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Härmed presenteras den 49:e 

samlade fågelrapporten för Upplands 

rapport område. Årsrapporten för 2016 

bygge r på i storleksordningen en kvarts miljon 

datalagd a observationer från drygt ett tusental personer. 

I rapporten avhandlas 236 arter och 320 observatörer finns på  

något sätt omnämnda. Rrk Uppland använder sig fullt ut av Artportalen.se  

för allt som har med fågelrapportering och årliga sammanställningar att göra.

AV MER OVANLIGA fåglar som har rapporterats 
under året kan följande nämnas; amerikansk 
kricka (2 fynd), praktejder (1), alförrädare 
(1), vitnackad svärta (1), vitnäbbad islom 
(4), bronsibis (1), aftonfalk (4), jaktfalk (2), 
tjockfot (1), tuvsnäppa (1), dammsnäppa 
(1), svarthuvad mås (2), turturduva (3), 
större piplärka (3), fältpiplärka (1), citronärla 
(1), sibirisk järnsparv (4!), sydnäktergal (1), 
tajga blåstjärt (1), svarthakad buskskvätta (1), 
lundsångare (45 – rekord!), kungsfågel sångare 
(4 – varför så få, trots ostvindar, jämfört med 
tajgasångare?), tajga sångare (79 – åter rekord!), 
bergtajgasångare (1 – ny art för rapportområ-
det), videsångare (1), brunsångare (1), brand-
kronad kungsfågel (4), svartpannad törnskata 
(2), rosenstare (1) och dvärgsparv (4).

TILL DE MER POSITIVA händelserna under året 
hör att häckningsförekomsten av dvärgmås, 
totalt 77 par, är den mest omfattande hittills. 
En annan är att röd glada visar sig allt oftare i 
rapportområdet och känslan är att arten snart 
åter kan vara en regelbunden häckfågel. Om nu 

inte pilgrimsfalken hinner före! Kungsfiskare 
och skäggmes klarade vintern bra, vilket visade 
sig i ett ökande antal fynd, medan vassångaren 
blir allt vanligare.

Som vanligt är det dock lättare att finna 
exempel på negativa händelser. Här skall dock 
endast några få nämnas. Antalet säkerställda 
häckningar av brunand uppgick till endast tre 
(!), och man ställer sig givetvis frågan varför 
denna art har minskat så kraftigt. Turkduvan 
uppvisar en rejäl minskning av antalet revir, 
endast 25 har rapporterats att jämföra med  
48 året innan. Förhoppningsvis är det en tillfäl-
lig svacka. Avslutningsvis problembarnet råka. 
Inga tecken på förbättring är i sikte och snart 
är kanske arten som häckfågel i Uppland (och 
Svealand) endast ett minne blott.

IHÅLLANDE VINDAR från ostsektorn under 
september (dock inte den sista veckan), och 
framför allt under oktober, var troligen en 
bidragande orsak till att flera arter sibiriska 
tättingar uppträdde rekordartat i landet under 
hösten. Antalet rapporterade tajgasångare var 
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fler än någonsin tidigare. Därtill fick vi ta del 
av det ”massiva” och oväntade uppträdandet av 
sibirisk järnsparv som drabbade norra Europa. 
Fyra individer har registrerats i rapport området 
under hösten. Även dvärgsparv var en art 
som sågs i betydligt större antal än normalt. 
I Uppland hittades sex individer, varav fyra i 
rapportområdet. Även hökugglan uppträdde 
denna höst i betydligt större antal än normalt, 
drygt 70 individer har rapporterats. Därtill kan 
nämnas att stäpphöken noterades med minst 
25 individer under året. Det är en art som har 
visat sig allt oftare under senare år.

ATT LYSSNA EFTER nattaktiva arter under för-
sommaren är en populär aktivitet bland 
rapport områdets fågelintresserade och från 
årets nattsångarrundor kan följande slutsum-
mor sjungande/spelande redovisas: rördrom 
63, vaktel 173, småfläckig sumphöna 26, korn-
knarr 233, gräshoppsångare 460, flodsångare 
52, vassångare 14, busksångare 38 och trast-
sångare 20.

Bill Douhan

Fågelns position – ej skådarens 

Fåglarna ska rapporteras från den lokal där 
de befinner sig, INTE från den plats där 
observatören råkar vara. Använd kommen-
tarsfältet om lokal saknas (t.ex. riktning 
och avstånd från tidigare använd lokal), 
alternativt lägg in en ny lokal. 

Namn på upptäckaren
Det kan också vara på sin plats att nämna 
att vi i Rrk ofta har stora svårigheter att 
sätta ”rätt” namn, d.v.s. upptäckare, efter 
gjorda observationer. Vi uppmanar därför 
den/de som har upptäckt en mer ovanlig 
art att i samband med rapporteringen av 
fyndet nämna i kommentaren vem som 
var först med att observera fågeln. Var det 
inte du som hittade fågeln, men du vet 
vem det var, skriv namnet på upptäckaren 
i kommentarsfältet!

Larmat om fynd? Glöm inte Artportalen!
Observationer som larmas i BirdAlarm 
och eBird, överförs inte till Svalan. De 
som använder sig av dessa larmsystem 
MÅSTE skriva in fyndet i Artportalen 
om observatöre n anser det vara av sådant 
intresse att det bör publiceras.

Rrk uppmanar:  
rapportera rätt!

Nytt om Rrk Uppland 
Petter Haldén (petter.halden@gmail.com) 
är ny ordförande i Rrk-Uppland medan 
Bill Douhan även fortsättningsvis är den 
som ”finslipar” den slutgiltiga årsrapporte n. 

Nytt sedan föregående år är att Peter 
Schmidt har tillkommit som ny ledamot  
i kom mittén medan Johan Södercrantz och 
Ragnar Hall i fortsättningen ”bara” kommer 
att ägna sig åt att granska raritetsrapporter.

Vi uppmanar alla att rapportera så noggrant 
som möjligt, inte minst när det gäller lokal-
angivelser (där det fortfarande slarvas en hel 
del), men givetvis även övriga fynddata. 

Ung jaktfalk, Falco rusticolus,  
Örskärs fyr, 1 oktober 2016. 

 FOTO: JAN WÄRNBÄCK
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EFTER ÅRSSKIFTET kom kylan och januari blev 
kallare än normalt trots att de sista åtta da-
garna kännetecknades av töväder. Då tärde 
också en del regn på det snötäcke som bildats 
i början av månaden. Som kallast i Upp-
sala var det –20°, som varmast +8°. Februari 
blev relativt odramatisk, både mildare och 
nederbörds rikare än normalt. Vårsolen gladde 
bleka upplänningar och Svenska Högarna 
noterade flest soltimmar i Svealand (112). 
Våren kom den 3 mars till Uppsala, drygt två 
veckor tidigare än normalt. Månadens medel-
temperatur blev 3,3° över det normala medan 
nederbörden uppgick till ungefär hälften av 
den normala. Inte bra för grundvattennivån! 
Även om sista veckan i april bjöd på blyg-
samma temperaturer blev månaden varmare 
än normalt. Nätterna var kyliga och så pass 
sent som den 27 uppmättes under 0°. Åter 
gladde Svenska Högarna med Svealandsbästa 
vad gäller soltimmar (240).

SOMMAREN ANLÄNDE redan 1 maj i samband 
med en inledande värmebölja, som kulmi-
nerade den 9. Därefter svepte kalluft in, 
avlöstes av värme, sedan kyla igen men en 
varm avslutning. Nederbörden blev cirka 60 
% av den normala mängden och soltimmarna 
hade ett överskott. Juni började med värme 
som sedan sakta men säkert ledsnade på att 
vara här. Uppsalas lägsta temperatur, +2°, 
uppmättes natten till nationaldagen. Dock 
föll inga stora nederbördsmängder. Juli stod 
för typiskt svenskt semesterväder med skurar 
och sol om vartannat. Den 11 medförde ett 
åskväder 30 mm regn över Film. Den 25 upp-
mättes i Uppsala +31°. Därefter blev det åter 
varannandagsväder. En hyfsat varm början av 
augusti avlöstes av en sval mitt. Månadens 
värmetopp inföll den 26 med +27,4° i Upp-
sala, den varmaste dagen så sent i augusti på 
19 år. Därefter föll temperaturen och 33 mm 
regn förebådade hösten! 

Men sommaren  
repade mod igen  
och septembe r blev nästan fyra  
grader varmare än normalt. Dominerande 
högtryck medförde torrväder och minst 
nederbörd i Svealand fick Örskär (9 mm). 
Resterna av cyklonen Karl anlände i slutet 
av månaden och då åkte höstjackan på.

RÄTT TÄNKT VISADE det sig, ty hösten knackade 
på dörren första dagarna i oktober. Nya hög-
tryck gav Uppland en torr månad med knappt 
20 mm i motsats till östra Götaland som satte 
regnrekord. Medeltemperaturen var synnerli-
gen normal, +6,6°. November satte igång med 
kyla och snökaos med tidigt månadsrekord 
för Stockholm. I mitten av månaden blev det 
mildare och snötäcket försvann. Det första 
adventsljuset blåstes nästan ut av stormbyar 
och det blev strömlöst på sina håll. Första 
veckan i december dominerades av milda 
vindar. Därpå följde en ganska normalbeto-
nad mitt men några dagar före jul svepte åter 
varmare luft in över hela landet. På nyårsaf-
ton uppmättes i Uppsala +10,4°, den högsta 
temperaturen på denna dag på minst 65 år!

Mats Edholm

Väderrapporten 2016  
– rekordvärme till både kräftskivan och nyårsfesten
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Mindre sångsvan   Cygnus columbianus 
Vårsträcket kom igång lite senare jämfört 
med de två föregående åren. Först ut var 1 ex 
förbiflygande Holmbro, Skogs-Tibbleå 11/3 
(Anders Jansson), följt av 2 ad södra Vendel-
sjön 13/3 (Anssi Laurila). Flyttningen kulmi-
nerade under 3:e och 4:e veckan av mars och 
avslutades andra veckan i april. Högsta antalet 
under våren var 4 ad Rogarna, Tierpsslätten 
24–25/3 (Kalle Brinell) samt 3 ad och 1 2K 
översträckande Bergsbrunna, Uppsala 10/4 
(Björn Lundgren). Totalt observerades cirka 
40 ex under våren, något färre än under 2014 
och 2015.

Höstpassagen var väl samlad till några 
observationer i månadsskiftet oktober/no-
vember. Totalt noterades 23 individer, även 
det något färre jämfört med de två föregående 
åren. Högsta antal var 8 ex mot SV över Idö, 
Björkö-Arholma 5/11 (Magnus Liljefors).

 YH

Sångsvan   Cygnus cygnus 
Ett markant sydsträck av småflockar pågick 
under de tre första veckorna av januari, 
mest intensivt under den första veckan. 
Totalt har det rapporterats cirka 900 ex 
på flyttning fram till 21/1. Det finns också 
rapporter från januari och februari om små-
flockar och enstaka individer rastande och 
övervintrande, dock ej samma stora antal 
som sågs passera över rapportområdet på  
sträck.

Nordsträcket kom igång under början 
av mars och kulminerade under 3:e och 4:e 
veckan av månaden. Vad gäller stora mängder 
rastande (≥ 500) står Tierpsslätten i särklass 
med följande toppnoteringar cirka 1 850 
ex 24–25/3 och cirka 2 050 ex 26/3 (Kalle 
Brinel l m fl). Därtill räknades 554 ex vid 
Rörby, Bälinge 24/3 (David Hammarberg). 
Inte fullt lika stora antal, cirka 300–500 ex, 
har under mars rapporterats från Vendelsjön, 
Vikstaslätten, Västerlövsta, Vittinge, Björk-
linge/Velången, Tämnaren, Ledskärsområdet 
och Uppsala-Näs. Våren högsta antal noterat 
på sträck var 730 ex mot NO Björns skärgård 
26/3 (Anssi Laurila).

Rapportområdet

Fågelrapporten avser som vanligt arter observerade i 

Upplands rapportområde. När Uppland nämns i löpande 

text avses emellertid landskapet i sin helhet, d.v.s. 

inklusive Upplandsdelen av Stockholms rapportområde. 

Rapportområdets gränser framgår av kartan på sida 6.

Beteckningar för observerade  
exemplar och säkra häckningar  
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. Därpå följande antal anger antal 

observerade exemplar i landskapet 2000–2015, och 

slutligen den sista siffran som anger antalet i Upplands 

rapportområde (=Uppland exklusive Stockholmsdelen 

av landskapet) 2016. Antalet säkra häckningar redovisas 

med (H). 

Hotkategorier
Till höger om artnamnet finns för vissa arter en 

bokstavskombination angiven. Den visar att arten 

är rödlistad och vilken hotkategori den til lhör  

(NT = Nära hotad, VU = Sårbar, EN = Starkt hotad, CR 

= Akut hotad och RE = Försvunnen).

Individdagar
Något som i rapporten redovisas för vissa arter är 

antalet individdagar. Det är för arter där det utifrån 

rapporteringen är omöjligt att beräkna hur många olika 

individer som har registrerats under en viss tidsperiod, 

men där istället antalet individdagar kan vara ett sätt 

att få en ungefärlig uppfattning om hur frekvent arten 

har varit under året, eller del av, jämfört med tidigare 

år. Det redovisade antalet individdagar för en art under 

en specifik period är totalsumman av det högsta antalet 

individer av arten som någon har rapporterat/dag från 

var och en av de lokaler där arten har registrerats. Även 

om detta antal i hög grad påverkas av variationer i vårt 

sätt att ”skåda fågel”, och hur många som rapporterar, 

tror vi att värdet ändå kanske kan ge en fingervisning 

om hur respektive art varierar över tid.
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Antalet rapporterade häckningar är 34, 
det vill säga lika många som i fjol. Norrtälje 
kommun hade flest, elva, följt av Östham-
mar nio och Uppsala sju. Även detta nästan 
identiskt med 2015.

Höstflyttningen kulminerade under 
första veckan av november med bland an-
nat fem sträcksummor om minst 200 ex 
dagarna 4–6/11: cirka 200 ex Tierpsslätten 
4/11 (Kalle Brinell); cirka 200 ex Gräs-
boslätten, Heby 5/11 (Magnus Klingse); 
309 ex Vendelsjön 5/11 (Anssi Laurila); 
263 ex Sundbromark, Uppsala 6/11 (Pekka 
Westin) och 320 ex Fågelsundet 6/11 (Kalle 
Brinell). Sträckande och rastande sångsva-
nar observerades sedan året ut, men med 
efter hand minskande antal i flockarna. 
 YH

Knölsvan   Cygnus olor 
Även från detta år har det inkommit ett 
30-tal rapporter om stora ansamlingar (≥ 
100). Flertalet är från området runt Lövsta-
bukten, inklusive Ledskärsområdet, vilket är 
ett etablerat fyndmönster. Övriga områden 
där stora antal observerats är Biotestsjön,  
Rådmansö, Tämnaren och Kallrigafjärden. 
Två rapporte r redovisar ansamlingar ≥ 
300 ex: 303 ex Biotestsjön 24/1 (Elisa-
beth & Joakim Djerf) och cirka 600 ex 
Lövstabukten 29/7 (Jörgen Sjöström). 
 YH

Sädgås   Anser fabalis   NT
Ett kraftigt inflöde av sädgäss inleddes i 
månadsskiftet februari–mars och en vårtopp 
bokfördes kring 14/3 då cirka 17 100 ex 
bedömdes rasta i rapportområdet. Antalet 
för anses som måttligt och ligger nära medel-
värdet för de närmast föregående tio åren (= 
cirka 16 770 ex), men långt under rekordet (= 
cirka 25 700 ex 2007). De rastande sädgässen 
fanns i första hand på de traditionella rastplat-
serna där följande maxantal noterades: cirka 
5 340 ex Hjälstaviken 8/3 (Pekka Westin); 
cirka 1  700 ex Fjärdhundraslätten 12/3 
(Martin Tjernberg); cirka 6 000 ex Vendel/
Vikstaområdet 14/3 (Kalle Brinell, Patrick 
Fritzson); cirka 6 500 ex Tierpsslätten 23/3 
(Kalle Brinell) samt cirka 1 650 ex Ledskär 
23/3 (Kalle Brinell).

Under hela oktober inräknades över 
12 000 sädgäss som rastande i rapportom-
rådet. Antalet bedöms ha varit som störst 
omkring 26/10 då cirka 18 700 ex registre-
rades. Av dessa sågs de flesta i Hjälstaområdet 
där cirka 10 185 räknades 26/10 (Hakon 
Kampe-Persson). I övrigt kan följande hög-
stanoteringar nämnas: cirka 1 500 ex Täm-
naren 1/10 (Eskil Friberg m fl); cirka 1 700 
ex Långtora 9/10 (Thomas Johansson); cirka 
4 625 ex Fjärdhundraslätten 24/10 (Hakon 
Kampe-Persson) och cirka 1 500 ex Kil-
byslätten 26/10 (Mats Edholm, Brita Tibell).  
Även höstens uppträdande får anses som 

Spetsbergsgås – maxantal rastande i rapportområdet vårarna 1980–2016
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måttligt – maxantalet ligger strax under 
medel för de närmast föregående fem åren 
(= cirka 22 600 ex).

Som framgår av figuren, varierar antalet 
rastande sädgäss under hösten (gäller även 
våren) mycket mellan åren. Orsaken är att 
sträcket drar fram stötvis, mycket beroende på 
vädret, varvid gässen i större eller mindre ut-
sträckning kan passera Uppland utan att rasta.

 LB

Tundrasädgås   Anser fabalis rossicus 
Den ökande trenden fortsatte även under 
2016. Stora mängder rapporterades under 
våren från Tierpsslätten, där cirka 1 000 ex 
inräknades 26–28/3 (Kalle Brinell). I övrigt 
kan noteras 61 ex Hjälsta/Grillbyområdet 
12/3 (Ulf Skyllberg) och 117 ex Dorkarby/
Ledskärsområdet 21/3 (Kalle Brinell). En 
bedömd topp med som mest cirka 1 100 
ex rastande inföll omkring 26/3. Detta är 
rekord för rapportområdet (tidigare cirka 
460 ex 2015). Sträcktoppen inföll cirka 12 
dagar efter skogssädgåsens vårtopp. Tund-
rasädgåsen häckar på tundran, norr om 
skogsgässen, och har därför en något senare  
tidtabell.

Antalet rapporter från hösten var, som 
vanligt, relativt få, men följande bör nämnas: 
cirka 50 ex Hjälstaviken 26/9 (Martin Tjern-
berg) och hela 821 ex i området Ekolsund/
Storhagen 24/10 (Hakon Kampe-Persson). 

Även detta är rekord för rapportområdet 
(tidigare cirka 180 ex 2011).

De brant stigande trenderna orsakas av 
bättre kunskap om och större uppmärksam-
het kring tundrasädgåsens uppträdande, men 
är troligen också en följd av ökande numerär 
i rapportområdet.  LB

Spetsbergsgås   Anser brachyrhynchus 
De tre största ansamlingarna som rapporte-
rats från våren är: 70 ex Hånstaslätten, Lena 
19/3 (Petter Haldén); 656 ex Tierpsslätten 
27/3 (Kalle Brinell) och 70 ex Vårhäll, Täm-
naren 27/3 (Magnus Liljefors). Toppen i antal 
rastande bedöms ha ägt rum 27/3 då totalt 
806 rastande inräknades. Detta är rekord för 
våren (tidigare 272 ex 2014). Maximum för 
denna tundrahäckare inföll cirka 13 dagar 
efter släktingen skogssädgåsens motsvarande 
topp. Tundrahäckande arter har en något se-
nare tidtabell är de som häckar i skogslandet.

Höstens spetsbergsgäss var, som vanligt, 
koncentrerade till Hjälstaområdet, men anta-
let var något färre jämfört med året innan. De 
tre största ansamlingarna i rapportområdet 
var: cirka 400 ex Hjälstaviken 28/9 (Pekka 
Westin, Niklas Liljebäck); 123 ex Revelsta-
sjön 25/10 (Hakon Kampe-Persson) och 120 
ex Fjärdhundraslätten 1/11 (Eva Johansson, 
Kalle Källebrink). Höstmaximum, summerat 
till 412 ex, inföll 28/9.

Spetsbergsgåsen fortsätter att uppvisa för-

Spetsbergsgås – maxantal rastande i rapportområdet höstarna 1980–2016
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hållandevis hög numerär i Uppland. Särskilt 
efter cirka 2005 har ökningen varit påtaglig, 
både vår och höst. Detta sammanfaller med 
en ökning i populationens tillväxt, men även 
med en intensifierad jakt i Danmark och 
Norge, som möjligen kan ha skrämt över 
fåglar till den svenska sidan.  LB

Bläsgås   Anser albifrons 
Vårinflödet av bläsgäss började ta fart cirka 
tio dagar in i mars. Maxantalet rastande av 
denna arktiska tundrahäckare bedöms ha 
varit i storleksordningen 651 ex den 31/3, 
vilket är cirka 17 dagar senare än motsvarande 
för den skogshäckande tajgasädgåsen. Topp-
noteringen ligger över det tidigare rekordet 
för våren (= 523 ex 2015). Följande stora 
ansamlingar kan nämnas: 450 ex 30/3–3/4 
(Pekka Westin, Bengt Ottosson m fl); 74 ex 
Tierpsslätten 27/3 (Kalle Brinell) och 62 ex 
Vendelsjön 31/3 (Kenneth Pless).

Höstrastande fåglar sågs framförallt un-
der andra hälften av oktober med relativt 
stor spridning i rapportområdet. Maxantalet 
bedöms ha varit cirka 259 ex kring 16/10. 
Det är det tredje högsta värdet som noterats 
under denna årstid (högsta = cirka 352 ex 
2006). De största flockarna var: 70 ex Gimo 
damm 15/10 (Wilhelm Dietrichson); 37 
ex Övre Föret 16/10 (Hans Nissen); 90 ex 
Vendelsjön 16/10 (Anssi Laurila); 56 ex 
Ledskär 17/10 (Kalle Brinell); 73 ex Hjäls-
taviken 28/10 (Yngve Hareland) samt 85 ex 
Fjärdhundraslätten 5/11 (Martin Tjernberg).

I samband med ostliga vindar i oktober 
observerades bläsgäss på sträck, i huvudsak 
på väg mot söder, längs kusten. Det började 
med hela 296 ex (268 i en flock!) Understen, 
Singö 2/10 (Fredrik Bondestam) och fortsatte 
14/10 med noteringar från flera lokaler: 48 ex 
Björn (Kalle Brinell m fl), 90 ex Understen 
(Fredrik Bondestam), 78 ex Måssten, Singö 
(Magnus Klingse m fl), 69 ex Skatudden 
(Per-Erik Holmlund) och 45 ex Sennebyha-
ken (Jan Andersson). Det är inte osannolikt 
att det delvis var samma fåglar som sågs på 
flera lokaler 14/10. Även dagen därpå bok-
fördes större antal på sträck: 165 ex Röder, 
Blidö 15/10 (Magnus Corell m fl) och 80 ex 

Svenska Högarna samma dag (Bill Douhan). 
Många bläsgäss sträckte också över land dessa 
dagar, den 15/10 sågs till exempel 85 ex mot 
V över Lövstaslätten (Jan Wärnbäck). Som en 
följd av detta inflöde, ökade antalet rastande 
bläsgäss snabbt från ett 25-tal omkring 10/10 
till toppen den 16/10.  LB

Fjällgås   Anser erythropus   CR
Under våren sågs endast en fjällgås, nämligen 
1 ad (märkt) Vendelsjön 11–30/4 (Melcher 
Falkenberg m fl).

Som vanligt observerades betydligt fler 
under hösten. Inledningsvis noterades 1 ad 
(märkt) Ledskär redan 27/7–12/8 (Curt 
Johnsson, Annika Rastén m fl). Därefter no-
terades arten som rastande vid Hjälstaviken 
22/8–11/10, som mest 45 ex (34 ad + 11 1K) 
6/9 (Martin Tjernberg, Pekka Westin) och lika 
många 9/9 (Tom Sandström, Bo Bengtsson m 
fl). Något senare sågs fler 1K-fåglar, nämligen 
13 ex 17/9 (Anders Kronhamn). Det innebär 
att minst 47 ex, såväl märkta som omärkta, 
besökte Hjälstaviken under hösten. Höstens 
värde ligger en bra bit över medelvärdet för 
2000–talet (= cirka 37 ex).Till detta kan 
läggas en sydsträckande vid Skatudden 14/9 
(Brita Tibell, Mats Edholm). LB

Grågås   Anser anser 
Våren förlöpte på numera traditionellt sätt. 
Maximum för rastande bedöms ha ägt rum 
kring 20/3 då totalt cirka 5 410 ex rapporte-
rats i rapportområdet. Flest, cirka 2 000 ex, 
fanns vid Hjälstaviken 18/3 (Pekka Westin), 
men cirka 2 500 ex inräknades här redan 
8/3 (Owe Rosengren m fl). Andra stora 
ansamlingar under våren var cirka 1 000 ex 
Vendelsjön 13–20/3 (Carl Tholin, Thomas 
Wallby) och cirka 1 200 ex Ledskär 28/3 
(Martin Amcoff).

Under häckningstid har sammanlagt 
minst 184 kullar registrerats, varav 95 vid 
Hjälstaviken (Pekka Westin). I övrigt kan 
nämnas: 12 kullar Vendelsjön (Anssi Laurila, 
Eskil & Fredrik Friberg m fl); minst 13 kul-
lar Kärven (Tomas Kjelsson m fl); 8 kullar 
Björns skärgård (Ulrik Lötberg m fl) och 8 
kullar Alasjön, Vassunda (Eskil & Fredrik 
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Friberg). Till detta kan läggas två ruvande par 
i Lövstabukten (Ulrik Lötberg m fl) och föl-
jande uppgifter om misslyckade häckningar: 
16 i Björns skärgård och 11 i Lövstabukten 
(Ulrik Lötberg m fl) samt 2 i Gräsö skärgård 
och 1 i Singö skärgård (Adrian Djerf, Ulrik 
Lötberg). Orsakerna bakom de misslyckade 
häckningarna var troligen predation av trana 
och/eller räv och i vissa fall har bon av okänd 
anledning övergivits. Några etablerade par 
har även varit på plats i reviren, men tycks 
ha hoppat över häckningen. Slutligen kan 
nämnas att totalt 474 pulli/nyligen flygga 
ungfåglar räknades i Ledskärsområdet 8/7  
(Johan Södercrantz).

Under hösten fanns som vanligt mängder 
av grågäss i rapportområdet. En första topp 
i antalet rastande nåddes kring 5/9 då cirka 
16 580 ex inräknades (uppgifter från den 
endast delvis kontrollerade Tämnaren ej med-
tagna). Rapporteringen visar att ytterligare en 
topp utvecklades ungefär tre veckor senare, 
den 28/9, med cirka 15 320 ex. Båda värdena 
ligger klart under medelvärdet för perioden 
2005–2015 (= cirka 20 800 ex). Maxantal 
rapporterade från de främsta lokalerna var 
följande: cirka 11 000 ex Hjälstaviken 2/9 
(Pekka Westin); 2 180 ex Gimo damm 25/9 
(Wilhelm Dietrichson); cirka 1 600 ex Kärven 
28/9 (Tomas Kjelsson); cirka 4 000 ex Ledskär 
4/10 (Kalle Brinell); cirka 1 200 ex Stamsjön 
9/10 (Brita Tibell, Mats Edholm); cirka 2 000 
ex Lövstaslätten 10/10 (Hans Nissen); cirka 
2 000 ex Skarholmen, Uppsala 15/10 (Jan 
Sundberg) samt cirka 2 300 ex Vendelsjön 
16/10 (Anssi Laurila).

Parallellt med de två topparna, skedde en 
intressant utveckling i Tämnaren, där cirka 
24 500 ex noterades 1/10 (Eskil & Fredrik 
Friberg m fl), det vill säga samtidigt med den 
andra toppen på övriga lokaler. Hela sjöns 
vattenyta granskades, men också fält runt 
sjön (där inga sågs). Räkningarna gjordes 
under tidig eftermiddag (12:00–14:45), då 
grå gässen enligt andra studier (Lars Bern) 
brukade uppsöka sjön för att dricka, vilket 
innebar att betesfälten kring sjön då i största 
utsträckning var tomma. Den aktuella sum-
man är med andra ord väl dokumenterad och 

bör således inkludera alla, eller praktiskt taget 
alla, grågäss i Tämnarområdet vid tidpunkten 
i fråga. Noteringen är rekord för Tämnaren 
(tidigare: cirka 23 000 ex hösten 2006).

Detta innebär i sin tur att det i rapport-
området, inklusive Tämnaren, bör ha funnits 
närmare 40 000 grågäss i månadsskiftet sep-
tember/oktober, vilket i så fall ligger nära det 
gällande rekordet (= cirka 41 170 ex hösten 
2006). Bevakningen av Tämnaren under 
den tidiga hösten var, som vanligt, tyvärr be-
gränsad, men troligt är att åtminstone cirka 
10 000 grågäss kan ha uppehållit sig här vid 
tiden för den första toppen (Lars Bern). I så 
fall skulle minst cirka 26 000 ex då ha rastat 
i rapportområdet. Dessa höga antal kan i och 
för sig vara en följd av tillfälliga anhopningar 
av grågäss, men i södra och mellersta delen av 
landet har relativt stora mängder räknats in 
under september och oktober enligt system-
atiska taxeringar. LB

[Stripgås   Anser indicus]
Under hösten sågs 1 ex vid Hjälstaviken 
18/9–8/10 (Kermith Illerbrand m fl) och 1 
ex vid Ledskär 3/10 (Tommy Eriksson Gävle 
m fl). Möjligen kan det röra sig om samma 
individ, den har inte rapporterats från Hjäl-
staviken 3/10. LB

Kanadagås   Branta canadensis 
Kanadagåsens år förlöpte ungefär som de 
närmast föregående. Från våren har följande 
högsta antal rapporterats: cirka 150 ex Övre 
Föret 10/3, 12/3 och 26/3 (Bengt-Olov 
Stolt, Per Eriksson, Jan Sundberg); 72 ex 
Tierpsslätten 10/3 (Robert Bünsow); 70 ex 
Alasjön, Vassunda 17/3 (Eskil Friberg); 240 
ex Ledskär 20/3 (Sven Jägbrandt) och 75 ex 
Söderängen, Översävne 21/3 (Björn Jerner). 
Som mest bedöms cirka 850 ex ha rastat i rap-
portområdet dagarna kring 20/3. Bland dessa 
fanns förutom rastande sträckfåglar säkerligen 
även en del lokala häckfåglar.

Som vanligt registrerades betydligt högre 
antal under hösten. Maxantalet rastande i 
rapportområdet summeras till cirka 1 870 
ex omkring 2/10. Följande högstanote-
ringar kan nämnas: 650 ex Övre Föret 30/8  
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(Tomas Pärt); cirka 400 ex Tierpsslätten 28/9 
och 7/10 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk, 
Lars Bern); cirka 500 ex Tämnaren 1/10 (Es-
kil Friberg m fl); cirka 600 ex Lövstaslätten 
8/10 (Ruben Sven Erik Swanqvist m fl); cirka 
405 ex Ledskär 22/10 (Robert Bünsow) samt 
cirka 375 ex. Erken vid Svanberga 5/11 (Bo 
Granberg). LB

Vitkindad gås   Branta leucopsis 
Vårens uppträdande stämmer väl överens 
med tidigare år. Maxantalet rastande (säkerli-
gen en blandning av rastande genomsträckare 
och i rapportområdet häckande fåglar) be-
dömdes till cirka 1 200 ex 27/4. Av dessa 
rastade 1 150 ex (cirka 96 % av totalantalet) 
vid Hjälstaviken (Pekka Westin). I övrigt kan 
nämnas 20 ex Ledskär 17/4 (Jacob Rudhe, 
Sven Jägbrandt) och 26 ex Senneby viltvatten, 
Väddö 27/4 (Ronny Carlsson).

Några häckningar där par åtföljda av ungar 
har observerats finns rapporterade: 5 par  
Sennebyhaken 31/5–30/6 (Jan Andersson, Bo 
Granberg); 2 par Bysholmen, Väddö 4–23/6 
(Ronny Carlsson, Mats Gothnier) och 1 par 
Kniven, Lövstabukten 14–24/7 (Per Johan 
Ulfendahl m fl). Exakt var dessa par häckat 
är inte känt. Efter kläckningen kan familjerna 
röra på sig mellan holmar och skär. Därtill har 
två misslyckade häckningar rapporterats: 1 
par (bo troligen prederat av räv) Björn 21/5 
(Ulrik Lötberg m fl) och 1 par Kniven 1/6 
(Ulrik Lötberg). En svag bevakning av skär-
gården gör att många häckningar säkerligen 
förbises.

Förekomsten under hösten följde även 
det ett tidigare känt mönster. I storleksord-
ningen 6 000 rastande individer noterades 
under perioden 14/9–28/10, som mest 
cirka 6  550 ex 28/10 (omfattande såväl 
genomsträckande som i rapportområdet 
häckande fåglar). Av dessa fanns cirka 
5 800 ex (= cirka 88 % av totalantalet) vid 
Hjälstaviken denna dag (Pekka Westin). I 
övrigt kan nämnas cirka 275 ex Skedviken 
24/10 och cirka 300 ex Gottröra 28/10  
(Bill Douhan).

