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Gransångare, Phylloscopus collybita. Röder, Blidö, 
12 oktober 2016.   FOTO: MAGNUS LILJEFORS
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BILL DOUHAN 

En höst 
     med

östliga 
förtecken

2016 kommer att gå till historien med en höst då sibirisk a 

järnsparvar uppträdde i osannolikt stora mängder  

i Nord europa, men även många andra ostliga arter 

hittades i större antal än vanligt. Någon motsvarighet 

finns egentligen inte i modern tid, de flesta summeringar 

brädar även den annars så sägenomspunna hösten 

1987. Bill Douhan redovisar här fågelhösten 2016 ur ett 

uppländskt perspektiv och analyserar varför det blev så 

speciellt som det blev.
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Östanvind och mäktigt högtryck
la grunden till höstfynden 2016
Vindar från öster är en företeelse som många 
fågelskådare intresserade av ovanliga arter går 
och hoppas på under hösten. Denna vindrikt-
ning är dock ingenting som vi på något sätt 
kan ta för given, särskilt inte att den skall 
infalla under ett veckoslut då flertalet av oss 
är lediga. Vissa höstar kan vi få vänta förgäves. 
Vinden blåser stadigt från västsektorn och 
rariteter från öster lyser med sin frånvaro. En 
och annan tajgasångare anländer numera även 
under sådana förhållanden, men i övrigt kan 
det vara magert.

Men så ibland händer det att förhopp-
ningarna slår in och vinden slår över på 
ostsektorn. Vanligtvis får vi vara nöjda om 
denna vindriktning håller i sig under några 
dagar, mer ovanligt är att den vidmakthålls 
under en längre tid. Hösten 2016 var dock 
i det avseendet helt enastående så till vida 
att vinden höll sig mellan nordost och sydost 
under merparten av oktober. Orsaken var ett 
mäktigt högtryck som låg stadigt parkerat 
över norra Europa.

Dessa vindar resulterade i många fynd av 
östliga arter under oktober, men det började 
långt tidigare. Redan den 8 september sågs 
tajgasångare vid Stockholm och dagen därpå 
noterades arten såväl på Röder som på Björn. 
Dagen därpå rapporterades den från ytterli-
gare tre kustlokaler: Långsandsörarna, Örskär 
och Svenska Högarna. Inspirerade av dessa 
fynd sökte sig skådare med tillgång till båt ut 
till de yttersta öarna i skärgården och längs 
kusten under de påföljande dagarna. Dessa 
besök här var inte resultatlösa (se Figu r 1 ). 
Från den 14/9 rapporteras totalt åtta tajga-
sångare på fyra lokaler, varav fyra på ett par 
småöar långt ut i havet utanför Gräsö.

Därefter gjordes fynd av tajgasångare 
näst intill dagligen fram till och med den  
7 oktober. Trots måttliga till friska sydväs-
tvindar 25/9–1/10, i stort sett de enda under 
hösten, rapporterades ett tiotal individer även 
från dessa dagar. Den friska sydvästvinden 
lade sig under dagen den 1/10 och det var helt 

vindstilla på kvällen. Nästa morgon var vin-
den svag från nordost och förutsättningarna 
var de allra bästa den andra dagen i oktober. 
Det hade många insett vilket innebar att 
kustlokaler och flera av skärgårdens öar var 
bemannade av laddade skådare. Det är inte 
alltid som högt ställda förväntningar uppfylls, 
men denna dag blev ingen besviken. Mängder 
av flyttande tättingar anlände från andra sidan 
Östersjön. Svenska Högarna översvämmades 
av fåglar, i första hand rödhakar och kungs-
fåglar, och dagssumman ringmärkta stannade 
så småningom på 819. I fångsten ingick även 
tre tajgasångare.

Högsta dagssumman i landskapet
Hur många tajgasångare som besökte Svenska 
Högarna denna dag vet vi givetvis inte, men 
det måste rimligtvis ha varit fler än dessa tre. 
De två skådare som var på ön var fullt syssel-
satta med ringmärkning och hade ingen tid 
över till något annat. Det hade dock de som 
var på Örskär samma dag. Även här fanns det 
tajgasångare och minst tio bedömdes ha gästat 
ön. Sammantaget har det inkommit rappor-
ter om tajgasångare från nio lokaler  totalt  
23 individer i Uppland denna dag. Det är den 
klart högsta dagssumman i landskapet hittills. 
Alla, utom en, noterades längs kusten och  
i skärgården. Undantaget var en i Österund a, 
i den västra delen av Uppland. Även om 
enstaka individer sedan rapporteras från de 
fem närmast följande dagarna, var det inte 
så mycket mer som hände i tajgasångarväg 
denna höst. Sist ut var vardera en individ på 
Svenska Högarna den 12 respektive 14/10.

