt har det rapporterats stora ansamlingar kring mitten av april då vårflyttningen
var som intensivast. De två största antalen bör
nämnas: cirka 8 000 ex Ekoln 19/4 (Tomas
Pärt) och cirka 6 000 ex Hjälstaviken 21/4
(Pekka Westin m fl).
Från häckningstid har sammantaget 5 861
häckande par rapporterats från totalt 33 lokaler. De med minst 300 häckande par var: cirka
2 000 par Hjälstaviken (Pekka Westin); cirka
590 par södra Vendelsjön (Jens Johansen m
fl); 640 par Lövstabukten (Ulrik Lötberg m
fl); 789 par Björns skärgård (Ulrik Lötberg m
fl); 390 par Trunsta träsk, Knivsta (A Martin
Fransson) samt 310 par Kärven (Tomas
Kjelsson m fl).
Totalantalet häckande par är i paritet med
fjolåret, men betydligt lägre än för fem–tio
år sedan. Detta är mest en följd av betydligt
färre par i Tämnaren och i Lövstabukten.
FF
Fiskmås Larus canus
Inkomna uppgifter om antal häckande par,
byggda på genomförda inventeringar, som
kan nämnas är totalt 305 par i Lövstabukten
och totalt 375 par i Björns skärgård. Det är
en förbättring jämfört med fjolårets resultat
(=124 respektive 277 par), men fortfarande
mycket sämre än hur det var för bara 5–10 år
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sedan (en nedgång med minst två tredjedelar).
Häckningsresultatet har varierat, bättre i Lövstabukten än i Björns skärgård, åtminstone
delvis till följd av predation från mink och
trana, kanske även korp (Ulrik Lötberg m fl).
Från hösten kan några fyrsiffriga antal
rastande nämnas, dels cirka 4 500 ex Björn
19/9 (Ulrik Lötberg m fl), dels cirka 1 000
ex Svenska Högarna 1/10 och 5/10 (Bill
Douhan, Anders Eriksson).
FF
Silltrut Larus fuscus NT
Årets första av denna till Afrika flyttande
art sågs sträcka mot O vid Kärven 11/3
(Tomas Kjelsson). Några rapporterade
häckningsförekomster vid kusten i norr är
också värda att nämna: i Gräsö skärgård
35 par Sköthällorna, 35 par Hållet, 70 par
Blåbådan och 60 par Svartfluttu (Ulrik
Lötberg m fl); totalt 156 par i Björns skärgård
samt 70 par Hundbådan, Öregrundsgrepen
(Ulrik Lötberg m fl). Från Björns skärgård
redovisas även att ”silltrutarna tycks ha
stabiliserat sig kring 150 häckande par, men
det är bara hälften av vad som fanns för 7–8
år sedan… mycket dålig häckningsframgång”
(Ulrik Lötberg).
Från hösten rapporteras stora antal
(≥200) vid två tillfällen: 243 ex sträckande
Fågelsundet 2/9 (Kalle Brinell) och 650 ex
rastande Björn 19/9 (Ulrik Lötberg m fl). Inga
novemberfynd detta år, sist ut var istället 1
ad Skedviken 24/10 (Kjell–Arne Larsson).
Avslutningsvis en observation av en silltrut
som i dräkten rapporterats som avvikande
från det normala, det vill säga från L. f. fuscus:
1 ad intermedius mot S Måssten, Singö 1/8
(Fredrik Bondestam).
FF
Gråtrut Larus argentatus VU
Från Kalmarsand, Bålsta rapporteras så många
som cirka 2 000 ex 6/1 (Tommy Eriksson
Järfälla) vilket är ovanligt många även för
denna lokal vid denna tid på året. Följande
uppgifter, som bygger på inventeringar, om
antal häckande par bör nämnas: 235 par
i Lövstabukten och 128 par i Björns skärgård. För Lövstabukten betyder det en viss
återhämtning jämfört med bottenresulta-

tet från 2014 (dock fortfarande endast en
tredjedel av antalet för 5–6 år sedan), medan
resultatet från Björns skärgård betyder en
fortsatt minskning till endast en fjärdedel av
vad som fanns för tio år sedan (Ulrik Lötberg
m fl). Det största antal som rapporterats från
senare delen av året är cirka 800 ex Vaksaladammen, Vaksala 2/11 (Nils-Olof Jerling).
FF
Tretåig mås Rissa tridactyla EN
Sex fynd av totalt sju individer har rapporterats från kusten under senhösten: 1 ad mot
S Arholma 29/10 (Jacob Rudhe m fl) och 1
1K mot SO 8/11 (Eskil & Fredrik Friberg); 1
1K mot S Understen, Singö 30/10 (Fredrik
& Henrik Bondestam); 1 1K Billudden 1/11
(Petter Haldén); 2 1K sträckande Fågelsundet 8/11 (Kalle Brinell) samt 1 1K mot SO
Simpnäs 16/11 (Niklas Hjort).
Ett klassiskt uppträdande, ett fåtal fynd
från kusten kring månadsskiftet oktober–november.
FF
Småtärna Sternula albifrons
[>28; 55; 74; 4] VU
Sex fynd av totalt åtta individer: vid Ledskär
1 ex 3/5 (Annika Rastén, Curt Johnsson) och
1 ex 30/5–1/6 (Sebastian Sundberg m fl); 1
ex Sörfjärdens badplats, Älvkarleby 9/6 (Tore
Dahlberg m fl); 1 ad Rullsand, Billudden 6/7
(Tore Dahlberg); 3 ad mot NO Källarberget,
Lövstabukten 5/8 (Kalle Brinell) samt 1 ad
mot S Örsten, Singö 10/8 (Fredrik Bondestam).Ett normalt uppträdande med rapporter om en dryg handfull individer spridda
under våren och sommaren.
FF
Skräntärna Hydroprogne caspia VU
Utifrån rapporteringen kan vi dra slutsatsen
att det häckade minst 188 par i rapportområdet 2015. Det stora flertalet av dessa, 140
par, fanns som vanligt på Stenarna i Björns
skärgård, medan 17 par noterades på Tisslan (Blidö) och 2 par på Ålänningsslangran
(Gräsö). Resterande 29 par var alla solitärhäckande. Av de senare var det minst 17 par
som misslyckades, i ett fall med säkerhet på
grund av predation från havsörn.

Häckningsresultatet på Stenarna var det
bästa sedan 2005. Totalt försågs 207 ungar
med ring, varav 170–180 blev flygga. Sedan
1990 har det vid tio tillfällen ringmärkts fler
än 200 ungar i en svensk skräntärnekoloni,
Stenarna står för åtta av dessa! Årets resultat
var det nionde högsta. Allt enligt Ulrik Lötberg.
MT
Kentsk tärna Sterna sandvicensis
[5; 65; 93; 8] EN
I stort sett en repris på fjolårets uppträdande
med observationer endast från kusten under
sommaren och förhösten, denna gång med
totalt sju fynd av åtta individer: vid Örsten,
Singö 1 ex 23/6 och 1 ad 30/7 (Fredrik
Bondestam); 1 ad mot N Nothamn, Väddö
20/7 (Björn Lindkvist); 1 ad Lågörarna, Singö
25/7 (Tomas Pärt); 2 ex mot S Sennebyhaken
8/8 (Roland Sjölander); 1 ex Röder, Blidö
9/8 (Dag Lanerfeldt) samt 1 ex Ledskär 9/9
(Jörgen Sjöström).
FF
Fisktärna Sterna hirundo
Från Björns skärgård rapporteras 402 häckande par och från öarna i Lövstabukten
265 häckande par (Ulrik Lötberg m fl). Det
innebär en viss återhämtning i båda områdena
jämfört med hur det var 2013–2014, men är
ändå bara hälften av hur det var när det var
som bäst. Ingen riktigt stor koloni har rapporterats från våra insjöar detta år.
FF
Silvertärna Sterna paradisaea
I Björns skärgård inräknades totalt 647
häckande par (”de flesta häckningarna misslyckades, dock”), en ökning med 20 % jämfört
med året innan (Ulrik Lötberg m fl). Från
Lövstabukten rapporteras 191 häckande par
och på Västerbådan, Gräsö fanns 165 par
(Ulrik Lötberg).
FF
Svarttärna Chlidonias niger VU
Årets första svarttärnor, vardera 1 ex,
rapporteras från Hjälstaviken (Helene
Lindman) och Tegelsmora kyrksjö (Anssi
Laurila) 26/4. I samband med den fortsatta
vårflyttningen registrerades som mest 55 ex
vid Hjälstaviken 12/5 (Peter Randén m fl),
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men också 17 ad vid Dannemorasjön samma
dag (Annika Rastén). Häckningar har rapporterats från bara två lokaler. Vid Sörsjön,
vår klart främsta häckningslokal för arten,
påbörjade cirka 75 par häckning, räknat 20/6,
men vid ett förnyat besök på lokalen 7/7
noterades endast 30 ad och 5 ungar (Ulrik
Lötberg, Lars Gustavsson). Vid Tegelsmora
kyrksjö skred cirka 5 par till häckning, 10 ex
sysselsatta med bobygge sågs 20/5 (Oskar
Jonsson) och 11 ex som kanske besökte bon
noterades 8/6 (Anders Eriksson m fl), men
det finns inga rapporter om häckningsresultat.
Inga indikationer på häckning har inkommit
från Vendelsjön, men där sågs som mest 17
ex 10/5 (Anders Johansson m fl). Ett udda
fynd från kusten är 5 ad mot S Arholma 13/6
(Eskil & Fredrik Friberg). Årets sista individ, 1
1K, sågs utanför Simpnäs 13/9 (Niklas Hjort)
.
FF
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
[0; 6; 12, 3]
Efter två år utan fynd av arten, finns dock ett
från detta år, nämligen 3 ex södra Vendelsjön
10/5 (Bo Söderström, Jonas Nordin m fl).
FF
Tobisgrissla Cepphus grylle NT
Spontanrapporteringen ger inte mycket
kunskap om tobisgrisslans förekomst längs
kusten, men ett par uppgifter om antal
observerade under häckningstid vid två av
de största kolonierna kan nämnas: 162 ad
Bysholmen, Väddö 15/4 (Ronny Carlsson)
samt 490 ad (och 120 pulli) Understen, Singö
17/7 (Fredrik Bondestam).
BD
Skogsduva Columba oenas
Tre vinterfynd finns från årets början: 4 ex
Kilbyslätten, Alunda 3/1 (Mats Edholm,
Brita Tibell); 3 ex Hjälstaviken 11/2 (Pekka
Westin) och 1 ex Vendelsjön 11/2 (David
Hammarberg). Vårflyttningen inleddes med
fynd på ett tiotal lokaler under några få dagar
från och med 20/2, vilket numera är en helt
normal start på året.
Från häckningstid har spelande individer rapporterats från 136 lokaler, vilket är
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något lägre än 2014 (=150). Föregående år
noterades inga fynd under december, men
från 2015 finns ovanligt många. Från andra
halvan av månaden föreligger tre: 5 ex Landsbergaslätten 16/12 (Thomas Johansson); 7
ex Hjälstaby 16/12 (Raoul Wexius, Gunnar
Ehrenroth) och 5 ex Stamsjön, Faringe 25/12
(Mats Edholm, Brita Tibell).
AJ
Ringduva Columba palumbus
Redan på årets första dag sågs arten av ett flertal observatörer i Engelska parken, Uppsala,
som mest 14 ex (Bo G. Svensson, Fredrik Thunarf m fl). Arten observerades också samma
dag i Norby, Uppsala 1 ex (Ulf Gärdenfors)
och i Fålhagen, Uppsala 1 ex (Per-Erik Holmlund). Under årets sista månad noterades ett
flertal fynd, som mest 7 ex Östgöta Nations
trädgård, Uppsala 18–28/12 (Anders Jansson,
Håkan Rune m fl), vilka tillsammans med 1
ex Landsbergaslätten 28/12 (Fingal Gyllang,
Simon Jakobsson) blev årets sista.
AJ
Turkduva Streptopelia decaocto
Glädjande nog kan konstateras att fjolårets
positiva resultat med nästan en dubblering
av antalet revir ser ut att ligga kvar på samma
nivå. Observationer från flera olika lokaler
än tidigare och med fler rapporter från ren
landsbygd gör 2015 till ett minst lika bra år
som 2014. Ströfynd av turkduva har gjorts i
samtliga kommuner, förutom Älvkarleby. De
flesta sågs som vanligt i tätorter, men det finns
många observationer utanför dessa, exempelvis den som upptäcktes i Hårby, Hjälstaviken
5/2 (Pekka Westin m fl).
En konstaterad häckning: i Östervåla 15/5
(Lars Gustavsson). Därutöver finns rapporter
om 47 revir och fördelningen av dessa på
kommuner (inklusive häckningen) innebär
följande; Uppsala 25, Norrtälje 5, Heby 4,
Enköping 4, Tierp 4, Östhammar 4 och Sala
(del av) 1. Det ska tilläggas att uppskattningen
av antalet revir blir mer osäker i takt med att
arten sprider sig i landskapet.
AJ
Turturduva Streptopelia turtur
[9; 136; 57; 4]
Fyra fynd under året, ett från våren och tre