Den vitkindade gåsen fortsätter att finnas 
i hög numerär i rapportområdet, men den 

kraftiga ökningen under de senaste 15 åren 
börjar nu möjligen plana ut. LB

Prutgås   Branta bernicla 
Under den tidiga våren rastade 1 ex vid 
Hjälstaviken 27/2–8/3 (Clas Cronlund m fl) 
och, sannolikt samma fågel, vid Vendelsjön 
10–15/3 (Bernt Thorsell m fl). Extremt tidiga 
uppträdanden som dessa förekommer ibland, 
men individernas härkomst är oklar. Därtill 
rapporteras 2 ex mot N Havsskogen, Väddö 
11/4 (Ronny Carlsson), även det tidigt, samt 
mer normalt 7 ex mot N Måssten, Singö 14/5 
(Micke Johansson).

Under hösten observerades betydligt 
större antal. Rapporter om sydsträckande 
prutgäss finns från perioden 14/9–4/11 med 
14/10 som toppdag. Denna dag var vinden 
ostlig och under förmiddagen passerade tu-
sentals längs kusten åt söder. Följande antal 
har rapporterats från kustlokaler: 2 606 ex 
Björn (Kalle Brinell m fl); 2 680 ex Under-
sten, Singö (Fredrik Bondestam); 2 225 ex 
Måssten, Singö (Magnus Klingse m fl); 1 892 
ex Skatudden (Per-Erik Holmlund); 608 ex 
Havsskogen (Ronny Carlsson) samt 2 874 ex 
Rönnskärs udde/Sennebyhaken (Bo Gran-
berg, Jan Andersson). Flertalet av dessa gäss 
följde kusten söderut och många blev troligen 
räknade på flera lokaler.

Ett antal sågs också röra sig in mot land. 
Cirka 80% av de gäss som räknades vid Un-
dersten fortsatte i denna riktning (Fredrik 
Bondestam). En del av dessa kan ha pas-
serat Hargsviken, där ca 600 ex sågs under 
förmiddagen 14/10 (Wilhelm Dietrichson), 
några flygande i västlig riktning. Från Björn 
noterades sträckrörelser från Örskär in över 
Lövstabukten (Kalle Brinell m fl) mot Bil-
ludden, där 167 ex räknades (Gittan Mats-
son, Yngve Hareland), och Skutskär, där 110 
ex noterades (Tore Dahlberg). Några av de 
prutgäss som rörde sig in mot kusten fortsatte 
uppenbarligen även in över land på grund 
av vinden. Sålunda observerades t.ex 50 ex 
sträckande S vid Vattholma/Storvreta 15/10 
(Petter Haldén, Patrick Fritzson) och 11 
rastande i Hjälstaviken 22/10 (Göran Israels-
son). Mycket talar för att det var den ostliga 
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vinden som låg bakom dessa sträckrörelser. 
Det stora flertalet av alla prutgäss passerade 
under förmiddagen, men senare samma dag 
sågs cirka 400 ex passera Röder, Blidö (Mag-
nus Liljefors m fl).

Utöver denna sträcktopp registrerades 
en mindre sådan vid ostlig vind under tredje 
veckan i september då 586 ex passerade Sen-
nebyhaken 20/9 (Jan Andersson, Bo Gran-
berg) och 780 ex Simpnäs samma dag (Niklas 
Hjort). Det kan delvis vara samma fåglar som 
sågs vid båda lokalerna. Dagen därpå rappor-
terades 266 ex Skatudden (Brita Tibell, Mats 
Edholm); 160 ex Rönnskärs udde (Bo Gran-
berg) och 380 ex. Simpnäs (Niklas Hjort). 
Även här finns det risk för dubbelräkningar.

Slutsatsen av denna redovisning är att 
2016 var ett bra prutgås år i Uppland. LB

Gravand   Tadorna tadorna 
De första gravänderna dök upp i slutet av 
mars vilket är lika med då arten annars bru-
kar uppträda mer regelbundet. Först ut var 1 
rastande hane Simpnäsklubb 25–27/3 (Niklas 
Hjort) och 1 ex mot N Sennebyhaken 26/3 
(Björn Lindkvist). Under april observerades 
arten regelmässigt men i små antal, i första 
hand på Gräsö, i Ledskärsområdet och i Björns 
skärgård. Det första inlandsfyndet var 1 hane 
Hjälstaviken 15/4 (Martin Amcoff m fl). 
Under resten av våren och sommaren tillkom-
mer observationer av enstaka ex från andra 
kustlokaler såsom Blidö-området, Hargsviken, 
Kallrigafjärden, Örskär och Lövstabukten. 
Störst antal under våren var 3 par Örskär 
23/4 (Eskil Friberg m fl).

En lyckad häckning har rapporterats, ett 
par med 11 ungar på Skötgrund, Lövsta-
bukten 6/6 (Oskar & Tommy Löfgren m fl). 
Några iakttagelser av flera individer, inklusive 
ungfåglar, finns sedan från Lövstabukten un-
der sommaren och det är troligen fåglar från 
denna häckning. Kanske var även de 12 som 
sågs i Karlholmsviken 19/7 (Kalle Brinell) 
denna familj? Därtill har en misslyckad häck-
ning rapporterats från Björn 15/6, troligen en 
följd av rävpredation, (Ulrik Lötberg, Lennart 
Söderlund, Lars Gustavsson).

Från sensommar och höst finns en stor 

mängd rapporter om som mest 3 ex i Led-
skärsområdet. Årets sista observation var 
relativt sen, 2 ex Ledskärsviken 4/11 (Fredrik 
Grahn). YH

[Mandarinand   Aix galericulata]
Hamnen i Enköping med omgivningar är 
kärnområdet för mandarinand i rapportom-
rådet. Under vintern, kvar sedan året innan, 
observerades 2 hanar (Anette Westin m fl). 
En hona sågs för första gången 9/4 och 21/7 
sågs hon, om det nu var samma, tillsammans 
med 2 ungfåglar. En lyckad häckning således. 
Under hösten tillkom ytterligare individer 
och som mest noterades 4 hanar och 6 honor 
30/9 (Rune Åhlen). Vid årets slut fanns 1 
hane kvar (Bodil Bernström m fl).

Från rapportområdet i övrigt har det in-
kommit fler observationer än vad som varit 
normalt för senare år. Flitigt rapporterad är 
1 hane i Uppsala från slutet av april, därefter 
från Årike Fyris-området och slutligen åter 
från Uppsala, då två hanar, fram till början 
av oktober. Från Hjälstaviken finns flera rap-
porter av 1 hona från början av april samt, 
framför allt, under första halvan av september.

 YH

Bläsand   Anas penelope 
Årets första var ett vinterfynd: 1 hona 
Flottskär, Väddö 2/2 (Bo Granberg). Vår-
sträcket kom sedan igång på bred front 18/3 
med rapporter både från Hjälstaviken, Övre 
Föret och Vendelsjön. På samma sätt som 
för snatterand är det cirka två veckor senare 
start än i fjol. Höga antal rastande under vår-
flyttningen har framför allt rapporterats från 
Ledskärsområdet med toppnoteringarna cirka 
100 ex Ledskärsviken 1–9/4 (Tore Dahlberg 
m fl) och 110 ex Karlholmsviken 26/4 (Mar-
tin Amcoff, Björn Svensson).

Åter ingen rapporterad häckning, men 
översomrande individer är rapporterade från 
flera lokaler, i första hand från Hjälstaviken, 
Ledskärsområdet och Vendelsjön. Flest, 35 ex, 
inräknades vid Ledskär 12/6 (Hans Norelius, 
Eva Edmert).

Sydsträcket började så smått i slutet av au-
gusti och kulminerade med de högsta antalen 
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under den andra halvan av september. Stora 
antal (≥ 1000) på sydsträck noterades vid fyra 
tillfällen från Sennebyhaken 14–20/9 med 
toppnoteringen 2 289 ex 20/9 (Jan Anders-
son, Bo Granberg). Samma dag inräknades 
1 946 ex vid Skatudden (Per-Anders Edin) 
och 1 050 ex vid Simpnäs (Niklas Hjort), 
men det var sannolikt till stor del samma 
fåglar som sågs från Sennebyhaken. Nämnas 
bör även cirka 2 200 ex på sträck vid Björn 
17/9 (Kalle Brinell m fl).

Stora antal rastande fanns även denna höst 
i Tämnaren där fyrsiffriga antal rapporteras 
från 1–26/10, som mest cirka 3 500 ex 1/10 
(Eskil Friberg m fl). YH

Snatterand   Anas strepera 
Årets första, 1 hane, sågs vid Hjälstaviken 
21/3 (Bodil Bernström, Kermith Illerbrand), 
vilket är nästan två veckor senare jämfört med 
2015. Därefter rapporterades arten så gott 
som dagligen. Vårens högsta antal blev 38 ex 

(minst 18 par och 2 hanar) Hjälstaviken 5/4 
(Pekka Westin).

Totalt 42 säkra häckningar har registrerats. 
En granskning av övriga rapporter från lämp-
liga lokaler under häckningstid ger ett tillskott 
på i storleksordningen 70 troliga häckningar. 
Från Björns skärgård rapporteras åter få häck-
ande par och ett dåligt häckningsutfall (Ulrik 
Lötberg m fl). En grov uppskattning av antalet 
häckande par i rapportområdet stannar vid 
cirka 200 par.

Riktigt stora antal (≥ 100) under hösten 
har återigen inräknats i Tämnaren, 320 ex 
1/10 (Eskil Friberg m fl). Förtjänar att nämnas 
gör också 57 ex Kärven 13/10 (Tomas Kjels-
son), rekordnotering för sjön. Det var här som 
även årets sista snatterand observerades, 3 ex 
6/11 (Benny Åhr, Tomas Kjelsson). YH

Amerikansk kricka   Anas carolinensis    
[0; 7; 18; 2]
För fjärde året i följd noterades arten i rap-

Amerikansk kricka, Anas carolinensis, Viik strandäng, Lårstaviken 11 april 2016.  FOTO: KENNETH OLAUSSON
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portområdet, denna gång två fynd: 1 hane 
Viik, Lårstaviken 5–11/4 (Jon Hessman m 
fl) och 1 hane Ledskärsviken 6–15/6 (Kalle 
Brinell m fl). Det skulle teoretisk kunna vara 
samma individ på båda lokalerna, men vi 
räknar ändå fynden som varande olika. YH

Kricka   Anas crecca 
Den övervintrande honan från december 
fanns kvar vid reningsverket Knivsta in på 
det nya året och av allt att döma vintern ut 
(Ann-Christine Hambäck m fl). Vinterfynd är 
långt från vanliga, men det finns ytterligare 
tre från början av året: 1 hane Utanåfjärden, 
Björkö-Arholma 3/1 (Niklas Hjort); 1 hona 
Ultuna, Uppsala 18/1 (Niklas Hjort) och 18/2 
(Åke Berg) samt 2 ex Fäviksgrundet, Länna 
7/2 (Fingal Gyllang).

Vårflyttningen startade med 1 hona Årike 
Fyris 11/3 (Nils-Olof Jerling), men bara några 
dagar senare rapporteras arten på bred front. 
Stora antal rastande (≥ 200) har denna vår 
noterats vid Hjälstaviken, Ledskärsområdet, 
Vendelsjön och Alasjön. Toppnoteringen blev 
cirka 500 ex Hjälstaviken 15/4 (Kermith 
Illerbrand m fl).

Konstaterade häckningar är som vanligt få 
och de som rapporterats är från Vendelsjön, 
Ledskärsviken, Dalkarlskärret och Gräsö 
skärgård.

Stora ansamlingar under sommaren och 
hösten har som vanligt rapporterats från Hjäl-
staviken och Ledskärsområdet. Toppnotering-
arna blev cirka 500 ex Karlholmsviken 12/7 
(Kalle Brinell); cirka 750 ex Ledskärsområdet 
1/10 (Eskil Friberg m fl) samt som mest cirka 
1 000 ex Hjälstaviken från slutet av juli till 
början av september (Pekka Westin m fl). 
En hög sträcksumma har också registrerats, 
nämligen 677 ex mot S Sennebyhaken 4/9 
(Jan Andersson, Bo Granberg). Årets sista 
rapporterade är 1 hane Hjälstaviken 30/11 
(Melcher Falkenberg). YH

Gräsand   Anas platyrhynchos 
Stora mängder (≥ 500) har i första hand 
rapporterats från Ledskärsområdet under 
oktober och början av november med 
toppnoteringen cirka 1 750 ex 5/11 (Johan 

Södercrantz, Tobias Hammarberg). Därtill 
finns två rapporter från andra lokaler: 605 
ex Norrtäljeån 22/1 (Magnus Bladlund) och 
cirka 500 ex Varpsund, Håbo 8/3 (Owe Ro-
sengren m fl). YH

Stjärtand   Anas acuta   NT 
Först ut var 1 hane vid Övre Föret 18/3 (Nils-
Olof Jerling m fl). Lite högre antal noterades 
i Hjälstaviken under april med följande topp-
noteringar: 40 ex 9/4 (Jan Sundberg) och lika 
många, i par, 25/4 (Pekka Westin). Noterbart 
är även 30 ex, i par, Karlholmsviken 27/4 
(Raoul Wexius, Gunnar Ehrenroth).

Ingen häckning är rapporterad, men en-
staka översomrande har iakttagits på såväl 
kust- som inlandslokaler.

Från hösten finns fem rapporter som 
berättar om tresiffriga antal på sträck (vilket 
är relativt många för denna art): vid Senne-
byhaken 131 ex mot S 14/9 (Jan Andersson, 
Bo Granberg) och 117 ex mot S 17/9 (Jan 
Andersson); 405 ex mot S Simpnäs 8/10 
(Niklas Hjort); 115 ex sträckande Skäret, 
Väddö 8/10 (Annika Rastén, Curt Johnsson) 
samt 120 ex sträckande Understen, Singö 
14/10 (Fredrik Bondestam). Därtill kan en 
intressant observation från inlandet nämnas, 
88 ex sträckande på hög höjd över Trunsta 
träsk, Knivsta 2/9 (A Martin Fransson). Tre-
siffriga antal rastande har rapporterats från 
Ledskärsområdet 26/9–1/10, som mest 192 
ex 1/10 (Vilhelm Amcoff m fl). Det sista 
fyndet för året var 1 ex mot SV tillsammans 
med bläsänder Båtforsområdet 26/11 (Micke 
Johansson, Jens Johansen). YH

Årta   Anas querquedula   VU
Årets första årtor, 1 par, sågs vid Funbosjön 
3/4 (Anton Nytén) vilket är ett ganska nor-
malt förstadatum. En säkerställd häckning 
är rapporterad i och med att 4 1K sågs i 
Hjälstaviken 30/6 (Bodil Bernström), men 
bedömningen är att fem par häckade, base-
rat på antalet observerade hanar, här (Pekka 
Westin). En noggrann genomgång av samtliga 
fynd av arten i rapportområdet ger att det 
häckande beståndet skulle kunna vara 18 par. 
Om vi dock beaktar att det å ena sidan finns 
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ett visst mörkertal och å andra sidan finns par 
som inte häckar, hamnar totalbedömningen 
av antalet häckande par åter på 15–25 par. 
Ingen sen årta har rapporterats denna höst, 
den sista för året blev 1 hona Hjälstaviken 
31/8 (Bill Douhan). YH

Skedand   Anas clypeata 
De första observationen för året blev 2 ex 
Roksörsviken, Gräsö 26/3 (Claes Hansson), 
men redan några dagar senare rapporterades 
arten på bred front. Det är något tidigare än 
2015.

Få säkerställda häckningar är rapporterade, 
men en summering av såväl alla säkra som 
troliga och möjliga häckningar ger totalt cirka 
150 par. Om vi utgår från att mörkertalet är 
stort, bedömer vi att det verkliga häckande 
beståndet bör ha varit i storleksordningen 
250 par.

Toppnoteringen från höstflyttningen blev 
25 ex mot S Björn 15/10 (Anssi Laurila, 
Torbjörn Ebendard). Det kan också nämnas 
att relativt stora antal rastade i Ledskärsviken 
under sensommar och höst, som mest 90 ex 
17/8 (Kalle Brinell) och 56 ex 1/10 (Martin 
Amcoff m fl). Det var här som även årets sista 
observation av arten noterades, 3 rastande ex 
4/11 (Fredrik Grahn). YH

Brunand   Aythya ferina   VU
Årets första rapporterade var 1 hane i Hjälsta-
viken 17/3 (Anders Helander) medan vårens 
enda lite större antal rastande (≥ 30) var 36 
ex södra Vendelsjön 14/5 (Johan Wallén, 
Juno Wallén Ahrné). Säkerställda häckningar 
har noterats enligt följande: 1 hona med 6 
ungar Kärven 22/6 (Yngve Hareland) och 2 
honor med ungar Sörsjön, Tämnaren 27/6 
(Lars Gustavsson). Till dessa kan sannolikt 
det par som sågs besöka troligt bo i södra 
Vendelsjön 6/5 (Anssi Laurila) läggas. Två 
observationer av lite större antal rastande 
finns även från hösten: 45 ex Kärven 28/9 
(Tomas Kjelsson) och 30 ex Hosjön 18/10 
(Leif Gustavsson). Året avslutades med ett 
vinterfynd i december: 2 ex Langnäsviken, 
Gräsö 23/12 (Lars-Gunnar Bråvander). 
 FF

Vigg   Aythya fuligula 
Inga riktigt stora ansamlingar under denna 
isfria vinter, men följande iakttagelser kan vara 
värda att nämna: cirka 1 500 ex. Bromskär, 
Blidö 17/1 (Robert Bünsow) och cirka 2 500 
ex Rävsnäs, Rådmansö 24/1 (Magnus Lilje-
fors). Från Björns skärgård har 59 häckningar 
rapporterats, en minskning för tredje året i 
följd. Flertalet par misslyckades i ett tidigt 
skede av häckningen eller lade inte ens några 
ägg (Ulrik Lötberg m fl). Från inlandet har 
endast en säkerställd häckning noterats: 1 
hona med ungar i viltvattnet vid Kogrundet, 
Harg 23/7 (Wilhelm Dietrichson).

En lite större ansamling finns även från 
sommaren, 625 ex Kallrigafjärden 15/7 (Jo-
han Södercrantz), men även två från slutet av 
december: cirka 1 800 ex Skrevbådan, Gräsö 
25/12 (Lars-Gunnar Bråvander) och 540 ex 
Dalbyviken 30/12 (Yngve Hareland). FF

Bergand   Aythya marila   VU
Inga fynd med häckningsindicier har inkom-
mit och i övrigt endast två observationer av ar-
ten under perioden 11/4–25/8: 1 hona Örskär 
22/5 (Magnus Gelang) och 1 ex Skarflyttjan, 
Lövstabukten 14/8 (Per Johan Ulfendahl).

I slutet av oktober noterades ovanligt 
många bergänder längs kusten, kanske en 
följd av friska sydostvindar, och som mest in-
räknades 132 ex Ledskärsviken 30/10 (Kalle 
Brinell) och 70 ex sträckande Långsandsö-
rarna samma dag (Per Johan Ulfendahl, Björn 
Lundgren, Jean-Paul Lösing). Vid samma tid 
rastade många bergänder även i inlandet, 
som mest minst 20 ex Hosjön 29/10 (Sören 
Andersson), och på årets sista dag fanns fort-
farande 2 1K hanar kvar i Dalbyviken (Ragnar 
Hall). Under december gjordes många fynd 
längs kusten, som mest 30 ex Biotestsjön 
24/12 (Adrian & Joakim Djerf). FF

Ejder   Somateria mollissima   VU
Ejdern fortsätter att minska, vilket bland 
annat märks på hur många som rapporteras 
som rastande längs kusten under våren. Tidi-
gare har fyrsiffriga antal räknats årligen, men 
från detta år finns ingen ansamling av denna 
dignitet. Koncentrationer innehållande minst 
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500 ex har dock rapporterats från flera loka-
ler mellan Arholma och Singö från slutet av 
mars och början av april. Som mest räknades 
cirka 880 ex (cirka 90 % hanar!) Måssten, 
Singö 30/3 (Fredrik Bondestam); cirka 950 ex 
utanför norra Arholma 9–10/4 (Johan Söder-
crantz, Per Andersson) och 839 ex (587 hanar 
och 252 honor) Rönnskärs udde 10/4 (Bo 
Granberg). Vid denna tidpunkt har honorna 
ännu inte hunnit gå iland, vilket gör uppgif-
terna om könsfördelningen extra intressant. 
Den stora övervikten av hanar visar att det 
rimligtvis måste vara något som är fel och det 
kan vara en förklaring till att arten minskar.

Ovan redovisade antal är ändå höga 
jämfört med vad som rapporterats från 
Upplandskusten norr om Singö. De största 
ansamlingarna som registrerats här var 158 
ex Öregrundsgrepen 26/4 och 160 ex samma 
lokal 1/5 (Elisabeth & Åke Karlsén). Från 
vårflyttningen finns även några fynd i inlan-
det, samtliga från Ekoln: 1 hona 22/4 (Yngve 
Hareland) och 1 hane 5–6/5 (Niklas Hjort).

Tyvärr kommer det in ytterst få upp-
lysningar om häckningar och detta år är inget 
undantag. Från Björns skärgård rapporteras 
dock förekomst av 44 hanar och 12 honor 
med påbörjad häckning, det lägsta antalet 
häckningar sedan 1997, ”ungefär 15 % kvar 
av beståndet” (Ulrik Lötberg m fl). Denna 
kraftiga minskning är dock inte på något sätt 
unik, minst lika stora nedgångar har konsta-
terats längre söderut längs kusten. Att det 
trots allt finns ejdrar kvar längs kusten visas 
av den ansamling av ruggande gudingar som 
fanns vid Gillöga i mitten av juni där cirka 
8 000 ex inräknades 12/6 (Rolf Gäfvert). 
Avslutningsvis kan den enda fyrsiffriga sträck-
summan från hösten nämnas: 1 030 ex mot 
S Simpnäs 4/10 (Niklas Hjort). FF

Praktejder   Somateria spectabilis    
[?; 83; 29; 1]
Efter två år utan fynd gjordes ett 2016: 1 ad 
hane Svenska Högarna 9/4 (Måns Grundsten, 
Rickard Flodin). Arten rapporterades årligen 
från rapportområdet 1982–2003, men därefte r 
har den varit lång från årligen observerad. Årets 
fynd är bara det sjunde efter 2003! FF

Alförrädare   Polysticta stelleri   [?; 154; 33; 1]
I likhet med praktejder var årets enda fynd det 
första sedan 2013: 1 2K+ honfärgad Bromskär, 
Blidö 16/1 (Anders Eriksson). Alförrädare 
har minskat kraftigt i rapportområdet under 
senare tid, innan de två fynden 2013 var det 
sex år utan observationer. FF

Alfågel   Clangula hyemalis   EN (för den 
övervintrande populationen)

Endast en rapport som redovisar ett 
fyrsiffrigt antal rastande har inkommit från 
januari–februari: cirka 1 125 ex södra Väddö 
17/1 (Bo Granberg). Även från våren finns 
det bara en rapport som visar på ett fyrsiff-
rigt antal rastande, nämligen cirka 1 000 
ex Gräsköfjärden, Rådmansö 9/4 (Johan & 
Anders Tengholm).

Efter fjolårets möjliga häckning en åter-
gång till mer normala förhållande, det vill säga 
endast några få ströfynd av enstaka individer 
under sommaren: 1 hane mot NV Simpnäs 
21/7 (Niklas Hjort); 1 hona Röder, Blidö 3/8 
(Dag Lanerfeldt); 1 hane mot SO Simpnäs 
12/8 (Niklas Hjort) och 1 ex sträckande 
Arholma 20/8 (Eskil & Fredrik Friberg, Peter 
Schmidt).

Fyrsiffriga antal har rapporterats från ett 
par lokaler under efteråret (dock inte lika 
höga antal som året innan) med följande 
maxnoteringar: cirka 2 500 ex Sennebyhaken/
Rönnskärs udde 16/10 (Jonas Myrenås) och 
23/11 (Jan Andersson) samt cirka 3 000 ex 
Svenska Högarna 18/10 (Bill Douhan). Den 
22/10 var av allt att döma en bra sträckdag 
för alfågel, följande antal har rapporterats: 
cirka 2 300 ex mot SO Björn (Ulrik Lötberg 
m fl) och cirka 3500 ex förbi Arholma (Eskil 
& Fredrik Friberg). FF

Sjöorre   Melanitta nigra 
Som vanligt finns det iakttagelser av rastande 
sjöorrar i våra insjöar under våren, flest i Ekoln 
där så många som 80 ex inräknades från Vre-
taudd 17/4 (Yngve Hareland). Från perioden 
4 juni till 15 juli finns inga fynd rapporterade.

Från hösten kan några höga sträcksummor 
(≥ 1 000) nämnas, alla från den 9/10 som av 
allt att döma var den stora sträckdagen för 
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arten denna höst: 6 160 ex (rekord för rap-
portområdet!) Fågelsundet (Kalle Brinell); 
1 508 ex Örskär (Johan Södercrantz m fl); 
1 150 ex mot S Rönnskärs udde (Kristoffer 
Stighäll) samt 1 340 ex mot SO Simpnäs 
(Niklas Hjort). En viss dubbelräkning kan 
misstänkas, åtminstone mellan Rönnskärs 
udde och Simpnäs. FF

Vitnackad svärta   Melanitta perspicillata   
 [1; 3; 2; 1]
Femte fyndet genom tiderna av denna art 
i rapportområdet (7:e i landskapet): 1 3K+ 
hane Svenska Högarna 30/5–12/6 (Anders 
Eriksson, Bill Douhan m fl). Tidigare fynd 
är från 1969, 1995, 1997 och 2014. Det se-
naste fyndet var en gammal hane vid Rödhäll 
19–23/5 år 2014 – tänk om det rent utav 
var samma fågel som nu rastade vid Svenska 
Högarna! FF

Svärta   Melanitta fusca   NT
Från vårflyttningen rapporteras höga 734 ex 
mot N Röder, Blidö 21/4 (Peder Winding, 
Magnus Liljefors) och frågan är vad det var 
för fåglar, minst 500 ex, som rastade utanför 
Svenska Högarna 30/5–12/6 (Bill Douhan m 
fl). De tillhörde av allt att döma inte de lokala 
häckfåglarna (dessa låg parvis bland öarna). 
Från Björns skärgård rapporteras 33 häckande 
par, flertalet misslyckades med häckningarna 
(Ulrik Lötberg m fl).

Relativt höga sträcksummor under hösten 
har rapporterats enligt följande: 266 ex mot 
SO Arholma 24/9 (Eskil & Fredrik Friberg, 
Peter Schmidt); 185 ex mot SO Simpnäs 
9/10 (Niklas Hjort) och 198 sträckande ex 
Arholma 22/10 (Eskil & Fredrik Friberg). 
Vinterfynd i inlandet är ovanliga, men i år 
noterades: 1 ex Ekolsund 13–22/12 (Martin 
Fransson) och 1 1K i Ekoln vid Krusenberg 
28/12 (Eskil & Fredrik Friberg). FF

Knipa   Bucephala clangula 
Stora antal rastande har rapporterats från 
kusten under årets början med cirka 2 500 
ex Bromskär, Blidö 17/1 (Robert Bünsow) 
som högstanotering.
 FF

Salskrake   Mergus albellus 
En mild vinter med många kvardröjande sals-
krakar längs kusten, som mest 48 ex Bromskär, 
Blidö 17/1 (Robert Bünsow) och 60 ex 
Gräddö, Rådmansö 31/1 (Micke Johansson). 
Huruvida flocken om 46 ex i Kallrigafjärden 
26/3 (Jörgen Rydenius) innehöll bara över-
vintrande eller även nyanlända fåglar låter vi 
vara osagt, men det mest troliga är kanske att 
flertalet hade varit kvar hela vintern.

Inga riktiga sommarfynd detta år, men 1 
honfärgad Kallrigafjärden 27/8 (Johan Söder-
crantz) låg närmast till. Inga tresiffriga antal 
har rapporterats från efteråret, men följande 
högstanoteringar bör nämnas: 49 ex Vårhäll, 
Tämnaren 16/10 (Lars Bern) och 75 ex Sked-
viken 6/11 (Anders Eriksson). Avslutningsvis 
en stor ansamling även under december: 50 ex 
Biotestsjön 24/12 (Adrian & Joakim Djerf).

 FF

Småskrake   Mergus serrator 
Från Björns skärgård rapporteras detta år 44 
häckande par (med dåligt resultat) vilket är 
likvärdigt med fjolåret, men endast 40 % av 
vad som här fanns för 5–6 år sedan (Ulrik 
Lötberg m fl).

Som vanligt finns det ett större antal 
inlandsfynd rapporterade, men ingen häck-
ning har konstaterats. Det finns bara ett par 
iakttagelser i inlandet från slutet av maj till 
och med augusti. En stor ansamling noterades 
under hösten: cirka 250 ex Björns skärgård 
24/9 (Anssi Laurila, Frank Johansson). Den 
hösta sträcksumman som rapporterats från 
hösten är 169 ex mot S Sennebyhaken 25/10 
(Niklas Westermark m fl). FF

Storskrake   Mergus merganser 
Det största bokförda antalet från våren var 
cirka 700 ex Ledskärsviken 7/4 (Jörgen Sjö-
ström m fl), medan två fyrsiffriga antal har 
rapporterats från senhösten: cirka 1 500 ex 
Tämnaren 20/10 (Lars Bern) och minst 1 000 
ex Skedviken 5/11(Bill Douhan). Åter relativt 
blygsamma högstanoteringar från hösten. Hu-
ruvida detta beror på sämre bevakning eller 
om arten minskar här som rastande är oklart.

 FF
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[Rödhöna   Alectoris rufa]
I närheten av Kungs-Husby kyrka sågs 1 ex 
1/6 (Benjamin Gustavsson Narvall), kanske 
den enda kvarvarande av den flock som sågs 
här under sensommar och höst 2015. Fåglarna 
härstammar från en närbelägen gård där även 
rapphöns släpps ut för att träna fågelhundar.

 MT

[Rapphöna   Perdix perdix] 
Utsläpp av rapphöns är en ”hobby” som 
fortgår på skilda platser runt om i rap-
portområdet. Även om avsikten med dessa 
utsläpp i första hand är att träna fågelhundar, 
rapporteras de som ännu är vid liv flitigt i 
Artportalen. En sammanställning av rap-
porterade fynd ger följande kommunvisa 
fördelning: Enköping: Under föråret sågs två 
kullar (cirka 15 ex) på Landsberga/Rydaslät-
ten 9/1–7/3 (Torbjörn Ebenhard m fl) och en 
kull (6 ex) på Fjärdhundraslätten 15–18/1 
(Bengt Ottosson, Robert Bünsow). Inga fynd 
från juni och juli, men senare sågs fyra kullar 
(29 ex) Landsberga/Rydaslätten från slutet 
av augusti fram till årsskiftet (Anita Janelm 
m fl); 5 ex Hälgesta, Hacksta 22/8 (Gustaf 
Floderus) och 8 ex Kungs-Husby 28/12 
(Thomas Johansson, Pekka Westin). Därtill 
påträffades 3 trafikdödade i Långtora 15/12 
(Fredrik Enoksson). Tierp: 1 spelande Sten-
ängen, Tierp 22/5 (Kalle Brinell). Norrtälje: 1 
ex Närtuna kyrka 3/5 (Jan Andersson), 1 ex 
Hållsta, Lohärad 20/6 (Håkan Sahlin) och 2 

ex Drottningdal, Roslags-Bro 5/12 (Magnus 
Bladlund). Uppsala: vid Sundbromark 11 
ex 6–20/2 (Anders Eriksson m fl) och 7 ex 
10/10–20/12 (Tony Henricsson m fl); 1 ex 
Ekeby, Knutby 26/10 (Leif Gustavsson), 2 
ex Solvallamossen, Faringe 30/10 (Tomas 
Kjelsson), 1 ex Funbosjön 26/11 (Lars Got-
born) och 10 ex Ekeby, Uppsala-Näs 5/12 
(Arvid Landgren). Knivsta: 1 ex Tomtasjön, 
Knivsta 20/5 (Anders Grönvall). Håbo: 4 ex 
Värsta, Häggeby 5/3 (Inger Gustavsson) och 
2 ex Bondkrokens gård, Häggeby 18/7 (Inger 
Gustavsson). MT

Vaktel   Coturnix coturnix   NT
Först ut var en spelande vid Rogarna, Tierps-
slätten 14/5 (Raoul Wexius m fl) och den sista 
hördes på Lövstaslätten 9/9 (Niklas Hjort). 
Totalt registrerades 173 spelande detta år, 
det vill säga nästan hundratalet färre jämfört 
med 2015, men ändå över medelvärdet för 
åren 2002–2015 (=166). Den kommunvisa 
fördelningen var följande: Enköping 64, Upp-
sala 58, Tierp 25, Heby 9, Knivsta 7, Sala 3, 
Östhammar 3, Älvkarleby 1 och Norrtälje 1. 
Avslutningsvis en vaktel som inte hördes: 1 
ex stöttes vid Rogarna 8/9 (Kalle Brinell).

Rättelse: I rapporten för 2015 står under 
vaktel: 8 ex. stöttes Huggla, Östervåla 20/6 
– datum felaktigt, skall vara 8/9. MT

Smålom   Gavia stellata   NT
Störst antal sträckande från våren var 43 ex 

Antal spelande vaktlar rapporterade från Upplands rapportområde 1984–2016
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mot N Röder, Blidö 21/4 (Peder Winding, 
Magnus Liljefors). Två inlandsfynd från våren 
även detta år: 1 ad Tämnaren 17/4 (Kalle 
Brinell) och 1 ad Ekoln 26/4 (Niklas Hjort). 
Än mer anmärkningsvärt är observationen av 
en nordsträckande över Kuggebro, Uppsala 
13/6 (Björn Lundgren).