”Redan den 8 september 
sågs tajgasångare vid 

Stockholm och dagen därpå 
noterades arten såväl på 
Röder som på Björn.”
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Tajgasångare, Phylloscopus inornatus. Lågagrunden, Gräsö skärgård 14 september 2016.  FOTO: ROBERT BÜNSOW
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Sibirisk järnsparv, Prunella montanella. Svenska Högarna 17 oktober 2016.  FOTO: ADRIAN DJERF

”Det mest 
anmärkningsvärda 

var tveklöst 
'massförekomsten' av 
sibirisk järnsparv.”
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Även om det veterligen inte registrerades 
någon mer tajgasångare i Uppland senare 
under hösten, sågs det en hel del annat med 
östligt ursprung såväl tidigare som senare. 
Den första kungsfågelsångaren fångades på 
Svenska Högarna den stora dagen för tajga-
sångare, den 2/10, och ytterligare en sågs på 
Örskär samma dag. Därutöver sågs en ras-
tande på Själgrund, vid Lövstabukten, 9/10 
och en försågs med ring på Svenska Högarna 
dagen därpå. Det var allt i den vägen, det 
vill säga endast fyra kungsfågelsångare, att 
jämföra med minst 92 tajgasångare!

Resultatet för tajgasångare är en rejäl 
putsning av den tidigare högsta noteringen, 
men är i linje med den stadigt ökande trend 
som hittills varit rådande under 2010-talet. 
Under periode n 2010–16 har i genomsnitt 
51 individer registrerats per år vilket kan 
jämföras med 16 höstarna 2000–09 (se 
Figu r 2 ). Snittet för den första tioårsperioden 
på 2000-talet var därtill i sig avsevärt mycket 
högre jämfört med 1990–1999 då i medeltal 
fyra tajgasångare registrerades per år. Den 
positiva trenden har således varit mycket stark 

efter millennium skiftet. I sammanhanget 
bör det nämnas att den första tajgasångaren 
för landskapet ringmärktes på Björn, av Lars 
Gustavsso n, så pass nyligen som den 21 
septembe r 1975! Ytterligare fyra fynd gjordes 
under 1970-talet och från och med 1981 har 
arten noterats årligen i landskapet. Samman-
taget bokfördes 99 fynd under 1900-talet, 
vilket kan jämföras med årets minst 92!

Medan tajgasångaren har ökat mycket 
kraftigt, har kungsfågelsångaren istället stadigt 
minskat under samma tidsperiod, det vill säga 
sedan millenniumskiftet. Vad denna skillnad 
mellan arterna beror på är inte känt, men för 
tajgasångarens del ligger det nära till hands att 
misstänka att uppgången beror på att arten 
har utvidgat sitt utbredningsområde under 
den aktuella tidsperioden. Kanske är det så 
att den även är i färd med att etablera ett 
övervintringsområde i södra Europa. Det är 
inte bara det att antalet fynd har ökar kraftigt, 
de anländer även allt tidigare under hösten. 
Att det inte längre behövs ostliga vindar för 
att den skall påträffas i Uppland under hösten, 
indikerar att det kanske är så.
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Utöver dessa två arter små gröna sångare 
från öster, har det även rapporterats fem 
fynd av större piplärka denna höst. Det är en 
art som även den har blivit en mer frekvent 
besökare i landskapet under ungefär samma 
tidsperiod som de två föregående arterna, 
det vill säga under det senaste 40 åren. Tre 
av dessa fem är från två välkända öar i skär-
gården, Horssten (23–24/9) och Svenska 
Högarna (29/9 och 9/10), medan vardera en 
rapporteras från Själgrund, Älvkarleby 11/9 
respektive Västerbådan, Gräsö 14/9.

Även av dvärgsparv, en art som knappt 
ses årligen i Uppland, har det noterats flera 
fynd än något tidigare år, totalt sex individer 
på fyra lokaler. Först ut var vardera en på 
Örskär respektive Horssten 2/10 och på 
båda lokalerna sågs ytterligare vardera en 9 
respektive 19/10. Även Björn hade en, den 
3/10, medan den sjätte rastade på Arholma 
22/10. Arten häckar fåtaligt i norra Sverige, 
men huvudförekomsten finns i öster.