från sensommaren/hösten: 1 ex Östhamra,
Östuna 28/5–3/6 (Ulf Karlsson m fl); 1 ex
Ledskär 22/7 (Joakim & Elisabeth Djerf); 1
1K Svenska Högarna 20/8 (Bill Douhan) och
1 ex Översävne, Västerlövsta 2–8/10 (Björn
Jerner). Turturduvan i Östuna gladde många
skådare eftersom den var kvar i flera dagar, vilket är ovanligt när arten uppträder i Uppland.
Tidpunkten för övriga fynd är något senare än
normalt och observationen i Västerlövsta är
blott det tredje inlandsfyndet under årets tre
sista månader i Uppland efter 1999 (tidigare
1 ex Upplandaängarna 26/10 år 2003 och 1
ex Rönnby, Östuna 21/10 år 2007).
AJ
Gök Cuculus canorus
Den första göken för året hördes vid Hjälstaviken 1/5 (Martin Fransson) och den sista
avlyssnades vid Harg 9/7 (Göran Ormestad).
Under den aktuella perioden rapporterades
galande från totalt 314 lokaler i rapportområdet, vilket är klart färre än de närmast
föregående åren (= 450). Antalet lokaler har
således minskat med 30% jämfört med 2014
och 2013, vilket också stämmer med det
totala antalet rapporter som minskat med
32% jämfört med 2014 och med 40% jämfört
med 2013. Om det avspeglar en bestående
eller tillfällig minskning i beståndet, eller en
minskad rapportering, återstår att se.
AJ
Berguv Bubo bubo VU
För andra året i rad noteras en starkt negativ
trend för berguven. Från häckningstid har det
inkommit rapporter om förekomst från bara
åtta lokaler och på dessa har lyckad häckning registrerats (=hörda ungar) på endast
en. Från tiden efter häckningsperioden har
observationer gjorts på ytterligare fyra lokaler.
Sammantaget en mycket dyster situation för
berguven i rapportområdet, med reservation
för att underlag egentligen saknas för en bedömning av artens exakta status.
AJ
Fjälluggla Bubo scandiaca
[100+; 72; 11; 1] CR
Ett fynd föreligger: 1 ex Linkudden, Blidö
19/1 (Karl-Arne Rosling) – 16/2 (Michael
Thydén, Anders Eriksson). Den sågs dock

av ”lokalbefolkningen” dagarna innan 19/1.
Arten är numera en ytterst ovanlig gäst
i rapportområdet. Detta är andra fyndet
i rapportområdet sedan 2010 och endast det
nionde efter millenniumskiftet.
AJ
Hökuggla Surnia ulula
Inga observationer finns rapp orterade från
andra halvåret 2014, och från första halvåret
2015 finns endast ett fynd, nämligen 1 ex
Lunsen, Uppsala 19/4 (Carlos Palacin).
Från andra halvåret finns tio observationer
rapporterade: 1 ex Svenska Högarna 23–25/9
(Jonas Karlsson); 1 ex Havsskogen, Väddö
25/9 (gnm Ronny Carlsson); 1 ex Tjärviken,
Hållnäs 4/10 (Per Johan Ulfendahl m fl); 1 ex
Oxdjupet, Nysätra 10/10 (Ulf Karlsson); 1 ex
Uppsala-Näs 13/10 (Karl-Göran Andersson);
1 ex Korsbacken, Hållnäs 18/10 (Kalle Brinell); 1 ex Skärfälten, Uppsala-Näs 11/11 och
19/11–28/12 (Sören Franceen, Åke Berg m fl);
1 ex Librobäck, Uppsala 24/11–31/12 (Johan
Andersson m fl); 1 ex Gunnsjöskogen, Länna
28/11 (gnm Bo Granberg) och året avslutades
med 1 ex Månsjön, Frötuna 31/12 (Karl-Arne
Rosling). Sålunda ingen större invasion under
året, men avslutningen på året lovade att fler
hökugglor kunde vara på väg.
AJ
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Årets resultat, totalt 184 spelande hanar, är klart
bättre än fjolårets (=148). Fördelningen av dessa
på kommuner var: Uppsala 64, Tierp 32, Älvkarleby 24, Heby 22, Östhammar 20, Norrtälje 14,
Enköping 7 samt Sala (del av) 1.
AJ
Kattuggla Strix aluco
Antalet konstaterade häckningar som har rapporterats är 67 och deras fördelning på kommuner är följande: Uppsala 19, Enköping 15,
Norrtälje 12, Östhammar 7, Tierp 5, Heby 4,
Håbo 3 och Knivsta 2. Årets resultat är klart
sämre än 2014 (=94 häckningar). Kännetecknande för året var inledningsvis hög ropaktivitet, men få lyckade häckningar. Ett exempel
hämtar vi från Gamla Bälingemossar där Thomas Pless har rapporterat revirhävdande hanar
på 20 lokaler, därtill 7–8 honor, 21/2–18/7,
men endast en säkerställd häckning.
AJ
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Slaguggla Strix uralensis
Sammanlagt registrerades revirhävdande hanar i 90 revir, vilket är klart färre än fjolårets
132. En fördelning av dessa på kommuner
ger följande: Uppsala 28, Tierp 21, Heby 11,
Östhammar 11, Norrtälje 7, Enköping 6 samt
Älvkarleby 6. År 2015 blev ett magert år även
med avseende på konstaterade häckningar.
Endast 9 har rapporterats, vilket är klart
sämre än både 2013 (=21) och 2014 (=17).
Enligt Lasse Gustavsson i Östervåla är det
inte lika tätt mellan reviren som tidigare i de
nordvästra delarna av rapportområdet, vilket
således avspeglas i antalet ropande hanar. Det
är också här vi kan se en minskning under de
senaste åren.
AJ
Lappuggla Strix nebulosa NT
Sammanlagt nio observationer av minst tio
individer har rapporterats under året. Fem
av fynden är från häckningstid: 1 spelande
Harg 8/4 (Wilhelm Dietrichson); 1 ex N
Stora Målsättra, Fasterna cirka 27/5 (gnm
rrk); 1 ex Snåret, Söderby-Karl 10/6–7/7
(Lennart Larsson, Karl-Arne Rosling); 1 ex
Storanden, Gottröra/Fasterna 11/6 (Mats
Gothnier, Miguel Jaramillo) och 1 ex Skogssjön, Huddunge 19/7 (David Weissglas). Från
hösten rapporteras 1 ex Lunsen 30/8 (David
Erlandsson); 1 ex Dragmansbo, Altuna 17/11
(Kalle Källebrink, Eva Johansson) samt 1 ex,
troligen samma som 19/7, Skogssjön, Huddunge 20/11 (Magnus Klingse). Avslutnings-
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vis blev det stor lappugglefest vid Håga ängar,
Nåsten utanför Uppsala där 2, möjligen 3,
kunde ses från och till av många med början
6/11 (Thomas Wilker, Bo Söderström m fl)
fram till och med nyårsafton (Fredrika Viktorsson). Totalt sett ett bra år för lappuggla i
rapportområdet.
AJ
Hornuggla Asio otus
Fyra vinterobservationer föreligger från årets
början: 1 ex Örsundsbro 7/1 (Christer Olsson, Karl Gunnar Rehn); 2 ex Ängsholmen,
Gamla Bälingemossar 10/1 (Thomas Pless);
3 ex Översävne, Västerlövsta 21/2 (Björn Jerner) och 1 ex Västerbol, Faringe 28/2 (Tomas
Kjelsson, Keith Bennett).
Det totala antalet konstaterade häckningar
(=hörda ungkullar) uppgick till 67, fördelade
på kommuner som följer: Uppsala 15, Enköping, 15, Tierp 12, Norrtälje 10, Östhammar
6, Knivsta 4, Heby 2, Håbo 2 och Sala (del av)
1. Föregående år bokfördes 110 häckningar
och året innan 56. Sju vinterfynd finns från
årets sista månad, samtliga vid Gamla Bälingemossar. Årets sista hornuggla sågs vid
Söderäng 30/12 (Thomas Pless). Ett ganska
normalt år för arten i rapportområdet. AJ
Jorduggla Asio flammeus
Årets första sågs vid Hjälstaviken 19/1–7/2
(Kermith Illerbrand m fl). Därtill finns enstaka observationer från ytterligare två lokaler
under februari: 1 ex Vassunda 17/2 (A Martin