Från hösten har följande tresiffriga antal 
på sträck rapporterats från kusten i öster: 
236 ex mot S Måssten, Singö 1/10 (Fredrik 
Bondestam m fl); 189 ex mot S Understen, 
Singö 2/10 (Fredrik Bondestam); 514 ex mot 
SO Simpnäs, Björkö-Arholma 3/10 (Niklas 
Hjort); 184 ex mot S Simpnäs 4/10 (Niklas 
Hjort) samt 260 ex mot S Svartklubben, 
Singö 8/10 (Fredrik Bondestam). Summor 
av dessa storheter är något relativt nytt för 
senare år och som tidigare aldrig har rapporte-
rats. Vad detta beror på är osäkert, men delvis 
beror det på bättre bevakning på lokaler som 
tidigare sällan, eller aldrig, besöktes under 
denna årstid. Märkligt är att så få smålommar 
ses på sträck längs Väddökusten, mellan Singö 
och Simpnäs!

Fynd i inlandet är ovanliga under våren, 
men än mer rara under hösten. Från denna 
höst finns dock två från slutet av oktober: 1 
1K Vendelsjön 24/10 (Bernt Thorsell) och 1 
ex Ekoln 26/10 (Yngve Hareland). NJ

Storlom   Gavia arctica 
Vårflyttningen längs kusten under våren 
bjöd inte heller denna gång på några större 
dagssummor, som mest blygsamma 30 ex 
mot N Skatudden 4/4 (Håkan Markstedt). 
Säkerställda häckningar har även det rappor-
terats mycket fåtaligt, endast tre är kända: 1 
par på/vid bo Skysjön, Bladåker 11/5 (Anita 
Karlén); 1 ad med 1 pull Vansjön, Väster-
lövsta 19/6 (Magnus Klingse) och 1 pull i 
viltvattnet Jägarmossen, Rimbo 27/6 (Mats 
Gothnier). Därtill ha möjliga häckningar 
noterats på ytterligare ett 40-tal lokaler. Det 
vore värdefullt om vi framöver kunde följa 
upp rapportområdets häckande storlommar 
på ett betydligt bättre sätt än vad som nu  
sker.

Från hösten har åtta dagssummor 
sträckande överstigande 40 ex inkommit, 

men bara en är tresiffrig: 112 ex mot SO 
Simpnäs 3/10 (Niklas Hjort). NJ

Vitnäbbad islom   Gavia adamsii    
[3; 55; 65; 4]
Från 2016 finns fyra godkända fynd rappor-
terade, samtliga från hösten (året innan fem 
fynd, alla från första halvåret): 1 ad mot SV 
Röder, Blidö 24/9 (Magnus Liljefors); 1 1K 
mot S Klykhällen, Gräsö 27/9 (Nils-Olof 
Jerling, Robert Bünsow); 1 ad mot S Sen-
nebyhaken 25/10 (Niklas Westermark, Per 
Åsberg, Sören Bevmo) samt 1 ad mot SO 
Björn 4/11 (Tobias Hammarberg). Ytterligare 
fyra individer har rapporterats, men i dessa 
fall har rrk-blankett inte bilagts. NJ

Smådopping   Tachybaptus ruficollis 
Smådoppingen från december 2015 var kvar 
vid Ulva kvarn in på det nya året fram till och 
med 6/1 (Jocce Ekström m fl) och arten sågs 
på ytterligare en lokal under årets början: vid 
Biotestsjön 5 ex 2/1 (Adrian Djerf m fl), 1 
ex 24/1 (Elisabeth & Joakim Djerf) och 3 ex 
31/1 (Lars-Gunnar Bråvander).

Det dröjde sedan till 29/3 innan vårens 
första registrerades, 1 spelande i Jönsbols-
sjön, Almunge (Benny Åhr m fl). Nya 
iakttagelser gjordes sedan allt eftersom och 
när häckningssäsongen var slut kunde tre 
säkerställda häckningar bokföras: 1 par (2 
kullar) Stor-Kärret, Dalby (Oskar Pohjola m 
fl); 1 par Häsängsdammen, Harg (Wilhelm 
Dietrichson) och 1 par Nyländadammen, 
Harg (Wilhelm Dietrichson). Utöver dessa 
häckningar har arten rapporteras från våren 
och under häckningstid på ett flertal lokaler 
där häckning i några fall kan ha förekommit, 
men inte har konstaterats: Gyllerbodadam-
men (Vendel), viltvatten vid Västersälja 
(Östervåla), Trunsta träsk (Knivsta), Körlinge 
viltvatten (Rasbokil), Jontedammen (Hök-
huvud) och Trollsjön (Tolfta). Observationer 
från våren och under sommaren finns även 
från Hjälstaviken, Dalkarlskärret samt Övre 
Föret och de närbelägna dagvattendammarna, 
men att häckning skulle ha förekommit hät är 
inte troligt. Sannolikt har fåglarna, i några fall 
även vuxna årsungar, anlänt från andra lokaler.
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Från november finns många rapporter om 
som mest 2 ex i Fyrisån, men efter 20/11 är 
inga observationer kända. Från årets avslutan-
de vintermånad finns två fynd: 1 ex Simpnäs 
9/12 (Herbert Baumann) och 2 ex Forsmark 
(kanalen) 24/12 (Adrian & Joakim Djerf).

 BD

Skäggdopping   Podiceps cristatus 
Från årets början har två vinterfynd rappor-
terats från kusten: 1 ex Riddarskäret, Singö 
18/1 (Bill Douhan) samt 1 ex. Havsskogen, 
Väddö 31/1 och 19–21/2 (Ronny Carls-
son). Exempel på rapporterade antal som i 
skiftande grad indikerar större antal (≥ 10) 
häckande par finns från följande lokaler: 70 
ex Österbyfjärden, Gräsö (Lars-Gunnar Brå-
vander m fl); 62 ex Rotholmaviken, Häverö 
(Peder Edvinsson); 40 ex Backbyfjärden, 
Singö (Tomas Pärt), minst 15 par Hjälstaviken 
(Pekka Westin); minst 15 par Södersundet, 
Rådmansö (Sebastian Apelgren m fl); 30 ex 
Ledskärsviken (Martin Amcoff m fl); 29 ex 
Långsjön, Björklinge (Niklas Hjort); 28 ex 
Kallrigafjärden (Johan Södercrantz m fl); 25 
ex Hargsviken (Wilhelm Dietrichson) och 
25 ex Sörbodaviken, Skedviken (Magnus 
Bladlund).

Utanför häckningstid, vanligtvis under 
efteråret, registreras ibland stora antal (≥ 100) 
i våra större insjöar och från 2016 finns tre 
rapporter från Tämnaren, som mest 186 ex 
utanför Vårhäll 18/10 (Lars Bern). Avslut-
ningsvis två vinterfynd från december: som 
mest 2 ex Ekoln 2–28/12 (Owe Rosengren 
m fl) och 1 ex Rödhäll, Hållnäs 31/12 (Ingrid 
Åkerberg m fl). BD

Gråhakedopping   Podiceps grisegena 
Årets första rastade vid Sennebyhaken 24/3 
(Jocce Söderhäll), men nya anlände efterhand 
och det fyllde snart på i från tidigare år kända 
häckningslokaler. Sammantaget 34 konsta-
terade häckningar har rapporterats från elva 
lokaler enligt följande: 12 par Slagsmyren, 
Morkarla (Lars Bern); minst 6 par Nylän-
dadammen, Harg (Wilhelm Dietrichson m 
fl); minst 3 par Klardammen, Film (Curt 
Johnsson m fl.); 3 par Blåkaren, Häverö (Tony 

Mattsson); minst 2 par Kärven (Tomas Kjels-
son m fl); 2 par Lillbyasjön (Åke & Elisabeth 
Karlsén m fl); 2 par Myran, Almunge (Tomas 
Kjelsson); minst 1 par Dannemorasjön (Curt 
Johnsson m fl); minst 1 par Jontedammen, 
Hökhuvud (Kersti & Leif Östman m fl); 1 par 
Dalkarlskärret (Christian Ekstedt m fl) samt 
1 par Assjösjön, Hökhuvud (Claes Hansson). 

Utöver dessa konstaterade häckningar 
har arten även rapporterats från ett tiotal 
andra vatten där enstaka par mycket väl kan 
ha häckat, men där inga säkra indikationer 
har bokförts. Även om rapporteringen inte 
är heltäckande, råder det inga tvivel om att 
gråhakedoppingen håller ställningarna som 
en numera väletablerad häckfågel i ett flertal 
sjöar, men också i flera viltvatten.

Att nyligen flygga årsungar tidigt kan 
lämna häckningslokalen visar observationen 
av en årsunge på havet utanför Senneby-
haken den 13/7 (Jan Andersson m fl). Var 
denna unge var kläckt är frågan, men inte 
var det här! Ytterligare en iakttagelse från 
Sennebyhaken som kan vara värd att nämna 
är att här rastade så många som 24 ex redan 
2/8 (Bo Granberg m fl). Avslutningsvis årets 
enda vinterfynd: 1 ex Ugglan, Gräsö 20/12 
(Leif Östman). BD

Svarthakedopping   Podiceps auritus 
Sammantaget har minst 41 med säkerhet 
häckande par rapporterats från totalt 20 lo-
kaler. Därtill har par registrerats på ytterligare 
minst lika många lokaler utan att häckning 
med säkerhet har kunnat konstateras. Det 
är dock troligt att flera av även dessa lokaler 
hade åtminstone något häckande par. Ka-
raktäristiskt för alla lokaler med förekomst 
av svarthakedopping är att de antingen är 
konstgjorda vatten i inlandet eller skyddade 
vikar i skärgården, från strax utanför fastlan-
det till de yttersta öarna i skärgården. Ingen 
häckning har rapporterats från någon sjö. Med 
tanke på hur häckningslokalerna i skärgården 
kan se ut, kan man undra hur många par som 
numera häckar i denna miljö. Det är givetvis 
avsevärt många fler än de som rapporteras, 
därtill betydligt fler än vad som fanns här 
för tjugo år sedan. Om vi beaktar att arten 
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därtill häckar i många viltvatten som inte har 
besökts under året, är det rimligt att tro att det 
häckade åtminstone 200 par i rapportområdet 
2016. Avslutningsvis årets enda vinterfynd:  
1 ex Rödhäll 26/12 (Jocce Ekström). BD

Storskarv   Phalacrocorax carbo 
Den inledande vinterperioden (januari–
februari) var mild och fler storskarvar än 
normalt övervintrade längs kusten. Från 
dessa månader finns totalt 71 fynd, men mot 
slutet av februari var det säkerligen delvis 
individer som nyligen anlänt från söder som 
var inblandade.

Tyvärr är rapporteringen av häckningsupp-
gifter ofullständig, men följande upplysningar, 
fördelade på kommuner, har inkommit: Tierp: 
i Lövstabukten 85 par Mässingsören, 625 par 
Lilla Själön, 60 par ö S Stora Själön, 1 020 
par Stora Själön och 50 par Vattörsudden 
(Ulrik Lötberg m fl). Norrtälje: cirka 20 par 
Sötholmsgrundet, Rådmansö (”alla misslycka-
de”) 4/5 (Bill Douhan) samt flera hundra par 
Själgrundsskallen, Singö (”flera hundra bon, 
ungar plockades av 15 havsörnar”) 21/6 (To-
mas Larsson). Enköping: ”många häckande” 
Stenholmen, Gorran 30/5 (Ralf Lundmark, 
Pekka Westin).

Från sensommaren finns en rapport som 
kan vara värd att nämna, cirka 1 100 ex för-
biflygande Singö 15/8 (Tomas Pärt). Avslut-
ningsvis kan nämnas att det från december 
finns endast fyra rapporterade fynd av arten.

 YH

Rördrom   Botaurus stellaris   NT
Årets första rördrom hördes från Alasjön, 
Vassunda 20/3 (Fredrik Friberg m fl), det vill 
säga knappt två veckor senare jämfört med 
fjolårets första spelande. Från och med då och 
fram till och med 6/7 har totalt 63 spelande 
rapporterats från rapportområdet. Det är klart 
lägre än fjolårets 81, detta trots en relativt 
mild vinter. Flest spelande fanns i Tämnaren 
(inklusive Sörsjön) med 8 ex (bedömt antal), 
följt av Vendelsjön och Hjälstaviken med  
6 respektive 5 hanar. Därefter följde sex 
lokaler (Alasjön, Brosjön, Dannemorasjön,  
Grystaviken, Lårstaviken och Tegelsmora 

kyrksjö) med vardera 2 tutande, medan res-
terande 32 hade vardera en. BD

Ägretthäger   Ardea alba 
Efter 2015 års explosion av rapporter, blev 
årets antal rapporterade fynd klart lägre, näm-
ligen totalt 101. Fyndbilden är dock väldigt 
spretig, ägretthägrarna rör sig mycket mellan 
olika lokaler. Lågt räknat har minst 10 indi-
vider besökt rapportområdet under året, att 
jämföra med uppskattningsvis 8 under 2015. 
Den lokal som hade flest rapporterade fynd 
är Ledskärsområdet där 1 ex sågs vid många 
tillfällen, men det finns också två dagar med 
2 respektive 3 individer. Inga starkare häck-
ningsindicier har dock rapporterats.

Årets första rapporteras från Ledskärs-
viken 2/4 (Sven Jägbrandt). Här sågs arten 
sedan även 6–8/4, under större delen av maj 
samt avslutningsvis den 12/8. Vanligtvis var 
det 1 individ, men tre noterades 7/5 (Kjell 
Kroon, Carina Häger m fl) och 2 ex 12/5 
(Kurt Östberg m fl). Andra tidiga individer 
var 1 ex Husbydammarna 4/4 (Anssi Laurila) 
och 1 ex Storfjärden, Dalälven 10/4 (Andreas 
Press m fl). Den senare skulle möjligen kunna 
ha varit den från Ledskär. Under fortsätt-
ningen av våren finns sedan ett flertal obser-
vationer av enstaka individer, spridda mellan 
Rådmansö i sydost, Hjälstaviken i sydväst 
och Dalälvsmynningen i norr. Ett par iakttogs 
på olika ställen vid Kallrigafjärden 22–23/5 
(Lars-Eric Roxin, Teet Sirotkin).

Från sommar och höst finns betydligt 
färre rapporterade fynd, men de som finns är 
från Gräsö, Karlholmsviken och Funbosjön. 
Höstens sista var en sen fågel som sågs vid 
Kvisthamraviken, Norrtälje 30/11–1/12 
(Kristoffer Stighäll m fl). YH

Gråhäger   Ardea cinerea 
Fler gråhägrar än normalt lockades av en 
mild inledning av vintern att stanna kvar in 
på det nya året och övervintrande individer 
rapporteras från lokaler vid såväl kusten som 
i inlandet. Lite större antal har observerats 
enligt följande: 8 ex Älvkarlebyforsarna 1/1 
(Tore Dahlberg m fl) samt 15 ex Biotestsjön 
2/1 och 10 ex 24/1 (Joakim Djerf m fl).
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Följande häckningsuppgifter har inkom-
mit: 15 par Norrboda, Gräsö (Per Joelsson); 
15 par Lötaholmen, Rådmansö (Mats Goth-
nier); 23 par Björkhagen, Kallrigafjärden 19/5 
(Lars-Eric Roxin) samt, den enda rapporte-
rade inlandshäckningen, 6 par Stenholmen, 
Gorran 30/5 (Ralf Lundmark, Pekka Westin). 
Rapporteringen av häckande gråhägrar är ty-
värr mycket bristfällig. Det finns flera kolonier 
som vi inte har några uppgifter från detta år. 
Kolonin öster om Ledskärsviken är ett exem-
pel på en sådan, men observationen av 74 ex 
i Ledskärsviken 30/6 (Kalle Brinell) visar att 
den av allt att döma åtminstone finns kvar.

Från hösten rapporteras som mest 50 ex 
Hjälstaviken 8/9 (Roland Sjölander) medan 
enstaka individer fortfarande fanns kvar under 
december då arten rapporteras månaden ut 
från lokaler i inlandet och längs kusten. YH

Vit stork   Ciconia ciconia   CR
Från 2016 finns fynd av uppskattningsvis tre 
individer observerade på fem olika lokaler. 
Den första jobbade på mot frisk vind från 
nordväst över Årike Fyris 19/4 (Tomas Pärt), 
men fick vända och återupptäcktes senare 
samma dag vid Hummelsta, Enköping (Tom-
my Lindell m fl). Den kunde individbestäm-
mas på hårt nedsmutsade bröstfjädrar och 
hade även setts vid Låsta, i Södermanland, 
under morgonen.

Nästa individ sågs födosöka vid Husby-
Sjuhundra kyrka 2/5 (Jocke Söderhall) medan 
en tredje observerades vid Boglösavägen, 
Enköping 12/7 (Paul Möhlenberg gnm Karin 
Martinsson). Mycket talar för att det var den 
senare som dagen därpå sågs vid Ununge 
kyrka (Tomas Larsson) och kanske åter kret-
sande på hög höjd över Norrtälje 23/7 (Jörgen 
Andersson). YH

Bronsibis   Plegadis falcinellus   [2; 1; 0; 1]
1 ex rastade på Svenska Högarna 18–19/10 
(Adrian Djerf, Bill Douhan). Från tidigare 
finns endast tre fynd i landskapet, dels vid 
Ramsjöby i Björklinge där en ung hona sköts 
7/9 1842 samt en ung hane några dagar senare 
och dels 1 ex Kårsta, Villberga 6–9/10 1984.

 YH

Bivråk   Pernis apivorus   NT
Årets första bivråkar rapporteras från 12/5 
med 1 ex södra Vendelsjön (Esbjörn Olofs-
son) och 1 ex Lydingesjön, Stavby (Bill Dou-
han). Nämnas kan att det även finns tre fynd 
från perioden 29/4–7/5, men inga beskriv-
ningar av dessa har inkommit (krävs för fynd 
gjorda före 10/5). Den sista individen för året 
sågs vid Översävne, Västerlövsta 30/9 (Björn 
Jerner). Det totala antalet individdagar blev 
362. Det är nästan exakt samma antal som 
medelvärdet för perioden 2004–2015 (= 359 
individdagar). Från kusten har det rapporte-
rats totalt 29 väststräckande från perioden 
4/8–28/9, som mest 9 ex Örsten, Singö 10/9 
(Fredrik Bondestam). Det är något lägre än 
medelvärdet för perioden 2011–2015 (= 38 
individdagar, variation 25–53).

För den minnesgode läsaren framgår att 
årets sammanställning i stora drag är en kopia 
av 2015 års rapport. Det finns ingenting som 
indikerar någon populationsförändring under 
de senaste elva åren och inte heller något 
i fyndmönstret som avviker markant från 
gällande fenologidata. Den enda förändring 
som tycks ha skett är att västflyttningen över 
Ålands hav under hösten har ökat markant 
efter 2011. Under åren 2003–2011 var med-
elvärdet 3 individer (variation 0–7 ex). MT

Brun glada   Milvus migrans   EN
Från perioden 9/4–3/9 har 21 väl spridda 
fynd rapporterats från rapportområdet (14 
distinkt skilda lokaler). Tidigare har som 
mest 17 fynd bokförts under ett år (= 2011). 
Årets första, tillika den enda med säkerhet 
nordsträckande, observerades vid Arsläjan, 
Björkö-Arholma (Jacob Rudhe, Rasmus El-
leby, Jan Jörpeland) och den sista, för övrigt 
årets enda säkra årsunge, på Lövstaslätten 
(Hans Nissen, Thomas Wilkner m fl). Den 
månadsvisa fyndfördelningen var: april 2, maj 
5, juni 5, juli 2, augusti 6 och september 1. 
Antalet inblandade individer är omöjligt att 
avgöra, men som mest sågs tre individer på väl 
skilda platser 31/8. Ungfågeln 2–3/9 härstam-
mar gissningsvis från Norrbotten, där det finns 
en häckande population, eller från Finland.

 MT
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Röd glada   Milvus milvus 
Årets första var en nordsträckande individ 
vid Hov, Rasbo 16/3 (Robert Ekman) och 
den sista noterades vid Erikslund, Veckholm 
3/9 (Gustaf Floderus). Ett ökat antal observa-
tioner stärker förhoppningen att arten inom 
en snar framtid åter kommer att tillhöra rap-
portområdets häckfåglar. Antalet fynd under 
året uppgick till totalt 45, inte långt från 

resultatet för 2013 då ett massivt inflöde av 
röda glador ägde rum (57 fynd). Årets fynd 
var väl spridda i rapportområdet, dock med en 
påtaglig koncentration till Tierpsslätten (14 
fynd), där minst 2 ex uppehöll sig 15/5–24/6 
(Kalle Brinell m fl). Bortsett från 2 ex mot 
N Väsby, Stavby 23/6 (Mats Edholm, Brita 
Tibell), gäller alla övriga fynd iakttagelser av 
enstaka individer. MT

Stäpphök – antal fynd per år i Upplands rapportområde 1951–2016 (n=109) 
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Ung hona Stäpphök, Circus macrourus, Enköping 24 september 2016.  FOTO: TOMMY LINDELL
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Havsörn   Haliaeetus albicilla   NT
Det totala antalet rapporter under året 
uppgick till 3 654 vilket innebär att havsörn 
var den flitigast rapporterade arten. I 43 av 
dessa har tvåsiffriga antal angivits. De två 
största ansamlingarna var dels imponerande 
minst 80 ex på isen utanför Biotestsjön 24/1 
(Joakim & Elisabeth Djerf) och dels 26 ex 
Karlholmsviken 28–29/3 (Martin Tjernberg, 
Vilhelm Amcoff m fl).

Vid Väddökusten noterades under hösten 
16 ex på västflyttning över Ålands hav, som 
mest 9 ex Understen 2/10 (Fredrik Bonde-
stam).

Övrigt: Att havsörn prederar skarvungar 
är allmänt känt. Detta kunde bevittnas i en 
skarvkoloni på Singöfjärden 21/6 där 15 
havsörnar satt i eller svävade över kolonin. 
Då och då gick de ned bland skarvarna och 
tog en unge (Tomas Larsson). MT

Brun kärrhök   Circus aeruginosus 
Den första bruna kärrhöken för året passerade 
Undra, Lohärad 22/3 (Jörgen Andersson). 

Därefter sågs arten dagligen i rapportområdet 
från och med 24/3 fram till och med 3/10. En 
eftersläntrare uppehöll sig vid Hjälstaviken 
9–10/10 (Martin Tjernberg, Rasmus Elleby). 
Årets fenologidata var således helt normala. 
Antalet väststräckande över Ålands hav in-
skränkte sig detta år till 7 ex under perioden 
27/7–2/10. MT

Blå kärrhök   Circus cyaneus   NT
Trots flera vinterfynd under december året 
innan, gjordes inga under januari–februari. 
Året inleddes istället med 1 ad hona Mån-
karbo 17/3 (Raoul Wexius, Arne Lundberg 
m fl). Det totala antalet individdagar under 
vårflyttningen blev 171 fram till och med 
22/5, vilket är betydligt över medeltalet för 
åren 2003–2015 (= 139). Ytterligare tre fynd 
gjordes 25–31/5, men dessa bedöms ha till-
hört den skara av individer som översomrade 
detta år. Under juni–juli gjordes tolv fynd 
spridda i Enköpings och Uppsala kommun, 
antalsmässigt kan det ha rört sig om 3–5 olika 
individer. Utöver dessa sågs också 1 ad hona 

DEN 24/9 BLEV Björn Brisegård varse ett hiskeligt oväsen i sin trädgård på Långgatan  
i Enköpin g. Kråkor, kajor och skator var mycket upprörda. Då han tittar ut ser han en 
brun rovfågel som brottas med en kaja på gräsmattan. Snabbt hämtar han kameran och 
tar några bilder. Han skickar sedan en bild av fågeln på Facebook till sin vän, fågelskådaren 
Tommy Lindell, för artbestämning. Ringer också 
till honom för att se till att han kollar direkt.

”Var kommer bilden från?” frågar Tommy.
”Jag har tagit den. Fågeln sitter just nu i vår träd-
gård och försöker ta död på en kaja”, svarar Björn.
”Det är ju en stäpphök. Jag kommer!” 

TOMMY SLITER ÅT sig kamera och kikare och 
avverka r de tre kvarteren i språngmarsch. När han 
kommer fram har fågeln dragit. De går in i huset 
och kikar på Björns övriga fina bilder och filmklipp. Efter ungefär en kvart bestämmer 
Tommy sig för att ta en sväng runt kvarteret. Då upptäcker Björn, när han tittar ut, att 
fågeln är tillbaka på brottsplatsen! De smiter ut och börjar ta bilder. Närmare och närmare 
tar de sig, till sist är det bara några meter som skiljer fågel och fotografer åt. Några nyfikna 
damer går förbi och vill veta vad som händer, vilket de naturligtvis blir informerade om. 
Men nu ledsnar stäpphöken på uppståndelsen och drar iväg.

”Det är ju en stäpphök. 
 Jag kommer!”
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på Björn 4/6 (Kalle Brinell, Per Andersson).
Höstflyttningen bedöms ha kommit igång 

i och med observationen av 1 ex på Fjärd-
hundraslätten 12/8 (Nils-Erik Evers). Antalet 
individdagar under hösten, fram till och med 
15/11, stannade vid 375 och är därmed under 
medeltalet för höstarna 2003–2015 (= 413, 
variation 254–656). Antalet individer som 
sågs komma in från öster över Ålands hav 
var totalt 61 ex 20/8–20/10, som mest 9 ex 
Skatudden 14/9 (Mats Edholm, Brita Tibell). 
Det är färre än medeltalet för 2005–2015 (= 
81, variation 33–185). Från december finns 
endast en iakttagelse; 1 honfärgad Hjälstavi-
ken 12/12 (Kermith Illerbrand). MT

Stäpphök   Circus macrourus   [18; 9; 104; 25]
Återigen ett rekordartat antal fynd, nämligen 
10 individer under vårflyttningen 8/4–18/5 
och 15 under hösten 16/8–2/10. Som mest 
jagade 3 ex (2 2K hanar och 1 1K) över 
Lövstaslätten 23–24/8. Stäpphök har nu 
rapporterats årligen från rapportområdet 
sedan 2003 (= 2, 5, 5, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 20, 8, 
3, 16 och 25) och det totala antalet individer 
2003–2016 är 96 (medeltal = 7/år). Som 
jämförelse kan nämnas att totalt 9 fynd finns 
från åren 1971–2002!

Även om årets fynd egentligen är för 
många för att presenteras i detalj, gör vi åter 
ett undantag då företeelsen är mycket intres-
sant: 1 hane sträckande Hjälstaviken 8/4 (Pek-
ka Westin m fl); 1 2K sträckande Hov, Rasbo 
11/4 (Robert Ekman); 1 ad hane Mumsarby, 
Dannemora 21/4 (Annika Rastén); 1 2K 
Ledskär 22/4 (Per Åsberg m fl); 1 ad hane 
Bäcksäter, Tierpsslätten 25/4 (Kalle Brinell); 1 
ad hane södra Vendelsjön 29/4–1/5 (Kenneth 
Pless m fl); 1 3K+ hane Rogarna, Tierpsslätten 
29/4 (Dan Henriksson m fl); 1 2K hane Tierp 
arena 4/5 (Kalle Brinell); 1 2K hane Alasjön, 
Vassunda 14–16/5 (Fredrik Friberg m fl); 1 
2K hane Viktoria, Uppsala 18/5 (Tomas Pärt); 
1 2K hane Rydaslätten, Torstuna 16/8 (Pet-
ter Haldén); på Lövstaslätten 1 1K 22–24/8 
(Torbjörn Sjölin m fl) men även 2 2K hanar 
Lövstaslätten 23–24/8 (Thomas Johansson 
m fl); 1 1K Fjärdhundraslätten 29/8 (Kalle 
Källebrink m fl); vid Övre Föret 1 1K 30/8 

(Tomas Pärt m fl) och 1 1K (ny) 31/8 (Åke 
Berg m fl); 1 2K+ hane Fjärdhundraslätten 
31/8–5/9 (Martin Tjernberg m fl); 1 2K hane 
sträckande Rogarna 4/9 (Kalle Brinell); 1 
2K hane Hubby Hammarby, Danmark 6/9 
(Anders Helander m fl); 1 ad hane Harka, 
Frötuna 7/9 (Karl-Arne Rosling); 1 ad hane 
Åhl, Österunda 10/9 (Bengt Ottosson); 1 
1K Nåntuna ängar, Uppsala 18/9 (Weine Er-
landsson m fl); 1 1K slår en kaja i en trädgård 
(!) i Enköping 24/9 (Björn Brisegård, Tommy 
Lindell) samt 1 1K Svenska Högarna 2/10 
(Anders Eriksson m fl).

Tilläggas kan att det utöver ovanstående 
fynd finns ytterligare sju avseende åtta indi-
vider, men där beskrivning inte har inkom-
mit och de har därför inte kunnat bedömas. 
Dessutom finns det 14 rapporter om ängs-/
stäpphök och bland dessa lär det döljas yt-
terligare en och annan stäpphök. MT

Ängshök   Circus pygargus   EN
Under året genomfördes en omfattande in-
ventering av ängshök i rapportområdet (Bill 
Douhan, Martin Tjernberg). Målsättningen 
var att försöka hitta så många häckande par 
som möjligt av denna i Sverige starkt ho-
tade art. Utöver Öland, med cirka 30 par, är 
Uppland, Gotland och Östergötland viktiga 
landskap för artens fortlevnad i landet.

Vid inventeringen besöktes i stort sett 
alla tidigare kända häckningslokaler för att 
kontrollera om där fortfarande fanns ängshök. 
Flertalet av dessa är grunda och vassrika sjöar. 
Ett problem som uppstått under senare tid 
är att ängshöken i allt större utsträckning har 
börjat häcka på marken i jordbruksbygden. 
Utöver att kontrollera gamla häckningslokaler 
lades därför stora möda på att försöka lokali-
sera häckande par även i odlingsbygden. Detta 
för att kunna vidta åtgärder för att förbättra 
chansen till lyckad häckning.

Resultatet av denna inventering blev 
att etablerade par hittades på fem lokaler. 
Tre av dessa häckade i odlingsbygder, två  
i slåttervallar och en i en beteshage. Alla tre 
paren misslyckades. Detta trots att boplatsen 
för ett av paren, i en slåttervall, lokaliserades 
(tre ägg) och en kvadrat med 50 meters sida 
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kring boplatsen undantogs från slåtter av 
lantbrukaren. Utöver dessa tre par hittades 
två par i sjöar som tidigare haft häckande par. 
I en av dessa lyckades paret få två ungar på 
vingarna. En utförlig redovisning av invente-
ringsresultatet har lämnats av Bill Douhan i 
Fåglar i Uppland 2016:4.

Årets första ängshök observerades vid 
Backbo, Björklinge 29/4 (Herbert Baumann), 
det vill säga en fenologimässigt normal tid-
punkt (under åren 2002–2015 har datum 
för förstafynd varierat mellan 12/4 och 3/5, 
med mediandatum 26/4). Arten rapportera-
des därefter ”var och varannan dag” fram till 
30/8 då två hanar sågs på Fjärdhundraslätten 
(Kalle Källebrink, Eva Johansson). En efter-
släntrare (1K) passerade Övre Föret 16/9 (Ulf 
Karlsson). Det totala antalet individdagar 
under året (summan av antalet observerade 
individer per dag och lokal), exklusive obser-
vationer som bedöms ha haft samband med 
de etablerade paren, slutade på drygt 50, det 
vill säga samma antal som 2015. MT

Duvhök   Accipiter gentilis   NT
Det totala antalet individdagar under året 
stannade vid 687, visserligen inom spannet 
för de senaste 11 åren (variation 644–958), 
men klart under medelvärdet för perioden 
(=765). Av dessa härrör 131 från januari–fe-
bruari (mv = 141, variation 71–189) och 50 
från december (mv = 63, variation 44–108). 
Om vi skall tro rapporteringen var flyttningen 
över Ålands hav skral denna höst. Endast 
fem individer noterades 13/9–19/11 vilket 
är det näst sämsta resultatet för perioden 
2005–2015 (mv = 15, variation 4–29). MT

Sparvhök   Accipiter nisus 
Under vårflyttningen registrerades totalt 217 
ex mot N längs kusten, vilket är ett ganska 
normalt antal. Den högsta dagsnoteringen 
från en lokal var 44 ex mot NO Skvaller-
hamnsudden, Arholma 9/4 (Johan Söder-
crantz, Per Andersson).

Från höstflyttningen över Ålands hav har 
bara 682 ex noterats under perioden 25/8–
30/10. Det är 41 % lägre än medelvärdet 
för höstarna 2004–2015 (= 1 150 ex). Den 

högsta dagssumman blev 80 ex Skatudden 
14/9 (Mats Edholm, Brita Tibell). MT

Ormvråk   Buteo buteo 
Rapporterade fynd från perioden 1/1–20/2 
(individer observerade på nya lokaler efter 
angiven period betraktas som nyanlända) 
visar att cirka 75 ex övervintrade. Den kom-
munvisa fördelningen av dessa var: Norrtälje 
21, Uppsala 20, Enköping 14, Knivsta 9, Håbo 
5, Heby 3, Östhammar 2 och Tierp 1. Det 
är 25 färre än föregående år och även under 
medelvärdet för perioden 2003–2015 (= 83).

Det högsta antalet nordsträckande som 
observerades under våren var 57 ex Hjäl-
staviken 24/3 (Pekka Westin), medan den 
högsta dagsnoteringen för hösten blev 39 ex 
mot S Stenhagen, Uppsala 2/10 (Åke Berg). 
Summan ormvråkar på väststräck över Ålands 
hav stannade vid 113 ex, vilket är ett ganska 
beskedligt antal. Som mest inräknades 33 ex 
Skatudden 21/9 (Mats Edholm, Brita Tibell).

