
Hösten 2017 – en mycket värdig   uppföljare till fjolårets raritetsregn

denna dag rapporteras sammantaget 25 indi-
vider med som mest 5–6 ex. registrerade på 
Björn, Örskär och Horssten. Hur många av 
de som sågs under söndagen som fanns kvar 
sedan dage n innan är omöjligt att säga, men 
då vinden var ostlig är det rimligt att tro att 
inflödet från öster hade fortsatt, samtidigt 
som flertalet av de som hade funnits på öarna 
dagen innan hade flyttat vidare.

NÅVÄL; ÄVEN UNDER den därpå följande veck-
ans arbetsdagar fanns det skådare nära nog 
dagligen på flera av ovan nämnda öar och yt-
terligare tajgasångare rapporterades dagligen. 

ÄVEN OM INNEVARANDE höst som väntat inte 
blev lika raritetsspäckad som den föregående, 
gick den ändå inte av för hackor. Vindar från 
öster var inte lika dominerande som hösten 
2016, men förekom stadigvarande 20/9–2/10. 
Därtill låg vinden på från andra sidan Öster-
sjön även vid några andra tillfällen, men då 
bara kortvarigt. Från och med 20/10 och några 
dagar framöver var det dock åter vindar från 
öster, men ofta i samband med regn.

Den som hoppades på att åter få se en 
sibirisk järnsparv fick dock vänta förgäves. 
Inte en enda har setts i landet. Tajgasångare 
var å andra sidan ingen bristvara. Den första 
för Uppland observerades på Örskär 9/9, ett 
numera ganska normalt datum för höstens 
första. Ytterligare dryga tiotalet individer rap-
porterades från olika lokaler längs kusten un-
der de två följande veckorna. Lördagen 23/9 
slog det dock till på allvar. Ostvindar hade 
varit rådande några dagar och denna för de 
flesta lediga dag var alla de mer kända öarna 
längs kusten, från Örskär i norr till Horssten 
i söder, bemannade av laddade skådare. Från 
denna dag har 30 tajgasångare rapporterats på 
sju lokaler med som mest 5–7 ex. bokförda på 
såväl Björn, Örskär, Röder, Svenska Högarna 
som Horssten.

Även nästa dag, söndagen 24/9, var en 
ledig dag för de flesta och många var åter 
på plats på olika lokaler längs kusten. Från 

För fågelskådare på Västkusten är vindar, gärna friska, från västsektorn något som många väntar på 

under hösten, men för oss längs Östersjökusten, kanske i första hand de med fäbless för rariteter, 

är istället vindar från öster något som föredras. Vindar från andra sidan Östersjön kan föra med sig 

allehanda ovanliga fåglar som annars, i varierande grad, sällan observeras på ”vår” sida. Detta var 

särskilt påtagligt 2016 då vindar från ostsektorn var rådande nästan hela hösten, från början av 

september och hela oktober. Det var i stort sett bara under den sista septemberveckan som det blåste 

från sydväst. Som en följd av ihållande ostvindar blev hösten 2016 den bästa ”i mannaminne” ur 

raritetssynpunkt. Särskilt anmärkningsvärt var det exceptionella inflödet av sibiriska järnsparvar, cirka 

75 fynd i landet (tidigare endast nio totalt), men även andra ostliga ovanligheter som till exempel 

blåstjärt, brun- och videsångare var betydligt talrikare än normalt. Inte minst här i Uppland.
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Rapporter finns från tio lokaler, alla belägna 
längs kusten, med som mest 6 ex. på Björn 
27/9. Lördagen 30/9 var åter en, för de flesta, 
arbetsfri dag och folk fanns ånyo på flera av de 
tidigare kustlokalerna. Även om sju individer 
har rapporterats från Örskär denna dag sågs 
dock ”bara” ytterligare lika många samman-
taget på övriga sex lokaler. Med september 
månads utgång var det sedan nästan slut på 
tajgasångare i Uppland denna höst. 1 oktober 
rapporteras vardera en individ från tre lokaler 
och därefter totalt endast ytterligare fyra. Sist 
ut var en individ på Svenska Högarna 20/10.