Fransson) och 1 ex Årike Fyris, Uppsala 28/2
(Tomas Pärt).
Under våren, perioden mars–maj, rapporterades vardera 1 ex från 21 lokaler, men
också 2 ex Svenska Högarna 14/5 (Tommy
Eriksson Järfälla). Värt att notera är även
vardera en spelande Landsbergaslätten 13/3
(Anders Jansson) respektive Hjälstaviken
23/4 (Martin Tjernberg, Mats Brisegård). Det
är tredje året i rad som spelande jorduggla
rapporterats i rapportområdet, vilket får anses
som anmärkningsvärt.
Från sommarmånaderna finns iakttagelser
registrerade på femton lokaler, bland annat en
varnande individ vid Tämnaren 17/6 (Monica
Widholm). Under hösten observerades 24
ex på insträck vid kusten, att jämföra med
fjolårets tio. Årets senaste fynd var 1 ex Rödhäll, Hållnäs 21/11 (Bosse Danielsson m fl).
Sammanfattningsvis ett tämligen normalt år
för arten.
AJ
Pärluggla Aegolius funereus
Den första spelande hördes vid Djupa, Tierp
redan 9/1 (Kalle Brinell). Efter fjolårets goda
resultat, summa 88 spelande, förväntade man
sig inte att även 2015 skulle bli ett bra år.
Årets resultat, totalt 53 spelande under våren,
är dock inte på något sätt ett dåligt facit jämfört med tidigare år under 2000-talet. Dessa
hanar fördelade sig på kommuner som följer:
Uppsala 17, Tierp 17, Heby 8, Östhammar
5, Norrtälje 2, Enköping 2, Knivsta 1 och
Älvkarleby 1.
Från hösten har det rapporterats att två
individer ringmärktes på Svenska Högarna,
vardera 1 ex 10/9 (Bill Douhan) respektive
8/10 (Bill Douhan, Anders Eriksson). Därutöver finns det två iakttagelser registrerade:
1 ex Åhl, Österunda 21/9 (Bengt Ottosson)
och 1 ex Dragmansbo, Altuna 24/9 (Kalle
Källebrink). Sammantaget ett sämre resultat
detta år än de två föregående, men ändå bättre
än de sju dessförinnan.
AJ
Nattskärra Caprimulgus europaeus
Årets första var 1 ex rastande Svenska Högarna 13/5 (Bill Douhan, Tommy Eriksson
Järfälla) medan den första spelande hördes på

samma lokal två dagar senare (Bill Douhan).
Säsongens sista revirhävdande, 2 ex Rossholm,
Hållnäs, hördes så sent som 2/8 (Barbro
Sjölin-Nilsson). En genomgång av rapporter
om spelande ger totalt 63 individer med
följande fördelning på kommuner: Östhammar 23, Tierp 17, Uppsala 8, Älvkarleby 6,
Norrtälje 5, Enköping 2, Heby 1 samt Knivsta
1. Årets resultat är något sämre än fjolårets
(=71), till stor del en följd av att inventeringen
på Hållnäshalvön 2014 inte upprepades, men
det är ändå klart bättre än 2013 (=43). Östhammar och Tierp dominerar rapporteringen.
Från tiden efter spelsäsongen finns två observationer rapporterade: 1 ex Stor-Lågbådan,
Gräsö 11/9 (Robert Bünsow, Nils-Olof
Jerling) samt 1 ex Årike Fyris Uppsala 12/9
(Michael Tydén).
AJ
Kungsfiskare Alcedo atthis VU
Den första för året var 1 ex Svannäs, Hjälstaviken 5/1 (kvar sedan föregående år) och som
sedan fanns här in i mars (Pekka Westin m fl).
Utöver den finns ett vinterfynd rapporterat
från Dyarna, Enköping där 1 ex sågs tillfälligt
17/1 (Winand Synnerfalk). Från våren har tio
observationer av tillfällig karaktär rapporterats från olika lokaler.
Två lyckade häckningar har konstaterats,
båda vid Skutskär, där vardera 1 par häckande i brinkar vid Dalälven (Andreas Press).
Från häckningstid finns i övrigt rapporter
från ytterligare sex lokaler, dock utan tydliga
häckningsindicier.
Från eftersommaren och hösten finns
fynd bokförda på elva lokaler (utöver de ovan
nämnda). Året avslutades med decemberfynd
på fem lokaler: 1 ex Svannäs, Hjälstaviken
1–30/12 (Nils-Erik Evers, Leif Godin m fl);
1 ex Librobäck, Uppsala 2–16/12 (Jan-Erik
Rönnqvist m fl); 1 ex Olandsån vid Ekeby,
Knutby 5/12 (Tomas Kjelsson); 1 ex Brusbosundet, Båtforsområdet 6/12 (Kalle Brinell)
samt 1 ex Vånsjöbro, Härnevi 29/12 (Gunnar
Steinholtz).
Sammanfattningsvis ett mycket bra år
med rapporter från ett drygt 30–tal lokaler
fördelade på rapportområdets alla kommuner,
dock inte Heby och Sala (del av).
AJ
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Biätare Merops apiaster [16–18; 15; 24; 2]
Två observationer har rapporterats från 2015:
1 ex Fårskär, Älvkarleby 19/6 (Per Johan &
Kerstin Ulfendahl, Tore Dahlberg) och 1 ex
Björn 4/8 (Martin & Vilhelm Amcoff). Därtill
har ett äldre fynd flutit upp till ytan, nämligen 1 ex Fågelsundet 7/8 år 2013 (Lennart
Söderlund).
AJ
Härfågel Upupa epops RE
[tidigare häckfågel; 95; 70; 4]
Fyra fynd har rapporterats från 2015 (samma
antal som föregående år). Vårfynd: 1 ex
Björkö-Arholma 1/5 (Anders Lundin); 1 ex
Riksviken, Rådmansö 1/5 (Lennart Larsson)
samt 1 ex Finsta, Fröslunda 7/5 (Martin
Tjernberg). Höstfynd: 1 ex funnen död Örskär 9/10 (Petter Haldén m fl). Fågeln sågs
i livet av Skärgårdsstiftelsens tillsynsman
dagarna innan. Arten har observerats årligen
i landskapet sedan 1973, dock aldrig med fler
än nio fynd under ett år (1993 och 2003).
AJ
Göktyta Jynx torquilla
Den första för året hördes i Kallerö, Forsmark
11/4 (Teet Sirotkin). Sjungande hanar har
sedan rapporterats från många lokaler, totalt
285 individer (284 år 2014), och dessa var
fördelade på kommuner enligt följande:
Uppsala 95, Enköping 47, Tierp 34, Knivsta
32, Norrtälje 32, Östhammar 21, Älvkarleby
14, Heby 8 samt Håbo 2. Sammanlagt har
minst 14 säkerställda häckningar noterats.
Årets sista göktyta sågs i Hågadalen, Uppsala
1/9 (Peter Schmidt).
AJ
Gråspett Picus canus
Från häckningstid (15/4–31/7) föreligger
fynd av sammanlagt 7 ex fördelade på sex
lokaler: 1 ex Flät, Skutskär 20–27/4 (Andreas
Press); 1 par Svinasjön, Harbo 20/4 (Anders
Jansson); 1 ex Fågelsundet, Hållnäs 25/4
(Lennart Söderlund m fl); 1 ex Bäckängen/
Tamsberget, Älvkarleby 26/4 (Tore Dahlberg)
och 28/4 (Tommy Löfgren); 1 ex Storön,
Älvkarleby 10/5 (Tommy Löfgren) samt 1 ex
Kronsättershöjden, Älvkarleby 14/6 (Tommy
Löfgren).
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Från perioden före häckningstid sågs och
hördes arten på drygt ett 30-tal lokaler och
efter häckningstid på tolv lokaler. Sammanfattningsvis kan sägas att årets uppträdande i
stort överensstämmer med fjolårets.
AJ
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos
CR
Under året fanns det med säkerhet minst fyra
olika individer, alla ring- och färgmärkta, i rapportområdet. Könsfördelningen var tre hanar
och en hona. Trots att det var endast en hona
blev det två häckningar, båda därtill lyckade!
Honan häckade nämligen med två olika
hanar, vilket är mycket ovanligt. Den första
genomfördes med samma hane som hon hade
häckat framgångsrikt med året innan, vilket
då var den första kända lyckade häckningen
i rapportområdet på 19 år. Häckningen 2015
resulterade i två ringmärkta ungar som av allt
att döma föddes upp enbart av hanen. Den
andra häckningen fullföljdes tillsammans med
en hane som hade planterats ut som ungfågel
året innan och vid tillfället för häckningen
således bara var en 2K-fågel. Även detta är
relativt ovanligt. Denna häckning resulterade
i fyra ringmärkta ungar, som matades av såväl
hanen som honan.
Utöver dessa tre individer observerades en
hane på en närbelägen lokal. Under höstens
stora invasion i Finland rapporterades flera individer på Åland. Åtminstone en sågs sträcka
ut mot väster, i riktning mot Uppland, från
Signilskär.
Kristoffer Stighäll
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT
Endast fyra konstaterade häckningar har
rapporterats, det vill säga klart färre än
fjolårets tio. Därtill har arten registrerats på
ytterligare 124 lokaler under häckningstid
(april–juni) vilket är i paritet med året innan.
Fördelningen av dessa 124 på kommuner var
följande: Uppsala 45, Enköping 20, Norrtälje
16, Tierp 15, Östhammar 13, Heby 4, Knivsta
4, Älvkarleby 4 samt Håbo 3.
AJ
Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT
Inte heller detta år finns det någon känd konstaterad häckning. Förekomst har rapporterats

från sju lokaler (minst 13 individer) under
häckningstid: 1 hane Pansarudden, Bladåker
vid flera tillfällen 25/3–21/6 (Mattias Larsson
m fl) och 1 hona 1/4 (Leif Gustavsson); som
mest 5 ex Färnebofjärden 3–6/4 (Magnus
Liljefors, Yngve Hareland, Lotta Hedkvist);
2 ex Risön, Florarna 5–15/4 och 5/7 (Ronny
Fredriksson, Annika Rastén m fl); 1 ex Fläktan, Lunsen, Uppsala 6/4 (Jocce Ekström); 1
ex Båtforstorpet, Båtforsområdet 18/4 (Per
Johan Ulfendahl); 1 ex Fiby urskog 1/5 och
23/7 (Monica Widholm, Jonas Myrenås) samt
1 ex Kalvsbo, Österlövsta 7/5 (Mats Edholm,
Brita Tibell).
Därtill finns från tiden utanför häckningsperioden observationer noterade på
tolv lokaler. Sammantaget en viss förbättring
jämfört med fjolåret, men artens status är
svårbedömd.
AJ
Korttålärka Calandrella brachydactyla
[0; 6; 8; 1]
En individ rastade på Storskäret, Röder, Blidö
24/5 (Björn Andersson, Magnus Liljefors, Peder Winding m fl). Detta är det tolfte fyndet
i rapportområdet och faller väl in i rådande
fyndbild.
ML
Trädlärka Lullula arborea
Rapporter om trädlärka har inkommit från
perioden 8/3–24/10. Sju häckningar har
noterats och därutöver ytterligare 76 sjungande hanar. Den kommunvisa fördelningen
av dessa blir: Enköping 2+12, Heby 0+6,
Håbo 0+1, Knivsta 0+10, Norrtälje 0+5,
Tierp 0+9, Uppsala 5+22, Älvkarleby 0+5
samt Heby 0+6. Sju konstaterade häckningar
är lika många som 2014, men antalet sjungande hanar är betydligt lägre än de 122 som
då registrerades. Huruvida detta indikerar att
arten eventuellt minskar är för tidigt att uttala
sig om, då rapporteringen är svårtolkad och
troligen även bristfällig.
ML
Berglärka Eremophila alpestris VU
Repris på fjolåret vad gäller antalet fynd, det vill
säga bara två: 1 ex mot SV Sikhjälma hamn, Hållnäs 25/10 (Kalle Brinell) samt 1 ex överflygande
södra Vendelsjön 4/11 (Annika Rastén). ML