 MT

Fjällvråk   Buteo lagopus   NT
Antalet övervintrande fjällvråkar (januari–fe-
bruari) bedöms ha varit 53. Det är, som för 
ormvråk, färre än föregående vinter och även 
under medelvärdet för perioden 2003–2015 
(= 69). Fördelningen på kommuner var enligt 
följande: Enköping 20, Uppsala 17, Norrtälje 
7, Heby 3, Östhammar 2, Knivsta 2, Tierp 1 
och Håbo 1.

Vårflyttningen gick i stora drag obemärkt 
förbi. Det högsta antalet som noterades var 
vardera 4 ex Hjälstaviken 24/3 (Bengt Ot-
tosson) respektive Roksörsviken, Gräsö 1/5 
(Claes Hansson). Arten observerades dagligen 
under våren fram till 7/5. Därefter finns fem 
fynd, som senast 1 ex Tierpsslätten 28/5 
(Hans G. Svensson).

Höstflyttningen inleddes med 1 ex Årike 
Fyris redan 5/8 (Johnny Lindevall, Rayno 
Manthera) följt av tre fynd 20/8. Därefter 
föreligger dagliga fynd under hela hösten. 
Några relativt höga sträcksummor regist-
rerades: 23 ex mot V (!) Korsnäset, Singö 
17/9 (Tomas Pärt); 68 ex mot SO Långskär, 
Söderarm 27/9 (Bo Hallman, Tommy Lindell) 
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samt 48 ex mot S Måssten, Singö 28/9 (Tomas 
Pärt, Åke Berg m fl). Ytterligare tre tvåsiffriga 
antal på sträck bokfördes under hösten. MT

Kungsörn   Aquila chrysaetos   NT
Antalet individdagar under det första halv-
året, observationer finns från 1/1–5/5, upp-
gick till 138, vilket är ett normalt antal nära 
medelvärdet för åren 2003–2015 (= 134). 
Fördelar vi fynden på kommuner blir det 
enligt följande: Enköping 65, Uppsala 24, 
Tierp 20, Heby 14, Östhammar 6, Norrtälje 
6, Sala (del av) 1, Älvkarleby 1 och Knivsta 1.

Det enda kända häckande paret i Uppland 
producerade denna gång en ringmärknings-
duglig unge (Bill Douhan m fl), i övrigt inga 
rapporterade sommarfynd av andra individer.

Utfallet av rapporteringen från andra 
halvåret blev totalt 98 individdagar med fynd 
under perioden 18/8–31/12. Det är betydligt 
fler än genomsnittet för åren 2003–2015 (= 
63). Den kommunvisa fördelningen var: En-
köping 58, Heby 13, Östhammar 11, Uppsala 
6, Tierp 5, Norrtälje 2, Älvkarleby 1, Knivsta 
1 och Håbo 1.

Betraktar vi antalet individdagar säsongs-
vis (= totalsumman från första höstfynd till 
sista vårfynd året därpå) stannar antalet för 
säsongen 2015/16 vid 215. Det är ett normalt 
utfall, genomsnittet för perioden 2003/04 till 
2015/16 är 198 individdagar.

Övrigt: För tionde vintern i följd (2015/16) 
övervintrade samma kungsörn på Kilbyslät-
ten, Alunda och den var åter på plats vintern 
2016/17 (Mats Edholm, Brita Tibell). MT

Fiskgjuse   Pandion haliaetus 
Årets första sågs vid Storvreta 25/3 (Richard 
Brahmstaed). Från och med 27/3 finns sedan 
dagliga observationer fram till och med 13/9, 
det vill säga helt enligt tidsschemat. Enstaka 
eftersläntrare noterades därefter vid Halmby, 
Funbo 25/9 (Håkan Lagerqvist, Sonja Jans-
son) och vid Väsby, Stavby 30/9 (Mats Ed-
holm, Brita Tibell).

Även om inte insatsen är lika stor som 
fram till för kanske tio år sedan har ringmärk-
ningen av boungar fortsatt i de bon som är 
kända i Roslagen sedan tidigare, men också 

i några få nytillkomna. I år besöktes 14 bon 
där häckning hade påbörjats, fyra av dessa 
misslyckades av okända skäl. I resterande tio 
bon ringmärktes alla ungar, totalt 24. Det ger 
ett snitt på 2,4 ungar/lyckad häckning, vilket 
är ett bra resultat. Fyra bon innehöll vardera 
3 ungar och sex bon vardera två ungar (Bill 
Douhan).

Fiskgjusen är en sydflyttare. Det visar 
sig bland annat i att ytterst få ses korsa 
Ålands hav. Den enda som observerades 
göra det detta år var 1 ex mot V Simpnä s, 
Björkö-Arholma 12/8 (Niklas Hjort). 
 MT

Tornfalk   Falco tinnunculus 
Antalet övervintrande (januari–februari) 
bedöms ha varit 14, fördelade med vardera 
sju i Enköpings och Uppsala kommun. Det är 
nära medelvärdet för åren 2003–2015 (= 15).

Totalt har 31 med säkerhet konstaterade 
häckningar och 22 troliga/möjliga rapporte-
rats, det vill säga totalt 53. Det är i nivå med 
de tre föregående åren (46, 50 respektive 
54). I Heby kommun registrerades 15 säkra 
häckningar, varav tio i holk och fyra i gamla 
skatbon (Lars Gustavsson). I holkarna ring-
märktes i genomsnitt 3,6 ungar (variation 
1–5). Den kommunvisa fördelningen av 
säkra + troliga/möjliga häckningar var: Heby 
14+3, Uppsala 9+3, Enköping 4+4, Tierp 
2+3, Älvkarleby 1+2, Norrtälje 0+4, Knivsta 
1+1, Östhammar 0+1 samt Sala (del av) 0+1.

Från hösten rapporteras 12 tornfalkar som 
väststräckande över Ålands hav, vilket är klart 
sämre än de drygt 40 som inräknades 2015.

 MT

Aftonfalk   Falco vespertinus   [26; 87; 76; 4]
Fyra fynd (samtliga från våren) detta år vilket 
får anses som normalt: 1 2K Rogarna, Tierps-
slätten 14/5 (Mats Björklund); 1 ad hona 
Solbacken, Gryta 20/5 (Gunnar Steinholtz); 
1 hane sträckande Svenska Högarna 21/5 
(Per Johan Ulfendahl, Martin Amcoff m fl) 
och 1 ad. hane Brosjön, Roslags-Bro 5/6 (Kurt 
Idstam). Under perioden 2002–2015 gjordes i 
genomsnitt 3,4 fynd/år, som mest 12 ex 2003.

 MT
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Stenfalk   Falco columbarius 
Som en repris på fjolåret 

börjar även 2016 med två 
vinterfynd (januari–feb-

ruari): 1 honfärgad 
”Knypp lanvägen” , 
Vendel 23–24/1 (Ingo 
Leibiger, Nils-Olof 
Jerling m fl) och 1 
ex ”Håcksbygär-
det”, Heby 31/1 
(Magnus Klingse).

Vår flytt ninge n 
i n l edde s  med 
1 ex Fjärdhun-
draslätten 12/3 
(Ingvar Torsson), 
men satte inte 
fart förrän i slutet 
av månaden. Det 

sista fyndet för vå-
ren blev ett sommar-

fynd: 1 hona Svenska 
Högarna 2/6 (Anders 

Eriksson). Det totala antalet 
individdagar under våren uppgick till 107, 
vilket är långt över medelvärdet för perioden 
2003–2015 (= 77, variation 42–140). Även 
detta år gjordes ett ”äkta” sommarfynd, 
nämligen 1 hane Kapellskär, Rådmansö 2/7 
(Hasse Ivarsson).

Höstflyttningen började med 1 ex Hjälsta-
viken 22/7 och pågick fram till och med 
20/10, följt av en eftersläntrare Hånstaslätten, 
Lena 6/11 (Petter Haldén). På samma sätt 
som för våren blev även antalet individdagar 
under hösten högt, faktiskt nytt rekord för 
perioden 2003–2015, nämligen 124 (medel-
värde 83, variation 43–118). I motsats till året 
innan blev dock antalet västflyttande över 
Ålands hav under hösten skralt, endast 12 ex 
har bokförts (medelvärde 2003–2015 = 25, 
variation 9–46).

Även från december finns det vinterfynd 
(skulle dock kunna vara en och samma fågel): 
1 ex Gnistarondellen, Uppsala 5/12 (Ulf 
Johansson); 1 ex Fålhagen, Uppsala 15/12 
(Martin Amcoff) och 1 ex Stabby, Uppsala 
18/12 (Yngve Hareland). MT

Lärkfalk   Falco subbuteo 
Årets fenologidata är helt normala för arten. 
Den första lärkfalken för året sågs vid Led-
skärsviken 18/4 (Elisabeth & Åke Karlsén). 
Från och med 22/4 fram till 27/9, då årets 
sista fynd rapporterats från Bälinge (David 
Hammarberg), föreligger i stort sett dagliga 
fynd i Artportalen. Även det totala antalet 
fynd under året (= 995) ligger inom det 
normala spannet (variation 819–1 284 under 
åren 2007–2015). Den största ansamlingen 
som rapporterats är 7 ex Hjälstaviken 17/5 
(Henrik Björk). Vid mitten av maj är Hjälsta-
viken en pålitlig lokal för den som vill njuta av 
många insektsjagande lärkfalkar. Avslutnings-
vis kan nämnas att totalt 12 ex registrerades 
på insträck över Ålands hav under perioden 
21/8–22/9. MT

Jaktfalk   Falco rusticolus   [≥18; 64; 14; 2]   VU
Fjärde året i följd med fynd i rapportområdet, 
denna gång två: 1 1K Örskär 1/10 (Peter 
Schmidt, Jan Wärnbäck, Petter Haldén) och 1 
1K mot SV Arholma 11/10 (Robert Bünsow, 
Nils-Olof Jerling). MT

Pilgrimsfalk   Falco peregrinus   NT
Domkyrkofalken var kvar i Uppsala med 
omnejd fram till 23/3. Hon lämnade således 
staden drygt en månad tidigare jämfört med 
föregående år. Ytterligare två fynd finns från 
vintermånaderna januari–februari: 1 ex Rönn-
skärs udde 4/2 (Bo Granberg) och 1 ad Fjärd-
hundraslätten 22/2 (Gunnar Steinholtz).

Vårflyttningen bedöms ha startat i och 
med 1 ad observerad vid Hårbyslätten, Hjälsta 
8/3 (Tor Jonzon, Karl-Gunnar Rehn m fl). 
Antalet individdagar under våren, domkyr-
kofalken undantagen, fram till och med 31/5 
blev 61. Det är något färre än 2015, men över 
medelvärdet för 2004–2015 (= 42). Från 
april finns två observationer som av fågelns 
beteende indikerar att en häckning kan vara 
nära förestående i rapportområdet.

Från sommarmånaderna (juni–juli) rap-
porterades fynd som av allt att döma avsåg 
fyra individer: 1 2K Hjälstaviken 11/6 (Her-
bert Baumann); 1 2K Ledskärsviken 26/6 (Bo 
G Svensson); 1 2K strax V Uppsala 10–21/7 

Ung jaktfalk, Falco 
rusticolus, Örskärs fyr, 
1 oktober 2016.
FOTO: JAN WÄRNBÄCK
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(Jocce Ekström, Håkan Rune) samt 1 2K 
Hjälstaviken från 17/7 och in i augusti (Kjell 
Häggvik m fl).

Domkyrkofalken påbörjade sin nionde 
övervintring med fynd från 4/9 (Anssi 
Laurila) och året ut. Med undantag för alla 
rapporter om denna individ blev summan in-
dividdagar under höstflyttningen (1/8–25/11) 
totalt 162. Det är klart fler än medelantalet 
åren 2004–2015 (= 119, variation 85–163) 
och speglar rimligtvis en fortsatt ökande 
population. Antalet observerade individer 
på flyttning mot väster över Ålands hav blev 
17, färre än under 2015 men något högre än 
medelvärdet för höstarna 2004–2015 (= 15, 
variation 3–28). Man kan fundera över varför 
det alltid ses färre individer under vårflyttnin-
gen jämfört med höstflyttningen. Förmodli-
gen beror det på att falkarna har bråttom till 
sina häckningslokaler under våren, medan de 
under hösten tar det betydligt lugnare. Att 
det efter häckningssäsongen har tillkommit 
ungfåglar har givetvis också sin betydelse.

Under december gjordes ytterligare två 
vinterfynd: 1 ex Hjälstaviken 22/12 (Bo 
Bengtsson, Tom Sandström m fl) samt 1 ex 
Kungsängen, Uppsala samma dag (Yngve 
Hareland). Dessa observationer är intressanta 
eftersom det kan röra sig om samma individ. 
Iakttagelsen vid Hjälstaviken gjordes kl 11:10 
och den vid Kungsängen kl 13:45. Den senare 
observationen var också intressant så till vida 
att domkyrkofalken snabbt anlände från sta-
den och drev bort inkräktaren. MT

Vattenrall   Rallus aquaticus 
Två vinterfynd även 2016, vardera ett från 
början respektive slutet av året: 1 ex Svannäs, 
Hjälstaviken 6/1–7/2 (Mats Brisegård, Anette 
Westin m fl) och 2 ex Liljekonvaljeholmen, 
Uppsala 1–31/12 (Owe Rosengren, Tor 
Jonzon). Vårens första hördes vid Saltängen, 
Vassunda 20/3 (Eskil & Fredrik Friberg) och 
den sista rapporteras från Torkan, Söderby-
Karl 29/10 (Bill Douhan).

Från häckningstid rapporteras fynd som 
bedöms avse totalt 119 revir på 76 lokaler. 
Antalet revir är därmed identisk med det 
från 2015, även om de då var fördelade på 

fler lokaler. Flest revir rapporteras som vanligt 
från Hjälstaviken där det detta år bedöms ha 
funnits cirka 18. MT

Småfläckig sumphöna   Porzana porzana   VU
Först ut denna vår var en spelande vid 
Dalbyviken redan 12/4 (Tor Jonzon, Owe 
Rosengren), vilket är det näst tidigaste fyn-
det under perioden 2002–2016. Årets sista, 
vardera 1 ex, hördes vid Fladen, Ledskär 16/7 
(Barbara & Ingo Leibiger) respektive Gimo 
damm samma dag (Wilhelm Dietrichson).

Totalt lokaliserades 26 spelande fördelade 
på 21 lokaler, en normal årssumma både vad 
gäller såväl antal hörda som antal lokaler. 
Medelantalet spelande åren 1984–2015 är 
29. Den kommunvisa fördelningen var: Tierp 
9, Enköping 4, Östhammar 4, Norrtälje 3, 
Uppsala 3, Heby 2 och Knivsta 1. Flest, 5 ex 
registrerades i Vendelsjön (Kalle Brinell, Ken-
neth Pless m fl), men här kan det misstänkas 
att flera förflyttade sin inom sjön och därmed 
blev dubbelräknade. Betecknande för årets 
uppträdande var att en majoritet av sump-
hönsen endast hördes kortvarigt på lokalerna, 
ofta vid endast ett tillfälle. Detta kan tolkas 
på olika sätt, till exempel att förflyttningar 
mellan lokaler kan ha varit omfattande. MT

Kornknarr   Crex crex   NT
De första som hördes denna vår var dels 1 
ex Kungsängen, Uppsala 7/5 (Peter Schmidt, 
Jan Wärnbäck) och dels 1 ex på en mer udda 
lokal för arten, nämligen Florarna, samma 
dag (Leif Ljung). Den sista spelande för året 
rapporteras från Örkälla, Tensta 5/8 (Bosse 
Danielsson, Ulrika Lehmann).
Totalsumman spelande för året blev 233, 
det vill säga ett 40-tal färre jämfört med 
2015, men nära medelvärdet för perioden 
2002–2015 (= 246). Den kommunvisa för-
delningen var: Tierp 87, Uppsala 48, Heby 27, 
Östhammar 26, Enköping 18, Älvkarleby 15, 
Norrtälje 10 och Knivsta 2. Karakteristiskt för 
årets uppträdande, jämfört med året innan, 
var den påtagligt glesa förekomsten i den 
sydvästra delen av rapportområdet.

De utan jämförelse största koncentra-
tionerna av spelande knarrar fanns ”som 
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vanligt” på Gamla Bälingemossar och Marma 
skjutfält. Av de 26 som noterades på Gamla 
Bälingemossar ringmärktes 17, därtill fånga-
des en från året innan och observerades en 
annan redan märkt individ som bar gammal 
ring (Thomas Pless). På Marma skjutfält 
fanns det något färre 2016 jämfört med åren 
innan, men ändå cirka 12 spelande (Tommy 
Löfgren, Per Johan Ulfendahl m fl). Åtta av 
dessa blev ringmärkta, därtill kontrollerades 
en fågel från 2015 (Martin Alexandersson). 
Andra lokaler med många spelande var 7 
ex gräsmatteodlingen vid Månkarbo (Kalle 
Brinell m fl) och 6 ex Exarby, Vendel (Mats 
Edholm, Brita Tibell).

En konstaterad häckning har rapporterats, 
1 hona med 4 pulli stöttes under slåtter vid 
Horsskog, Östervåla 20/7 (Lars Gustavsson).

 MT

Rörhöna   Gallinula chloropus 
Vårens första rörhöna noterades i Ekebydam-
men, Uppsala 30/3 (Magnus Mattisson). Vid 
den genomförda beräkningen av antalet par 
betraktades såväl par som enstaka individer 
observerade eller hörda i lämpliga vatten un-
der häckningstid som etablerade par. Denna 
beräkning resulterade i totalt 53 etablerade 
par fördelade på 42 lokaler. Det är det näst 
bästa resultatet under 2000–talet och klart 
över genomsnittet för perioden 2003–2015 
(= 39 par på 32 lokaler). Den kommunvisa 
fördelningen av dessa par var: Uppsala 22, 
Enköping 12, Östhammar 7, Tierp 6, Knivsta 
3, Norrtälje 2 och Håbo 1.

Den sista rörhönan denna höst var 1 ex 
vid reningsverket i Knivsta 16/11 (A Martin 
Fransson). Avslutningsvis finns även ett vin-
terfynd från december: 1 ex Ekolsund 16/12 
(Martin Fransson). MT

Sothöna   Fulica atra 
Vinterfynden under årets början (januari–
februari) inskränker sig till tre (6 indivi-
der): 4 ex Kalmarsand, Bålsta 6/1 (Martin 
Tjernberg); 1 ex Norrtälje 12–19/1 (Åke 
Karlsén, Bo Granberg) och 1 ex vid färje-
läget, Blidösund 17–22/1 (Ingo Leibiger, Jan  
Molander m fl).

Från våren finns endast två lite större 
ansamlingar (≥ 50) rapporterade: 80 ex Klar-
dammen, Dannemora 3/4 (Eric Salomons-
son) och 209 ex Hjälstaviken 5/4 (Åke Berg). 
Därefter har sådana ansamlingar noterats på 
sju lokaler under sommaren fram till början av 
oktober. Flest, 430 ex, inräknades i Tämnaren 
1/10 (Fredrik Friberg, Vilhelm Amcoff m fl) 
och 370 ex i Kärven 30/8 (Yngve Hareland). 
Till detta kan läggas en observation av minst 
100 pulli/nyligen flygga ungfåglar i Nylända-
dammarna, Harg 22/7 (Wilhelm Dietrichson) 
vilket pekar på en mycket god reproduktion 
på lokalen.

Året avslutades med två observationer 
under december: 2 ex Övre Föret 1/12 (Owe 
Rosengren, Tor Jonzon) och 11 ex Norrtälje 
hamn 3/12 (Bo Granberg). Sammanfattnings-
vis kan sägas att fyndbilden är snarlik den från 
tidigare år under 2000–talet, möjligen kan en 
svag förbättring skönjas. MT

Trana   Grus grus 
Året började med två vinterfynd i början av 
januari (båda kvar sedan december): 1 ex 
Hjälstaviken 4/1 (Christina Karlsson) och  
1 ex Paskhäll, Västeråker 8/1 (Emil V. Nils-
son). Tranan vid Hjälstaviken var den sista av 
de tre som försökte övervintra, medan den vid 
Paskhäll, senast sedd 23/11 2015, även den 
hade klarat sig in på det nya året.

Vårens första nyanlända var vardera  
1 ex Funbosjön 8/3 (Jan Rosenfeld) och  
1 ex Söder-Giningen, Bladåker/Knutby sam-
ma dag (Leif Gustavsson). Redan dagen därpå 
sågs tranor på nya lokaler och sedan rappor-
teras den dagligen från rapportområdet. Som 
vanligt anlände många av de häckande paren 
”osynligt” under mars. Ett större antal på 
nordsträck, 127 ex, passerade Uppsala redan 
21/3 (Niklas Hjort). Annars var det 28/3 som 
var den riktigt ”stora sträckdagen” då totalt 
cirka 1 100 ex rapporteras på sträck från  
11 lokaler, som mest 380 ex mot NO 
Rödhäll, Hållnäs (Annika Rastén, Curt 
Johnsson). Det enda riktigt stora antal 
nordsträckande som noterades därefter 
var 396 ex Rörbacka, Storfjärden 11/4  
(Andreas Press).
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Antalet översomrande tranor var i samma 
storleksordning som tidigare år, totalt cirka 
700 ex, flertalet vid Hjälstaviken (500) och 
Ledskär (125). Antalet rastande under hös-
ten kulminerade i september med som mest 
totalt 14 500 ex, det vill säga ungefär samma 
antal som 2015. Flest, cirka 5 100 ex, inräk-
nades vid Tämnaren 15–16/9 (Lars Bern); 
cirka 4 900 ex Hjälstaviken 15/9 (Pekka 
Westin); cirka 1 900 ex Gimo damm 18/9 
(Wilhelm Dietrichson) samt cirka 2 500 ex 
Ledskärsviken 1/10 (Eskil Friberg, Vilhelm 
Amcoff m fl). På Tierpsslätten noterades 
som mest cirka 2 500 ex 27/9 (Kalle Brinell), 
men det är samma fåglar som övernattar  
i Tämnaren.

Sydflyttningen startade på allvar med 
cirka 1 000 ex Vendelsjön 28/9 (Jörgen Sjö-
ström). Den riktigt stora dagen blev sedan 
2/10 då en summering av antalet sträckande 
observerade på nio lokaler stannar på 5 900 
ex. Flest, 1 940 ex, räknades vid Väsby, Stavby 
(Mats Edholm, Brita Tibell). Dagen därpå 
rapporteras ytterligare 350 ex på sydsträck 
i rapportområdet, men därefter sågs endast 
enstaka individer eller små sällskap. Årets två 
sista tranor noterades vid Hjälstaviken 6/11 
(Ragnar Hall m fl).

Att stora fåglar kolliderar med elledningar 
är känt, men det är sällan det ses hända. Ett 
exempel på det senare var en trana som sågs 
flyga på en elledning i Vendel 17/6 (Anssi 
Laurila). MT

Strandskata   Haematopus ostralegus 
Fynd som uppvisar häckningsindicier från 
insjövatten var något färre är normalt: 1 
par (troligen misslyckad häckning) Salt-
ängen, Vassunda 31/3–27/5 (Eskil Friberg 
m fl); 1 par (misslyckad häckning) Vidskär, 
Tämnaren (Lars Gustafsson); 1 par (med 
bo) Norra Malma, Erken (Tony Hen-
ricsson, Håkan Sahlin) samt minst 1 par 
Flässjan med omnejd, Ekoln 27/4–21/5  
(Robert Bünsow m fl).

Inga anmärkningsvärda antal har rap-
porterats, den största sträckande flocken var 
85 ex mot SO Simpnäs 31/7 (Niklas Hjort).

 PS

Skärfläcka   Recurvirostra avosetta 
Två fynd från kusten i norr kring mitten av 
april: 1 ex. Ledskärsområdet 16–19/4 (Kalle 
Brinell m fl) och 2 ex rastade kortvarigt innan 
de flög söderut vid Kojholmen, Lövstabukten 
18/4 (Andreas Press). Efter några år utan 
fynd har arten nu rapporterats med 1–3 ex 
under de senaste fem åren. Såväl lokaler som 
tidpunkt för årets skärfläckor passar mönstret 
för en stor andel av tidigare fynd gjorda under 
2000–talet. PS

Tjockfot   Burhinus oedicnemus   [0; 0; 1; 1]
1 ex rastade på en åker vid Storskäret, For-
smark 13–19/5 (Peter Hunger, Teet Sirotkin 
m fl). På markägarens begäran rapporterades 
fågeln först i efterhand. Första fyndet för 
rapportområdet och det andra i Uppland (ti-
digare: 1 ex Säby strandäng, Norra Järvafältet 
6–9/5 år 2011). En mycket sällsynt, men trots 
allt årlig, besökare i landet. PS

Mindre strandpipare   Charadrius dubius 
Arten har rapporterats från perioden 4/4–8/9, 
därav fynd med noterade häckningsindicier 
från åtminstone 19 lokaler, vilket är i nivå 
med de närmast föregående åren. Antalet 
häckande par i rapportområdet har vid ett 
par tillfällen under de senaste decennierna 
uppskattats till 80–100 par, detta utan att 
någon tydlig trend åt något håll har angivits. 
Det skulle behövas en så heltäckande inven-
tering som möjligt av lämpliga lokaler för att 
komma till klarhet med detta. PS

Större strandpipare   Charadrius hiaticula 
Från 2016 finns det rapporter av arten från 
perioden 23/3–15/10, men inga fynd som 
kan tyda på inlandshäckningar. Spontanrap-
porteringen i övrigt ger ingen meningsfull 
bild av det verkliga antalet häckande par i 
rapportområdet. Från Björns skärgård rap-
porteras en påtaglig minskning av antalet 
häckande par under de senaste åren, en följd 
av predation från bland annat räv och trana 
(Ulrik Lötberg).

Stora ansamlingar (≥100) brukar rappor-
teras från Ledskär och Hjälstaviken i augusti 
och detta år var inget undantag. Som mest  
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noterades 170 ex Ledskär 1/8 (Kalle  
Brinell) och 160 ex Hjälstaviken 26/8 (Inger 
Åkerberg). PS

Fjällpipare   Charadrius morinellus 
En frontpassage med nederbörd och nord-
vind under kulmen av nordsträcket för arten, 
gjorde att det från 13/5 och några dagar 
framåt rastade rekordmånga fjällpipare i 
rapportområdet. Rastande har rapporterats 
från 13 områden och en bedömning av det 
totala antalet på dessa lokaler stannar vid 
minst 313 ex enligt följande: 136 ex Tierps-
slätten 13–16/5 (Kalle Brinell m fl); 22 ex 
Snesslingeberg, Börstil 13–16/5 (Joakim & 
Elisabeth Djerf m fl); 15 ex Hånstaslätten, 
Lena 13–15/5 (Petter Haldén m fl); 32 ex 
Fjärdhundraslätten 13–17/5 (Gunnar Stein-
holtz, Martin Tjernberg m fl) och troligen 3 
nya individer 21/5 (Martin Tjernberg); 31 ex 
SV Vendelsjön 14–15/5 (Anders Eriksson, 
Mathias Bergström, Annika Rastén m fl); 13 
ex SO Lundås, Edebo 14–15/5 (Bo Gran-
berg, Lars Borgersen, Ronny Carlsson m fl); 
5 ex Holmsta, Ledskärsområdet 14/5 (Kalle 
Brinell, Sven Jägbrandt, Ragnar Hall); 11 ex 
Åkerby kyrka 14/5 (David Hammarberg); 9 
ex Finsta gärde, Skederid 14/5 (Karl-Arne 
Rosling); 22 ex N Hovberga, Tärna 15/5 (Pen-
tti J Tatti, Yngve Wiklund, Kalle Källebrink m 
fl); 2 ex. Lövstaslätten 16/5 (Yngve Hareland, 
Ingrid Stenström); 5 ex Åsby, Knutby 16/5 
(Sören Andersson, Leif Gustavsson) samt 7 
ex mot NO Brosjön, Roslags-Bro 14/5 (Micke 
Johansson).

En ny nederbördsfront från norr gav yt-
terligare några rastande flockar från 25/5 och 
ett par dagar framåt, vilket spädde på total-
summan för våren med 37 ex: i Ledkärsom-
rådet rastade 12 ex Norrängen 25–27/5 (Ola 
Henriksson, Kalle Brinell, Niklas Hjort m fl); 
4 ex Maln 25/5 (Sven Jägbrandt) och 3 ex 
Västerbotten 28/5 (Barbara & Ingo Leibiger), 
därtill totalt 18 ex (två flockar) SO Lundås, 
Edebo 26/5 (Bo Granberg).

Totalsumman för våren 2016 hamnar 
således på 350 ex, vilket är snäppet över 
det tidigare i särklass största antalet (333 
ex våren 2008). Kalle Brinells flock på hela 

83 ex vid Gryttjoms flygfält, på Tierps-
slätten, under eftermiddagen 15/5 har förut-
sättningar att stå sig länge i de uppländska  
rekordböckerna.

Även om fjällpiparna i hög grad tycks rasta 
på samma lokaler från år till år, kan man anta 
att många flockar förbisågs och att det verk-
liga antalet rastade i rapportområdet denna 
vår säkerligen var betydligt högre än det här 
redovisade. I sammanhanget kan det noteras 
att både Ledskärsområdet och Lövstaslät-
ten, platser som under normalår är de mest 
fjällpiparsäkra i Uppland, stod för en ganska 
blygsam andel av fynden.

Det bör framhållas att uppskattningarna 
av antalet rastande på respektive lokal är 
relativt försiktigt gjorda. Sannolikt är det en 
viss genomströmning av fåglar vilket gör att 
summeringar av en stor mängd rapporter 
från flera dagar inom ett större område, till 
exempel runt södra Vendelsjön och på Fjärd-
hundraslätten, troligen är något för låga.

Höstflyttningen gick däremot, som van-
ligt, i stort sett obemärkt förbi, endast två 
iakttagelser: 1 ex Söderängen, Översävne, 
Västerlövsta 20/8 (Björn Jerner) och 4 1K 
samma lokal 12/9 (Björn Jerner). PS

Ljungpipare   Pluvialis apricaria 
Ett normalår ur alla aspekter. Våren inledde 
med 1 ex. Skedviken, Fasterna 17/3 (Bo 
Granberg) medan antalet rastande kulmine-
rade under de första dagarna i maj. De två 
största flockarna var cirka 500 ex Rogarna, 
Tierpsslätten 2/5 (Kalle Brinell) och 460 ex 
Hårbyslätten samma dag (Pekka Westin). 
Tresiffriga antal rastande noterades på flera 
lokaler även under sensommar och höst, som 
mest 225 ex Vendelsjön 14/8 (Kenneth Pless) 
och 440 ex Fjärdhundraslätten 30/10 (Kalle 
Källebrink, Eva Johansson), och i några få fall 
in i november. Sist ut var 1 ex Lövstaslätten 
14/11 (Hans Nissen).

Ingen häckning detta år heller. Senast en 
någorlunda säkerställd häckning rapporte-
rats från Uppland var på Flororna 2009. Rrk 
uppmanar till fler besök på för arten lämpliga 
myrar i rapportområdet under häckningstid!

 PS
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Kustpipare   Pluvialis squatarola 
Jämförelsevis många vårfynd har rapporterats 
från sista tredjedelen av maj fram till mid-
sommar, dels enstaka i kustbandet (Svenska 
Högarna och Röder), dels flera dagar med ras-
tande fåglar vid Ledskär och Hjälstaviken. Vid 
Ledskär inräknades 36 ex 29/5 (Ragnar Hall, 
Torbjörn Ebenhard m fl) vilket är en ovanligt 
stor ansamling för att vara under våren.

Annars inga anmärkningsvärt stora flytt-
ningsrörelser under återsträcket registrerade 
detta år, högsta antal var 45 ex mot S Sen-
nebyhaken 14/8 (Jan Andersson). November-
fynd är ovanliga och rapporteras bara enstaka 
år, men 2016 bjöd på flera eftersläntrare i 
Norduppland. Årets tre senaste fynd var 1 1K 
Björn 12/11 (Kalle Brinell, Per Andersson) 
samt 1 ex Rullsand, Älvkarleby 14 respektive 
22/11 (Martin Amcoff respektive Andreas 
Press). Åtminstone fynden vid Rullsand kan 
ha varit samma individ. Gemensamt för dessa 
tre fynd är att de alla innebar fenologirekord 
för Uppland! Det ligger kanske i tiden med 
ett allt mildare klimat. PS

Tofsvipa   Vanellus vanellus 
Publicerade fynd av tofsvipa från 2016 har 
vi inskränkt till några iakttagelser av stora 
ansamlingar enligt följande: cirka 1 100 ex 
södra Vendelsjön 23/8 (Åke Berg); cirka 
1 200 ex Torslunda, Tierp 31/8 (Kalle Brinell) 
och cirka 1 400 ex Hjälstaviken 14/9 (Pekka 
Westin). PS

Kustsnäppa   Calidris canutus 
Sedvanligt få vårfynd, i år sex under perioden 
9/5–5/6 från några kustlokaler och Hjälsta-
viken. De största antal som rapporterats från 
höstflyttningen är 45 ex mot SV Billudden 
26/7 (Martin & Vilhelm Amcoff); 43 ex 
rastande Västerskian, Björn 3/8 (Robert 
Bünsow, Nils–Olof Jerling, Björn Lindkvist) 
och cirka 50 1K rastande Ledskärsviken 17/8 
(Kalle Brinell, Björn Lundgren). Höstens 
sista notering blev 2 ex tillfälligt rastande vid 
Fågelsundet 6/11 (Kalle Brinell). Detta inne-
bär såväl fenologirekord med bred marginal 
som det första novemberfyndet av arten i 
rapportområdet! Ett uppländskt vinterfynd 

finns dock i rullorna; 1 ex. Sandhamn 19/12 
år 1982 (FiSt 12: 16). PS

Brushane   Calidris pugnax   VU
En återgång till det mer normala efter förra 
årets relativt låga antal. Våren började med två 
fynd redan 5/4: 1 ex Hjälstaviken (Kermidt Il-
lerbrand) och 1 hane södra Vendelsjön (Anssi 
Laurila m fl). De två högsta vårnoteringarna 
är båda från Ledskärsområdet: 266 ex vid 
Boholmen 11/5 (Sven Jägbrandt) och 250 ex 
vid Ledskärsviken 14/5 (Ragnar Hall).