Även om tajgasångarna nu till största de-
len hunnit passera förbi, blev annars helgen 
30/9–1/10 något att minnas, kanske särskilt 
för de som besökte Björn. Här sågs då såväl två 
tajgablåstjärtar som tre brunsångare och en 
sibirisk piplärka. Samtidigt ringmärktes tre taj-
gablåstjärtar, en 30/9 och två 1/10, på Svenska 
Högarna och på Örskär sågs tre sibiriska pip-
lärkor 30/9. Medan höstens fem tajgablåstjärtar 
var koncentrerade till dessa två dagar sågs dock 
sibirisk piplärka både före och efter dessa datum; 
vardera en på Svenska Högarna 25/9 respektive 
12/10 samt på Måssten, Singö 27/9.

Sibirisk piplärka, Anthus hodgsoni. En av 
två sällskapande individer på som visade 

upp sig osannolikt fint för skådare och  
fotografer. Örskär 30 september 2017.

 FOTO: IVAN SJÖGREN
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ÄVEN DENNA HÖST noterades videsångare  
i Uppland. Inledningsvis en som sågs och 
hördes vid Sunnerstaviken i Uppsala redan 
23/9 och därefter vardera en som ringmärktes 
på Svenska Högarna 28/9 respektive 17/10. 
Medan tajgasångare har ökat kraftigt som 
besökare i Uppland under hösten har kungs-
fågelsångaren istället stadigt minskat i antal, 
endast fyra individer observerades i landska-
pet hösten 2016. Förekomsten innevarande 
höst blev dock klart bättre med totalt nio 
individer under perioden 9–17/10, som mest 
3 ex. på Björn 13–15/10 samt vardera en på 
Svenska Högarna 9, 11–12, 15 respektive 
17/10. Därutöver sågs en vid Fågelsundet 
11/10 och en på Horssten dagen därpå.

Dvärgsparv ses inte varje höst i landskapet, 
varför höstens totalt fem individer koncentre-
rade till några få dagar i slutet av september 
(23–26/9) är klart fler än normalt. Lokalerna 
för dessa fynd – Björn, Måssten, Röder samt 
Horssten – är sådana som man kan förvänta 
sig. Flest – två individer – hittades på Hors-
sten och det var också härifrån som höstens 
enda (?) större piplärka har rapporterats. 
Avslutningsvis kan sägas att ett av föregående 
hösts mer oväntade fynd, en bronsibis på 
Svenska Högarna 18–19/10, redan nu följdes 

av ytterligar e ett, nämligen en individ som 
11/10 först sågs vid Rönnskärs udde och några 
timmar senare på Sandhamn.

Tajgasångaren fortsätter således att öka i 
antal som gäst i Uppland under hösten. Detta 
sannolikt en följd av att artens utbrednings-
område har utökats västerut. Det finns en del 
som talar för att tajgasångaren numera lyckas 
med att övervintra i Västeuropa. Att fjolårets 
många sibiriska järnsparvar inte följdes av en 

Tabell 1. Antal ringmärkta individer av några  

arter på Svenska Högarna hösten 2016 res-

pektive hösten 2017.
    2016   2017

Gärdsmyg 513   81
Stjärtmes 263   0
Svartmes  17   1
Blåmes  317   19
Talgoxe  545   13
Trädkrypare 377   33
Domherre 338   23
Summa:  2 370  170

Taigablåstjärt, Tarsiger cyanurus, visar upp attributet som givit arten dess namn! Hela 5 exemplar 
rapporterades från 2 lokaler under hösten, denna individ från Björn 30 september 2017. 
 FOTO: ANNIKA RASTÉN
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enda denna höst talar för att uppträdandet 
hösten 2016 var en exceptionell engångsfö-
reteelse orsakad av ett ovanligt väderläge. Det 
vore dock intressant att få veta vad fjolårets 
uppträdande fick för inverkan på förekomsten 
i artens normala häckningsområde under 
innevarande år. Hur många av de som i fjol 
flög ”fel” återkom till sina häckningsplatser 
efter vintern?