Backsvala Riparia riparia NT
Ett försök att fastställa antalet häckningar
gjordes internt inom rrk. Många lokaler, i
första hand grus- och bergtäkter med tidigare
kända boplatser av backsvala, besöktes men
i de flesta fall med negativt resultat. Flertalet
grustäkter där arten har häckat är numera
avslutade, och backsvalorna har därmed
övergivit dem. Årets inventering blev inte
heltäckande, men det kan inte vara många
kolonier som inte har besökts. De vi hittade,
undersöktes i de flesta fall vid ett enda tillfälle
och vanligtvis väl sent för att erhålla en rättvisande bild av hur många par som häckade/
hade häckat. De fyra grustag som hade flest
bohål var: cirka 100 Stingtorpet, Bälinge 7/6
(Anders Jansson); cirka 225 Malmen/Ledinge,
Skederid 27/6 (Bill Douhan); cirka 160 bohål
Draget, Bålsta 13/7 (Martin Tjernberg) och
147 Stallmon, Älvkarleby 16/7 (Bill Douhan). Det blir sammantaget 632 bohål och
till detta kan ytterligare i storleksordningen
drygt hundratalet läggas till. Det blir totalt
cirka 800 bohål och det är inte troligt att det
fanns så många till i rapportområdet. Om vi
hugger till med att det fanns vardera ett häckande par i 75 % av bohålen innebär det totalt
600 häckande par 2015. Om vi här antar att
detta resultat ligger nära sanningen, betyder
det att arten har minskat från drygt 900 par
år 1999 till dagens 600 par, en minskning med
en tredjedel. Backsvalan har minskat stadigt i
Uppland sedan 1960-talet.
BD
Ladusvala Hirundo rustica
Anlände och avreste i normal tid. Den största
ansamlingen under året var drygt 900 ex
Hjälstaviken 20/9 (Magnus Liljefors). ML
Rostgumpsvala Cecropis daurica [0; 3; 2; 2]
Två observationer har rapporterats, båda
från samma dag: 1 ex vid Hjälstaviken på
morgonen 9/5 (Clas Cronlund m fl) och 1
ex vid Braxenberget, Alsike på kvällen samma
dag (Eskil & Fredrik Friberg). Även om det
teoretiskt skulle kunna vara samma fågel
som sågs på båda lokalerna, bedöms det ändå
som mer troligt att det var olika fåglar. Femte
och sjätte fyndet i rapportområdet, de första
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sedan 2009, då en individ sågs vid Hjälstaviken 10/5. Maj är en bra månad för rostgumpsvala.
ML
Större piplärka Anthus richardi
[1; 39; 38; 3]
Fynd även detta år, tre rapporterade från hösten: 1 ex Hjälstaviken 23/9 (Niklas Liljebäck,
Martin Tjernberg m fl); 1 ex Måssten, Singö
3/10 (Claes Hansson m fl) och 1 ex mot V
Svenska Högarna 4/10 (Anders Eriksson, Bill
Douhan). Ytterligare fynd har inkommit, men
då dessa inte har styrkts med rapport, kan de
inte godkännas. Arten rapporteras nära nog
årligen i rapportområdet.
ML
Fältpiplärka Anthus campestris [0; 8; 2; 1]
En individ upptäcktes vid Ledskär på kvällen
9/5 och den var kvar till och med 11/5 (Per
Andersson m fl). Fältpiplärkan är en riktigt
”tung” art i Uppland. Detta är det 8:e fyndet
i rapportområdet (ytterligare tre finns från
Stockholmstraktens del av landskapet). Senast det begav sig var en sträckande fågel vid
Bergsbrunna 14/6 år 2003.
ML
Ängspiplärka Anthus pratensis NT
Vinterfynd är mycket ovanliga, men denna
gång finns ett från årets början: 3 ex Söderängen, Översävne, Västerlövsta 4/1 (Björn
Jerner).
ML
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU
Vårfynd av enstaka individer har inkommit
från sex lokaler under perioden 9–27/5: 1 ex
Tierp Arena, Tierpslätten 9/5 (Kalle Brinell);
1 ex Hjälstaviken 14/5 (Pekka Westin); 1 ex
Årike Fyris 14/5 (Jon Hessman); 1 ex mot N
Bergsbrunna, Uppsala 16/5 (Björn Lundgren);
1 ex mot N södra Vendelsjön 21/5 (Tomas
Pärt) samt 1 ex, Hållet, Gräsö 27/5 (Ulrik
Lötberg). Sex vårfynd är inte många i ett lite
längre perspektiv, men ändå det högsta antalet
sedan 2011 (=7).
Tre månader senare, 25/8, registrerades
det första fyndet för hösten vid Hjälstaviken,
och här noterades sedan arten så gott som
dagligen fram till 26/9. Därtill har enstaka
individer av arten rapporterats från många
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”

Fältpiplärkan är
en riktigt tung art
i Uppland.

”

andra lokaler under slutet av augusti fram till
slutet av september. Den sista iakttagelsen för
hösten var 2 ex sträckande Långsandsörarna
10/10 (Björn Lundgren m fl), ett relativt sent
datum. Ett ganska gott år för arten, men det
är för tidigt att dra några slutsatser om den
aktuella utvecklingen.
ML
Skärpiplärka Anthus petrosus
Skärpiplärkor fanns kvar vid Sennebyhaken
in på det nya året och 1–3 ex har rapporterats
1/1–14/2 (Bo Granberg m fl). Inlandsfynd
föreligger endast från hösten och dessa faller
väl in i existerande fyndmönster: vardera 1
ex sträckande Hov, Rasbo 11 respektive 20/9
(Robert Ekman); som mest 2 ex Hjälstaviken
13–18/9 (Ragnar Hall, Ulf Gärdenfors m
fl) samt 2 ex södra Vendelsjön 23/9 (David
Hammarberg).
Som vanligt har det rapporterats en del
fynd från ytterskärgården som i olika grad
indikerar häckning, men det känns inte meningsfullt att utifrån dessa dra några slutsatser
om artens nuvarande status i rapportområdet.
ML
Citronärla Motacilla citreola [0; 8; 22; 2]
Efter ett år utan observationer, rapporterades
denna gång två vårfynd: 1 hona Boholmen,
Ledskär 1/5 (Anssi Laurila, Joakim Djerf m
fl) och 1 hane Röder, Blidö 24/5 (Magnus
Liljefors, Magnus Corell m fl). Fynd nr 17–18
i rapportområdet.
ML
Forsärla Motacilla cinerea
Årets första forsärla siktades vid Västland
15/3 (Gunnar Danielsson m fl). Säkerställda
häckningar (observationer av pulli/flygga
ungar etc) har rapporterats på följande 14
lokaler med vardera 1 par: Västland (Bengt
Säfström m fl); Karlholmsbruk, Västland

(Claes Cronlund m fl); Lövstabruk (Mats
Edholm m fl); Johannisfors (Robert Bünsow
m fl); Laxön, Älvkarleby (Tore Dahlberg);
Strömsberg, Tolfta (Lars Gotborn m fl);
Ullfors, Tierp (Kalle Brinell); Vattholma,
Lena (Petter Haldén m fl); Ulva kvarn, Bälinge (Mats Wilhelm m fl); Torslund, Almunge (Tomas Kjelsson m fl); Starforsbadet,
Västerlövsta (Björn Jerner); Ytterkvarn,
Fjärdhundra (Bengt Ottosson m fl); Resta
kvarn, Nysätra (Thomas Johansson m fl) samt
Strömsbergs kvarn, Bred (Gunnar Steinholtz).
Den kommunvisa fördelningen av dessa häckningar är: Älvkarleby 1, Tierp 5, Östhammar
1, Uppsala 3, Enköping 3 och Heby 1. Utöver
dessa har troliga häckningar rapporterats från
ytterligare nio lokaler. Sammanfattningsvis
något fler häckningar än under fjolåret. Årets
sista forsärla noterades på Örskär sju månader
efter den första, nämligen 1 sträckande fågel
18/10 (Mikael Malmaeus m fl).
ML
Sidensvans Bombycilla garrulus
Med undantag för cirka 300 ex Uppsala 1/1
(Jocce Ekström), finns inga större flockar
rapporterade under vare sig vinter eller vår.
Återsträcket mot norr avslutades med några få
fynd under maj. Sist ut var 1 ex Örskär 22/5
(Jan Rosenfeld). Inga iakttagelser finns från
sommaren, men höstens första var 2 ex Eriksberg, Uppsala redan 30/9 (Owe Rosengren).
Nya sidensvansar anlände efterhand och
särskilt i mitten av oktober var inflödet stort
med till exempel cirka 400 ex Sennebyhaken
15/10 (Jan Andersson); cirka 450 ex sträckande Björn 17/10 (Ulrik Lötberg m fl) och
lika många Måssten, Singö samma dag (Tomas
Pärt). Under första halvan av november fanns
fortfarande många kvar och som mest sågs en
riktigt stor flock, cirka 1 200 ex, vid Librobäck
8/11 (Pekka Westin). Den största flocken därutöver var cirka 400 ex Nyby, Gamla Uppsala
15/11 (Micke Johansson, Ulric Ilvéus). Under
andra halvan av november minskade antalet
sidensvansar och i december hade flertalet
dragit vidare.
ML
Strömstare Cinclus cinclus
Åter ett år med flera rapporterade häckningar.

Vid Harg konstaterades i år två par (Wilhelm Dietrichson, Heikki Haveri). Därtill
häckade vardera ett par vid Harnäsbäcken,
Skutskär (Tore Dahlberg); i Jumkilsån, vid
Stenviks kvarn, Stenviken (Peter Schmidt);
vid Gåsvik, Väddö (Heikki Haveri) samt vid
Sågarbo, Gimo (Heikki Haveri). Summa sex
konstaterade häckningar är lika många som
i fjol, åren 2010–2013 rapporterades inte en
enda.
ML
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Efter ytterligare en mild vinter med många
övervintrande i rapportområdet, var gärdsmygen ganska talrik under häckningstid. ML
Järnsparv Prunella modularis
Fyra vinterfynd har inkommit, vardera två
från början respektive slutet av året: 1 ex
Ännesta, Hacksta 21/1 (Gustaf Floderus);
1 ex Untraverket, Båtforsområdet 7/2
(Kalle Brinell); 1 ex Broby, Österunda 31/12
(Anders & Sofia Pettersson) och 1 ex Källinge,
Torstuna 31/12 (Ulf Broberg).
ML
Rödhake Erithacus rubecula
Rödhaken är för tillfället en inte helt ovanlig
övervintrare i rapportområdet och inga försök
att uppskatta antalet rapporterade från denna
årstid har heller gjorts. I april inträffade ett
stort nedfall under sträcket , nämligen minst
2 000 ex, därav 471 ringmärkta, på Svenska
Högarna 27/4 (Zacke Svensson, Bill Douhan).
ML
Blåhake Luscinia svecica
Från våren finns 34 fynd, totalt 58 ex, noterade under perioden 8–24/5. Flertalet är
rapporterade från kustlokaler och ytterskärgården, men det föreligger även några inlandsfynd. Höstfynden var som vanligt betydligt
fler, och från perioden 29/8–30/9 har 236
fynd av sammantaget 488 ex (med reservation
för viss dubbelrapportering) bokförts. Större
antal (≥ 10) har noterats: 15 ex Björn 5/9
(Ulrik Lötberg m fl); vid Rogarna, Månkarbo
15 ex 5/9 och 14 ex 16/9 (Kalle Brinell) samt
som mest 13 ex Hjälstaviken 9–14/9 (Pekka
Westin m fl).
ML
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Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT
Säkerställda häckningar har rapporterats från
tre lokaler: 1 par Tierps Arena, 3 nyligen
flygga ungfåglar sågs 31/5 (Kalle Brinell);
1 par Skutskärsverken, 2 nyligen flygga
ungfåglar sågs 8/7 (Tore Dahlberg) samt 1
par Boländerna, Uppsala, hona med mat i
näbben sågs 9/8 (Jon Hessman m fl). Därtill
har observationer som indikerar häckning
gjorts vid Heby såg (Kalle Källebrink) och vid
kärnkraftverket, Forsmark (Joakim Djerf). I
övrigt har sjungande hane hörts på ytterligare
fyra lokaler.
I början av augusti sågs 1 1K vid Örskärs
fyr 7/8 (Mats Grahn) och 1 honfärgad vid
Salsta slott 7/8 (Ragnar Hall). Det rapporteras
regelbundet fynd av ungfåglar/honfärgade på
”udda” lokaler i början av augusti, men det
är troligen tidigt flyttande individer och inte
resultat av lokala häckningar. Fyndbilden visar
annars att sträckande fåglar uppträder med
en topp kring skiftet april–maj respektive
september–oktober.
ML
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Värt att nämna är att så många som cirka 125
ex rastande på Björn 5/9 (Ulrik Lötberg m fl).
ML
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Ett par större ansamlingar har rapporterats
från mitten av maj, dels 50 ex Fyrisvalls gård,
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Ärentuna 12/5 (Mats Wilhelm), dels 51 ex
Tierps Arena 14/5 (Kalle Brinell). Dessa var
troligen på väg mot nordliga häckplatser,
medan de 50 ex som noterades på sträck vid
Fågelsundet, Hållnäs 1/9 (Kalle Brinell) var
på resursträck mot vinterkvarteren.
Årets sista sågs vid Björk, Västeråker
22–23/11 (Nils-Olof Jerling m fl), vilket är
ovanligt sent på säsongen.
ML
Ringtrast Turdus torquatus
Första fyndet denna vår var 1 ex Örbyhus,
Tegelsmora 24/4 (Oskar Jonsson, Kalle Brinell),
varefter arten noterades så gott som dagligen
fram till och med 9/5. Våren avslutades med
en iakttagelse av hane och hona på Örskär
21/5 (Jan Rosenfeld). Som mest noterades 7
ex Svenska Högarna 26/4 (Zacke Svensson,
Bill Douhan). Totalt rapporteras 71 vårfynd,
summa cirka 105 ex, vilket är ett bra resultat.
Höstfynden var som vanligt få, denna
gång tre: 1 1K hane Ekebydalen, Uppsala
29/9–4/10 (Owe Rosengren m fl); 1 2K+
Sävnemossen, Västerlövsta 3/10 (Bengt
Ottosson) samt 1 ex Ledskär 18/10 (Timo
Janhonen).
ML
Rödvingetrast Turdus iliacus
Trots fler fynd än normalt under december
2014, finns bara ett fåtal vinterfynd från detta
år, nämligen minst 2 ex Uppsala 1–6/1 (Peter
Samuelsson, Ulf Eriksson m fl).
ML