Därefter rapporterades brushanar som 
vanligt genom hela sommaren, utan några 
närmare indikationer på häckning. Höst-
flyttningen nådde sin höjdpunkt kring må-
nadsskiftet augusti–september då de största 
ansamlingarna av rastande noterades: som 
mest cirka 800 ex Hjälstaviken 21/8 (Ingrid 
Åkerberg) och 310 ex Gryttjoms flygplats, 
Tierpsslätten 4/9 (Kalle Brinell). Enstaka 
individer dröjde sig kvar under merparten av 
oktober, sist ut var 1 ex Hjälstaviken 26/10 
(Pekka Westin) och 1 1K Ledskärsviken 
samma dag (David Hammarberg). PS

Myrsnäppa   Calidris falcinellus 
Myrsnäppan har under det senaste decenniet 
haft flera år med ovanligt många rastande 
individer, särskilt under våren. Årets fynd-
bild följde detta mönster med observationer 
rapporterade från perioden 23/5–22/8. Två 
större flockar (≥ 20 ex) har rapporterats från 
våren, både från 26/5: 23 ex södra Vendelsjön 
(Kalle Brinell, Annika Rastén m fl) och 20 ex 
Karlholmsviken (Kalle Brinell).

Istället för att försöka uppskatta det totala 
antalet individer (vilket har stor felmarginal 
givet den okända omsättningen av fåglar på 
de som vanligt få lokalerna), anges antalet 
individdagar. Totalt för året blir det 170 
individdagar och dessa fördelas på månader 
enligt följande: maj 137, juni 12, juli 3 samt 
augusti 18. Det är ett bra resultat, även med 
senare års mått mätt. Inga fynd i september, 
det förekommer bara vissa år. PS

Sandlöpare   Calidris alba 
Inga vårfynd har inkommit, men rapporter 
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finns istället från återsträcket mot vinter-
kvarteren under perioden 12/7–17/9. Antalet 
individdagar, totalt 198, fördelar sig månads-
vis enligt följande: juli 32, augusti 128 och 
september 38. Detta är sett ur ett längre 
perspektiv relativt mycket, men i paritet 
med flera av de senaste säsongerna då de 
alltmer frekventa båtbesöken i Björns skär-
gård under sensommar/tidig höst har bättrat 
på årssummorna. Årets största flock, 48 ex 
Västerskian, Björns skärgård 3/8 (Robert 
Bünsow, Nils-Olof Jerling, Björn Lindkvist), 
kan nämnas, i övrigt inga anmärkningsvärda 
antal. Tre individer, fördelade på två fynd 
(12/7 respektive 18/8) från Hjälstaviken, 
var de enda inlandsnoteringarna detta år. 
 PS

Småsnäppa   Calidris minuta 
Som vanligt få vårfynd, endast vardera 1 
ex södra Vendelsjön 28/5 (Kenneth Pless) 
respektive 4/6 (Anssi Laurila). Det dröjde 
sedan en dryg månad innan arten åter sågs 
i rapportområdet, nu från återsträcket mot 
sydliga trakter, och fynd finns från perioden 
12/7–29/9. Det totala antalet individdagar för 
säsongen blev 959 och fördelade på månader 
blir det som följer: juli 40, augusti 863 och 
september 56. 

Ungfåglarna anlände ovanligt tidigt till 
Sverige detta år. Här i Uppland sågs den för-
sta, vid Ledskär, redan 2/8 (Anders Eriksson 
m fl) och den följdes av flera i rapportområ-
det under den första veckan i augusti. Från 
perioden 18–26/8 rapporteras stora antal 
rastande vid Hjälstaviken, som mest 75 1K 
28/8 (Martin Tjernberg). Samtidigt fanns som 
mest 20 årsungar vid Ledskär respektive 40 
vid södra Vendelsjön. PS

Mosnäppa   Calidris temminckii 
Året inleddes på bred front med fynd på flera 
lokaler 7/5 och vårsträcket kulminerade unge-
fär en vecka senare. Flest rastande rapporteras 
från Ledskär där som mest 20–25 ex rastade 
dagligen 10–21/5.

Bortsett från en ur sträcksynpunkt svårde-
finierad fågel (på väg mot norr eller söder?) 
vid Vendelsjön 17/6 (Thomas Pless), saknas 

fynd under en månad (2/6–6/7) innan de 
första dök upp igen vid Ledskär och Hjälsta-
viken. Därefter finns det nästan dagliga rap-
porter om genomgående låga antal fram till de 
sista dagarna i augusti. Två sena iakttagelser 
kan nämnas: 3 ex Lågagrunden, Gräsö 14/9 
(Robert Bünsow m fl) och 2 ex Hjälstaviken 
23/9 (Anders Hellgren).

Fenologimässigt en vår med relativt ti-
diga iakttagelser och en höst med några sena 
septemberfynd. Trenden från tidigare år med 
vikande antal rastande fåglar höll i sig även 
2016. PS

Tuvsnäppa   Calidris melanotos   [1; 7; 28; 1]
Efter ett år utan fynd i rapportområdet, no-
terades åter 1 ex, i Ledskärsområdet 22–27/4 
(Herbert Baumann m fl). Fågeln alternerade 
mellan Ledskärsviken och Karlholmsviken, 
företrädesvis sågs den på den senare lokalen.

Ett mycket tidigt vårfynd. Det finns 
bara knappt ett tiotal aprilobservationer i 
hela landet av denna inte årliga besökare i 
rapportområdet. Detta var det 37:e fyndet 
av arten i landskapet, varav en klar mino-
ritet (cirka 25 %) är sedda under våren. På 
samma sätt som för ett par andra arktiska 
vadarrariteter med förekomst i både Nord-
amerika och Sibirien, är inte ursprunget 
för ”våra” tuvsnäppor självklart. Däremot 
är det rimligt att anta att en vårfågel, likt 
årets fynd, har övervintrat i gamla världen. 
 PS

Spovsnäppa   Calidris ferruginea 
Såsom för andra arktiska småvadare är vårfynd 
av spovsnäppa lätträknade. Årets enda var 1 
ex Hjälstaviken 23/5 (Owe Rosengren m fl). 
Under retursträcket har de adulta fåglarna 
vanligen sin sträcktopp kring mitten av juli 
medan antalet rastande ungfåglar kulminerar 
mot slutet av augusti. Störst antal rastande 
som rapporterats blev denna gång 29 ex (3 ad 
+ 26 1K) Hjälstaviken 22/8 (Pekka Westin). 
Årets sista observation, två veckor efter det 
närmast föregående, blev 1 ex tillsammans 
med kärrsnäppor Björn 2/10 (Kalle Brinell). 
Oktoberfynd är ovanliga, men förekommer 
med några års mellanrum. PS
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Skärsnäppa   Calidris maritima 
Två ex Bokobbshällorna, Simpnäs 27/2 
(Niklas Hjort) blev årets första och enda 
vinterfynd. Våren bjöd endast på några strö-
observationer innan sydstrecket drog igång 
med 2 ex över Västerbådan, Gräsö så pass 
tidigt som 28/8 (Robert Bünsow m fl). Det 
är fenologirekord för landskapet och det 
hittills enda fyndet i augusti. Från 17/9 och 
in i november rapporteras fynden mer frek-
vent. Det totala antalet individdagar under 
året blev 214, fördelade på januari–mars 2, 
april–maj 7, augusti–september 38, oktober 
151 och november 14. Inga inlandsfynd, vilka 
generellt är mycket ovanliga.

Ett förhållandevis bra år jämfört med de 
närmast föregående. På samma sätt som för 
sandlöpare kan de senaste årens påtagligt 
ökande antal observerade skärsnäppor till stor 
del tillskrivas ökad skådaraktivitet i skärgår-
den. För skärsnäppans del kan det dock även 
vara en följd av att mildare höstar och vintrar 
får fler att stanna kvar i kustbandet under 
längre tid på hösten. PS

Kärrsnäppa   Calidris alpina 
En hög sträcksumma samt två stora antal ras-
tande kan nämnas: 780 ex mot SO Simpnäs 
12/7 (Niklas Hjort); cirka 700 ex rastande 
Ledskärsviken 26/8 (Åke Berg, Tomas Pärt) 
och ca 400 ex rastande Hjälstaviken 27/8 
(Anders Haglund m fl). PS

Dvärgbeckasin   Lymnocryptes minimus 
Ett vinterfynd även detta år: 1 ex stöttes i 
dike med öppet vatten i Hågadalen, Uppsala 
17/1 (Jelmer Poelstra, Niklas Hjort). Vårflytt-
ningen inleddes med 1 ex Simpnäs redan 28/3 
(Niklas Hjort). Under perioden 12/4–7/5 
gjordes ytterligare 16 fynd (21 individer), som 
mest sex rastande Brosjön, Roslags-Bro 22/4 
(Claes-Göran Gabrielsson). Spel har rappor-
terats från sju lokaler (8 individer) 22/4–3/5.

Inga rapporter som indikerar häckning har 
inkommit. Det första höstfyndet noterades 
vid Hjälstaviken 6/8 (Andreas Viberg, Krister 
Jacobsson). Därefter har ytterligare fynd av 
cirka 35 individer, fördelade på 18 lokaler, 
rapporterats fram till och med 17/11. Flest, 

4 ex, sågs på Björn 8/10 (Lennart Söderlund, 
Ulrik Lötberg m fl). Sammanfattningsvis ett i 
alla avseenden normalt dvärgbeckasinår.

Avslutningsvis en udda händelse vid Övre 
Föret där en dvärgbeckasin stöttes av en ja-
gande stäpphök 31/8 (Åke Berg). MT

Enkelbeckasin   Gallinago gallinago 
Inga vinterfynd föreligger från årets två inle-
dande månader. Årets första blev istället 1 ex 
Hjälstaviken 9/3 (Hasse Ivarsson). Därefter 
rapporteras arten i stort sett dagligen fram 
till och med 8/11. Som vanligt kulminerade 
vårflyttningen i april då som mest cirka 100 
ex sågs vid Övre Föret 10/4 (Jocce Ekström). 
Den största ansamlingen under återflyttningen 
mot vinterkvarteren blev cirka 120 ex på dy-
bankarna utanför fågeltornet vid Hjälstaviken 
31/7 (Ingrid Åkesson, Weine Erlandsson). Året 
avslutades med ett vinterfynd; 1 ex Örsten, 
Singö 23/12 (Fredrik Bondestam). MT

Dubbelbeckasin   Gallinago media   NT
Sammantaget sju spelande har rapporterats 
från tre lokaler under vårflyttningen 8–16/5, 
som mest 5 ex Hjälstaviken 11–16/5 (Martin 
Tjernberg, Nils-Olof Jerling m fl). Glädjande 
är att en spelande hördes även på Företäng-
arna, Övre Föret 8–11/5 (Niklas Hjort, Su-
sanne Malm), detta trots att SLU gjort mycket 
omfattande dikningar på denna ytterst värde-
fulla fågellokal. Den sjunde spelande var den 
som hördes vid Grimsarby, Söderfors 13/5 
(Kalle Brinell). Det enda vårfyndet utöver de 
spelande var 1 ex som stöttes vid Husbydam-
marna, Lena 16/5 (Martin Amcoff).

Fynd av spelande har även rapporterats 
från häckningstid: 1 ex Kroksbo, Vänge 1/6 
(Torbjörn Ebenhard) och 2 ex Fladen, Led-
skär 13–17/6 (Martin Amcoff, Weine Erlands-
son m fl). Hur skall vi tolka dessa fynd? Sent 
flyttande fåglar, översomrande ”ungdomar” 
eller kanske till och med häckningsförsök?

Från höstflyttningen finns endast tre fynd 
bokförda: 1 ex Hjälstaviken 30/8–14/9 (Robert 
Bünsow, Kermith Illerbrand m fl); 1 1K ring-
märkt Sörsjön, Tämnaren 19/9 (Lars Gustavs-
son) och 1 ex Långsandsörarna 24/9 (Per Johan 
Ulfendahl, Tore Dahlberg m fl). MT
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Morkulla   Scolopax rusticola 
Fem vinterfynd (6 individer) har rapporte-
rats från årets två inledande månader: 2 ex 
Gisslingö 2/1 (Åke Lindelöw); 1 ex Fejan, 
Rådmansö 7/1 (Mats Rundgren); 1 ex Rid-
dersholm, Rådmansö 17/1 (Roine Karlsson); 
1 ex Havsskogen, Väddö 23/1 (Ronny Carls-
son) och 1 ex Norrboda, Gräsö 24/1 (Lars-
Gunnar Bråvander). Några få fynd finns från 
15–17/3 varpå de första dragande hördes på 
flera lokaler 19/3. Även ett decemberfynd har 
registrerats: 1 ex Norrboda, Gräsö 5/12 (Åke 
& Elisabeth Karlsén). MT

Rödspov   Limosa limosa   CR
Den i Sverige starkt hotade underarten 
limosa sågs med 1 ex Karlholmsviken 22/4 
(Klara & Gudrun Öhman); 1 par Hjälstaviken 
28/6–4/7 (Tom Sandström, Pekka Westin m 
fl) och 1 par Ledskär 3–27/7 (Kåge & Catha-
rina Lindström m fl).

Rödspovar av okänd ras, limosa eller islan-
dica, har noterats enligt följande: 1 1K Björn 
10/8 (Ulrik Lötberg); 1 ad södra Vendelsjön 
21/8 (Ante Strand), 1 ex Betabåten, Gimo 
damm 10/9 (Wilhelm Dietrichson) och 1 
ex Hjälstaviken 15/9 (Ulla Göransson, Karin 
Callmer). Åtminstone de två sistnämnda 
kan, grundat på datum, misstänkas har varit 
islandica. Det finns även två säkerställda fynd 
av islandica: 2 1K Ledskär 1–11/9 (Kalle 
Brinell, Tobias Hammarberg m fl) och 1 1K 
Hjälstaviken 23/9–2/10 (Yngve Hareland, 
Lars Ström m fl). MT

Myrspov   Limosa lapponica   VU
Som oftast sker berördes rapportområdet 
endast i mycket liten utsträckning av vårflyt-
tande myrspovar. Sju fynd har rapporterats 
från tre kustlokaler 7–29/5, som mest 17 
ex Norrboda hamn, Gräsö 14/5 (Elisabeth 
& Åke Karlsén) och 24 ex Ledskär 29/5 
(Fredrik Grahn m fl). Övriga fynd utgjordes 
av 1–4 individer.

Höstflyttningen pågick fram till och med 
24/9 då årets två sista rastade på Björn (Kalle 
Brinell m fl). Största antal som noterats på 
sträck var 51 ex mot SV Skötgrund, Lövsta-
bukten 12/7 (Andreas Press) och 106 ex mot 

SV Grapen, Gräsö 25/7 (Fredrik Bondestam). 
Flest rastande var 36 ex Ledskär 6/7 (Kalle 
Brinell). MT

Småspov   Numenius phaeopus 
Vårflyttande småspovar, vanligtvis enstaka 
individer eller små sällskap, observerades 
under perioden 14/4–29/5, som mest 12 ex 
Ledskär 15/5 (Per Johan Ulfendahl).

Bortflyttningen mot vinterkvarteren inled-
des med 3 ex mot S Tjockö, Rådmansö redan 
24/6 (Herbert & Kerstin Baumann), följt av 
20 ex Karlholmsviken 27/6 (Kalle Brinell). 
Flocken vid Karlholmsviken skulle senare visa 
sig vara höstens toppnotering. Den sista note-
ringen för året var 1 ex Torkan, Söderby-Karl 
3/9 (Gabriel Ekman).

En svårförklarad skillnad råder vad gäller 
artens uppträdande i Uppland under vårflytt-
ningen jämfört med höstflyttningen. Under 
våren observeras sträckande småspovar gene-
rellt sett spridda över hela rapportområdet. 
Under hösten noteras en mycket stor andel av 
dem vid kustlokaler och i skärgården. Under 
sensommar och höst 2016 rapporterades ar-
ten från cirka 40 kust-/skärgårdslokaler, men 
bara från sex lokaler i inlandet. MT

Storspov   Numenius arquata   NT
Vårens första sågs vid Ledskär 2/4 (Klara 
& Gudrun Öhman m fl) och därefter rap-
porterades arten näst intill dagligen fram till 
14/9. En rejäl eftersläntrare var 1 ex Klubben, 
Ängskär 12/10 (Annika Rastén). Den högsta 
dagsnoteringen nordsträckande under våren 
var 144 ex Hjälstaviken 18/4 (Pekka Westin), 
och mest rastande 110 ex Ledskär 22/4 (Klara 
& Gudrun Öhman).

Att försöka uppskatta storleken av det 
häckande beståndet i rapportområdet utifrån 
inkomna rapporter är en vansklig uppgift. 
Endast sex säkra eller troliga häckningar finns 
redovisade i Artportalen. Dock var antalet 
möjliga häckningar, utifrån atlasinventering-
ens kriterier, betydligt fler och omfattade 
32 par på 30 lokaler under maj–juni. Därtill 
rapporterades spelande spovar från ytterligare 
nio lokaler under april, men många av dessa 
kan förvisso ha varit rastande individer som 
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snart flyttade vidare. En summering ger vid 
handen att närmare 40 möjligen eller troligen 
häckande par finns registrerade i Artportalen, 
det vill säga i samma storleksordning som be-
räknades för 2015. Gissningsvis är beståndet 
dock större än så, men för att få klarhet i detta 
krävs en omfattande inventeringsinsats. Klart 
är dock att arten under de senaste 30 åren har 
minskat avsevärt i rapportområdet.

Det största antalet sträckande som notera-
des under höstflyttningen var 80 ex Örbyhus 
24/6 (Kenneth Pless), medan högsta antalet 
rastande var 80 ex Maln, Ledskärsområdet 
27/6 (Kalle Brinell). MT

Svartsnäppa   Tringa erythrinus 
Först ut var en tidig fågel i sommardräkt 
Ledskär 16/4 (Ronnie Lindqvist m fl) medan 
1 ex Hjälstaviken 20/9 (Martin Tjernberg) 
blev den sista. Det högsta antal rastande som 
noterades under våren var 60 ex Hjälstaviken 
14/5 (Martin Bergström m fl) och motsva-
rande under retursträcket var 45 ex samma 
lokal 30/7 (Yngve Hareland). Sammantaget 
ett något bättre år än de två föregående, men 
trots det fortfarande sämre jämfört med de 
flesta åren under 2000-talet.

Med ett minimum i slutet av maj ses 
normalt svartsnäppor på flyttning i rapport-
området kontinuerligt från slutet av april till 
en bra bit in i september. Nordsträcket har 
sitt klimax en–två veckor in i maj. Därefter 
följer sydsträcket stötvis, först honorna med en 
påtaglig koncentration strax före midsommar, 
sedan hanarna med kulmen i mitten av juli och 
sist en passage av årsungar med en utsträckt 
topp över andra halvan av augusti. PS

Dammsnäppa   Tringa stagnatilis    
[0; 21; H+43; 1]
Ett fynd även detta år av denna inte årligen 
rapporterade Tringa-vadare: 1 ex sågs och hör-
des flyga mot N tillsammans med grönbenor 
över Norr-Giningen, Faringe/Bladåker 14/5 
(Bill Douhan). PS

Grönbena   Tringa glareola 
Endast en rapport som indikerar häckning har 
inkommit: 1 varnande fågel på redan tidigare 

känd häckningslokal vid Florarna 3/6 (Peter 
Schmidt). Detta ger givetvis inte någon till-
fredställande bild av artens förekomst. Från 
2009 års inventering vet vi att grönbenan 
häckar på flera myrar i norra Uppland. Fler 
spontanrapporter efterlyses!

Vare sig vår- eller höstflyttningen avvek i 
tid från det normala och de bjöd inte heller på 
några anmärkningsvärda antal rastande eller 
sträckande. Som mest inräknades cirka 350 ex 
vid Dalbyviken 13/5 (Yngve Hareland). Från 
Hjälstaviken, Ledskär och Husbydammarna 
(Vattholma) finns ytterligare ett tiotal rap-
porter om minst 200 ex, flertalet från våren.
 PS

Rödbena   Tringa totanus 
Våren inleddes med 1 spelande ex Fågels-
undet redan 28/3 (Bo G Svensson), vilket är 
fenologirekord. Från att tidigare knappt ha 
existerat var detta tredje året i rad med mars-
fynd av rödbena. Årets största antal rastande 
var 36 ex Ledskär 11/6 (Kalle Brinell) och 40 
ex samma lokal 24/6 (Anssi Laurila). Sist ut 
blev 2 ex Ledskär 19/9 (Göran Frisk m fl). 

 PS

Drillsnäppa   Actitis hypoleucos 
Spontanrapporteringen till Artportalen av 
drillsnäppa under häckningstid görs i mån-
ga fall utan detaljerade lokalangivelser och 
utan häckningskriterier, vilket gör samman-
ställningen av antal konstaterade revir till 
en vansklig uppgift. En genomgång av årets 
rapporter ger indikationer om cirka 140 revir, 
vilket är ungefär i nivå med de närmast före-
gående åren. Utifrån uppskattningen på 2 100 
par i hela Uppland (Ottosson m fl 2010) 
skulle spontanrapporteringen således fånga 
upp kanske 10 % av den faktiska populationen 
i rapportområdet.

Årets första drillsnäppa sågs vid Ösma-
ren, Roslags-Bro redan 3/4 (Joakim Ekman). 
Det är det tidigaste fyndet någonsin i rap-
portområdet och tangerat fenologirekord 
för landskapet (tidigare 1 ex Helgö kanal, 
Ekerö 1990). Nästa observation var 2 ex 
Dalkarlskärret 8/4 (Torbjörn Ebenhard) och 
från 18/4 finns det mer eller mindre dagliga 
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rapporter. Medeldatum för årets första ob-
servation anges i Upplands fåglar (1996) som 
4/5 i Uppsalatrakten, 1/5 i Roslagen och 5/5 
i Norduppland. Även med hänsyn taget till 
en ökad skådaraktivitet som delförklaring till 
många tidiga datum under senare år, står det 
klart att drillsnäppan är en av många tropik-
flyttande arter som numera anländer klart 
tidigare under våren. Ett flertal fynd redan 
under den första halvan av april är att anse 
som normalt för 2010-talet. PS

Roskarl   Arenaria interpres   VU
Rapporter innehållande häckningskriterier 
finns från drygt ett 40-tal lokaler längs hela 
kusten, dock i första hand från Björn och 
Gräsö skärgårdar (ibland flera par/lokal), och 
totalt rör det sig om åtminstone 75 par. Efter-
som sammanställningen i första hand bygger 
på spontanrapporteringen, ger den bara en 
begränsad bild av roskarlens förekomst i rap-
portområdet.

I Björn och Gräsö skärgårdar gjordes dock, 
som vanligt, en del räkningar från båt (Ulrik 
Lötberg m fl) och här har det konstaterats 
att roskarlen förefaller att drabbas mindre av 
predation än andra skärgårdsvadare. Detta 
sannolikt därför att den i större utsträckning 
än andra vadare häckar på kala stenar och 
kobbar utanför större öar med strandängar 
och annan vegetation.

Som vanligt finns det även detta år enstaka 
fynd av rastande fåglar i inlandet (ett från 
våren och fyra från hösten): 4 ex Hjälstaviken 
27–28/5 (Pekka Westin m fl); 1 ex Hjälsta-
viken 9/8 (Göran Mölleby), 4 1K Hjälstaviken 
22/8 (Bo Bengtsson, Tom Sandström m fl); 
2 1K (på en åker!) Fjärdhundraslätten 27/8 
(Anders Sennmalm) samt 1 ex Betabåten, 
Gimo damm 30–31/8 (Wilhelm Dietrich-
son). Avslutningsvis kan årets största flock 
av sträckande roskarlar förtjäna ett omnäm-
nande: 24 ex mot NO Källarberget, Hållnäs 
23/8 (Kalle Brinell). PS

Smalnäbbad simsnäppa   Phalaropus lobatus 
Från vårsträcket finns endast tre fynd rappor-
terade: 1 hona Hjälstaviken 18–19/5 (Tryggve 
Engdahl, Pekka Westin m fl); 3 ex Björn 24/5 

(Martin Amcoff) och 1 ex Björn 29/5 (Kalle 
Brinell). Det är osäkert huruvida man skall 
klassificera junifynd, särskilt om man kommit 
en bit in i månaden, som fåglar på nord- eller 
sydsträck. Till denna kategori under 2016 
kan föras minst 2 hanar Hjälstaviken 6–11/6 
(Bodil Bernström, Lars Sund, Pekka Westin 
m fl); 1 ex Yttergrund, Ledskärsområdet 13/6 
(Magnus Nilsson) och 1 ex Ledskärsviken 
15/6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).

På samma sätt som föregående år, no-
terades endast en smalnäbbad simsnäppa i 
rapportområdet under den regelrätta höst-
flyttningen: 1 1K rastade Bokobbshällorna, 
Simpnäs 12/8 (Niklas Hjort). Med brasklap-
pen att det kan ha varit fler fåglar inblandade 
i flerdagarsfyndet vid Hjälstaviken i juni, blev 
slutresultatet för året sex vår- och ett höstfynd 
av totalt tio individer. I likhet med flera av 
de närmast föregående åren blev 2016 på-
tagligt magert, faktiskt det sämsta året under 
2000-talet! PS

Bredstjärtad labb   Stercorarius pomarinus 
Inget vinterfynd detta år, men väl en observa-
tion från kusten under våren: 1 ad (ljus morf) 
mot N Röder, Blidö 13/5 (Magnus Liljefors m 
fl). Medan arten numera nästan årligen rap-
porteras från våren, en följd av bättre bevak-
ning, är sommarfynd mycket ovanliga, men 
det finns ett från detta år: 1 3K+ (ljus morf) 
Fågelsundet 23/7 (Kalle Brinell).

Hösten är den årstid då arten normalt 
uppträder i rapportområdet och från denna 
höst finns elva fynd av 16 individer: 1 ad mot 
S Skatudden 14/9 (Mats Edholm, Brita Ti-
bell); 1 1K mot NV Understen 18/9 (Fredrik 
Bondestam); 2 ex sträckande Roksörsviken, 
Gräsö 18/9 (Claes Hansson); 5 ex sträckande 
Måssten, Singö 28/9 (Tomas Pärt m fl); 1 
2K+ mot SO Simpnäs 4/10 (Niklas Hjort); 
1 1K sträckande Björn 8/10 (Kalle Brinell); 1 
ex mot SO Rönnskärs udde 9/10 (Kristoffer 
Stighäll); 1 1K Björn 13/10 (Nils-Olof Jerling, 
Robert Bünsow); 1 1K mot SO Simpnäs 
29/10 (Niklas Hjort); 1 1K mot S Svartklub-
ben, Singö 30/10 (Fredrik Bondestam) och 1 
1K mot SO Björn 30/10 (Joakim & Elisabeth 
Djerf). FF
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Kustlabb   Stercorarius parasiticus   NT
Från häckningstid har det inkommit rapporter 
som tillsammans ger 34 revir längs kusten, 
vilket är i nivå med de två närmast föregående 
åren. Från hösten har inga stora antal noterats, 
som mest 11 ex mot SV Billudden 8/9 (Yngve 
Hareland). FF

Fjällabb   Stercorarius longicaudus    
[2; 62; 59; 2]
Endast två godkända fynd, båda från hösten 
och dessutom ganska sena: 1 1K Skäret (An-
nika Rastén, Curt Johnsson) och Simpnäs 
8/10 (Niklas Hjort) samt 1 1K mot SV 
Arholma 11/10 (Robert Bünsow, Nils-Olof 
Jerling). FF

Dvärgmås   Hydrocoloeus minutus 
Årets enda vinterfynd gjordes redan på årets 
första dag: 1 ad mot SO Rödhäll, Hållnäs 
(Kalle Brinell). Vårens första var 1 ad södra 
Vendelsjön 12/4 (Annika Rastén), men sedan 
rapporteras arten dagligen från rapportområ-
det. Från maj kan följande stora antal nämnas: 
60 ex Ekoln 6/5 (Yngve Hareland), 60 ex 
Hjälstaviken 7/5 (Mats Williamson) samt 80 
ex mot NO Ekoln vid Krusenberg 15/5 (Eskil 
& Fredrik Friberg).

Årets häckningsförekomst är den bästa 
hittills med konstaterade häckningar såväl 
vid kusten som i inlandet. I Lövstabukten 
registrerades vardera en koloni på två öar 
– 30 respektive 12 par – med ungar i båda 
kolonierna, cirka 30 respektive 10, den 30/6 
(Ulrik Lötberg m fl). I Björns skärgård note-
rades häckning på två öar, 2 respektive 1 par, 
men här gick det av allt att döma sämre med 
häckningarna (Ulrik Lötberg m fl). Huruvida 
det var häckning även i Kallrigafjärden är inte 
helt klarlagt, men 2 varnande adulta fåglar 
sågs här 26/6 (Johan Södercrantz).

Häckningar i inlandet har rapporterats 
från tre sjöar: 27 par (dock endast 4–5 ungar 
flygga) södra Vendelsjön (Ragnar Hall m 
fl); 3 par (1–2 ungar flygga) Kärven (Tomas 
Kjelsson m fl) samt 1 par (1 unge flygg) Hjäl-
staviken (Pekka Westin).

Från sensommaren kan följande tresiffriga 
antal nedtecknas: cirka 100 1K Björns skär-

gård 7/8 (Kalle Brinell) och cirka 240 1K Löv-
stabukten (sågs från Källarberget) 23/8 (Kalle 
Brinell). Det innebär således betydligt större 
antal jämfört med 2015 och en återgång till 
rapporterade antal från åren innan. Årets 
sista dvärgmås var 1 ad sträckande Rullsand, 
Älvkarleby 2/11 (Per Johan Ulfendahl). FF

Skrattmås   Chroicocephalus ridibundus 
Som vanligt har det inkommit rapporter om 
stora antal rastande i början och mitten av 
april, men inga riktigt stora mängder detta år. 
Flest var cirka 3 000 ex Kungsängen, Uppsala 
8/4 (Ulf Gärdenfors m fl).

Från häckningstid har det rapporterats 
häckningsförekomster från ett 40-tal loka-
ler (inklusive öar vid kusten med vardera 
något enstaka par) och totalt rör det sig om 
10 909 par. Fördelar vi paren på kommuner 
får vi följande (första antalet inlandshäck-
ningar och andra kusthäckningar): Enköping 
1 880+0, Knivsta 438+0, Uppsala (Sörsjön 
i sin helhet till Uppsala) 4 656+0, Heby 
200+0, Älvkarleby 1+0, Tierp 603+2 333, 
Östhammar 50+357 samt Norrtälje 200+191. 
Från följande lokaler har ≥ 500 häckande par 
rapporterats: cirka 3 000 par Sörsjön, cirka 
Hjälstaviken 1 880, Kärven cirka 650 par 
samt södra Vendelsjön cirka 600 par. Därtill 
kan 1 306 häckande par i Lövstabukten och 
937 i Björns skärgård nämnas.