Mer högoktaniga rariteter
Dessa arter i all ära, men det var i första hand 
observationerna av en handfull andra ostliga 
arter som drog till sig uppmärksamheten 

denna höst. Det mest anmärkningsvärda var 
tveklöst ”massförekomsten” av sibirisk järn-
sparv med start under denna månad. Flertalet 
sågs på Öland, men även vi fick en släng av 
sleven. Det började med den som märktes 
på Björn 12/10, men det dröjde inte många 
timmar innan en hittades på Örskär senare 
samma dag. Den på Örskär var kvar även 
dagen efter. Två dagar senare, 15/10, hittades 
en även på Horssten som likaså den var kvar 
dagen därpå. Ingen hade hittills noterats på 
Svenska Högarna, men det avhjälptes den 
17/10 då en påträffades fast i ett nät. 

Som om det inte räckte med dessa 
fyra, observerades ytterligare vardera en på 
Björn respektive Horssten två dagar senare. 
Samman fattningsvis sex individer av en art 
som tidigare bara har noterats två gånger 
tidigar e i landskapet, på Svenska Högarna 
1987 respektive Örskär 2000. Antalet fynd 
av arten i hela landet under hösten och för-
vintern lär uppgå till åtminstone ett 70-tal!

Samma dag som sibirisk järnsparv sågs 
på såväl Björn som Örskär, den 12/10, 
observerade s en tajgablåstjärt på Röder. 
Det är en art som tidigare bara har setts på 
Svenska Högarna och Björn i rapportområde t. 

Bronsibis, Plegadis falcinellus. Svenska Högarna 18 oktober 2016.  FOTO: ADRIAN DJERF



Som om inte detta var nog, hittades denna 
dag även en brunsångare på Örskär medan 
en videsångare försågs med ring på Svenska 
Högarna. Brunsångaren på Örskär var kvar 
även dagen därpå, men ytterligare en hit-
tades på Västerkubben, en liten ö i Örskärs-
sundet, den 16/10 och dessutom en på 
Horssten den 17/10. Dessa två arter kan 
dock inte längre anses ha samma dignitet 
som flera av de andra som iakttogs under  
månaden. 

Två dagar senare observerades en berg-
tajgasångare på Svenska Högarna, en art som 
är ny för rapportområdet och som tveklöst 

måste räknas till höstens mest ovanliga be-
sökare från öster. Det återstår dock att se 
om denna observation, och andra, överlever 
raritetskommitténs granskning!

Må så vara att ovan nämnda arter drog 
till sig uppmärksamhet, men den art som 
orsakade mest rabalder var den dvärgsävsparv 
som hittades på Horssten 13/10 och som till 
många tillrestas glädje fanns kvar på ön fram 
till och med 16/10. Vi får väl anta att ägaren 
till den båt som gick i skytteltrafik mellan fast-
landet och ön, och som därmed gjorde sig en 
nätt förtjänst, också var glad. Dvärgsävsparv 
är en ny art för landet!

Kungsfågelsångare, Phylloscopus proregulu s. 
Örskär 2 oktober 2016. FOTO: PETTER HALDÉN

”Även av 
dvärgsparv, en art 
som knappt ses 

årligen i Uppland, 
har det noterats 

flera fynd än något 
tidigare år.”
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Brandkronad kungsfågel, Regulus ignicapilla, Svenska Högarna, 
16 oktober 2016.  FOTO: ADRIAN DJERF
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Hösten avslutades med en observation 
av en art som säkerligen finns med på önske-
listan för många skådare i Uppland. Det var 
en bronsibis som upptäcktes flygande över 
Svenska Högarna den 18/10 och som fanns 
kvar på ön även dagen därpå. Det är det 
endast fjärde fyndet av arten i Uppland, den 
senaste var en individ som uppehöll sig på en 
dynghög i den södra delen av landskapet 1984. 

Inte bara rariteter från öster 
Ovan nämnda arter hade tveklöst ett östligt 
ursprung, men man kan fråga sig om även 
ostliga populationer av mer allmänt före-
kommande arter också kom hit med vinden 
i ryggen. Det är givetvis svårare att bevisa, 
men ringmärkningen på Svenska Högarna 
har tidigare visat att det förhåller sig så för 
åtminstone vissa arter. Det har genom åren 
visat sig att invasionsarter som mesar vissa 
höstar anländer i mängd när vinden kommer 
från öster och hösten 2016 var inget undan-
tag. Det var inte bara talgoxe och blåmes som 
anlände i stora antal, utan även stjärtmes, träd-
krypare och domherre. Att flertalet av dessa 
verkligen kom från andra sidan Östersjön 
indikeras av att fyra talgoxar och en blåmes 
redan bar finsk ring när de fastade i näten på 
Svenska Högarna.