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Året började på samma sätt som i fjol,
med ett vinterfynd på samma lokal som
då, det vill säga 1 ex Eknäs, Vallby 20–22/1
(Tommy Lindell, Johan Jäderblom). I övrigt
kan ett större antal på sträck förtjäna ett
omnämnande, nämligen 133 ex mot NV
Brämsand, Billudden 22/4 (Martin Amcoff).
ML
Gräshoppsångare Locustella naevia
Antalet rapporterade sjungande hanar i
rapportområdet under året bedöms ha varit
cirka 415. Stora antal (≥ 20) har noterats
i tre områden: 20 ex Gamla Bälingemossar 5/5–18/7 (Thomas Pless m fl); 33 ex
Skeppängens energiskog, Landsbergaslätten
9/5–26/6 (Pekka Westin) och 20 ex Marma
skjutfält 5/6–5/7 (Tommy Löfgren m fl).
Den kommunvisa fördelningen av antalet
sjungande fåglar var följande: Enköping 131,
Tierp 95, Uppsala 90, Heby 27, Älvkarleby
21, Knivsta 17, Norrtälje 16, Östhammar 15
och Håbo 3.
I motsats till andra ”nattsångare”, varierar
inte gräshoppsångaren särskilt mycket i antal
mellan åren. Den årliga avvikelsen har i grova
drag varit 10 % sedan 1970-talet. Detta beror
sannolikt på att arten, till skillnad från andra
”nattsångare”, har en etablerad stam i Uppland. Att inte skillnaden mellan åren är större
beror till stor på att många lägger ned möda

på att lyssna efter dessa arter, en del mer än
andra. Två personer, som åter har gjort en stor
insats och som står för en stor andel av alla
rapporterade hanar, är Kalle Brinell, i Tierp,
och Pekka Westin, i Enköping. Ett särskilt
tack till dessa två! Gräshoppsångaren anses
av Artdatabanken inte längre vara hotad i
landet och har därför lämnat hotkategorin
”Nära hotad” och finns sedan 2015 i kategorin
”Livskraftig”.
PH
Flodsångare Locustella fluviatilis NT
Efter rekorduppträdandet 2012–2014, med
ett hundratal sjungande hanar varje år, innebar 2015 en rejäl tillbakagång i och med att
mer blygsamma 46 har rapporterats. Sett i
ett 25-årsperspektiv är dock detta en förhållandevis hög summa. Enda lokalen med fler
än två individer var Upplandaängarna, Östervåla där tre sjungande hördes 27/6 (Jelmer
Poelstra). Den kommunvisa fördelningen var:
Uppsala 11, Östhammar 9, Tierp 9, Heby
6, Norrtälje 5, Älvkarleby 3, Knivsta 2 och
Enköping 1. Utöver dessa sjungande individer
ringmärktes en på Svenska Högarna 31/8 (Bill
Douhan).
PH
Vassångare Locustella luscinioides
[2; 43; 2H+92; 16] NT
Årets resultat blev rekordmånga 16 sjungande hanar fördelade på tio lokaler. Av dessa
registrerades som mest hela sex i HjälstaFÅGLAR I UPPLAND 2 2016
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viken 14/5, tre i den norra delen och tre i
söder (Pekka Westin). I den södra delen sågs
ungfåglar såväl i början av juli (Ragnar Hall)
som i slutet av september (Johnny Lindevall
m fl), rimligtvis representerade två kullar av
lokalt ursprung. Övriga fynd av sjungande
fåglar var: 2 ex Saltängen, Alasjön 9/5–5/6
(Eskil Friberg m fl); 1 ex Norrbystranden,
Vendelsjön 16/5–26/7 (Oskar Jonsson m fl);
1 ex Ekhamn, Vassunda 20/5 (Ulf Elman); 1
ex Norrsjön (O Galltorp), Söderby-Karl 28/5
(Gabriel Ekman); 1 ex Tomtasjön, Knivsta
4–6/6 (Robert Bünsow m fl); 1 ex Fyrisån,
Storvreta 20/6–10/7 (Jelmer Poelstra m fl); 1
ex Filmsjön 21–23/6 (Adrian Djerf m fl); 1 ex
Sjöbo, Tämnaren 22–27/6 (Magnus Klingse m
fl) samt 1 ex inre delen av Lårstaviken 27/6
(Martin Tjernberg).
Att det blev rekord var något oväntat då
flodsångaren, som antas komma från samma
håll, hade en svacka jämfört med tidigare
år. Förklaringen till detta kan vara att vassångaren anländer ungefär en månad tidigare.
PH
Busksångare Acrocephalus dumetorum NT
Återigen ett mycket bra år med totalt 32
sjungande hanar. Det är det tredje bästa
resultatet genom tiderna och överträffas
bara av antalen 2014 (53) och 2013 (38).
Förutom salixodlingar och andra sjönära
buskar är även höstraps en miljö som uppländska busksångare gärna slår sig ned i. Inga
indikationer på eventuella häckningar har
rapporterats. En fördelning av hanarna på
kommuner ger följande: Uppsala 13, Tierp
6, Enköping 6, Norrtälje 3, Håbo 2, Knivsta
1 och Östhammar 1. Utöver alla dessa sjungande ringmärktes 1 ex på Svenska Högarna
24/8 (Bill Douhan).
PH
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Inga försök har gjorts att bedöma antalet
revirhävdande hanar i rapportområdet detta
år och inga fakta i den vägen finns således
att rapportera. I övrigt kan dock ett fynd
från hösten vara värt att nämna, nämligen 1 ex Björn 5/9 (Ulrik Lötberg m fl).
PH
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Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT
Med blott 19 sjungande hanar spridda på elva
lokaler var 2015 åter ett dåligt år för arten.
Flest, 6 ex, hördes i Sörsjön, Tämnaren 20/6
(Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg), medan
vardera 2 rapporteras från södra Vendelsjön
6/5–14/8 (Kenneth Pless m fl); Hjälstaviken
(södra delen) 11/5–13/7 (Tommy Lindell m
fl) samt Långsjön, Björklinge 29/5–19/6 (Lars
Bern, Jacob Angsten m fl). Resterande sju var
fördelade med vardera en på följande lokaler: Dannemorasjön 16/5 (Annika Rastén);
Lårstaviken 20/5–12/6 (Thomas Johansson,
Pekka Westin); Trunsta träsk, Knivsta 25/5–
24/6 (A Martin Fransson m fl); Boholmen,
Ledskär 28/5 (Bo G Svensson); Ösmaren,
Roslags-Bro 6–13/6 (Joakim Ekman m fl);
Bälsundaviken, Övergran 9/6 (Pekka Westin)
samt Öster-Ensta, Tierpslätten 21/6 (Kalle
Brinell).
PH
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans
Ett ex fångades och ringmärktes på Svenska
Högarna 3/5 (Bill Douhan & Zacke Svensson). Ringmärkarna bedömde det som en 2K
hane. Sedan tidigare finns ett fynd av rödstrupig sångare i rapportområdet, nämligen från
Björn 29/5 2002.
Taxonomikommitén har nyligen organiserat rödstrupig sångare-komplexet i fem
taxa fördelade på tre arter; moltonisångare,
S. subalpina subalpina, rostsångare, S. inornatus inornatus/iberiae, och rödstrupig
sångare, S. cantillans cantillans/albistrata.
Raritetskommittén håller i sin tur på med
en omgranskning av alla svenska fynd. Till
dess att arbetet är slutfört, står dessa kvar
som rödstrupig sångare. Vi emotser raritetskommitténs bedömning av årets uppländska
fynd, som tills vidare alltså är obestämt till
art/taxon.
PH
Höksångare Sylvia nisoria VU
Av allt att döma skred två par till häckning på
Vidinge, Rådmansö, där de sågs under perioden 11/6–5/7 (Robert Bünsow, Bo Hallman,
Nils-Olof Jerling). I övrigt observerades under
häckningstid en sjungande hane på Måssten,
Singö 5–23/6 (Åke Berg m fl) samt 1 ex på

2k hane stäpphök, Circus macrourus, Lövstaslätten, 6 september 2015.