Årets resultat speglar troligen skrattmå-
sens förekomst i rapportområdet på ett bra 
sätt. Visst finns det fler kolonier, men de 
största förekomsterna finns med. År 2008 
rapporterades totalt cirka 13 500 par, men 
ett normalår mer blygsamma 5 000–7 000 
par. FF

Svarthuvad mås   Larus melanocephalus    
[0; 5; 12; 2]
Efter två blanka år, nu ett med två fynd: 1 ad 
mot N Röder, Blidö 13/5 (Magnus Liljefors, 
Jelmer Poelstra, Björn Andersson) och 1 1K 
Skutskär 17/10 (Andreas Press). FF

Fiskmås   Larus canus 
Från Björns skärgård rapporteras 260 häck-
ande par och från Lövstabukten totalt 169 
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par (Ulrik Lötberg m fl). Det är en fortsatt 
minskning jämfört med 2015. För Lövsta-
buktens del är resultatet det näst sämsta för 
de senaste tolv åren och endast drygt 20 % 
av vad som fanns här för tio år sedan. Olika 
predatorer (mink, räv, korp och gråtrut) tycks 
vara det stora problemet. Häckningsutfallet 
på öar som inte har haft besök av någon av 
dessa uppvisar ofta ett bättre resultat. I övrigt 
kan även ett stort antal på sträck nämnas, 
nämligen cirka 1500 ex Fågelsundet så sent 
som 27/11 (Kalle Brinell). FF

Silltrut   Larus fuscus   NT
Från Björns skärgård rapporteras 159 häck-
ande par, vilket är i paritet med de närmast 
föregående åren, och häckningsutfallet var 
ganska dåligt (Ulrik Lötberg m fl). I övrigt har 
följande stora kolonier (≥ 30 par) rapporterats 
från Gräsö skärgård: 65 par Blåbådan, 40 par 
Ålänningensslangran, 65 par Svartfluttu, 40 
par Västerbådan, 35 par Sköthällorna och 30 
par Hållet samt 70 par Hundbådan i Öre-
grundsgrepen (Ulrik Lötberg m fl). FF

Gråtrut   Larus argentatus   VU
Stora antal har som vanligt rapporterats från 
Kalmarsand, Bålsta under vintern där som 
mest cirka 2 500 ex noterades 7/12 (Anders 
Eriksson). Några häckningsuppgifter som är 
värda att nämna är 202 par i Björns skärgård 
och 279 par i Lövstabukten (Ulrik Lötberg 
m fl). Årets resultat innebär en ökning jäm-
fört med 2015 då motsvarande antal var 128 
respektive 235 häckande par. FF

Vittrut   Larus hyperboreus 
Ett fynd detta år, 1 2K Kalmarviken, Bål-
sta 12/1 (Anders Eriksson), 27/1 (Tommy 
Eriksson Järfälla m fl) och 31/1 (Torbjörn 
Ebenhard). FF

Tretåig mås   Rissa tridactyla   EN
I stort sett en repris på föregående år och 
således ett helt normalt uppträdande. Det 
innebär sex fynd, totalt 7 individer, från slutet 
av oktober till slutet av november: 1 1K Led-
skär 22/10 (Jan Wärnbäck); 2 1K sträckande 
Björns skärgård 23/10 (Johan Södercrantz 

m fl); vid Billudden 1 1K sträckande 2/11 
(Per Johan Ulfendahl, Tore Dahlberg), 1 1K 
sträckande 6/11 (Andreas Press m fl) och 1 
1K sträckande 27/11 David & Tobias Ham-
marberg) samt 1 1K sträckande Fågelsundet 
11/11 (Kalle Brinell). FF

Skräntärna   Hydroprogne caspia   VU
Sammantaget har det rapporterats 190 häck-
ande par 2016 vilket är helt i nivå med året 
innan (= 188). Även i övrigt var förekomsten 
likartad med 150 av dessa par i Björns skär-
gård och övriga spridda längs kusten. Flertalet 
av de senare var solitärt häckande par, men det 
fanns också två öar med fler än ett par enligt 
följande: 15 par vid Svartlöga, Blidö 23/5 
(Bill Douhan) och 3 par Flisan, Väddö 12/6 
(Mats Gothnier). Häckningsutfallet i Björns 
skärgård var mycket gott, men i övrigt mes-
tadels nedslående med många misslyckade 
häckningar. Årets sista skräntärna var sen, 1 
ex mot SO Simpnäs 3/10 (Niklas Hjort). FF

Kentsk tärna   Sterna sandvicensis    
[5; 65; 101; 10]   EN
Ett normalt uppträdande med sju fynd av 
tio individer, tre från våren och fyra från 
sommaren: 1 ad mot NV Röder, Blidö 21/4 
(Peder Winding, Magnus Liljefors); 1 ex mot 
N Örsten, Singö 7/5 (Tomas Pärt); 1 ex mot N 
Fluttu, Gräsö 17/5 (Robert Bünsow, Nils-Olof 
Jerling, Björn Lindkvist); 1 ex Sennebyhaken 
9/7 (Bo Granberg, Jan Andersson); 2 ex 
Simpnäs 10/7 (Niklas Hjort); 2 ad mot SO 
Rödhäll, Hållnäs 12/7 (Torbjörn Ebenhard) 
och 2 ex (ad+1K) mot S Havsskogen, Väddö 
20/8 (Ronny Carlsson). FF

Fisktärna   Sterna hirundo 
Från kusten i norr har följande antal häckande 
par rapporteras: 295 par i Björns skärgård och 
280 par i Lövstabukten (Ulrik Lötberg m fl). 
Föregående års  antal var 402 respektive 265 
par. FF

Silvertärna   Sterna paradisaea 
Det går för närvarande relativt bra för silver-
tärnan i rapportområdet. Från Björns skärgård 
rapporteras 1 134 häckande par och från 
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Lövstabukten 276 par (Ulrik Lötberg m fl). 
Det var visserligen en minskning med 20 % 
i Björns skärgård, men häckningsframgången 
var över lag god. Från öar i Öregrundsgrepen 
och i Gräsö skärgård har följande stora kolo-
nier noterats: 100 par Trutkobbarna, 125 par 
Jomalehällorna, 120 par Snedkubben, 245 
par Västerbådan och 120 par Ormbådorna 
(Ulrik Lötberg m fl). Från återflyttningen mot 
vinterkvarteren kan en högs sträcksumma 
redovisas: 660 ex mot S Understen, Singö 
17/7 (Fredrik Bondestam). FF

Småtärna   Sternula albifrons    
[27; 55; 93; 5]   VU
Från våren föreligger fyra fynd i mitten av 
maj: 1 ex Ledskär 13–15/5 (Jan Rosenfeld 
m fl); 1 ad mot N Tyvön, Vätö 14/5 (Magnus 
Liljefors); 1 ex Örsten, Singö 15/5 (Fredrik 
Bondestam) och 1 ex Kallrigafjärden 16/5 
(Björn Lindkvist). Därefter rapporteras 1 ex 
från Ledskärsområdet under juni enligt föl-
jande: 10–14/6 (Kalle Brinell, Claus Rüffler), 
18–19/6 (Andreas Skånfors m fl), 23–25/6 
(Bo G Svensson m fl) och 29/6 (Percy Fre-
driksson, Klara Öhman m fl). Rrk bedömer 
att det var samma fågel vid samtliga obser-
vationer i Ledskärsområdet under juni. Det 
innebär totalt fem fynd under året, det vill 
säga ett ganska normalt uppträdande.

Rättelse 2015: 1 ex Ledskär 3/5 utgår på 
grund av fel datum (hör till fyndet 30/5–1/6).
 FF

Svarttärna   Chlidonias niger   VU
Årets första, vardera 1 ex, observerades 
2/5 vid Hjälstaviken (Pekka Westin m fl) 
respektive Vendelsjön (Jelmer Poelstra m 
fl). Den största ansamlingen som bokfördes 
under våren var hela 81 ex Hjälstaviken 10/5 
(Tobias Ljungquist). Arten rapporteras sällan 
från ytterskärgården, men 3 ad sågs vid Röder, 
Blidö 13/5 (Magnus Liljefors m fl).

Häckningar har rapporterats från två lo-
kaler. I Sörsjön, Tämnaren hade antalet par 
minskat från 2015 (då 75 par), men här fanns 
ändå rapportområdets i särklass största koloni 
innehållande 60 par. Häckningarna kom igång 
sent och bara ett tiotal ungar blev flygga (Lars 

Gustavsson m fl). I södra Vendelsjön skred 
ett par till häckning vilket resulterade i tre 
flygga ungfåglar (Maria Alsterlund m fl). Inga 
häckningar har rapporterats från Tegelsmora 
kyrksjö, men mycket talar för att det häckande 
svarttärnor i Dannemorasjön. Här sågs som 
mest 38 gamla individer i juni–juli och några 
betedde sig som om de besökte bon. Senare, 
den 19/7, noterades 14 1K-fåglar. Trots det 
är det inte helt säkerställt att det verkligen 
var någon häckning i sjön. Det kan inte helt 
uteslutas att dessa ungfåglar hade blivit flygga 
på annat håll, till exempel i Sörsjön (Curt 
Johnsson m fl).

Årets sista svarttärna var 1 1K på Kniven, 
Lövstabukten 21/8 (Per Johan Ulfendahl)

. FF

Sillgrissla   Uria aalge 
Vi har inga uppgifter som säger hur många 
par som häckade på från tidigare redan kända 
häckningslokaler, men följande rapporter som 
ger åtminstone indikationer på hur många 
par som kan ha funnits bör nämnas: 100 ex 
Svenska Högarna 21/5 (Per Johan Ulfendahl 
m fl); 42 ad (16 ringmärkta på bo) Abborren, 
Singö 30/6 (Mats Gothnier) samt 104 ad 
(28 ringmärkta/kontrollerade på bo) Strids-
bådan, Singö 30/6 (Mats Gothnier). Därtill 
kan nämnas att 2 ad möjligen sågs besöka 
bo Understen, Singö 30/6 (Mats Gothnier). 
 FF

Tordmule   Alca torda 
Tordmulen är ytterligare en av de arter som 
nästan uteslutande häckar i ytterskärgården 
och som vi har dåligt kunskap om hur många 
par som verkligen häckar. Spontanrapporte-
ringen gav 891 par i Norrtälje kommun och 
127 par i Östhammars kommun. Det finns 
dock betydligt fler, inte minst vid Svenska 
Högarna. FF

Tobisgrissla   Cepphus grylle   NT
Vid Understen, Singö noterades hela 720 ex 
26/3, vilket är nytt rekord för lokalen (Fredrik 
Bondestam), och minst 124 ex 30/6 (Mats 
Gothnier). I övrigt kan nämnas att 43 par 
räknades i Björns skärgård och 7 par på öar 
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i Lövstabukten 15/6 (Ulrik Lötberg m fl) 
samt 175 ex Bysholmen, Väddö 30/6 (Mats 
Gothnier). FF

Alkekung   Alle alle   [6; 24; 10; 0]
Fynd finns i Artportalen, men har inte beskri-
vits på vederbörligt sätt. FF

Skogsduva   Columba oenas 
Redan från årets första dag finns följande att 
rapportera: 5 ex Hjälstaviken (Bo Bengtsson, 
Bo G Svensson, Martin Tjernberg) samt 1 ex 
Svarvarbo, Gamla Bälingemossar (Thomas 
Pless). Därefter finns ytterligare några vin-
terfynd från årets inledning: 1 ex Rydaslät-
ten, Långtora 1/2 (Thomas Johansson); 1 
ex Ekillaåsen, Bålsta 6/2 (Folke K. Larsson, 
Virginia Kustvall Larsson) och 1 ex Väsby, 
Tierpsslätten 14/2 (Kalle Brinell). Med start 
15/2 sågs arten på många håll under några få 
dagar, vilket var inledningen på vårflyttningen 
som därmed började några dagar tidigare än 
normalt.

Från häckningstid har spelande individer 

rapporterats från 174 lokaler, vilket är något 
fler än föregående år (= 136). En intressant 
notering: i Simesgårdens hagar på Arholma 
kunde 10 revir identifieras 20/5 (Eskil & 
Fredrik Friberg), sannolikt ett resultat av de 
naturvårdsåtgärder som pågar i området.

I samband med höstflyttningen notera-
des så många som 90 rastande ex Gryttjom, 
Tierpsslätten 30/9 (Vilhelm Amcoff, Eskil 
Friberg m fl). Vinterfynd finns även från 
december enligt följande: 4 ex Kilbyslätten, 
Alunda 1–9/12 (Mats Edholm, Brita Tibell); 
som mest 2 ex Landsbergaslätten 1–18/12 
(Ola Andersson, Jocce Ekström m fl) samt 
1 ex Åsbergby, Östuna 25/12 (Bill Douhan).

 AJ

Ringduva   Columba palumbus 
På samma sätt som föregående år sågs ring-
duva, 2 ex, i Engelska parken, Uppsala redan 
på årets första dag (Susanne Malm). Därefter 
sågs arten i januari enligt följande: som mest 3 
ex Uppsala 6/1 (Barbro Sjölin-Nilsson m fl); 
som mest 6 ex Enköping 26/1 (Anette 

Adult turturduva, Streptopelia turtur, Örskärs fyr, 16 oktober 2016.  FOTO: MIKAEL MALMAEUS
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Westin) och 1 ex Hjälstaviken 29/1 (Magnus 
Renmyr). Ytterligare vinterfynd finns från 
årets sista månad: som mest 26 ex Stadspar-
ken, Uppsala 4/12 (Owe Rosengren); 1 ex 
Östhammar 12/12 (Wilhelm Dietrichson) 
samt 1 ex Landsbergaslätten 18/12 (Gunnar 
Steinholtz). Årets sista iakttagelse blev 19 ex 
Stadsparken 30/12 (Håkan Rune). AJ

Turkduva   Streptopelia decaocto 
Efter två bra år blev det en kraftig tillbakagång 
för arten 2016. Ingen häckning har rappor-
terats och det finns inga observationer över 
huvud taget från tidigare kända tillhåll som 
Heby, Tierp och Östervåla. Positivt är dock att 
arten istället har etablerat sig i Norrtälje stad.

Rapporteringen tyder på en halvering 
av antalet revir i rapportområdet, cirka 25 
(2015 = 47 revir). Fördelningen av dessa på 
kommuner är följande: Uppsala 16 (Gamla 
Uppsala, Bälinge, Lövstalöt och den centrala 
delen av staden); Norrtälje 4 (stad och Älm-
sta); Enköping 2 (Romberga); Tierp 2 (båda 
kring Vendelsjön) samt Östhammar 1. AJ

Turturduva   Streptopelia turtur    
[9; 136; 61; 3]
Tre observationer i rapportområdet under 
2016: 1 ex Hjälstaviken 28/5 (Kjell Stålberg, 
Pekka Westin, Niklas Hjort); 1 ex Ledskär 4/7 
(Kalle Brinell) samt 1 ad Örskär 16/10 (Peter 
Schmidt, Mikael Malmaeus). Turturduvan på 
Örskär innebär fynd av arten i oktober för 
andra året i rad, vilket är ovanligt. Att det var 
en gammal fågel gör för övrigt observationen 
än mer anmärkningsvärd. Övriga observatio-
ner är helt normala vad gäller tid och antal. 
Ledskärsområdet är för övrigt en bra lokal för 
den som vill upptäcka en turturduva. AJ

Gök   Cuculus canorus 
Den första göken för året rapporteras från 
Kungshamn-Morga 1/5 (Johan Södercrantz) 
och den sista spelande för säsongen hördes i 
Veckholm 6/7 (Thomas Johansson).

Från perioden 1/5–31/7 rapporteras spe-
lande gök från totalt 337 lokaler i rapportom-
rådet, vilket är något fler än föregående år (= 
314), men ändå klart färre än medeltalet för 

det senaste årtiondet (= 450). Två relativt 
dåliga år på raken således, men det återstår 
att se om det är en tillfällighet eller början på 
en mer bestående minskning. AJ

Berguv   Bubo bubo   VU
För tredje året i följd noteras en svår situation 
för berguven. Från häckningstid föreligger 
rapporter om förekomst på tolv lokaler, men 
det finns inga uppgifter som visar på häck-
ning (= hörda ungar etc). Efter häckningstid 
har observationer gjorts på ytterligare fyra 
lokaler. På totalen en fortsatt mycket dyster 
situation för berguven i rapportområdet, med 
reservation för att underlag saknas för en mer 
exakt bedömning av artens nuvarande status.
 AJ

Hökuggla   Surnia ulula 
Under andra halvåret föregående år rap-
porterades tio fynd i rapportområdet och 
åtminstone tre av dessa individer fanns kvar 
in på 2016: 1 ex Librobäck, Uppsala 1/1–29/2 
(Kenneth Pless, Jocce Ekström m fl); 1 ex 
Hundmossen, Skärfälten 5/1–16/2 (Jean-Paul 
Lösing, Åke Berg m fl) och 1 ex Månsjön/Sika, 
Frötuna 6/1–20/2 (Karl-Arne Rosling m fl). 
Utöver dessa tre har ytterligare minst tre rap-
porterats från första halvåret: 1 ex Klastorp, 
Gamla Uppsala 6/1 (Magnus Danestig); 1 ex 
Åloppe, Nysätra 23–25/1 (Anders Jansson m 
fl) samt 1 ex Fullerö, Gamla Uppsala 7–11/3 
(Martin Amcoff, Patrick Fritzson).

Från andra halvåret rapporteras betydligt 
fler hökugglor, detta som en följd av den in-
vasion som för vår del började med två fynd 
redan 2/9 och som sedan gjorde att det fanns 
hökugglor i rapportområdet året ut. Det är 
svårt att avgöra hur många olika individer 
som varit inblandade, inte minst en följd av 
rådande förbistring vad gäller lokalangivel-
serna, men vid bedömer att det var 72. Den 
kommunvisa fördelningen av dessa blir som 
följer: Östhammar 33, Norrtälje 12, Tierp 12, 
Uppsala 6, Älvkarleby 5, Heby 3 och Knivsta 
1. Värt att notera från höstens invasion är de 
12 (!) hökugglor som sträckte in över Gräsö 
från Örskär 26/9 (Claes Hansson, Annika 
Rastén m fl). Eftersom fler hökugglor lär 
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upptäckas under början av 2017 återkom-
mer vi med en mer utförlig redogörelse av 
2016/2017 års invasion i nästa årsrapport.

 AJ

Sparvuggla   Glaucidium passerinum 
En konstaterad häckning finns att rapportera: 
vid Nothamn, Väddö 13/7 (Tommy Stjern-
felt). Därutöver har totalt 141 spelande hanar 
rapporterats från 109 lokaler med följande 
kommunvisa fördelning: Uppsala 48, Heby 
28, Tierp 22, Östhammar 20, Norrtälje 11, 
Älvkarleby 5, Enköping 3, Sala (del av) 3 och 
Knivsta 1. Årets resultat är betydligt sämre 
än fjolårets (= 184) och därmed tillbaka på 
samma nivå som 2014. AJ

Kattuggla   Strix aluco 
Sammantaget 71 konstaterade häckningar 
har registrerats och fördelningen av dessa på 
kommuner blir: Enköping 17, Uppsala 16, 
Norrtälje 12, Östhammar 11, Heby 7, Tierp 
6, Knivsta 1 och Älvkarleby 1. Resultatet är 
något bättre jämfört med 2015 (= 67), men 
tämligen mediokert i ett historiskt perspektiv.
 AJ

Slaguggla   Strix uralensis 
Även 2016 blev ett magert år för slagugglorna 
i rapportområdet. Antalet konstaterade häck-
ningar var endast 10 vilket är i paritet med 
2015 (= 9), men sämre än både 2013 (= 21) 
och 2014 (= 17). I övrigt har revirhävdande 
hanar hörts i totalt 107 revir, vilket är något 
fler än 2015 (= 90). Den kommunvisa för-
delningen var: Heby 27, Uppsala 27, Tierp 
26, Östhammar 12, Norrtälje 7, Enköping 4, 
Älvkarleby 3 och Knivsta 1. AJ

Lappuggla   Strix nebulosa   NT
Från första halvåret har 7 fynd (9 individer) 
rapporterats: 3 ex Håga ängar (kvar sedan året 
innan), Nåsten 1/1–31/3 (Jocce Ekström, Bo 
Söderström m fl); 1 ex Sveden, Länna 1/1 
(Gert Straschewski); 1 ex Upplandaängarna, 
Östervåla 16/3 (Magnus Liljefors); 1 ex 
Äsingskärret, Knutby 19/3 (Henrik Spovin); 
1 ex Norrboda, Gräsö 2/4 (Lars-Gunnar 
Bråvander, Elisabeth & Åke Karlsén); 1 ex 

Hållnäs 15–18/4 (Johan Södercrantz, Anssi 
Laurila m fl) och 1 ex Hummelmyren, Öst-
ervåla 12/5 (Olle Nordbeck).

Från andra halvåret finns endast ett fynd: 
1 ex Fjällnora 9–11/10 (Hanna Tolf, Sören 
Franceen m fl). Det innebär 8 fynd av sam-
mantaget 10 individer, vilket gör även 2016 
till ett bra lappuggleår för rapportområdet.
 AJ

Hornuggla   Asio otus 
Tre vinterfynd föreligger från årets början: 1 
ex Översävne, Västerlövsta 1/1 (Björn Jerner); 
1 ex Söderäng (kvar sedan december), Gamla 
Bälingemossar 3/1 (Thomas Pless) och 1 ex 
Ångsjön, Lena 19/1 (Esbjörn Olofsson).

Det totala antalet häckningar (= hörda 
ungkullar) uppgick till 57, vilket är något färre 
än föregående år (= 67), men ändå tämligen 
normalt. Häckningarna fördelade sig på kom-
muner enligt följande: Norrtälje 13, Enköping 
12, Uppsala 10, Tierp 7, Heby 6, Östhammar 
3, Knivsta 2, Sala (del av) 2, Håbo 1 och 
Älvkarleby 1. Sålunda häckning konstaterad 
i alla kommuner i rapportområdet.

Från årets slut finns fem vinterfynd i de-
cember: 1 ex Myrkarby, Vittinge 2/12 (Bengt 
Ottosson); 1 ex Broddbo 6/12 och Ängs-
holmen 15/12, båda Gamla Bälingemossar 
(Thomas Pless); 1 ex Nåstuna, Vänge 19/12 
(Pär-Johan & Elisabeth Lööf, Anna Cigwald 
Lööf) samt 1 ex Söderäng, Gamla Bäling-
emossar 24/12 (Kenneth Pless). AJ

Jorduggla   Asio flammeus 
Två vinterfynd har rapporterats, båda från 
januari: 2 ex Kungsängen, Uppsala 10/1 
(Niklas Hjort) och 1 ex Rogarna, Tierps-
slätten 25/1 (Bo LG Johansson). En mycket 
sannolik, men kanske inte helt säkerställd 
på Svenska Högarna där ett par sågs under 
häckningstid (Anders Eriksson, Bill Douhan). 
Därutöver har cirka 70 individer observerats 
under perioden mars–juli, vilket är ovanligt 
många, och fördelningen av dessa på kom-
muner blir enligt följande: Tierp 21, Uppsala 
17, Norrtälje 9, Östhammar 7, Enköping 5, 
Knivsta 5, Heby 3, Älvkarleby 2 och Sala (del 
av) 1. Värda att nämna är alla de jordugglor 
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som uppehöll sig vid gräsmatteodlingen vid 
Månkarbo 30/3–21/5, här sågs som mest 5 
ex 31/3–3/4 (Kalle Brinell m fl), och de 6 ex 
som sågs på Björn 21/5 (Kalle Brinell, Lars 
Gustavsson).

Årets sista jorduggla var 1 ex Villberga 
13/11 (Benjamin Gustavsson Narvall). Sam-
manfattningsvis ett relativt bra år för arten i 
rapportområdet, även om sträckaktiviteten 
under vår och höst inte resulterade i särskilt 
många fynd. Under hösten observerades 
blygsamma 10 individer totalt. AJ

Pärluggla   Aegolius funereus 
Årets första pärluggla var 1 ex som sågs vid 
Tösjön, Tierp 31/1 (Kalle Brinell), medan den 
första spelande hördes i Marsveden, Skogs-
tibble 14/2 (Tommy Carlsson). En lyckad 
häckning (tiggande årsungar) rapporteras från 
skogarna S Knypplan, Tensta 19/7 (Matthias 
Kaby), medan en misslyckad noterades vid 
Ettingsand, Östervåla 24/5 (Jelmer Poelstra, 
Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson). Utöver dessa 
häckningar har totalt 40 spelande hanar no-
terats på 31 lokaler, fördelade på kommuner 
enligt följande: Uppsala 12, Östhammar 11, 
Heby 9, Tierp 6 och Enköping 2. Från hösten 
och fram till årets slut har ytterligare fyra iakt-
tagelser rapporterats: 1 ex Korsnäset, Singö 
3/9 (Tomas Pärt); 1 ex Gårdskärshalvön, 
Älvkarleby 17/9 (Per Johan Ulfendahl); 2 ex 
Dragmansbo, Altuna 2/10 (Kalle Källebrink) 

och slutligen 
1  ex  V 

Stor-

slätten, Almunge 28/12 (Tomas Kjelsson, 
Benny Åhr). AJ

Nattskärra   Caprimulgus europaeus 
Den första nattskärran för året sågs på Ör-
skär 20/5 (Lennart Wahlén) och den första 
spelande hördes från Viksta stentorg med 
början 22/5 (Torbjörn Ebenhard m fl). Under 
säsongen hördes sammanlagt 75 spelande 
med tyngdpunkten av förekomsten i Tierp 
och Östhammars kommuner. Årets resultat 
är något bättre jämfört med 2015 (= 63). 
Efter spelsäsongen sågs den sista för året i 
Film 16/8 (Samuel Wivstad). Inget höstfynd 
detta år således. AJ

Tornseglare   Apus apus   NT
Det är sällan vi tycker oss ha anledning att 
skriva något om tornseglare i denna rapport. 
Då det har förekommit har det vanligtvis varit 
då arten har setts ovanligt tidigt, alternativt 
väldigt sent. En kontroll av spontanrap-
porteringen i Artportalen under senare år 
visar dock att det kan finnas skäl att i fort-
sättningen följa upp vad som händer med 
denna art. Det är nämligen så att det totala 
antalet fynd i rapportområdet per år under 
senare tid har varit enligt följande: 2010 = 
1 154, 2011 = 1 297, 2012 = 1 346, 2013 
= 1 462, 2014 = 1 504, 2015 = 1 228 och 
2016 = 1 032. Summan rapporter för 2016 
var således bara 68 % av värdet för 2014!  
 
Om du har holkar för tornseglare där du bor, 
rapportera gärna hur många som är bebodda 
och hur du tror att de lyckas med häckning-
arna. AJ

Kungsfiskare   Alcedo atthis   VU
Från januari finns vinterfynd rapporterade 
från fyra lokaler: 1 ex Kungsådran, Älvkar-
leby 1/1 (Alf Linderheim); 1 ex Svannäs 
(kvar sedan december), Hjälstaviken 
1–18/1 (Bodil Bernström, Mathias Berg-
ström m fl); 1 ex Lundaån, Estuna 27/1 
(Karl-Arne Rosling, Bo Granberg) och 1 ex 
Librobäck (kvar sedan december), Uppsala 

30/1 (Peter Gustafsson).
En misslyckad häckning har rapporterats 

Tornseglare, Apus apus.  
 FOTO: JOHAN LIND/N
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för vad som kan anses vara en normal års-
summa. AJ

Göktyta   Jynx torquilla   
Den första spelande för året hördes vid Kar-
boda, Vendel 10/4 (Bosse Danielsson, Lars-
Erik Larsson) och den sista vid Funbosjön 
7/7 (Samuel Persson). Gör vi en summering 
av det totala antalet spelande som rappor-
terats från rapportområdet, stannar den vid 
296 hanar fördelade på 236 lokaler. Det är 
helt i linje med resultaten från 2014 (= 284) 
och 2015 (= 285). Fördelar vi årets spelande 
på kommuner blir det som följer: Uppsala 
104, Norrtälje 44, Östhammar 40, Tierp 29, 
Knivsta 33, Enköping 25, Älvkarleby 8, Heby 
6, Håbo 6 och Sala (del av) 1. Årets sista 
göktyta sågs på Inre Håkansskär, Vätö 11/9 
(Per Eriksson). AJ

Gråspett   Picus canus 
Ingen konstaterad häckning, men obser-
vationer under häckningstid (1/4–31/7) 
finns av elva individer från sju lokaler: 2 ex 
Storfjärden, Dalälven 1/4 (Björn Wester); 2 
ex Båtforsområdet 2/4 (Tore Dahlberg); 2 
ex Herrholmen, Färnebofjärden 2/4 (Mag-
nus Liljefors); 2 ex Sevedskvarn, Nora 6/5 
(Håkan Dimmer, Pär Stawåsen); 1 ex Lång-
myren, Dannemora 7/5 (Roland Sjölander); 
1 ex Svinasjöns naturreservat 14/7 (Anders 
Jansson) samt 1 ex Storån, Älvkarleby 17/7 

från Örsundsbro 8/7–10/9 (Jenny & Sandro 
Caruso, Martin Tjernberg) samt en mycket 
trolig häckning vid Skutskär 22/6–14/7 (An-
dreas Press, Olof Åström). I övrigt har fynd 
inkommit från cirka 20 lokaler där minst 30 
individer har setts. Det gör att det med stor 
sannolikhet har förekommit häckning på fler 
lokaler än de två ovan nämnda. Fynden är väl 
spridda i rapportområdet, det är bara från Sala 
kommun som vi helt saknar observationer. I 
sju av övriga nio kommuner finns fynd av flera 
individer på mer än en lokal medan resterande 
två kommuner bara har vinterfynd.

Vinterfynd finns även från december, dock 
endast ett: 1 ex Biotestsjön 24/12 (Adrian & 
Joakim Djerf). AJ

Härfågel   Upupa epops    
[tidigare häckfågel; 95; 74; 5]   RE
Två säkerställda observationer finns från 
2016: 1 ex Husby, Vendelsjön 12–19/4 (Bernt 
Thorsell, Lars-Erik Larsson, Esbjörn Olofs-
son) och 1 ex Söderboda, Gräsö 18–20/9 
(Göran Ormestad, Elisabeth & Åke Karlsén). 
Därtill finns det tre andrahandsobservationer 
av denna art som även de rimligtvis bör kunna 
anses som rätt artbestämda: 1 ex Kalmarsand, 
Bålsta 26–27/4 (observatör Henrik Saranen); 
1 ex Väsby, Alunda 29/4 (gnm Nils-Olof 
Jerling) och 1 ex Gränby, Uppsala 2/5 (gnm 
Fredrik Thunarf). Sammanfattningsvis 5 fynd 
detta år, vilket är i linje med den övre gränsen 

Pärluggla – antal spelande hanar 1979–2016
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Hane vitryggig hackspett, 
Dendrocopos leucotos,  
Örskär 29 maj 2016.
  FOTO: PETTER HALDÉN
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(Tommy Löfgren). Därtill har arten utanför 
häckningstid observerats på cirka 15 lokaler 
under vintern och åtta under hösten. Situa-
tionen för gråspetten tycks för tillfället vara 
oförändrat stabil. TJ

Vitryggig hackspett   Dendrocopos leucotos   
CR
Under vår och försommar iakttogs samman-
lagt minst elva adulta individer, sex färgring-
märkta och fem omärkta, vilket är det högsta 
antalet på mycket länge. Åtta av dessa (6 
färgringmärkta och 2 omärkta) observerades 
i trakter som hyst arten i många år. En av 
dem var ringmärkt i trakten som bounge året 
innan. Två lyckade häckningar genomfördes 
vilket resulterade i 4+4 ungar som försågs 
med ring. Under sommaren släpptes sex i avel 
uppfödda ungar i rapportområdets norra del.

Under maj månad (möjligen ännu tidi-
gare) upptäcktes först en hona på Örskär där 
hon sågs fram till och med 6/5 (Jan Rosenfeld, 
Martin Irestedt, Petter Haldén) och 29/5 sågs 
en hane på samma lokal (Petter Haldén, Peter 
Schmidt, Jan Wärnbäck). Under maj–juni 
observerades ytterligare en hane i ett kust-
nära område i östra Uppland. Detta område 
bedöms som mycket lämpligt för arten och 
en framtida etablering här är inte otänkbar.

De omärkta individerna, totalt minst fem, 
är säkerligen ett resultat av den stora invasion 
av vitryggig hackspett österifrån som inled-
des hösten 2015. Merparten av dessa östliga 
fåglar anlände till Sverige via Norrlandskusten 
och några av dem vandrade sedan mot söder. 
Individerna på Örskär var troligen 2K-fåglar 
från öster som var på återtåg mot andra sidan 
Östersjön och som en följd av detta hamnade 
här. Att vitryggiga hackspettar observeras på 
utskjutande uddar längs Norrlandskusten 
under våren är numera en årlig företeelse.

Totalt deltog drygt 20 personer i vårens 
inventeringar av arten.

 Kristoffer Stighäll och Seppo Haavisto

Mindre hackspett   Dendrocopos minor   NT
Endast fyra konstaterade häckningar har rap-
porterats av denna, i detta avseende, notoriskt 
underrapporterade art: 1 par (bobygge) Kalv-

näset, Tämnaren 29/4 (Magnus Klingse); 1 ex 
(besöker bo innehållande ungar) Dammen, 
Karlholmsbruk 14/6 (Mattias Lindberg); 
1 hane (föda åt ungar, vid bo) Kojholmen, 
Lövstabukten 18/6 (Tore Dahlberg) samt 1 
par (vid bo) Lindsta, Harbo 20/6 (Lars Gus-
tavsson). Därutöver har totalt 143 individer, 
fördelade på 130 lokaler, rapporterats från 
häckningstid, vilket är något fler jämfört med 
de två föregående åren (= 124 respektive 
129). Fördelar vid de 143 på kommuner får 
vi följande: Uppsala 49, Tierp 21, Enköping 
18, Norrtälje 17, Östhammar 13, Älvkarleby 
9, Heby 7, Knivsta 7 och Håbo 2. AJ

Tretåig hackspett   Picoides tridactylus   NT
För tredje året i följd ingen konstaterad häck-
ning, men totalt 18 individer har rapporterats 
från 14 lokaler under häckningstid (april–
juni): 2 ex Fiby urskog (Staffan Lindén m fl); 
1 ex Ettingsand, Östervåla 11–29/4 (Jelmer 
Poelstra); 1 ex Rörmyren, Östervåla 26/4 
(Jelmer Poelstra); 1 ex Tinäset 1/5 (Jelmer 
Poelstra); 1 ex Nyckelmyren, Toften, Öst-
ervåla 12/4 (Raoul Wexius m fl); 1 par Köl-
forstorpet, Färnebofjärden, Enåker 13/4–1/5 
(Jelmer Poelstra); 1 par Eken, Färnebofjärden, 
Enåker 13/4 (Jelmer Poelstra); 1 ex Öster-
rönningen, Hållnäs 16/4 (Kalle Brinell); 1 ex 
Tamsberg, Älvkarleby 24/4 (Tore Dahlberg); 
1 ex Gisslaren, Harg 25/4 (Bo Holst, Ingvar 
Torsson); 1 ex Örskär 3/5 (Per Johan Ulfen-
dahl); 2 ex SSO Stuguborg, Söderby-Karl 6/5 
(Tony Henricsson); 1 ex Broby, Funbo 26/5 
(gnm Håkan Lagerqvist) samt 1 ex Mellanön, 
Båtfors 24/6 (Andreas Press, Olof Åström).