Även om vinden tidvis låg på från öster 
också 2017 var den således inte lika ihållande 
som hösten året innan. Vilka arter som påver-
kas av rådande vindar är rimligtvis avhängigt 
av hur dessa vindar uppträder. Att det inte 
blev några sibiriska järnsparvar den gångna 
hösten berodde troligen, åtminstone delvis, 
på att det inte blåste från öster när kulmen 
för artens flyttning ägde rum. Flertalet av fjol-
årets individer av denna 
art upptäcktes i oktober, 
det vill säga när det i 
huvudsak rådde vindar 
från västsektorn hösten 
2017, och när det till 
slut åter var ostlig vind, 
sammanföll detta ofta med regn. Hösten 2016 
var istället ovanligt nederbördsfattig vilket 
än mer gynnade flyttningen mot väster över 
Östersjön. Kanske var det just tidpunkten 
för de ostliga vindarnas uppträdande under 
den gångna hösten som gjorde att den vanliga 
järnsparven istället var ovanligt talrik denna 
gång. Totalt ringmärktes rekordmånga 208 
individer på Svenska Högarna under hösten, 
varav 169 under fyra dagar 28/9–1/10. 28/9 
fångades 61 individer och totalt sett fanns 
det flera hundra på ön. Flertalet anlände långt 
fram på dagen, i sig även det något som talar 
för ett inflöde av järnsparvar från andra sidan 
Östersjön. En av de järnsparvar som fångades 
bar mycket riktigt en finsk ring. Hösten 2016 
försågs istället mer normala 52  järnsparvar 
med ring, det vill säga en fjärdedel jämfört 
med hösten året innan.

Det var således inte bara ovanliga arter av 
östligt ursprung som anlände från andra sidan 
Östersjön hösten 2016. I samband med ostliga 
vindar anlände stora antal av även mer vanliga 
arter, i första hand sådana som inte är duk-

tiga flygare eller som inte tillhör de typiska 
flyttfåglarna. I Tabell 1 anges antal märkta 
av några av dessa arter och skillnaden i antal 
mellan åren är uppenbart stor. Alla dessa ar-
ter, utom svartmes, ringmärktes i rekordstort 
antal. Även om sex av dem tillhör kategorin 
invasionsfåglar och därmed flyttar i mycket 
varierande antal råder det inga tvivel om att 
antalen skulle ha varit mycket lägre om vindar 
från öster inte hade hjälpt dem på traven.

ATT VÄDER OCH VIND påverkar fågeltillgången 
och artsammansättningen råder det inga 
tvivel om, men dessa yttre omständigheter 
har även viss inverkan på i vilken omfattning 
fåglarna kan ses och därmed blir rappor-
terade. Antalet fynd av mer ovanliga ostliga 
arter är naturligtvis starkt korrelerat till hur 

många fågelskådare som 
faktiskt lyckas ta sig ut 
till öarna längs kusten. 
Under senare år har 
därför allt fler skaffat sig 
en egen båt för att öka 
möjligheterna till detta 

och dessutom lättare anpassa besöken efter 
rådande väderläge. Alla har dock inte en båt 
som kan ta sig ut i alla väder. En höst med 
friska vindar och mycket regn får många att 
avstå från att besöka sin favoritö. Detta har 
varit uppenbart den gångna hösten. Visst 
har det varit ostliga vindar, men de har ofta 
varit friska. Därtill har det regnat mer än 
normalt vilket ytterligare har dragit ned på 
besöks frekvensen. Antalet besök på Röder 
och Horsste n har därför varit förhållandevis 
få vilket givetvis har haft inverkan på antalet 
fynd av ovanliga arter. Öar som Björn och 
Örskä r kan dock besökas utan större pro-
blem vid nära nog alla väder och Svenska 
Högarna stod, som vanligt, under kontinuerli g 
bevaknin g under i stort sett hela hösten. 
Sammantaget är dock antalet öar som brukar 
besökas under hösten få. Det normala är att 
skådare koncentreras till dessa öar. Tänk vad 
mycket som skulle ses om fler öar besöktes!

Bill Douhan
bill.douhan@telia.com

”I samband med ostliga 
vindar anlände stora antal av 

även mer vanliga arter.”
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