Röder, Blidö 5/6 (Magnus Liljefors, Michael
Tydén). Därtill finns tre fynd rapporterade
från eftersommaren och hösten: 1 1K ringmärkt Svenska Högarna 17/8 (Bill Douhan);
1 ex Västerbådan, Gräsö 4/9 (Robert Bünsow,
Nils-Olof Jerling) samt 1 ex Björn 5/9 (Ulrik
Lötberg m fl).
PH
Svarthätta Sylvia atricapilla
Två rena vinterfynd finns från årets början,
nämligen 1 hona Ulleråker 6/1 (Peter Nason)
och 1 hane Tierps centrum 9/1 (Ulf Blom).
Häckningssäsongen inleddes med en ovanligt tidig observation av en sjungande hane
Hågadalen redan 8/4 (Bo Söderström). Fördröjd var istället 1 hona vid Svannäs, Hjälstaviken 21–22/11 (Bo LG Johansson), men än
senare, och det enda fyndet från december, var
1 hona Krusenberg, Alsike 16–21/12 (Ragnar
Hellspong, Ulla Kruse).
PH
Lundsångare Phylloscopus trochiloides NT
[5; 5H+118; 5H+191; 2]
I motsats till det föregående var 2015 ett svagt
år för lundsångare i Upplands rapportområde.
Endast två fynd av vardera en sjungande hane
har godkänts för publicering, nämligen på

FOTO: MATTE HAGLUND

Svartlöga, Blidö 26/6 (Bill Douhan) och vid
Lena kyrka 28/7 (Petter Haldén m fl). PH
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus
[1; 139; 90; 1]
Endast en iakttagelse detta år. 1 ex Örskär
30/10 (Martin Irestedt). Den nedåtgående
trenden fortsätter således.
PH
Tajgasångare Phylloscopus inornatus
[0; 91; 363; 50]
I motsats till kungsfågelsångare, är trenden
för tajgasångare fortsatt ökande med 50 ex
rapporterade från perioden 10/9–4/10. Det
är sju fler än föregående år och åter rekord.
Intressant är att fynden numera tenderar att
vara något tidigare än för ett decennium sedan. Förstafynd runt 10/9 är numera snarare
regel än undantag. Flest fynd gjordes som
vanligt på Svenska Högarna (19 ex, varav
sju ringmärktes) och Björn (11 ex, varav en
ringmärktes). Även området Billudden–Långsandsörarna sticker ut med 6 ex under året.
Endast ett fynd från inlandet finns och det
var 1 ex som försågs med ring vid Oxängen,
Vendelsjön 27/9 (Bosse Danielsson m fl).
PH
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Videsångare Phylloscopus schwartzi
[0; 6; 7; 1]
Ett fynd finns från detta år, det första sedan
2011. Det var 1 ex som ringmärktes på Svenska
Högarna 13/10 (Bill Douhan) och den 8:e som
har försetts med ring på ön sedan 1981. PH
Gransångare Phylloscopus collybita
Från häckningstid (1/5–1/8) har omkring 156
sjungande hanar rapporterats från rapportområdet. Det är färre än året innan (=182), men
ändå klart fler än 2014 (=127). Flest rapporteras som vanligt från lövblandade barrskogar
i norr och öster, vilket indikerar att det är den
nordliga abietinus som dominerar hos oss. Den
kommunvisa fördelningen blev: Norrtälje
47, Östhammar 34, Tierp 30, Uppsala 21,
Älvkarleby 13, Enköping 4, Heby 3, Knivsta
3 och Håbo 1.
PH
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
[0; 2; 4; 1]
En hona ringmärktes på Svenska Högarna 30/4
(Zacke Svensson, Bill Douhan). Detta är det
femte fyndet av arten i rapportområdet.
(Se foto på baksida.).
PH
Mindre flugsnappare Ficedula parva
Från våren har totalt 20 sjungande individer
rapporterats under perioden 16/5–29/6, vilket är ett normalt antal. Därtill har ytterligare
22 ex noterats som rastande under våren. En
konstaterad häckning även detta år, vid Ösbyholm, Frötuna, där en hane varnade med mat
i näbben 29/6 (Bill Douhan). Under hösten
observerades mindre flugsnappare nästintill
dagligen på Svenska Högarna 27/8–14/10.
Ett 60-tal individer bokfördes och av dessa
försågs 33 med ring 25/8–14/10 (Bill Douhan). För övrigt noterades uppskattningsvis
48 ex på andra lokaler i rapportområdet
25/8–14/10, som mest 10 rastande ex Björn
5/9 (Ulrik Lötberg m fl).
PH
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
[1; 18; 43; 5]
Detta blev det tionde året i rad med observationer i rapportområdet och detta firades
med inte mindre än fem fynd. Som tradi-
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tionen bjuder var det Svenska Högarna som
dominerade fyndbilden, i år med alla fynd: 1
ad hane 7/5, 1 hona ringmärkt 7/5, 1 ad hane
9/5 (Bill Douhan, Zacke Svensson), 1 hane
11–13/5 (Bill Douhan, Tommy Eriksson) och
ytterligare 1 hane 13/5 (Tommy Eriksson). På
samma sätt som tidigare år, funderar vi kring
var dessa fåglar tar vägen efter att de lämnat
ögruppen? (Se foto på sida 57.).
PH
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Ett ytterst anmärkningsvärt fynd gjordes under hösten då en hona observerades bakom
Flustret i Stadsträdgården, Uppsala 21–22/11
(Tony Fridolfsson m fl). Fyndet är det överlägset senaste någonsin i rapportområdet. Från
övriga Sverige finns en knapp handfull fynd
av arten i november.
PH
Skäggmes Panurus biarmicus NT
De senaste årens milda vintrar förefaller ha
inneburit ett mindre uppsving för arten i
rapportområdet. Häckningar genomfördes
åter i Hjälstaviken, den enda lokalen i rapportområdet som med säkerhet haft häckande
skäggmes under hela 2000-talet, där det under
sensommar och höst fanns minst ett 50-tal
individer, därav många årsungar, i de södra
vassarna (Pekka Westin m fl). Därtill är det
rimligt att tro att häckning även ägde rum i
dels Alasjön, Vassunda där skäggmesar noterades 6/4–11/10 (Eskil & Fredrik Friberg), dels i
Vendelsjön där arten registrerades 10/2–11/10
(Anders Arnell m fl). Övriga fynd som rapporterats från häckningstid är: vardera 1 ex
Ledskär 29/4 (David Klingberg m fl); 1 ex
Norrsundet, Rådmansö 14/5 (Åke Berg); Karlholmsviken 23/5 (Barbara & Ingo Leibiger)
samt inre delen av Lårstaviken 21/7–14/8
(Tommy Knutsson, Annika Sohlman). Därtill
finns ytterligare ett antal iakttagelser noterade
under året: 4 ex på sträckförsök Skatudden
10/4 (Håkan Markstedt); 15 ex Ledskär
14–23/10 (Martin Amcoff m fl); 5 ex Vårhäll,
Tämnaren 18/10 (Bill Douhan); 10 ex Stennässjön, Järlåsa 25/10 (Anders Jansson); som
mest 2 ex Lårstaviken 25–30/10 (Tony Henricsson, Emil V Nilsson) samt 8 ex Sörfjärden,
Älvkarleby 31/12 (Tore Dahlberg).
PH

Sommargylling Oriolus oriolus VU
Tre fynd, samtliga från försommaren, är
helt normalt för rapportområdet: 1 2K hane
sjungande Värnberg, Roslags-Bro 2/6 (Bill
Douhan); 1 2K hane sjungande Lilla Parnassen, Hjälstaviken 4–17/6 (Lars-Olov Karlsson
m fl) samt 1 ex mot V Tärnudden, Örskär 5/6
(Torbjörn Fagerström, gnm Martin Irestedt).
PH
Svartpannad törnskata Lanius minor
[4; 6; 10; 1]
Återigen ett fynd nära Uppsala! Denna gång
observerad vid Övre Föret 22/5 (Mats Wilhelm m fl). Endast ett av nu totalt 21 fynd

i landskapet är från kusten, Örskär 8–9/6 år
1966 (notera att detta äldre fynd felaktigt
angivits från september i bland annat fågelrapporten från 2014). (Se foto på sida 59.).
PH
Varfågel Lanius excubitor
Från januari–februari har det rapporterats 71
troligvis olika varfåglar rapportområdet. Antalet är något lägre än normalt, vilket möjligen
kan skyllas på den milda vintern. Fördelas
dessa på kommuner erhåller vi följande: Enköping 17, Uppsala 16, Norrtälje 11, Tierp
9, Heby 6, Knivsta 5, Östhammar 5, Håbo
1 och Älvkarleby 1. Från våren finns ett sent

Videsångare, Phylloscopus schwarzi,
Svenska Högarna, 13 oktober 2015.
FOTO: BILL DOUHAN
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fynd, nämligen 1 ex Jägarmossen, Rimbo 22/5
(Roland Sjölander). Därtill har det inkommit
tre sommarfynd, dock inga indikationer på
häckning, enligt följande: 1 ex Ledskär 13/6
(Magnus & Helen Andersson) och 3–7/8
(Kalle Brinell) samt 1 ex Svarvarbo, Gamla
Bälingemossar 9/8 (Thomas Pless).
PH
Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT
Iakttagelser har rapporterats från årets
samtliga månader från såväl kusten som
i inlandet. Fynden avser i de flesta fall en
eller två, i några fall tre, individer. Inga häckningar har noterats, men de 4 ex som sågs
vid Gyllbyfälten, Tegelsmora 8/7 (Oskar
Jonsson) var troligen en familj av lokalt ursprung. Under hösten sågs lite större antal
i samband med hamstringsturer mellan hassellundar och reviren i omgivande barrskogar.
De största antalen noterades vid, eller i anslutning till, ett par av de största hassellundarna
i rapportområdet, Hagalunds naturreservat
(Gryta) och Nåntunalund (Danmark). Vid
Hagalund sågs cirka 10 ex 1/11 (Bengt Ottosson m fl) och vid Nåntunalund som mest
8 ex 30/9 (Bengt-Olov Stolt). Observatörerna
berättar om hur nötkråkorna idogt hamstrade
hasselnötter för att sedan flyga iväg med dem.
Slutmålet för flertalet av nötkråkorna vid
Hagalund var troligen Skogstibble skjutfält
och för dem vid Nåntunalund det närliggande Lunsen. Ytterligare ett lite större antal,
som har rapporterats från en annan lokal, var
minst 6 ex förbiflygande vid Ledskär 23/10
(Johan Södercrantz).
Nötkråkan har minskat rejält under de
senaste 20–25 åren, av allt att döma en följd
av det moderna skogsbruket.
PW
Kaja Corvus monedula
De största ansamlingarna (≥ 3 000), fyra
till antalet, har alla registrerats i och kring
Uppsala under sommaren och förhösten:
cirka 3 000 ex centrala Uppsala 19/7 (Zacke
Svensson); vid Övre Föret cirka 3 500 ex 31/7
(Yngve Hareland) och cirka 5 000 ex 31/8
(Åke Berg) samt ≥ 3 500 ex Boländerna 6/9
(Pekka Westin).
Den högsta sträcksumman som
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rapporterats från hösten är 3 089 ex mot V
Rönnskärs udde 19/10 (Bo Granberg). I övrigt
kan nämnas att ansamlingar och sträcksummor på 1 000–2 200 ex har noterats på flera
lokaler i rapportområdet under året.
PW
Råka Corvus frugilegus
Även om ingen regelrätt inventering av antalet häckande par har genomförts under året,
är rapporteringen ändå så god att en grov
skattning ger vid handen att i storleksordningen 135 par åtminstone inledde häckning
i Uppsala, Björklinge och Bälinge under 2015.
Analoga värden för 2014 och 2013 var 215
respektive 180. Årets värde är det lägsta på
mycket länge. Det är på tiden att krafttag tas
för att vända den negativa trenden för Uppsalas ”symbolfågel”.
PW
Kråka Corvus corone
Avfallsanläggningar drar ofta till sig matgäster
från omgivningarna och en av de mer frekventa arterna är kråkan. En stor ansamling vid
Hovgården under föråret kan vara värd att
nämna: ≥ 300 ex 10/2 (Niklas Hjort).
Höstens kråksträck vid kusten bjöd
inte heller detta år på några stora antal på
insträck från Finland. Endast två fyrsiffriga
sträcksummor har bokförts: minst 3 200 ex
mot V Måssten, Singö 27/10 (Fredrik Bondestam) och cirka 1 100 ex mot V Korsnäset,
Singö 31/10 (Tomas Pärt). Utöver dessa
noteringar har 300–870 ex rapporterats på
sträck vid kustnära lokaler under hösten.
PW
Svartkråka Corvus corone corone
Ett fynd även detta år: 1 ex tillsammans med
gråkråkor N Bollen, Rådmansö 25/11 (John
Crafoord). Vi väljer här att lägga detta fynd
till de åtta tidigare i rapportområdet under
2000-talet och är nu således uppe i totalt nio,
trots att det kanske inte helt kan uteslutas att
det är samma fågel som sågs vid Riddersholm
2013 respektive Aspnäs 2014.
PW
Korp Corvus corax
Två tresiffriga ansamlingar har registrerats i
Artportalen under året: 130 ex Isätratippen,