Utanför häckningstid har arten observe-
rats på totalt 18 lokaler vintertid och fem 
lokaler under hösten. Sammantaget en viss 
förbättring jämfört med de senaste två åren, 
men artens status är svårbestämd. AJ

Trädlärka   Lullula arborea 
Trädlärkor finns rapporterade från perioden 
16/3–19/10. Sammantaget har 118 revirhäv-
dande (= sjungande) hanar och 3 häckningar 
registrerats med följande kommunvisa för-
delning: Enköping 15+0, Heby 6+0, Knivsta 
10+0, Norrtälje 8+0, Tierp 8+0, Uppsala 
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52+3, Älvkarleby 9+0 och Östhammar 10+0. 
Endast tre konstaterade häckningar är få 
medan 118 hanar är i paritet med de 122 
som rapporterades 2014 och klart bättre än 
fjolårets 76. ML

Berglärka   Eremophila alpestris   VU
I och för sig bara fem fynd, ett från våren och 
fyra från hösten, men ändå klart bättre än de 
två som registrerades såväl 2014 som 2015: 
1 ex Ledskär 5–8/5 (Per-Erik Holmlund, Jel-
mer Poelstra m fl); 1 
ex mot V Måssten, 
Singö 1/10 (Fredrik 
Bondestam m fl); 1 
ex Rödhäll, Håll-
näs 15/10 (Göran 
Nordlander); 1 ex 
mot SV Simpnäs 
4/11 (Nils-Olof 
Je r l ing , Rober t 
Bünsow) och 1 ex 
Hånstaslätten, Lena 
5/11 (Petter Hal-
dén).

Fynd av berg-
lärka i maj kan synas märkligt på våra bredd-
grader, men det föreligger sex tidigare fynd 
i rapportområdet under perioden 29/4–6/5 
från tidigare år (1964–1985). ML

Backsvala   Riparia riparia   NT
Uppgifter om förekomst på lämpliga loka-
ler (=grustäkter) under häckningstid har 
inkommit från Älvkarleby, Heby, Uppsala, 
Enköping, Håbo och Norrtälje kommuner. 
Ett särskilt tack till backsvalornas beskyddare, 
Bengt Legnell, som har lagt ned stor möda på 
att besöka flertalet av alla kända häckningslo-
kaler och därmed funnit drygt 900 bohål (= 
cirka 500 häckande par). ML

Större piplärka   Anthus richardi   [1; 39; 
41; 3]
Tre fynd även detta år, samtliga från hösten 
och på lokaler längs kusten: vardera 1 ex 
Skvalphällen, Lövstabukten 11/9 (Andreas 
Press, Tore Dahlberg) samt på Svenska Hö-
garna 29/9 och 9/10 (Bill Douhan). ML

Fältpiplärka   Anthus campestris    
[0; 8; 3; 1]   EN
En iakttagelse även detta år av denna i rap-
portområdet ovanliga art: 1 ex på sträckförsök 
Arholma 7/5 (Eskil & Fredrik Friberg). Fyndet 
faller väl in i tidigare fyndbild. Elfte fyndet i 
rapportområdet. ML

Rödstrupig piplärka   Anthus cervinus   VU
Sju vårfynd av totalt 8 individer under pe-
rioden 10/5–5/6: 1 ex Ledskär 10/5 (Jelmer 

Poelstra); 1 ex södra 
Vendelsjön 14/5 
(Anssi Laurila); 1 
ex Täby, Östuna 
20/5 (Ulf Karls-
son); 2 ex Björn 
21/5 (Kalle Bri-
nell); 1 ex Örskär 
21/5 (Mikael Mal-
maeus m fl); 1 ex 
Björn 22/5 (Robert 
Bünsow m fl) och 1 
ex Rödhäll, Hållnäs 
5/6 (Björn Lund-
gren). Junifynd är 

mycket ovanliga, detta är endast det andra 
i rapportområdet. Årets våruppträdande är i 
paritet med 2015.

Höstens första passerade över Bergsbrun-
na 16/8 (Björn Lundgren). Under perioden 
26/8–20/9 noterades arten på flera lokaler 
med vanligtvis enstaka individer. Som mest 
bokfördes 5 ex vid Hjälstaviken 28/9 (Pekka 
Westin m fl). Årets sista, 2 ex, rapporteras från 
Gåskänningen, Hållnäs 2/10 (Jan Rosenfeld). 
En samlad bedömning av höstens rapporter 
ger totalt 79 fynd av 101 individer, vilket är 
ett rätt normalt uppträdande för de senaste 
åren. ML

Skärpiplärka   Anthus petrosus 
Från Sennebyhaken rapporteras vinterfynd 
såväl från för- som efteråret: 1 ex vid flera 
tillfällen 1/1–28/2 (Joakim Ekman m fl) och 
åter 1–28/12 (Bo Granberg, Jan Andersson). 
Därtill ett ströfynd vid Rödhäll, Hållnäs 2/1 
(Kalle Brinell).

Några fynd har rapporterats från inlandet, 

”Under hösten sköljde 
en våg av sidensvansar 

över rapportområdet kring 
mitten av oktober då 

följande toppnoteringar har 
rapporterats.”



51FÅGLAR I UPPLAND  2  2017

alla även detta år från hösten: 1 ex Övre 
Föret 11/9 (Björn Lundgren); 1 ex mot S 
Lövstaslätten 16/9 (Niklas Hjort); 1 ex mot 
SV Hov, Rasbo 9/10 (Robert Ekman) och 1 
ex Övre Föret 27/10 (Jan-Erik Wahlroos).

 BD

Gulärla   Motacilla flava 
Indicier på häckning har rapporterats från 
flera tidigare kända häckningslokaler såsom 
Hjälstaviken, Kungsängen, Alasjön (Vass-
unda) och Dalbyviken. Därtill har en intres-
sant iakttagelse rapporterats från Amsterdam, 
Grystaviken 10/6 där rapportören, Petter 
Haldén, skriver följande: ”Totalt 8 par varnar 
i stort rågfält norr om Amsterdam. Flera av 
paren går ned med mat i näbben i rågåkern, 
uppenbarligen för att mata ungar. Intressant 
därför att åkermarkshäckningar är mycket 
ovanliga i Uppland men däremot numera 
vanliga i Skåne och på Öland där de häckar i 
höstråg och höstraps”. BD

Citronärla   Motacilla citreola   [0; 8; 24; 1]
Ett fynd även detta år: 1 ex flög lockande 
över fågeltornet vid Hjälstaviken 11/8 (Pekka 
Westin). Även om östliga gulärlor kan locka 
snarlikt citronärla har Rrk valt att godkänna 
fyndet som citronärla. Observatörens trovärd-
ighet och tidpunkten fällde avgörande. ML

Forsärla   Motacilla cinerea 
Först på plats detta år var 1 ex Uppsala 16/3 
(Peter Dalin) medan den sista som rap-
porterats var 1 ex mot SV Simpnäs 29/10 
(Niklas Hjort). Från häckningstid har totalt 
15 konstaterade häckningar registrerats, men 
också permanenta revir på ytterligare 21 lo-
kaler. Här följer en kommunvis fördelning av 
dessa enligt följande: Enköping 2 häckningar 
+ 1 revir, Heby 4 + 1, Norrtälje 0 + 1, Tierp 
5 + 5, Uppsala 2 + 9, Älvkarleby 1 + 2 samt 
Östhammar 1 + 2.

En förekomst i nivå med föregående 
år. Forsärlan förefaller vara väl etablerad i 
lämpliga vattendrag i stora delar av rapport-
området. ML

Sidensvans   Bombycilla garrulus 

Sidensvansen var fortsatt relativt fåtalig in 
på det nya året fram till och med våren. De 
största flockarna innehöll 100–150 ex med ett 
undantag när, nämligen cirka 500 ex Gamla 
Uppsala 2/1 (Henrik Bergendahl m fl).

Under hösten sköljde en våg av siden-
svansar över rapportområdet kring mitten av 
oktober då följande toppnoteringar har rap-
porterats: cirka 700 ex Örskär 12/10 (Petter 
Haldén m fl); cirka 4 300 mot O Björn 12/10 
(Ulrik Lötberg m fl); cirka 1 200 ex förbif-
lygande Väster-Skåpkubben, Gräsö 13/10 
(Lars-Gunnar Bråvander); cirka 2 500 ex mot 
NV Ytterskär Väddö 15/10 (Anders Kling, 
Kristoffer Stighäll) och cirka 1 400 ex 16/10 
(Anders Eriksson) samt cirka 1 000 ex mot 
SV Fågelsundet 17/10 (Kalle Brinell). Under 
resten av hösten och förvintern noterades 
regelbundet flockar innehållande 300–500 
individer. ML

Strömstare   Cinclus cinclus 
Totalt minst fem konstaterade häckningar 
har rapporterats. Vid Harg påträffades åter 
två häckande par och 4 respektive 5 ungar 
ringmärktes (Heikki Haveri m fl). Ett par 
häckade vid Hackbol, Valö där 4 ungar försågs 
med ring medan det par som försökte häcka 
vid Nor, Roslags-Bro misslyckades (Heikki 
Haveri). Hur det gick för det par som häckade 
vid Hammardammen, Vattholma (Patrick 
Fritzson m fl) är okänt, men 1 ex sågs flyga 
in till bo med föda 21/5 (Petter Haldén m 
fl). Kanske var det häckningsförsök även i 
Vallbyån, Rimbo där två färdiga bon hittades 
(Heikki Haveri), men vi vet inte om det blev 
mer än så. ML

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes 
Gärdsmygen uppträdde i osedvanligt stora 
antal som rastande i ytterskärgården under 
oktober. Tresiffriga antal har rapporterats flera 
dagar från såväl Röder som Svenska Högarna. 
Särskilt talrik var arten på Svenska Högarna 
11 och 16/10 då antalet rastande bedömdes 
ha varit åtminstone 500 ex (Bill Douhan). 
Här försågs 513 ex med ring under perioden 
10/9–20/10 vilket är rekordmånga (Bill Dou-
han). BD
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Järnsparv   Prunella modularis 
Flera vinterfynd även detta år, tre från januari 
och två från december: 1 ex Broby, Österunda 
1–16/1 (Anders & Sofia Pettersson); 1 ex 
Ulva kvarn 10/1 (A Martin Fransson); 1 ex 
Lundsvedja, Valö 16/1 (Åke Lindelöw); 1 ex 
Nordsjögård, Västerlövsta 17–31/12 (Magnus 
Klingse) samt 1 ex Morga, Alsike 25/12 (Jocce 
Ekström). ML

Sibirisk järnsparv   Prunella montanella    
[0; 1; 1; 4]
Även Uppland fick en släng av den enorma 
slev av sibiriska järnsparvar som skickades 
in över landet under hösten. Fyra fynd har 
rapporterats från rapportområdet: på Björn 
ringmärktes 1 ex 12/10 (Lars Gustavsson m 
fl) och 1 ex sågs i fält 19/10 (Kalle Brinell); 

1 ex Örskär 12–13/10 (Petter Haldén, Mar-
tin Irestedt, Jan Wärnbäck m fl) och 1 ex 
ringmärktes Svenska Högarna 17/10 (Adrian 
Djerf, Bill Douhan). Från tidigare föreligger 
två fynd: 1 ex Svenska Högarna 21–28/10 
1987 och 1 ex Örskär 8–10/10 2000. Fynden 
är ännu inte behandlade av Rk. ML

Sydnäktergal   Luscinia megarhynchos    
[0; 2; 0; 1]
Det tredje fyndet för rapportområdet gjordes 
på Svenska Högarna där 1 2K-fågel ringmärk-
tes 30/5 (Anders Eriksson, Bill Douhan). 
Även det första fyndet är från denna lokal 
där 1 ex försågs med ring 27/5 1979. Det 
andra fyndet var en sjungande och långstan-
nande fågel vid Alasjön, Vassunda 1983. 
 ML

Sibirisk järnsparv,  
Prunella montanella, 

Björns skärgård,  
29 maj 2016. 

FOTO: ULRIK LÖTBERG
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Blåhake   Luscinia svecica 
Från våren föreligger tolv fynd av sammanlagt 
15 individer under perioden 5–25/5. Det är 
få jämfört med närmast föregående år. Un-
der hösten rapporteras arten från perioden 
20/8–9/10 och även det är sämre än tidigare 
höstar. Det är vanskligt, för att inte säga omöj-
ligt, att göra en riktig bedömning av antalet 
registrerade fåglar, men i storleksordningen 
220 fynd av sammantaget 350 individer har 
noterats under hösten. Kulmen i höstflytt-
ningen ägde av allt att döma rum i början av 
september då följande högstanoteringar av 
rastande noterades: 6 ex Brosjön (Magnus 
Bladlund) och 7 ex Rogarna (Kalle Brinell) 
4/9 samt 6 ex Hjälstaviken (Pekka Westin) 
och cirka 20 ex Rogarna (Kalle Brinell) 5/9. 
De tjugo individerna vid Hjälstaviken kan 
tyckas vara många, men går vi några årtionden 
tillbaka i tiden är detta inte mycket att skryta 
med. Den 6/9 1980 ansåg Mats Edholm det 
för troligt att antalet rastande på Lövstaslätten 
denna dag måste ha varit tusentals! Faktum är 
att arten var betydligt vanligare på den tiden
. ML

Tajgablåstjärt   Tarsiger cyanurus    
[0; 2; 9; 1]   EN
Efter fyra år utan fynd var det nu åter dags 
i och med att 1 honfärgat ex hittades ras-
tande på Storskäret, Röder 12/10 (Magnus 
Liljefors, Mathias Bergström). Detta är det 
tionde fyndet i rapportområdet och det 
tolfte för landskapet. Årets iakttagelse är 
det hittills senaste, tidigare sju höstfynd 
är alla från perioden 21/9–6/10. Där-
till finns det två fynd från slutet av maj. 
 ML

Svart rödstjärt   Phoenicurus ochruros   NT
Fyra konstaterade häckningar föreligger 

med vardera 1 par: vid Boländerna, Uppsala 
där fyra ungar blev flygga, fåglar kvar fram 
till åtminstone 10/11 (Petter Haldén m fl); 
Heby såg (Magnus Klingse); småbåtshamnen i 
Enköping (Martin Tjernberg m fl) samt Tierp 
Arena (Kalle Brinell m fl). Därtill har bobygge 
noterats i Tierps centrum (Sven Jägbrant).
 ML

Svarthakad buskskvätta   Saxicola rubetra   
[1; 11; 11; 1]   EN
En hona rastande Svarvarbo, Gamla Bä-
lingemossar 6/5 (Thomas Pless). Det för 
närvarande, det vill säga innan en ordentlig 
revidering av tidigare fynd av denna numera 
i två arter splittade art, 17 fyndet i rapport-
området. ML

Ringtrast   Turdus torquatus 
Vårens första sågs vid Överboda, Gårdskär 
14/4 (Andreas Press). Arten rapporterades 
sedan nära nog dagligen till och med första 
veckan av maj på vanligtvis sedvanliga lokaler. 
Vårens sista observerades så sent som 28/5 
med vardera 1 ex på Röder, Blidö (Jelmer 
Poelstra m fl) och Örskär (Jan Wärnbäck, 
Peter Schmidt). Antalet rastande som noterats 
under våren uppskattas till 64 ex vilket är 
något färre jämfört med senare år.

Som vanligt ett betydligt sparsammare 
uppträdande under hösten, även om resulta-
tet för detta år var ovanligt bra med tre fynd: 
1 1K Svenska Högarna 14/10 (Bill Douhan) 
samt 2 ex på Västerkubben, Örskärssund 
15/10 (Claes Hansson) och 3 ex dagen 
därpå (Annika Rastén). Det kan dock inte 
uteslutas att fåglarna på Västerkubben delvis 
var samma individer, även om det förefaller 
osannolikt. ML

Rödvingetrast   Turdus iliacus 
Två vinterfynd finns från december, båda 
från Dalbyviken: vardera 1 ex 14 respektive 
30/12 (Yngve Hareland). Det kan inte anses 
som helt uteslutet att det var samma individ 
vid båda tillfällena. ML

Dubbeltrast   Turdus viscivorus 
Från våren finns ett tresiffrigt antal sträckande 
rapporterat som kan vara värt att nämna, 
nämligen 120 ex mot SV Fågelsundet så pass 
tidigt som 29/3 (Kalle Brinell). ML

Gräshoppsångare   Locustella naevia 
Från 2016 har cirka 460 sjungande hanar rap-
porterats, vilket är något fler än de knappt 400 
som brukar höras. Ökningen är särskilt tydlig 
i Enköping och Tierps kommuner där Pekka 
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Westin och Thomas Johansson respektive 
Kalle Brinell står för en stor del av fynden. Ett 
särskilt tack till dessa herrar! Några noteringar 
om stora antal som bör nämnas är: 31 ex i 
energiskog vid Skeppsängen, Landsbergas-
lätten 10/5–11/7 (Pekka Westin m fl); 18 ex 
Sjölunda – Ubblixbo, Tämnaren (Kalle Brinell 
m fl); 18 ex Gamla Bälingemossar 17/5–20/7 
(Thomas & Kenneth Pless m fl) samt 13 ex 
Marma skjutfält 2/6–16/7 (Tore Dahlberg m 
fl). En fördelning av årets 460 sjungande på 
kommuner ger följande: Tierp 159, Enköping 
150, Uppsala 82, Heby 16, Älvkarleby 15, 
Norrtälje 13, Östhammar 13, Knivsta 10 och 
Håbo 2. PH

Flodsångare   Locustella fluviatilis   NT
Från det att den första hördes 25/5 fram till 
och med den sista 10/7 har totalt 52 sjung-
ande individer rapporterats från rapportom-
rådet. Det är något fler än föregående år (= 
45), men betydligt färre jämfört med de i 
genomsnitt dryga hundratalet som hördes 
2012–2014. Ser vi istället årets resultat ur 
ett 25-årsperspektiv är det dock ett förhål-
landevis högt antal. Inga indikationer på 
häckning har inkommit under 2016. Flest 
sjungande, hela 9 ex, inräknades på Gamla 
Bälingemossar 27/5–20/7 (Thomas Pless m 
fl). Fördelar vi årets flodsångare på kommuner 
får vi följande: Tierp 19, Uppsala 16, Norr-
tälje 4, Östhammar 4, Enköping 3, Heby 3, 
Älvkarleby 2 och Knivsta 1. PH

Vassångare   Locustella luscinioides   NT
Vassångaren hade återigen ett mycket bra år 
med 14 sjungande hanar (16 år 2015). Flest 
hade Hjälstaviken där upp till 7 ex hördes 
23/4–25/7 (Pekka Westin m fl). Övriga fynd 
av sjungande var: 1 ex Lårstaviken 3–31/5 
(Emil V. Nilsson m fl); 1 ex Vendelsjön 
5/5–30/7 (Bernt Thorsell, Kenneth Pless m fl); 
1 ex Vansjön, Västerlövsta 7–12/5 (Magnus 
Klingse m fl); 1 ex Övre Föret 16/5–3/7 (Ulf 
Eriksson m fl); 1 ex Grystaviken, Veckholm 
22/5 (Ulf Elman); 1 ex Strandsjön, Järlåsa 
22/5–4/6 (Anders & Mattis Jansson) och 1 
ex Svinnegarnsviken, Enköping 22/6 (Pekka 
Westin, Thomas Johansson). I år har inga 

starka indicier på häckning rapporterats från 
Hjälstaviken, inte heller från någon annan 
lokal. Det är dock rimligt att anta att arten 
är etablerad som häckfågel i åtminstone 
Hjälstaviken.

Vassångaren har under senare år fått en 
alltmer östlig tyngdpunkt i landet där Upp-
land tillsammans med Östergötland (Tåkern) 
står för en stor andel av fynden. PH

Busksångare   Acrocephalus dumetorum   NT
Efter ytterligare ett år, det fjärde i följd, med 
historiskt många sjungande hanar, denna gång 
38, är det frestande att tro att busksångaren på 
allvar håller på att etablera sig som uppländsk 
häckfågel. Det är lika många som 2013 och 
endast överträffat av de 53 som rapporterades 
2014. Att arten verkligen häckade bevisas av 
att två nyligen flygga ungfåglar sågs tillsam-
mans med föräldrar på Björn i augusti (Ulrik 
Lötberg m fl). Därtill misstänktes häckning 
vid Hallsta, Tierpsslätten där två hanar och 
ytterligare en tyst individ, troligen hona, 
observerades i början av juni (Kalle Brinell 
m fl). På Örskär hördes tre sjungande hanar 
17/5–5/6 och ytterligare 1 ex ringmärktes 
25/5 (Martin Irestedt, Magnus Rignell). 
Avslutningsvis en kommunvis fördelning 
av sjungande fåglar: Enköping 12, Tierp 9, 
Östhammar 5, Norrtälje 5, Uppsala 4, Heby 
2 och Älvkarleby 1. PH

Trastsångare   Acrocephalus arundinaceus   NT
På samma sätt som övriga år hittills under 
2010-talet stannade antalet sjungande hanar 
i rapportområdet på drygt 20 även detta år. 
I vanlig ordning var Sörsjön den lokal som 
hade flest hanar, nämligen som mest 6 ex 
31/5–27/6 (Magnus Klingse, Martin Amcoff 
m fl). För övrigt rapporteras 18 hanar från 16 
lokaler. Höstfynd är ovanliga, men från 2016 
föreligger två: 1 ex Ledskär 5/8 (Ulric Ilvéus, 
Stefan Paulin) och 1 ex Korsnäset, Singö 14/8 
(Tomas Pärt). PH

Härmsångare   Hippolais icterina 
Härmsångare uppmärksammas sällan i årsrap-
porten, men från 2016 kan vi nämna såväl ett 
tidigt som ett sent fynd: 1 sj hane Ledskär 6/5 
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(Bosse Danielsson m fl) samt 1 ex Hjälstavi-
ken 4/9 (Fredrik Bothén). PH

Höksångare   Sylvia nisoria   VU
Arten har rapporterats från endast en lokal 
under häckningstid, nämligen från Vidinge, 
Rådmansö där 1 par sågs och hördes 1–2/6 
(Bo Hallman m fl). Vidinge har under se-
nare år visat sig vara en pålitlig häcklokal för 
höksångare. Två fynd finns även från hösten: 
1 ex (troligen 1K) Björn 12/8 (Ulrik Lötberg 
m fl) och 1 1K ringmärktes Svenska Högarna 
25/9 (Bill Douhan). PH

Ärtsångare   Sylvia curruca 
Oktoberfynd är ovanliga (åtta finns från 
åren 2011–2015), men från 2016 har så 
många som tio registrerats. Senast var 1 ex 
Syd-Klyxen, Älvkarleby 20/10 (David Ham-
marberg). Man kan misstänka att de ihållande 
ostvindarna har spelat roll i detta. PH

Svarthätta   Sylvia atricapilla 
Inga vinterfynd har inkommit från årets 
början, men åter fynd redan från mitten av 
april. Tidigast var 1 hane Vissjön 19/4 (Bo 
Ericsson, Henrik Lundström). Från november 
rapporteras två observationer: 1 hane Häverö 
3/11 (Peder Edvinsson) och 1 ex Gärdselval-
len, Västland 10/11 (Anders Jansson). I de-
cember gjordes årets enda vinterfynd, 1 hane 
Drottningdal, Roslags-Bro 19/12 (Magnus 
Bladlund). PH

Lundsångare   Phylloscopus trochiloides   NT
Ett mycket gott år för lundsångare. Under 
perioden 17/5–8/8 noterades inte mindre 
än 45 ex, vilket är sju fler än det tidigare re-
kordåret 2013. Av dessa 45 rapporteras hela 
16 (5 ringmärktes) från Svenska Högarna 
29/5–4/6 (Bill Douhan, Anders Eriksson). 
Bortsett från 1 sjungande vid Forsmark 28/5 
(Annika Rastén) är alla övriga godkända fynd 
från kust- och skärgårdslokaler. Den kom-
munvisa fördelningen var: Norrtälje 23, Tierp 
11, Östhammar 7 och Älvkarleby 4.

Säkerställda häckningar har registrerats 
på två lokaler. På Örskär sågs 1 par med 2 
årsungar 26/7 (Martin Irestedt) och vid Nord-

Klyxen, Älvkarleby sågs 1 ad tillsammans 
med 2 1K-fåglar 6–8/8 (Jelmer Poelstra m fl). 
Därtill noterades par på Röder 5/6 (Magnus 
Liljefors, Peder Winding) och vid Örnstenens 
naturreservat, Hållnäs 9/7 (Johan Södercrantz 
m fl). Ett höstfynd har inkommit; 1 ex Långs-
andsörarna 28/8 (Björn Lundgren m fl). PH

Kungsfågelsångare   Phylloscopus proregulus   
[1; 140; 91; 4]
De fyra individer som rapporterats är i och 
för sig fler än fjolårets enda, men ändå förvå-
nansvärt få med tanke på det stora inflödet 
av östliga rariteter under hösten: på Svenska 
Högarna ringmärktes vardera 1 ex 2/10 (Bill 
Douhan, Anders Eriksson) och 10/10 (Bill 
Douhan); i fält sågs 1 ex Örskär 2/10 (Petter 
Haldén) samt 1 ex Själgrund, Gårdskär 9/10 
(Oskar & Tommy Löfgren). PH

Tajgasångare   Phylloscopus inornatus   
[0; 91; 423; 79]
Under perioden 9/9–7/10 observerades inte 
mindre än 79 tajgasångare i rapportområdet, 
vilket är 29 fler än förra årets dåvarande 
rekordnotering. Merparten av alla fynd är 
gjorda vid kusten eller på öar i skärgården, 
flest noterades på Örskär där 10 ex bok-
fördes 2/10 (Martin Irestedt m fl), men det 
finns också några iakttagelser i inlandet: 1 ex 
Övre Föret 18/9 (Björn Lundgren m fl); 1 ex 
Åhl, Österunda 2/10 (Bengt Ottosson); 1 ex 
Boländerna, Uppsala 3/10 (Jean-Paul Lösing); 
1 ex Hjälstaviken 4–7/10 (Ingela Höij m fl); 1 
ex Dragmansbo, Altuna 6/10 (Eva Johansson, 
Kalle Källebrink) samt 1 ex Lövstabruk 7/10 
(Annika Rastén).

Den fjärde septemberveckan, som nor-
malt sett är den bästa för tajgasångare i Upp-
land, hade under 2016 betydligt färre fynd än 
de två föregående veckorna och den första 
veckan i oktober, men vindarna denna vecka 
kom företrädesvis från västsektorn. Vindar 
från öster var förhärskande såväl före som 
efter denna vecka vilket åtminstone delvis kan 
förklara det rikliga uppträdandet därförinnan. 
Man kan dock undra en del över varför det 
anlände så få tajgasångare efter den första 
oktoberveckan, inget fynd i rapportområdet, 
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när vinden var ostlig under resten av måna-
den. Ytterligare något att fundera kring är hur 
många av alla tajgasångare som drunknar i 
Atlanten och hur många som trots allt hittar 
en mysig plats att övervintra på. Totalt sett 
har det gjorts cirka 30 vårfynd i Sverige sedan 
år 2000, men de har inte ökat med åren. PH

Bergtajgasångare   Phylloscopus humei    
[0; 0; 2; 1]
Äntligen påträffades bergtajgasångare i rap-
portområdet i och med att 1 ex sågs och hör-
des under goda omständigheter på Svenska 
Högarna den 14/10 (Bill Douhan). Arten har 
en påtagligt sydostlig fyndbild i landet med 
endast en handfull fynd norr om Landsort. 
Bergtajgasångare är dock sedd i landskapet 
redan tidigare. På Horssten, i Stockholms-
traktens rapportområde, observerades 2 ex 
28–29/10 2011. Årets fynd är dock i skri-
vande stund ännu inte granskat av Rk. PH

Videsångare   Phylloscopus schwartzi   
[0; 6; 8; 1]
På Svenska Högarna ringmärktes 1 ex den 
12/10 (Bill Douhan). Fynd i andra oktober-
veckan stämmer väl in i fyndbilden för arten 
i Uppland. Detta är det 13:e fyndet i rapport-
området och det 9:e för Svenska Högarna. 
Ytterligare två finns från Upplandsdelen av 
Stockholmstraktens rapportområde. PH

Brunsångare   Phylloscopus fuscatus   
[0; 4; 11; 1]
På Örskär fanns en brunsångare vid Bodal-
sträsket 12–14/10 (Martin Irestedt m fl) och 
vid Västerkubben, Örskärssund 16/10 (Claes 
Hansson m fl). Eftersom det är bara någon ki-
lometer mellan dessa två lokaler bedömer Rrk 
att det troligen var samma individ som förflyt-
tat sig. Femtonde fyndet för rapportområdet 
och det fjärde på Örskär. Under hösten fick 
även Upplandsdelen av Stockholmstrakten 
sitt första fynd (Horssten 17/10). PH

Gransångare   Phylloscopus collybita 
Vi har tidigare haft för vana att årligen publi-
cera antalet sjungande hanar som rapporterats 
från rapportområdet under häckningstid, men 

vi slutar med detta eftersom uppgiften har 
blivit allt mer ogörlig att utföra med en hyfsad 
grad av noggrannhet. Tidigare har det företrä-
desvis varit hanar av den nordliga rasen som 
hävdat revir i Uppland, men under senare år 
har den sydliga rasen blivit allt vanligare före-
kommande i främst lövdominerade biotoper.

Gransångaren har dessutom med åren 
anlänt allt tidigare till rapportområdet. Under 
perioden 3–10/4 2016 noterades drygt ett 
30-tal sjungande och rastande individer. Inget 
vinterfynd detta år, men ett sent höstfynd: 
1 ex Skarholmen, Uppsala 14/11 (Patrick 
Fritzson, Owe Rosengren). PH

Gransångare, underarten tristis   Phylloscopus 
collybita tristis 
Det finns fem fynd av detta taxon rapporte-
rade från 2016, varav två från våren. Tyvärr 
har blankett inkommit för bara ett fynd, 
som också godkänts för publicering: 1 ex 
ringmärkt Svenska Högarna 2/10 (Anders 
Eriksson, Bill Douhan). Andra godkända, men 
tidigare inte publicerade fynd: 1 ex ringmärkt 
Svenska Högarna 4/10 2012 (Anders Eriksson 
m fl); 1 ex ringmärkt Långsandsörarna 12/10 
2014 (Tore Dahlberg m fl) och 1 ex Björn 
4/10 2015 (Claus Rüffler m fl). PH

Brandkronad kungsfågel   Regulus ignicapilla   
[0; 2; 5; 4]   VU
Brandkronad kungsfågel ökar för närvarande 
explosionsartat i landet, detta av allt att döma 
en följd av ett allt varmare klimat. I Skåne är 
uppgången särskilt påtaglig och i rätt biotop, 
som där tycks vara granplanteringar (!), var 
arten i vissa områden en av de vanligaste 
arterna under 2016! Även i Upplands rap-
portområde ökar nu antalet fynd snabbt. Till 
de tidigare totalt fem fynden kan nu således 
ytterligare fyra läggas, tre från våren och ett 
från hösten: 1 ex Örskär 9/4 (Petter Haldén, 
Mikael Malmaeus); 1 2K+ hane Bofjärden, 
Björkö-Arholma 2–9/5 (Niklas Hjort m fl); 1 
hane ringmärktes Örskär 7/5 (Adrian & Joa-
kim Djerf m fl) samt 1 1K hane ringmärktes 
Svenska Högarna 16–17/10 (Adrian Djerf, 
Bill Douhan). Mycket talar för att fynden 
kommer att fortsätta att öka i takt med att 
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dess karaktäristiska läten blir bekanta för allt 
fler. PH

Mindre flugsnappare   Ficedula parva 
Ett bra år för arten i rapportområdet med 
flera fynd än normalt såväl under vår som 
höst. Från våren rapporteras totalt 35 ex som 
rastande på ett flertal lokaler 5/5–3/6, 18 av 
dessa på Svenska Högarna 21/5–3/6 (Anders 
Eriksson m fl). Under perioden 3/5–10/6 har 
sammantaget 36 individer, merparten sjung-
ande hanar, registrerats i möjliga revir. Dock 
ingen konstaterad häckning detta år. Det 
starkaste häckningsindiciet var en honfärgad 
som varnade vid Hållen, Hållnäs 6/6 (Anssi 
Laurila).