När det gäller invasionsfåglar är det 
ingen tvekan om att det anländer många till 
Sverige från öster när det råder medvind och 
häckningsutfallet varit gott på andra sidan 
Östersjön. Frågan är i vilken utsträckning det 
gäller även arter som är regelrätta flyttfåglar 
och som normalt flyttar, mellan häcknings-
områden i norr och övervintringsområden 
i söder, på andra sidan Östersjön. Det råder 
inga tvivel om att det förekommer, men det 
är svårt att säga något om volymen.

Gärdsmygens uppträdande på Svenska 
Högarna under hösten 2016 var av en sådan 
omfattning att vi misstänker att många av 
dem kom från öster. Arten var så vanlig vissa 
dagar i oktober att något liknande aldrig 
tidigare har registrerats. Vid flera tillfällen 
uppskattade vi antalet rastande gärdsmygar 

på ön till minst 500, men det verkliga antalet 
var sannolikt fyrsiffrigt. Tidigare har vi som 
mest bokfört 200 individer, men förekomsten 
var nu långt större. Totalt ringmärktes 513 
gärdsmygar denna höst. Tidigare har som 
mest 196 försetts med ring under en höst.

Vad blir då slutsatsen av allt detta? Jo, att 
östliga vindar är till glädje för oss fågelskådare 
och särskilt vi som skådar längs ostkusten har 
en fördel. Det är inte bara det att flyttande 
sjöfåglar över havet passerar närmare land och 
därmed på bättre observationsavstånd. Vi får 
även tillskott av fåglar från öster som annars 
skulle ha flyttat på andra sidan Östersjön. Det 
blir fler fåglar att titta på och, inte minst, det 
tillkommer ovanliga arter som annars inte 
skulle ha kommit hit.

Mer osäkert är om fåglar som av vinden 
har förts för långt västerut har någon fördel 
av att ha kommit hit istället för dit de hade 
”tänkt” sig. För invasionsarter som utan pro-
blem kan övervintra här såväl som på andra 
sidan Östersjön, har det troligen ingen bety-
delse så länge det finns föda. Frågan är vad 
som blir följden för regelrätta flyttfåglar som 
hamnar längre västerut än vad som är brukligt. 
Har de möjlighet att senare kompensera för 
detta och ändå komma fram till rätt slutdes-
tination, den normala övervintringsplatsen, 
eller kommer även den att vara belägen längre 
västerut än vad som är normalt? Om de nu 
hamnar fel och är tvungna att övervintra 
väster om det normala övervintringsområdet, 
kan de då under återfärden mot häckningsom-
rådet kompensera för den västliga positionen 
och ändå nå det område som de lämnade 
hösten innan? Det finns många frågor, men 
få säkra svar.

”Man kan fråga sig om 
även ostliga populationer av 
mer allmänt före kommande 

arter också kom hit med 
vinden i ryggen. ”
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Hur många hittar ”hem”?
Slutligen, vad händer med de fåglar som 
anlänt hit från avlägsna platser långt i öster 
och som därmed kommit helt fel i tillvaron? 
Omöjligt att säga, men mycket talar för att 
det stora flertalet aldrig kommer tillbaka till 
de platser de lämnade. Det är inte bara det att 
de kanske inte hittar tillbaka till ursprunget 
efter att ha flugit fel. Många överlever troli-
gen inte vintern därför att de inte hittar en 
lämplig övervintringsplats med tillräckligt 
med föda. Å andra sidan skulle man kunna 
tänka sig att några individer, mot alla odds, 
hittar ett passande område. Särskilt efter en 
höst då ovanligt många individer av en art har 
kommit på avvägar. Det kan vara ett område 

som tidigare undgått upptäckt, men mer 
troligt i dessa tider är att det är ett som, tack 
vare människan, har förändrats så mycket, 
och så snabbt, att det nu passar för arten att 
övervintra i. Kanske är det så att det alltid 
har funnits individer som har flugit fel i alla 
väderstreck och att det på så vis har utvecklats 
nya övervintrings-/häckningsområden och 
därmed även nya flyttningsmönster.

Vad blir då slutklämmen av allt detta? Jo, 
att det återstår massor att ta reda på, men 
också att det finns mycket att förundras över 
och glädjas åt när vi fågelskådar!

Bill Douhan
bill.douhan@telia.com

Tajgablåstjärt, Tarsiger cyanurus. Röder, Blidö 12 oktober 2016.  FOTO: MAGNUS LILJEFORS