Hane halsbandsflugsnappare, Ficedula albicollis, Svenska Högarna, 9 maj 2015. FOTO: ZACKARIAS SVENSSON

Norrby, Sala 21/6 (Kalle Källebrink) och
105 ex på nattkvist vid Dragmansbo, Altuna
4/10 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).
Därtill har flockar på cirka 30–70 ex rapporterats från ytterligare en handfull lokaler.
PW
Stare Sturnus vulgaris VU
Stora ansamlingar (≥ 500) har observerats vid drygt ett tiotal lokaler under året.
Fyrsiffriga antal var 1 212 ex (räknades på
fotografi) södra Vendelsjön 11/5 (David
Hammarberg); cirka 1 000 ex Långsjön,
Björklinge 16/6 (Sylve Gustafsson, Raoul
Wexius); cirka 1 200 ex Hjälstaviken 20/7
(Pekka Westin) och cirka 1 000 ex Sävasta, Viksta 15/10 (Patrick Fritzson).
PW

Rosenstare Pastor roseus [0; 3; 4; 0]
I årsrapporten för 2014 redovisades ett fynd
av rosenstare från detta år och ett påstående
att detta var det fjärde fyndet av arten i
rapportområdet. Detta är fel. Det var det
femte fyndet. Rrk har nämligen förbisett att
publicera en iakttagelse från 2008, nämligen
1 ad Fågelsundet 4/6 (Birgitta Järvström m
fl). Nåväl, bättre sent än aldrig!.
PW
Bofink Fringilla coelebs
Från våren finns en sträcksumma värd att
nämna, nämligen cirka 14 500 ex mot SV
Fågelsundet 9/4 (Lennart Söderlund). Många
rastande var cirka 2 000 ex Gyllerboda,
Vendel 4/4 (Kalle Brinell). Hösten passerade
obemärkt förbi utan några anmärkningsvärda
sträcksummor rapporterade.
PW
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Svartpannad törnskata, Lanius minor, Kungsängen. 22 maj 2015.

Bergfink Fringilla montifringilla
Från vårsträcket finns inte mycket annat att
nämna än att cirka 9 200 bo-/bergfinkar, uppskattningsvis cirka 90 % bergfink, sträckte mot
NV förbi Billudden 22/4 (Martin Amcoff).
Häckningar rapporteras inte årligen, men
förekommer säkerligen i det dolda.
PW
Gulhämpling Serinus serinus
[1; 15; 27; 3] VU
Tre fynd föreligger: 1 hane Svenska Högarna 8/5 (Zacke Svensson, Bill Douhan);
1 ex Björn 16/5 (Lennart Söderlund, Ulrik
Lötberg) och 1 hona tillsammans med
grönsiskor Östernäs, Väddö 18/5 (gnm Nina
Janelm).
Åttonde året i följd med observationer
av arten i rapportområdet. Av nu totalt 29
individer har 16 observerats under 2000-talet.
(Se foto på sida 4.)
PW
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Grönfink Carduelis chloris
Den största ansamling som har rapporterats
är de cirka 200 ex som sågs i Librobäcks
industriområde i Uppsala 29/11 (Anders
Helander). Därtill har flockar på 50–100 ex
observerats på ett 15-tal lokaler.
En så låg ”högsta årssumma” har aldrig
tidigare registrerats i rapportområdet. Arten
fortsätter att minska och det märks inte minst
vid våra fågelbord vintertid. Det tycks vara
parasiten gulknopp, som hindrar fåglarna att
svälja, som är den största ”boven i dramat”.
PW
Steglits Carduelis carduelis
Stora ansamlingar (≥ 100) har noterats på
fyra lokaler: 110 ex Husbydammarna, Lena
4/1 (Martin Amcoff); minst 100 ex Gränby
4H-gård, Uppsala 25/8 (Petra Ögren); minst
100 ex Hjälstaviken slutet av augusti–cirka
20/9, som mest cirka 200 ex 12/9 (Håkan

Markstedt) samt 120 ex Alasjön, Vassunda
4/10 (Fredrik & Eskil Friberg).
Även om årets största ansamlingar inte
riktigt nådde upp till motsvarande för närmast föregående år, är steglitsen ändå en av
få frölevande arter som det går riktigt bra för
i det uppländska jordbrukslandskapet. PW
Grönsiska Carduelis spinus
Några fyrsiffriga antal registrerades under föråret: vid Hjälstaviken cirka 1 500 ex förbiflygande
20/1 (Eva Johansson, Kalle Källebrink) och
cirka 1 900 (1 100+800) ex födosökande 30/1
(Pekka Westin); cirka 1 450 ex födosökande
Dalbyviken 30/1 (Niklas Hjort) samt cirka
1 750 ex mot SV Fågelsundet 9/4 (Lennart
Söderlund). Därtill har ansamlingar av rastande
eller sträcksummor överstigande 500 rapporterats från några lokaler. Från hösten finns endast
ett fynd i den storleken noterat, nämligen cirka
500 ex Arholma 7/11 (Eskil & Fredrik Friberg).
PW
Hämpling Carduelis cannabina
Två vinterfynd föreligger från årets inledning:
2 ex Bäcklösa, Uppsala 5/1 (Jocce Ekström)
och 22/1 (Frank Johansson m fl) samt 1 ex
Hällby förskola, Uppsala 4–7/2 (Åke Berg m
fl). Den största rapporterade ansamlingen från
våren bör också uppmärksammas, nämligen
cirka 75 ex Ledskär 15/4 (Anssi Laurila).
Under hösten har flockar innehållande ≥
50 ex observerats vid sju lokaler. De största
var cirka 200 ex Rogarna, Tierp 13/9 (Kalle
Brinell) och cirka 250 ex (samma flock?)
SV Kullen, Tierp 1/10 (Raoul Wexius).
Från december finns ett fynd rapporterat: 1
ex Kungsängen (dagvattendammen) 31/12
(Ragnar Hall). Sammanfattningsvis kan sägas
att beståndet för närvarande tycks vara stabilt.
PW
Vinterhämpling Carduelis flavirostris VU
Arten är rapporterad från ett 15-tal lokaler
under januari–februari. De tre största flockarna vid denna tid var: som mest 55 ex Hällby
förskola, Uppsala 1/1–15/2 (Ragnar Hall m
fl); 60 ex Ar, Knivsta 29/1 (Inger Gustafsson)
och cirka 60 ex överflygande Tunåsen, Gamla

Uppsala 9/2 (Niklas Hjort). I samband med
nordsträcket i mars–april finns ett flertal iakttagelser rapporterade, bland annat cirka 80
ex Tomtasjön, Knivsta 21/3 (Fredrik & Eskil
Friberg) och cirka 130 ex Landsbergaslätten,
Biskopskulla 2/4 (Christer Brostam, Sven
Karlsson). Även från maj finns en observation:
15 ex mot SO (!) Romsmarens båthamn,
Hållnäs 8/5 (Bo G Svensson).
Från och med september rapporteras arten åter från rapportområdet. De två största
flockarna fram till och med november var
40 ex Librobäck, Uppsala 26/11 (Thomas
Johansson, Jan-Eric Rönnqvist) och 30 ex Hågadalen 29/11 (Christian Ekstedt). I december
föreligger fynd på ett 10-tal lokaler och de
fyra individrikaste var: 25 ex Brillinge, Vaksala
11/12 (Håkan Andersson); cirka 40 ex Librobäck 15/12 (Tor Jonzon, Owe Rosengren);
30 ex Hågadalen 15/12 (Jan-Erik Wahlroos)
samt cirka 50 ex Kungsängen, Uppsala 23/12
(Ander s Helander). Sammanfattningsvis
genomgående låga antal således.
PW
Gråsiska Carduelis flammea
Under januari–februari har tresiffriga antal
rapporterats från ett 15-tal lokaler, som mest
cirka 300 ex Skyttorp–Knypplan, Vendel
27/1 (Lars-Erik Larsson, Esbjörn Olofsson)
och ≥ 300 ex Vreta udd 26/2 (Tor Jonzon,
Owe Rosengren). Från återsträcket mot norr
(mars–april) är påfallande få iakttagelser
registrerade. De två individrikaste fynden är
cirka 400 ex Harbonäs, Tämnaren 7/3 (Ulrik
Lötberg) och cirka 250 ex mot V Rödhäll,
Hållnäs 14/3 (Johan Södercrantz, Zacke
Svensson).
Arten observerades sedan på ovanligt
många lokaler, flertalet kustnära, under
senvår och sommar (mitten av maj – slutet
av augusti). För det mesta rörde det sig om
enstaka fåglar (1–2 ex), men på Röder, Blidö
noterades 3 ex 24/5 (Jonas Nordin m fl)
och på Svartlöga, Blidö 5 ex 31/5 (Cecilia
Camitz). Inte heller hösten bjöd på några
riktigt stora antal, men sträckrörelser förekom
från slutet av september, som mest rapporteras cirka 300 ex Fågelsundet 26/10 (Kalle
Brinell). Störst antal rastande var cirka 250
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ex Svenska Högarna 14/10 (Bill Douhan).
Avslutningsvis kan den största flocken under
december nämnas: cirka 150 ex Cedersberg,
Österunda 5/12 (Bengt Ottosson).
PW
Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Under årets inledning, fram till början av
april, sågs enstaka individer på ett knappt
tiotal lokaler, bland annat 2 ex vid fågelbord
i Bäcklösa, Uppsala 25/2–25/3 (Ragnar Hall
m fl). Därefter dröjde det fram till hösten,
september, innan brunsiskor åter rapporterades. De var nu betydligt talrikare än
tidigare under året. På Björn rastade hela
150 ex 26/9 (Adrian & Joakim Djerf m fl)
vilket torde vara en av de största flockar som
iakttagits i rapportområdet. Som vanligt
ringmärktes brunsiskor under hösten med
varierande resultat: Svenska Högarna 170
ex (Bill Douhan m fl), Björn 25 ex (Lars
Gustavsson m fl) och Långsandsörarna 13
ex (Björn Lundgren m fl). Från december
finns fynd av enstaka individer på fem lokaler.
PW
Snösiska Carduelis hornemanni
Årets inledning, fram till och med mars, bjöd
på tre fynd, nämligen 1 hane Mumsarby, Dannemora 11/2 (Annika Rastén), 3 ex Ribbingebäck, Österunda 27/2 (Gunnar Ehrenroth,
Raoul Wexius) och 1 hane Storvreta 6/3 (Wilhelm & Martin Amcoff). Det dröjde sedan till
hösten innan arten åter rapporterades. Först ut
var 1 ex Hov, Rasbo 16/10 (Robert Ekman)
och från årets två sista månader har totalt
17 ex inrapporterats från knappt ett 15-tal
lokaler. Sammanlagt har ett 25-tal individer
registrerats i rapportområdet under året, ett
av de sämsta resultaten på mycket länge.
PW
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Även om arten observerades under årets alla
månader, visade den aldrig några invasionstendenser. Redan på årets första dag sågs
som mest 3 ex i lärkträden vid Kronåsen,
Uppsala (Jocce Ekström m fl), men också 1
hane Fokarby, Bälinge (Anders Helander).
Vid Kronåsen sågs sedan bändelkorsnäbb
nära nog dagligen fram till och med 14/3, som
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mest 7 ex 4/1 (Martin Tjernberg). Klart störst
antal som rapporterats under året är 12 ex
Sennebyhaken 24/5 (Jan Andersson) och lika
många i lärkträd vid Hosjön, Knutby 16/11
(Leif Gustavsson). Under året registrerades
sammantaget 95 individer, att jämföra med
de 1 080 som bokfördes året innan.
PW
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
På samma sätt som föregående år uppträdde
arten sparsamt under merparten av 2015.
Det var egentligen bara vid kustnära lokaler
som sträckrörelser observerades och då främst
under vår och sommar. Inga riktigt stora antal,
men två tresiffriga, har rapporterats: 105 ex
mot SV Fågelsundet 10/4 (Lennart Söderlund) och cirka 100 ex Hållen, Hållnäs 26/4
(Kalle Brinell).
Inte bara bändelkorsnäbb utan även mindre korsnäbb fanns stadigt vid Ulleråker under
början av året, perioden 1–25/1, och som
mest sågs här 35 ex 8/1 (Mathias Andersson)
och 25/1 (Irené & Stefan Kyrklund). Senast
arten uppträdde invasionsartat i rapportområdet var 2009.
PW
Större korsnäbb Loxia pytiopsittacus
Ett magert år även för denna art med få observationer rapporterade. Flertalet iakttagelser
gjordes vid kusten, men en del inlandsfynd
finns också representerade i Artportalen. De
tre största flockarna under året var 15 ex
Långmyren, Vendel 6/6 (Ragnar Hall); 20
ex Örsten, Singö 25/11 (Fredrik Bondestam)
och 15 ex Korsnäset, Singö 9/12 (Fredrik
Bondestam).
PW
Rosenfink Carpodacus erythrinus VU
Det totala antalet sjungande hanar som bokförts under våren och sommaren uppgår till
cirka 165. Det är något fler än fjolårets 155
och i nivå med flertalet andra årssummor
under den senaste dekaden. Undantaget är
2013 då så många som 220 registrerades.
Fyndbilden är densamma som åren innan,
det vill säga med en dominans av lokaler nära
kusten. Antalet fynd i inlandet är få, främst
då kring Uppsala och i trakterna väst och
sydväst om staden, trots att den ornitologiska