Från höstperioden rapporteras hela 88 ex 
från rapportområdet under perioden 2/9–
17/10. Av dessa härrör 33 ex från Svenska 
Högarna, varav 20 försågs med ring (Bill 
Douhan m fl). PH

Halsbandsflugsnappare   Ficedula albicollis   
[1; 18; 54; 2]
Åter ett år med fynd av halsbandsflugsnap-
pare, men bara ett denna gång: 2 honor Röder, 
Blidö 22/5 (Jelmer Poelstra m fl). Förvånans-
värt få fynd med tanke på de goda antal som 
rapporteras för andra arter tättingar med 
sydostligt ursprung vid samma tid. PH

Skäggmes   Panurus biarmicus   NT
Från perioden 1/4–31/8 finns observationer 
av skäggmes rapporterade från åtta presum-
tiva häckningslokaler. Det är en markant 
uppgång jämfört med fjolårets fyra möjliga 
lokaler. Under hösten uppträdde skäggmesen 
ovanligt talrikt i vassrika sjöar och även på 
kustlokaler. Sannolikt var häckningssäsongen 
lyckad. Totalt finns fynd från 23 lokaler i rap-
portområdet under året. PH

Stjärtmes   Aegitalos caudatus 
I samband med vindar från öster under 
oktober registrerades stora antal rastande 
stjärtmesar på flera kustlokaler, sannolikt hit-
komna från andra sidan Östersjön. På Örskär 
bedömdes det ha funnits cirka 200 rastande 
ex 8–9/10 (Johan Södercrantz m fl) och på 

Svenska Högarna försågs 263 ex med ring 
under perioden 10/9–20/10, som mest 89 ex 
5/10 (Bill Douhan, Anders Eriksson). PH

Blåmes   Cyanistes caeruleus 
I likhet med stjärtmes och talgoxe uppträdde 
även blåmes i stora antal på många kustlokaler 
under oktober. På Svenska Högarna ringmärk-
tes 101 ex 3/10, men det verkliga antalet som 
besökte ön denna dag var säkerligen fyrsiffrigt 
(Bill Douhan, Anders Eriksson), medan det 
uppskattas ha rastat hela 2 500 ex på Björn 
12/10 (Ulrik Lötberg m fl). Flertalet av alla 
dessa blåmesar kom säkerligen från andra 
sidan Östersjön. PH

Talgoxe   Parus major 
På Svenska Högarna ringmärktes hela 545 
ex under perioden 10/9–20/10 (Bill Douhan 
m fl), men det var bara en bråkdel av alla de 
talgoxar som anlände till ön från öster under 
främst oktober. På Björn rastade cirka 400 ex 
12/10 (Ulrik Lötberg m fl). Många av höstens 
talgoxar var till sin karaktär ovanligt aggres-
siva, vilket andra småfågelarter fick känna av.
 PH

Trädkrypare   Certhia familiaris 
Även trädkrypare uppträdde i synnerligen 
stora antal längs kusten under hösten, flerta-
let säkerligen med ursprung på andra sidan 
Östersjön. Under perioden 10/9–20/10 
ringmärktes hela 377 ex på Svenska Högarna, 
vilket är rekord (Bill Douhan). PH

Sommargylling   Oriolus oriolus   VU
Att vi berörs av ett inflöde av sommargyl-
lingar från öster under våren förefaller tydligt 
i och med att samtliga fyra fynd (5 individer) 
är gjorda på sträcklokaler längs kusten. Paral-
leller kan dras med uppträdandet av busk- och 
lundsångare. Årets vårfynd är alla från den 
sista tiodagarsperioden i maj: 1 sj 3K+ hane 
Måssten, Singö 21/5 (Tomas Pärt, Fredrik 
Bondestam); 1 sj hane Nordkap, Väddö 22/5 
(Ronny Carlsson); 1 ex på sträckförsök Örskär 
23/5 (Martin Irestedt, Magnus Rignell) samt 
2 ex Röder, Blidö 28/5 (Jelmer Poelstra m fl).

Därtill ett höstfynd, vilket är ovanligt, 
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som för övrigt var väldigt sent: 1 1K åt 
rönnbär tillsammans med trastar på Björn 
13–17/10 (Kalle Brinell m fl). Det är det 
första oktoberfyndet i rapportområdet och 
enligt Artportalen det näst senaste fyndet 
i landet överhuvudtaget. Arten häckar i en 
stor del av södra Sibirien och det är tänkbart 
att fyndet skall ses i samband med det öv-
riga inflödet av sibiriska arter under hösten. 
 PH

Svartpannad törnskata   Lanius minor    
[4; 6; 11; 2]
Två fynd har noterats under året: 1 ex södra 
Vendelsjön 17/6 (David Hammarberg m 
fl) samt 1 2K+ Harka, Frötuna 28/8–7/9 
(Karl-Arne Rosling m fl). Fynden är de 
14–15:e i rapportområdet. Observationen 
vid Vendelsjön är det första i Tierps kom-

mun. Under sommaren gjordes ett fynd även 
i Upplandsdelen av Stockholmstraktens rap-
portområde (Horssten 24/7). PH

Varfågel   Lanius excubitor 
Från januari–februari rapporteras 78 individer 
i rapportområdet som bedöms vara övervint-
rare. Antalet är i paritet med motsvarande för 
tidigare år. Fördelar vi dessa på kommuner får 
vi följande: Uppsala 22, Enköping 21, Tierp 
11, Norrtälje 9, Knivsta 6, Heby 4, Östham-
mar 4 och Sala (del av) 1. Därtill föreligger en 
iakttagelse från sommaren: 1 ad Hjälstaviken 
31/7 (Bengt Legnell, Martin Tjernberg m fl).
 PH

Lavskrika Perisoreus infaustus   [7; 2; 1; 1]
Den 1/10 sågs och fotograferades en lavskrika 
i Nåsten (David Outomoro, Yvonne Meyer-

Härfågel, Upopa epops, Husby, Vendelsjön, 17 april 2016.  FOTO: NICLAS AHLBERG
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Lucht). Sibiriska järnsparvar och bronsibis i 
alla ära, men även fyndet av lavskrika tillhör 
helt klart höstens toppnoteringar. Senast det 
begav sig i rapportområdet var 12/1 1986 
då en individ besökte ett fågelbord vid Tobo, 
Tegelsmora. Nåsten är för övrigt inte heller 
den första lokal man tänker på för lavskrika.
 BD

Nötkråka   Nucifraga caryocatactes   NT
Fyndbilden överensstämmer väl med tidigare 
år och därmed tyvärr ingenting som tyder 
på att arten ökar. Nötkråkan finns spridd 
i hela rapportområdet med undantag för 
området norr om Uppsala, väster om E4 
upp till Dalälven. Fynd föreligger från årets 
samtliga månader, 
dock med en tydlig 
topp under framför 
allt slutet av augusti 
och september, då 
arten är ute på sina 
hamstringsturer. 
De högsta antal 
som rapporterats 
från denna tid är 
blygsamma 5 ex 
Hagalunds natur-
reservat, Gryta 23/8 (Pekka Westin) och 7 ex 
Getskärsudden, Gräsö 28/8 (Claes Hansson).

Från häckningstid har det rapporterats 
fynd från 55 lokaler. Inga säkerställda häck-
ningar har noterats, men en observation av 
5 ex vid Mörtsjön, Husby-Långhundra 15/8 
bedöms ha varit en familj (Robert Bünsow). 
Under hösten sågs regelbundet upp till 3 ex 
på två väl skilda lokaler i Enköping. Fåglarna 
födosökte i turkisk trädhassel respektive i 
cembratallar och det ligger väl nära till hands 
att tro att det var smalnäbbade nötkråkor, 
även om någon säker rasbestämning aldrig 
gjordes. ML

Kaja   Corvus monedula 
Ansamlingar på minst 2 000 ex har rappor-
terats från en handfull lokaler och de flesta 
härrör från Uppsala med omnejd. Följande 
noteringar kan nämnas: cirka 3 000 ex för-
biflygande Luthagen 13/1 (Raoul Wexius); 

cirka 3 000 ex Gäddviken, Tämnaren 18/10 
(Lars Bern) och 2 294 ex (räknade från foto) 
Forkarby, Bälinge 20/10 (David Hammar-
berg). Den enda sträcksumman av denna 
dignitet som rapporterats är cirka 2 000 ex 
på insträck från öster Kalvskäret, Singö 19/10 
(Teet Sirotkin, Robert Ekman). PW

Råka   Corvus frugilegus 
Råkan har uppvisat en alarmerande minsk-
ning i Uppsala under den senaste 20-årspe-
rioden. Orsakerna bakom är sannolikt flera, 
men omfattande förföljelse på häcknings-
platserna fram till för bara några år sedan, 
antas ha bidragit starkt till denna utveckling. 
UOF har under våren 2016, på uppdrag av 

Uppsala kommun, 
åter genomfört en 
inventering av det 
häckande beståndet 
i Uppsalatrakten 
för att kartlägga 
den nuvarande si-
tuationen.

Sammantaget 
hittades 176 bon 
som bedömdes som 
aktiva, 72 fördelade 

på fem kolonier i Uppsala (19+18+17+15+3) 
och 104 fördelade på två kolonier i Björklinge 
(96+8). Sett till antalet häckande par var 
2016 det sämsta året hittills sett till resulta-
ten från de organiserade inventeringar som 
genomförts genom åren.

Den större kolonin i Björklinge har vuxit 
successivt sedan etableringen 2002, men nu 
minskade den för första gången. Ingen förföl-
jelse av råka är dock känd under året, vare sig 
i Björklinge eller Uppsala, men vid några in-
venteringsbesök framkom det en viss skepsis 
till dem från närboende. Därtill har formella 
klagomål framfört från den norra delen av 
Björklinge till Uppsala kommun. Ingen koloni 
övergavs under häckningsperioden och ytterst 
få exempel på misslyckade häckningar före-
ligger. Det råder dock en viss osäkerhet om 
hur många ungfåglar som klarade den kritiska 
perioden i samband med att bona lämnades.

Den större kolonin i Björklinge är för 

”Råkan har uppvisat en 
alarmerande minskning  

i Uppsala under den senaste 
20-årsperioden.”
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närvarande den klart största i Uppland. Råkan 
har stadigt minskat i Uppsala under många 
år och nedgången har varit särskilt påtaglig 
i stadens östra utkanter (Boländerna, Årsta, 
Sala backe och Gränby). Om minskningen 
fortsätter i samma takt som under den senaste 
tioårsperioden kan råkan mycket väl vara 
försvunnen som häckfågel i Uppsala kommun 
(och därmed i Svealand) inom fem–tio år
. FF

Kråka   Corvus corone 
Inga som helst sträcksummor av format (≥ 
1 000) har registrerats vid kusten under året, 
vilket är anmärkningsvärt. Det högsta antalet 
som rapporterats är dessutom från våren (!), 
cirka 500 ex mot NO Arholma 10/4 (Johan 
Södercrantz, Per Andersson). Toppnotering-
arna från hösten är cirka 300 ex mot SV 
Arholma 26/10 (Robert Bünsow, Nils-Olof 
Jerling) och lika många mot V Svartklubben, 
Singö 30/10 (Fredrik Bondestam). Det var nu 
länge sedan några riktigt stora antal inräkna-
des på sträck över Ålands hav under hösten. 
Kanske är det ett allt mildare klimat som får 
kråkorna att i större utsträckning än tidigare 
att stanna kvar i Finland. PW

Svartkråka   Corvus corone corone 
Tre fynd har rapporterats, men inget är god-
känt då det inte finns några ifyllda blanketter 
att bedöma fynden från. PW

Korp   Corvus corax 
Ett stort antal har inkommit, nämligen 203 
ex förbiflygande Stenhagentippen, Uppsala 
17/9 (Åke Berg). Antal överstigande 200 ex 
är ovanliga i våra trakter. Under de senaste 30 
åren har det bara rapporterats vid två tillfäl-
len: cirka 300 ex Sundbromark, Bälinge 20/12 
2009 och 290 ex Svarvarbo, Skuttunge 2/2 
2011. PW

Stare   Sturnus vulgaris   VU
Stora ansamlingar (≥ 1 000) har rapporterats 
från knappt ett 15-tal lokaler. Samtliga fynd 
är från det att ungarna lämnat boet i slutet av 
juni fram till bortflyttningen i månadsskiftet 
september/oktober. De största ansamlingarna 

som registrerats är: cirka 10 000 ex Ledskär 
28/6 (Kalle Brinell); cirka 6 000 ex Dalby-
viken 3/7 (Johan Södercrantz); minst 7 000 
ex NV Jerusalem, Giresta 8/9 (Pekka Westin) 
och cirka 5 000 ex Tierpsslätten 28/9 (Mat-
thias Kaby).

Årets största ansamlingar är betydligt stör-
re än föregående år och indikerar att staren 
haft en god häckningssäsong. Dock är arten 
från och med 2015 rödlistad (VU = Sårbar) 
och beståndet har reducerats med omkring 
45 % i landet under de senaste 20 åren. 
 PW

Rosenstare   Pastor roseus   [0; 3; 4; 1]
En 1K-fågel rastade vid Gryttjom på 
Tierpsslätten 26/9–6/10 (Kalle Brinell,  
Anders Eriksson m fl). Detta fynd är det 6:e  
i rapportområdet (8:e i landskapet) sedan 
det första 1981 och den tredje årsungen. 
 PW

Gråsparv   Passer domesticus 
En ansamling innehållande hela 127 grå-
sparvar i en häck på Sankt Persgatan i Uppsala 
28/12 (Kjell-Arne Larsson) kan väl vara värd 
att nämna? Därtill en observation av 1 hona 
på Svenska Högarna 3/10 (Anders Eriksson, 
Bill Douhan). Mycket ovanligt med gråsparv 
så långt ut i skärgården. PW

Pilfink   Passer montanus 
Eftersom vi för en gång skull har nämnt 
gråsparv i årsrapporten, kan det vara på sin 
plats att även nämna två stora ansamlingar 
av pilfink: som mest cirka 350 ex Hågadalen, 
Uppsala 27/8 (Christian Ekstedt) och cirka 
300 ex Norrby, Vaksala 10/11 (Nils-Olof 
Jerling). PW

Grönfink   Carduelis chloris 
Ansamlingar innehållande ≥ 100 ex har 
noterats på knappt ett tiotal lokaler. Över-
lägset mest, ≥ 1 000 ex, födosökte i ett stort 
solrosfält på Hånstaslätten, Lena 16/10 
(Martin & Vilhelm Amcoff). I övrigt kan 
nämnas 200 ex mot S Kalvskäret, Singö 
19/10 (Teet Sirotkin, Robert Ekman). 
 PW
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Steglits   Carduelis carduelis 
Stora ansamlingar (≥ 200) har rapporterats 
från fyra lokaler även detta år, alla observatio-
ner gjorda under efteråret: som mest cirka 300 
ex Hjälstaviken 29/8–27/9 (Johan Karlsson m 
fl); cirka 200 ex Övre Föret 15–20/9 (Björn 
Lundgren, Per Eriksson); minst 600 ex Hag-
gård, Estuna 16/10 (Anders Eriksson) samt 
cirka 200 ex S Björklinge 12/11 (Nina & Anita 
Janelm) och 3/12 (Kenneth Pless). PW

Grönsiska   Carduelis spinus 
Årets högsta sträcksumma kan vara värd att 
nämna, cirka 800 ex mot S Örsten, Singö 11/9 
(Fredrik Bondestam). PW

Hämpling   Carduelis cannabina
Tre vinterfynd finns från årets två första 
månader: 2 ex Rydaslätten, Långtora 7/1 
(Robert Bünsow); 1 hane Gränsta, Knutby 
12/1 (Sören Andersson) och som mest 2 ex 
Sandarna, Tierp 19–26/1 (Kalle Brinell m fl). 
Från hösten kan sedan de tre största flockarna 
nämnas: cirka 80 ex Hubby Hammarby, 
Danmark 3/9 (Leif Godin); cirka 120 ex 
Sundbromark, Bälinge 13/9 (Niklas Hjort) 
och cirka 150 ex Yttrö, Tierpsslätten 28/9 
(Raoul Wexius, Sylve Gustavsson). Slutligen 
ett vinterfynd från december: 1 ex Rogarna, 
Tierpsslätten 17/12 (Kalle Brinell). Beståndet 
tycks för närvarande vara stabilt och arten är 
för övrigt inte längre rödlistad. PW

Vinterhämpling   Carduelis flavirostris   VU
Förekomsten under januari–februari var i 
stort sett en repris på året innan med fynd 
rapporterade från ett 15-tal lokaler. De två 
största flockarna var minst 50 ex Årike Fyris 
5/2 (Margareta Ljungdahl) och cirka 60 ex 
Hubby Hammarby, Danmark 9/2 (Niklas 
Hjort). I samband med nordsträcket genom 
rapportområdet i mars–april finns ett flertal 
iakttagelser bokförda, bland annat cirka 45 ex 
Månkarbo 10/4 (Nina & Anita Janelm); cirka 
60 ex Husbydammarna, Lena 13/4 (Martin 
Amcoff) och cirka 40 ex Österstakullen, 
Hårbyslätten samma datum (Pekka Westin). 
Även från maj föreligger en observation, 2 ex 
södra Vendelsjön 1/5 (Martin Amcoff).

Det dröjde sedan till mitten av oktober 
innan arten åter observerades. Den största 
flocken som rapporterats fram till och med 
november månads utgång är cirka 40 ex Ulva 
kvarn 6/11 (Kenneth Pless). Under december 
noterades enstaka individer eller smärre flock-
ar på ett flertal lokaler, men med följande lite 
större antal som undantag: 35 ex Biskopskulla 
kyrka 3/12 (Martin Tjernberg, Ragnar Hall); 
minst 70 ex Bärby, Lövstaslätten 12/12 (Nils-
Olof Jerling) och cirka 35 ex Grillbyslätten, 
Villberga 22/12 (Pekka Westin). PW

Gråsiska   Carduelis flammea 
Tresiffriga antal har rapporterats från fyra 
lokaler under januari–februari. I särklass flest 
fanns vid Sandarna, Tierpsslätten med cirka 
1 500 ex 19/1 och 1 030 ex (räknade på 
foto) 22/1 (Kalle Brinell). Det största antalet 
på de tre övriga lokalerna var betydligt mer 
blygsamma cirka 150 ex Kungsängen, Uppsala 
4/1 (Tomas Pärt).

Häckningar noteras långt från årligen, men 
från 2016 föreligger en häckning på Örsten, 
Singö där ett par sågs vid flera tillfällen från 
30/6 och till slutet av juli, bland annat sågs 
2 ex flyga med föda åt ungar 10/7 (Fredrik 
Bondestam). Andra fynd från juni–juli är: 1 
ex Svenska Högarna 2/6 (Anders Eriksson m 
fl); 1 sj. hane Marholmen, Länna 3/6 (Sebas-
tian Apelgren); flera ex Svartlöga, Blidö 12/6 
(Aron & Viggo Norrby) samt 1 ex Rödhäll, 
Hållnäs 27/7 (Bo G Svensson).

Under hösten (mitten av september till 
slutet av november) rapporteras tresiffriga 
antal från ett 20-tal lokaler, varav flertalet 
kustnära. De största antalen var cirka 500 
ex mot V Understen, Singö 14/10 (Fredrik 
Bondestam) och cirka 600 ex Gräsö gård 
26/10 (Martin Amcoff). Från hösten kan 
även nämnas att 301 ex (varav 101 flammea 
och 92 cabaret) försågs med ring på Svenska 
Högarna 10/9–20/10 (Bill Douhan). Under 
december sågs flockar värda namnet (≥ 100) 
bara på en handfull lokaler. Den klart största 
var den som fanns vid Rogarna, Tierpsslätten 
under andra halvan av månaden där som mest 
cirka 500 ex sågs 17/12 (Kalle Brinell m fl).
 PW
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Brunsiska   Carduelis flammea cabaret 
Från årets två första vintermånader notera-
des brunsiska vid knappt ett 10-tal lokaler, 
vanligtvis bara enstaka individer. Flest, 10 ex, 
vid Karbylund, Vendel 30/1 (Thomas Wallby) 
och 6 ex Sandarna, Tierp 23/1 (Kenneth 
Pless). Därtill ringmärktes under några dagar 
i januari 14 ex i Öregrund (Peder Waern).

Efter detta dröjde det till hösten innan 
brunsiskor åter rapporterades, bland annat 
25 ex Röder, Blidö 2/10 (Magnus Corell m 
fl). På Långsandsörarna försågs totalt 44 ex 
med ring under perioden 24/9–30/10 (Björn 
Lundgren m fl). Avslutningsvis årets enda de-
cemberfynd; 1 ex Stora Slässbo, Järlåsa 31/12 
(Anders Jansson). PW

Snösiska   Carduelis flammea hornemanni 
Året började med 16 fynd, totalt 21 individer, 
under januari och februari av denna tidigare 
fullfjädrade art som dock numera är degra-
derad till att vara en ras av gråsiska. Bland 
annat sågs som mest 5 ex vid Sandarna, Tierp 
19/1–14/2 (Kalle Brinell m fl). Från mars fö-
religger bara ett fynd, minst 3 ex tillsammans 
med ”vanliga” gråsiskor vid Lilla Ultuna 13/3 
(Bengt-Olov Stolt), men det kan vara samma 
fåglar som sågs i området i februari.

Efter drygt sju månader utan snösiskor 
rapporterades sedan sammanlagt 49 ex, varav 
8 ringmärkta, från ett 20-tal lokaler (flerta-
let kustnära) under perioden 7/10–20/11. 
Nämnas kan 5 ex Rogarna, Tierpsslätten 4/11 
(Kalle Brinell). I december noterades sam-
manlagt 40 ex vid ett 15-tal lokaler. I särklass 
flest var minst 20 ex Rogarna 17–28/12 (Kalle 
Brinell, Robert Bünsow m fl).

Sammanfattningsvis har cirka 110 ex rap-
porterats under året vilket är betydligt bättre 
än de två närmast föregående åren, men sämre 
än 2013 så 147 snösiskor registrerades. PW

Bändelkorsnäbb   Loxia leucoptera 
Inga fynd finns från vintermånaderna januari–
februari (inte heller december) och endast två 
totalt från hela första halvåret: 1 ex Högby, 
Nysätra 5/3 (Martin Amcoff) och 1 par Drag-
mansbo, Altuna 14/4 (Kalle Källebrink). Från 
juli och framöver genom hösten rapporteras 

dock arten från många lokaler, företrädesvis 
belägna vid kusten, med som mest minst 50 
ex Örskär 20/7 (Mikael Malmaeus) och lika 
många Rödhäll, Hållnäs 8–9/8 (Torbjörn 
Ebenhard, Anders Sennmalm).

Totalsumman för året stannar på cirka 975 
ex. Det är betydligt fler än fjolårets 95 ex, 
men något färre jämfört med 2014 då 1 080 
ex noterades. I ett historiskt perspektiv är 
dock även årets resultat högt. PW

Mindre korsnäbb   Loxia curvirostra 
Jämfört med de närmast föregående åren 
uppträdde arten i betydligt högre antal 
under 2016 och det var förekomsten på 
kustnära lokaler som nästan utan undantag 
dominerade fyndbilden. Tresiffriga antal har 
främst rapporterats från av fågelskådare flitigt 
frekventerade kustlokaler under juli–oktober. 
Följande riktigt stora antal bör nämnas: minst 
600 ex mot S Örsten, Singö 23/7 (Fredrik 
Bondestam); cirka 600 ex sträckande Fågels-
undet 2/8 (Kalle Brinell); minst 2 060 ex mot 
S Källarberget, Hållnäs 23/8 (Kalle Brinell) 
och 778 ex sträckande samma lokal 3/9 (Kalle 
Brinell). Det finns bara en inlandslokal där 
ett tresiffrigt antal har noterats, nämligen 
120 ex mot O–NO Hjälstaviken 24/8 (Pekka 
Westin).

Om vi bortser från de riktigt stora in-
vasionsåren 1990, 2002 och 2009 är årets 
uppträdande av mindre korsnäbb det största 
sett ur ett drygt 25-årsperspektiv. PW

Större korsnäbb   Loxia pytiopsittacus 
Arten har rapporterats från årets alla månader 
såväl i inlandet som vid kusten. Flertalet fynd 
avser enstaka individer eller små sällskap, men 
det finns några lite större antal registrerade: 22 
ex Korsnäset, Singö 25/6 (Tomas Pärt); 20 ex 
Örsten, Singö 10/8 (Fredrik Bondestam) och 
20 ex mot S Rödhäll, Hållnäs 10/8 (Robert 
Ekman). Om vi skall tro rapporteringen var 
2016 ett relativt normalt år för större kors-
näbb. PW

Rosenfink   Carpodacus erythrinus   VU
Årets första rapporteras från två lokaler 13/5, 
bland annat 1 sj hane Övre Föret (Niklas 
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Hjort m fl). Efter detta datum fyllde det på 
med sjungande hanar på nya lokaler runt om 
i rapportområdet och totalt har det rapporte-
rats i storleksordningen 128 från häckningstid. 
Fördelar vi dessa på kommuner får vi följan-
de: Enköping 2, Norrtälje ≥ 50, Tierp ≥ 20, 
Uppsala 6, Älvkarleby 15 och Östhammar ≥ 
35. Många sjungande hanar på en och samma 
lokal var 7 på Vidinge, Rådmansö 2/6 (Robert 
Bünsow, Björn Lindkvist) och många rastande 
minst 20 ex Örskär 28/5 (Jan Wärnbäck, 
Peter Schmidt). Avslutningsvis kan nämnas 
att bara två fynd finns från sensommaren/
hösten: 1 ex Tjockö, Rådmansö 12/8 (Herbert 
Baumann) och 1 1K Arholma 20/8 (Eskil & 
Fredrik Friberg). ML

Tallbit   Pinicola enucleator
Inget fynd under december 2015 och endast 
ett från årets två inledande vintermånader, 
nämligen 1 ex Raskarsbomyren, Älvkarleby 
23/1 (Tore Dahlberg). Det dröjde sedan till 
oktober innan tallbit åter rapporterades, men 
sedan sågs arten på ett flertal lokaler vid kus-
ten och i inlandet fram till årets slut. Nämnas 
bör 42 ex sträckande Fågelsundet 31/10 
(Kalle Brinell); 21 ex Librobäck, Uppsala 
10/11 (Björn Lundgren) och 24 ex Långfallet, 
Tensta 20/11 (Kenneth Pless). Inga som helst 
fynd har rapporterats från trakterna S, SV 
och V om Uppsala under året. Totalsumman 
för året stannar vid 191 ex, att jämföra med 
fjolårets 31. PW

Domherre   Pyrrhula pyrrhula 
Rapporter om sträckande domherrar har sällan 
erhållits från våren, men en finns från 2016: 
62 ex Fågelsundet 24/3 (Kalle Brinell). Under 
hösten var arten ganska vanlig på Svenska 
Högarna från början av oktober och totalt 
ringmärktes 338 ex fram till och med 20/10 
(Bill Douhan). I övrigt kan nämnas cirka 50 
ex Karby, Vendel 1/1 (Anssi Laurila). PW

Stenknäck   Coccothraustes coccathraustes 
Tvåsiffriga antal har bara rapporterats från tre 
lokaler enligt följande: 20 ex Hågadalen, Upp-
sala 3/2 (Ulf Gärdenfors) och 25 ex samma 
lokal 14/2 (Pär Eriksson) samt minst 30 ex 

Ytternäs, Uppsala-Näs 30/12 (Susanne Malm). 
Det var således, som vanligt, lokaler i Uppsalas 
närhet som har haft de största antalen. PW

Lappsparv   Calcarius lapponicus   VU
Från januari–februari föreligger två vinterfynd 
enligt följande: 2 ex Rogarna, Tierpsslätten 
17–24/1 (Kalle Brinell m fl m fl) och 1 ex 
Svarvarbo, Skuttunge 21/1 (Thomas Pless). 
Vårflyttningen, observationer finns från mit-
ten av mars till mitten av maj, resulterade i 
fynd från ett 15-tal lokaler med totalt cirka 
45 individer. I särklass flest, 26 ex, rastade 
vid Månkarbo 23/4 (Kalle Brinell). Det är ett 
antal som ur ett kort historiskt perspektiv en-
dast överträffas av 45 ex på Björn 8/10 2010.

I samband med höstflyttningen under 
september–oktober registrerades totalt 74 ex 
på ett 25-tal lokaler. I de flesta fall rörde det 
sig om enstaka ex, men på Måssten, Singö 
noterades 4 ex på sträck 1/10 (Petter Anders-
son m fl). Från december har två vinterfynd 
inkommit, nämligen 2 ex Hånstaslätten, Lena 
12–13/12 (Patrick Fritzson m fl) och 1 ex 
Norrby, Vaksala 18/12 (Nils-Olof Jerling m fl).

Totalsumman rapporterade lappsparvar 
2016 blev 125 ex. Det är betydligt fler jämfört 
med fjolårets 71 ex, men knappast någon tröst 
om man betänker hur det såg ut för arten på 
”den gamla goda tiden”. PW

Snösparv   Plectrophenax nivalis 
Rapporteringen från första halvåret gav totalt 
738 ex fram till och med 25/4, vilket är betyd-
ligt fler än fjolårets 474 ex under motsvarande 
period. Den klart största flocken var den på 
Tierpsslätten under perioden januari till mit-
ten av mars som innehöll som mest cirka 310 
ex (Kalle Brinell, Sven Jägbrandt m fl).

Totalsumman för andra halvåret, obsar 
finns från och med 2/10, stannar på cirka 
385 ex, vilket istället är färre jämfört med 
de cirka 575 ex som noterades året innan. 
De två överlägset största flockarna var 110 ex 
Rydaslätten 13–18/12 (Petter Haldén m fl) 
och 85 ex Ledskär 23/11 (Jörgen Sjöström).

Av detta följer att det har rapporterats 
sammantaget cirka 1 125 ex under året, ett 
resultat som är något högre än fjolårets cirka 
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1 050 ex. Således ingen ljusning i sikte för 
denna kalfjällsart. PW

Gulsparv   Emberiza citrinella   VU
Från årets två första vintermånader har stora 
ansamlingar (≥ 500) rapporterats från fyra lo-
kaler med minst 1 000 ex Väsby, Tierpsslätten 
14/2 (Kalle Brinell) som den i särklass största. 
I andra änden av året har stora ansamlingar (≥ 
350) registrerats vid sju lokaler under novem-
ber–december. Följande fyrsiffriga antal har 
bokförts: cirka 2 000 ex Svenskär, Västland 
10/11 (Kalle Brinell); minst 1 500 ex Håns-
taslätten, Lena 12–15/12 (Patrick Fritzson m 
fl); minst 1 000 ex Väsby, Tierpsslätten 14/12 
(Kalle Brinell); minst 1 500 ex Rydaslätten, 
Nysätra 16/12 (Martin Tjernberg); cirka 
1 100 ex Hjälstaviken 16/12 (Pekka Westin) 
samt cirka 1 000 ex Garnsängarna, Landsber-
gaslätten 17/12 (Ragnar Hall).

Efter ett år (2015) utan en enda fyrsiffrig 
ansamling rapporterad hade vi nu sju. Kan 
vi hoppas på en 
uppåtgående 
trend för denna  
sedan 2015 röd-
listade art? PW

Ortolansparv   
Emberiza hortulana   VU
Totalt registrerades under året 39 sjungande 
hanar, vilket är något färre än fjolårets 42. 
Fyndbilden visar att ortolansparvens starkaste 
fäste även detta år var det småskaliga jord-
brukslandskapet nordväst om Enköping, där 
UOF sedan några år har ett åtgärdsprogram 
för att försöka hjälpa arten. Här konstaterades 
några lyckade häckningar, vilket är positivt. 
Glädjande var också att tre sjungande hanar 
hittades vid Grystaviken, Hacksta 12/5–10/6 
(Petter Haldén, Ulf Elman) och att ett par 
sannolikt häckade även här.

Vid flera andra till synes lämpliga lokaler, 
som tidigare har hyst sjungande hanar, var 
det istället helt tyst. Faxan (Gamla Uppsala) 
och Lilla Blomsberg (Bälinge) är exempel på 
tidigare klassiska ortolansparvsmiljöer, som 
även de omfattas av åtgärdsprogrammet, men 
som saknade arten. PW

Videsparv   Emberiza rustica   VU
En följd av videsparvens dramatiska minsk-
ning i rapportområdet är att Rrk numera 
granskar rapporterade fynd hårdare än ti-
digare. Från 2016 har sju fynd godkänts för 
publicering, alla från hösten: på Björn 1 ex 
8/9 (Martin Amcoff), 1 ex 10/9 (Kalle Bri-
nell) och 1 ex 17–18/9 (Johan Södercrantz 
m fl); 1 ex Bergsbrunna, Uppsala 22/9 (Björn 
Lundgren); 1 ex Hov, Rasbo 23/9 (Robert 
Ekman), 1 ex Gåskänningen, Hållnäs 2/10 
(Jan Rosenfeld) samt 1 ex Västerbådan, Gräsö 
2/10 (Nils-Olof Jerling, Robert Bünsow). PH

Dvärgsparv   Emberiza pusilla   
[3; 14; 22; 4]   VU
Dvärgsparv var en av flera ostliga rariteter 
som uppträdde ovanligt talrikt i rapportom-
rådet under hösten. Fyra fynd föreligger (= 
rekordnotering) från oktober: på Örskär 1 
ex 2/10 (Martin Irestedt m fl) och 1 ex 9/10 
(Johan Södercrantz m fl); 1 ex Björn 3/10 

(Kalle Brinel l) 
och 1 ex Ar-
holma 22/10 
(Eskil & Fredri k 
Friberg). Ytter-
ligare två fynd 
finns från den 

del av Uppland som tillhör Stockholms-
traktens rapportområde, båda på Horssten. 
 PH

Sävsparv   Emberiza schoeniclus   VU
Från årets två inledande månader rapporteras 
totalt 36 ex, vilket är fler än normalt, från tio 
lokaler av denna numera rödlistade art. Som 
mest sågs 15 ex Sörfjärdens badplats (kvar 
sedan året innan), Älvkarleby 1/1–14/2 (Tore 
Dahlberg) och 5 ex Gudingehamn, Hållnäs 
2/1 (Kalle Brinell). Det finns ett par vinter-
fynd även från december: 1 ex Kallerö, Kall-
rigafjärden 6/12 (Martin Amcoff) och 1 ex 
Sörfjärdens badplats 23/12 (Tore Dahlberg). 
Därtill förtjänar två stora antal rastande att 
nämnas: cirka 80 ex Kättslinge, Vendelsjön 
11/9 (Anssi Laurila) och uppskattningsvis 
cirka 200 ex Björn 24/9 (Ulrik Lötberg, Kalle 
Brinell m fl). MT

”Fyndbilden visar att ortolan sparvens 
starkaste fäste även detta år var det 

småskaliga jordbrukslandskape t  
nordväst om Enköping.”