aktiviteten här är hög. En av årets sjungande
hanar som kan vara värd att nämna är den
som rastade på Svenska Högarna redan 27/4
(Zacke Svensson, Bill Douhan). Den anlände
nästan en månad tidigare till rapportområdet
än merparten av de övriga.
Från höststräcket, augusti – början av september, har 1–3 ex rapporterats från knappt
ett tiotal kustlokaler. Dessutom ringmärktes
1 ex vid Oxängen, Vendel 13/6 (Nina Janelm
m fl) och 1 ex på Svenska Högarna 5/9 (Bill
Douhan).
PW
Tallbit Pinicola enucleator
Från årets två inledande vintermånader
föreligger endast ett fynd, nämligen en
hane överflygande Norra Kvarnön, Båtforsområdet 27/1 (Kalle Brinell). Å andra
sidan finns det istället två från våren, båda
därtill sent på säsongen: 1 ex Roksörsviken, Gräsö 26/4 (Claes Hansson) och 1 ex
Skinnarboudden, Vendelsjön 10/5 (Micke
Johansson). Därefter dröjde det till oktober
innan arten åter rapporterades och från oktober–november finns fynd från en handfull
lokaler, bland annat 12 ex Hov, Rasbo 3/11
(Robert Ekman).
Totalsumman för årets blev 31 tallbitar, en
av de lägsta årssummorna i rapportområdet
på många år. Den underskrids endast av år
1997, då endast tolv individer registrerades.
PW
Stenknäck Coccothraustes coccathraustes
Flockar omfattande tvåsiffriga antal har rapporterats från ett 15-tal lokaler där Uppsala
med sina parker och grönområden starkt
dominerar fyndbilden. Ingen riktigt stor
flock har noterats. De tre största var 16 ex
Bergsbrunna, Danmark 17/1 (Björn Lundgren); 18 ex Liljekonvaljholmen, Uppsala 4/3
(Åke Berg) och 16 ex (2 adulta och 14 1K)
Gottsunda, Uppsala 19/9 (Jean-Paul Lösing).
PW
Lappsparv Calcarius lapponicus VU
Tre fynd föreligger från årets två första vintermånader: 1 ex Kungsängen, Uppsala 21/1
(Niklas Hjort); 1 ex Väsbybro, Lövstaslätten
26/1–9/2 (Tommy Eriksson Järfälla m fl) och

1 ex södra Vendelsjön 26/2 (Patrick Fritzson).
Fågeln vid Väsbybro sällskapade företrädesvis
med andra sparvar i ett oskördat fält som
inte bara drog till sig sparvar utan också en
mängd skådare.
Under våren (mars – början av maj) noterades endast 15 ex fördelade på elva lokaler,
bland annat vardera 2 ex vid Husbydammarna, Lena 12/3 (Richard Brahmstaedt)
respektive Roksörsviken, Gräsö 25/4 (Claes
Hansson).
Även om arten, som vanligt, var betydligt
talrikare under höstflyttningen (slutet av
augusti – mitten av oktober), registrerades
totalt endast 53 ex vid drygt ett 20-tal lokaler,
flertalet belägna vid kusten. Endast två rapporter avser fler än två individer, nämligen 4
ex Skåpkubbarna, Gräsö 10/9 (Kersti & Leif
Östman) och 3 ex Björn 19/9 (Joakim Djerf
m fl). Från december finns inga fynd noterade.
Totalsumman observerade lappsparvar
under året stannar vid 71 ex, vilket är tre
färre än året innan och en av de allra lägsta
årssummorna någonsin. Arten är från och med
2015 rödlistad som ”sårbar”.
PW
Snösparv Plectrophenax nivalis
Under föråret har totalt 474 ex rapporterats
från perioden 8/1–2/4, vilket är en halvering
jämfört med året innan (=951). Inga riktigt
stora flockar har noterats. De två största var
istället cirka 75 ex Väsbybro, Lövstaslätten
23/1 (Melcher Falkenberg, Nils Forsselius)
och cirka 60 ex Rydaslätten, Långtora 15/2
(Yngve Hareland).
Rapporteringen från andra halvåret
resulterade i totalt 573 ex under perioden
19/9–31/12. Det är en klar förbättring jämfört med de endast 307 ex som rapporterades
från andra halvan av fjolåret. Störst antal var
cirka 90 ex F16, Uppsala 11/11 (Niklas Hjort)
och cirka 100 ex Rydaslätten/Landsbergaslätten 13–22/11 (Thomas Johansson m fl).
Totalsumman för året blev blygsamma 1 047
ex, vilket är färre än fjolårets 1 258 ex. Man får
gå tillbaka till början av 2000-talet för att finna
en än lägre årssumma. På samma sätt som för
lappsparv, tycks det gå fortsatt dåligt även för
denna sparv i den svenska fjällvärlden.
PW
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Gulsparv Emberiza citrinella VU
Stora ansamlingar (≥ 300) har rapporterats
från fyra lokaler under årets början: cirka 400
ex Ryda Kungsgård, Nysätra 10/1 (Martin
Amcoff); som mest cirka 500 ex Väsbybro,
Lövstaslätten 16/1–1/2 (Robert Bünsow m
fl); cirka 300 ex Hällby, Uppsala 22/1 (PerAnders Edin) samt minst 600 ex Väppeby,
Östuna 26/1 (Anders & Tommy Eriksson).
I december noterades en ansamling i samma
storleksordning, nämligen cirka 350 ex Solvallamossen, Faringe 31/12 (Thomas Kjelsson).
Rapporteringen för 2015 redovisar fortsatt
dystert låga antal. Arten har, enligt Svensk
Häckfågeltaxering, minskat med nästan 50 %
under den senaste 30-årsperioden och är från
och med 2015 rödlistad som ”sårbar”. PW
Ortolansparv Emberiza hortulana VU
Årets totalt 42 sjungande hanar innebär en försämring jämfört med fjolårets 50, men är ändå
bättre än de 31 som registrerades årets innan.
Fyndbilden är analog med den från tidigare år.
Det innebär att flertalet revir har rapporterats
från den småskaliga jordbruksbygden nordväst
om Enköping. Här kunde häckningar i några
fall konstateras. Från flyttningstider vår och
höst finns bara ett fåtal fynd av rastande eller
sträckande fåglar. Ett tidigt vårfynd gjordes
vid Hjälstaviken, där 1 ex rastade på de västra
ängarna 22/4 (Britta Rosendahl). Utöver detta
finns det bara ett fåtal andra fynd, samtliga
från Svenska Högarna, där bland annat 2 ex
noterades 11/5 (Tommy Eriksson Järfälla, Bill
Douhan) och 2 ex 30/8 (Bill Douhan).Ortolansparven är illa ute. UOF har därför initierat

ett åtgärdsprogram för att försöka hjälpa arten, i
första hand i kärnområdena vid Enköping, kring
Söderby och Rönna/Rotbrunna, men även
norr om Uppsala. Vi får se om redan vidtagna
åtgärder kommer att ge önskat resultat. PW
Videsparv Emberiza rustica VU
Endast ett vårfynd finns inlagt i Artportalen:
1 ex förbiflygande Roksörsviken, Gräsö 25/5
(Claes Hansson). I samband med bortflyttningen mot vinterkvarteren i sydost (slutet
av augusti – september) har totalt 25 ex rapporterats från knappt ett 15-tal lokaler, de
flesta belägna längs kusten. Vanligtvis endast
1 ex, ibland 2, vid respektive lokal, men vid
Korsnäset, Singö iakttogs 4 1K-fåglar 12/9
(Tomas Pärt). Därtill kan två rätt sena fynd
förtjäna uppmärksamhet: 1 1K Domta vad,
Österunda 1/10 (Bengt Ottosson) och 1 honfärgad individ Librobäcks mynning, Uppsala
samma dag (Björn Lundgren).Årets skörd av
totalt 26 registrerade individer innebär ett
rejält lyft jämfört med fjolårets 16 ex, men i
ett historiskt perspektiv är årets resultat allt
annat än upplyftande. Videsparven har sedan
1980 minskat med 85–95 % i landet. PW
Sävsparv Emberiza schoeniclus VU
Från årets början finns vinterfynd (januari
–februari) rapporterade från två lokaler :
minst 2 ex Hjälstaviken 4/1 (Magnus
Liljefors, Tommy Eriksson Järfälla) och 10/1
(Jonas Myrenås) samt 1 ex Årike Fyris (Dagvattendammen) 21/1–19/2 (Niklas Hjort
m fl). Att se många sävsparvar är numera
inte så vanligt, inte ens under sträcktid, men
på Björn rastade cirka 75 ex 26/9 (Adrian
& Joakim Djerf m fl) och vid Kungsängen cirka
50 ex samma dag (Tomas Pärt). Därtill rapporteras 50 ex på sträck mot V förbi Måssten,
Singö 3/10 (Fredrik Bondestam). Även från
årets sista vintermånad finns det några fynd
noterade: som mest 2 ex Hjälstaviken 1–28/12
(Nils Forsselius, Pekka Westin m fl);
1 ex Mumsarby, Dannemora 30/12 (Annika
Rastén) och 14 ex Sörfjärdens badplats,
Älvkarleby 31/12 (Tore Dahlberg).
Rödstrupig sångare, Sylvia cantillans, Svenska
Högarna, 3 maj 2015.
FOTO: ZACKARIAS SVENSSON
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